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Nu har den kommit! Ungefär tio år 
för sent, men det är ändå bara att tacka och 

buga. En riktig vårdhemshistorik.
I mitten av 90-talet, när de flesta vårdhemmen för 

utvecklingsstörda var nedlagda och landstingen 
lämnade över sina gruppbostäder och dagcenter 
till kommunerna, så kom historieböckerna på rad. 
I Intra har vi anmält ett 40-tal. De flesta var tyvärr 
som en fortsättning av vårdhemsepoken: lands-
tingspolitiker, nämndprotokoll och tjänstemän 
spelade huvudrollen. Dom det gällde fick i bästa 
fall vara med i slutkapitlet och tala om hur bra allt 
blivit. 

”Dom kallade oss sinnesslöa” har ett klockrent 
anslag. Kurt Holstensson som levt 63 år, varav 13 
på Värnhems vård- och arbetshem för sinnesslöa i 
Norrköping, knallar upp till kommunalrådet Rita 
Eklund och frågar varför det inte finns någonting 
skrivet om det där stället som förstörde hans barn-
dom. Ja, så sa han naturligtvis inte, men han me-
nade det. På annat sätt kan man inte tolka hans 
egen berättelse. 

Den ingår i den historik som blev resultatet av 
hans fråga. Tillsammans med ett tiotal andra röster 

skildrar han ett litet välordnat helvete på jorden. 
Och vilka bilder! Sture Rymans och Anita Kjell-
bergs bilder säger egentligen tillräckligt. 

Kort sagt: en suverän bok. Att läsa i, att titta på 
och fundera över. Det är när jag gör det som något 
händer. I de flesta intervjuerna dyker en person 
upp. Gång på gång. Boken blir som ett slags min-
nesskrift över hennes verksamhet. Syster Sara. Jag 
markerar alla stycken där hon finns med. Det är 
många och det är en förskräckande läsning. 

Det samhälleliga perspektivet finns också skildrat 
i boken. Där finns förord och efterord och förnuf-
tiga analyser där steriliseringar, sexualskräck och 
anstaltstänkande sätts in i sitt sammanhang. Som 
sig bör. 

Men intervjuerna handlar om något annat. Dom 
handlar om hur det var. Och då handlar det om 
personer. Som syster Sara. 

”Syster Sara mötte oss i porten, det var första 
gången jag träffade henne. Jag minns bara att hon 
sa till mig att kom nu, och att hon inte ville låta 
mig och mamma prata längre. Mot pappa var hon 
lenare när han kom dit.”

Värnh
em

Värnhem var ett 
gammalt ålderdoms-
hem som 1939 
omvandlades till 
Norrköpings stad 
sinnesslöanstalt.  
De omkring 90 
vårdtagarna bodde i 
stora sovsalar med 
upp till tolv sängar 
i varje. Varje avdel-
ning hade också en 
rastgård utomhus 
med höga stäng-
sel och låst grind. 
Anstalten var en del 
av Sandbyhov där 
över 500 fattighjon 
– gamla orkeslösa, 
sinnessjuka och 
fattiga – bodde. 
Värnhem lades ner 
1963.
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”Mamma och pappa var ofta och hälsade på. Men 
syster Sara sade att det inte fick vara mer än två 
besökande till var och en. Hon hade satt upp ett 
anslag om det. En gång kom Karins föräldrar och 
hennes syster på besök. 

Syster Sara frågade: Vem, är det här?
Hon fick till svar: Jag är Karins syster.
Ut med dig, sa syster Sara.”
”Ingrid Hagberg var snäll. Hon hade katt, och 

om syster Sara hade varit elak mot mig släppte hon 
in katten där Sara var. För Sara var katträdd och 
ställde sig på ett bord och bara skrek.”

Kurt Holstensson. 

”Men när jag gick till Värnhem med Kurt tyckte 
jag att syster Sara verkade så sträng när hon mötte 
oss i porten. Jag tyckte det var så synd att lämna 
Kurt, och jag var ledsen och grät när jag gick hem.

Men Kurt sa aldrig något om att han inte trivdes, 
och satte sig inte emot när han var hemma och 
skulle tillbaka. Syster Sara var sträng, men när man 
talade med henne kunde hon skratta och se så snäll 
ut. En del av barnen var väl inte lätta att tas med, 
och hon var väl tvungen att vara snäll.”

Elsa Holstensson, styvmor till Kurt.

”Den första tiden på Värnhem kunde jag inte 
sova, jag bara grät och grät.

Ibland fick jag stryk av syster Sara, och en gång 
tog hon mig i nackskinnet så att det gjorde jätteont. 
Hon skällde ut en som var synskadad och kom fem 
minuter för sent, och en som låg döende i cancer. 
Men en gång fick jag komma hem till henne, och 
vi satt och pratade litet. Då var hon jättebra. Ibland 
var hon snäll, men alla tyckte illa om henne. Det var 
nog inget bra jobb för henne.”

"Doktorn som vi hade på hemmet hade bara 
snusk i huvudet samt syster Sara. Vi var ute med 
Sonny och Ove, två bröder som vi umgicks med. 
När vi kom tillbaka så kom syster Sara.

Då sa hon så här: – Vad gör ni i skogen?
– Vi plockar blommor och hallon, svarade vi.
Så vi fick gå till doktorns kontor på nedre våning-

en och prata, men han var bara fräck i mun.”
”En gång när den där syster Sara var på lite bätt-

re humör, då hitta jag och Birgitta en stor bild av 
Max Hansen och klippte ut den och rulla ihop och 
så gick vi till hennes lägenhet på Plankgatan och 
stoppa den i hennes brevlåda. För vi visste att hon 
tyckte om honom. Hon förstod att det  var vi som 
hade lagt dit den. Hon bara log emot oss.

Men när jag var sjuk på Skarpis och hade ont av 
gallan och min syster och mamma var hos mig, då 

Bilder ur boken: Dom kallade oss sinnesslöa. Anna-Lena Krook, Gunnar 
Johansson och Mats Laurin. 2003.  120 sidor. Fila-projektet, Norrkö-
ping. Boken kan beställas på Tel. 011-10 43 16. Pris 168 kr + porto.
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kom hon och frågade varför dom inte tagit bort 
disken. Så sa hon att det inte var någon besöksdag 
just den dagen.”

”Men ibland kom de med lite musik och under-
hållning, men det tyckte inte syster Sara om. 

Vem har styrt med det här? Frågade hon.”
”Sista gången jag såg syster Sara gick hon med 

käpp på Domus. Vad gammal hon har blivit, tänkte 
jag. Nej, jag gick inte fram och hälsa.”

Gull-Britt Blad

Syster Sara på Värnhem var litet elak. Hon var 
sträng när hon kom på morgnarna. Hon slog oss 
med rotting. Hon var ungmö.”

Bengt Granberg

”Jag gick till syster Sara och sa att hur kan ni ha 
det så här, det är inte klokt, de har det värre än 
djur.

Syster Sara, ja. Jag hade aldrig ont av henne, och 
jag såg aldrig att hon var elak mot någon. Men hon 
hade en röst som kunde försätta berg, och var väl-
digt bestämd. Hon kunde nästan slå med ena han-
den och klappa med den andra.

Men jag arbetade på arbetshemmet och hade ald-
rig syster Sara som chef, utan Ingrid Hagberg. Hon 
lämnade oss frihet i arbetet.

De av de utvecklingsstörda som lärde sig att förstå 
sig på syster Sara hade nog inget ont av henne.”

Beata Carlsson

”Syster Sara Persson var föreståndare för vårdav-
delningarna på Värnhem under Elisabeth Dahlén.

 ...  ...
Jag vill inte säga något illa om henne, men hon 

var lite karg sådär av sig och upplevdes som sträng. 
Om någon bråkade la hon inte fingrarna emellan. 
Men det var så på den tiden.

Jag tror att det kunde vara att hon hade en viss 
osäkerhet i botten som gjorde att hon blev sådär.

Men hon var inte bara sträng mot barnen, hon 
sysselsatte sig med dem också. Hon hade en liten 
hopfällbar orgel som hon spelade på, och hon hade 
dem att sjunga i grupp. Hon hade säkert sina goda 
sidor också. Men hon trodde att hon var tvungen 
att ha sin hand med i allting.”

Gunborg Månsson
PS. Någon kanske tycker att det är ojuste att peka ut 
en person på det här viset. Efter så många år. Själv 
tycker jag att det finns ett slags rättvisa i detta. Och 
något att tänka på: Vem vet vad det står om oss i 
framtidens historieböcker?

Hans Hallerfors


