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Ett antal barn framför barnhemmet som blev möjligt tack vare Peter och Britta Ljungbergs efterlämnade förmögenhet. När verksamheten lades ner köpte sjukhuset fastigheten, där man 1957
öppnade sin första psykiatriska klinik.

Makarna Ljungbergs
hjälp hjälper än i dag
De fick aldrig några egna barn, men valde att göra gott för
andras. Tillgångarna efter makarna Peter och Britta Ljungberg
användes först till ett hem för barn som fötts på samhällets
skuggsida – i dag finns en stiftelse som donerar pengar till
dem som kan behöva lite extra stöd.
Peter Ljungberg, född 1804
i Varberg, var från 1836 en av
de framstående köpmännen
i Halmstad. Tillsammans
med hustrun Britta, född
1805 i Halmstad, bodde han
och verkade i fastigheten
Storgatan 30 som han också
ägde. Här fanns mot gatan
lägenheten och en affärs
lokal, samt på gården eko
nomiutrymmen och häst
stallar. Från början försig
gick mycket av handeln på
stadens gårdar.
Makarna Ljungberg hade
inga barn vilket var en stor
sorg för dem. En annan vik
tig faktor för deras framtida
engagemang för ett barnhem
var säkert också att en av tro

tjänarna och stöttepelarna i
rörelsen, J. Hallberg, hade
vuxit upp på ett barnhus.

1865 dog Peter Ljungberg ef
ter att ha drabbats av diabe
tes, en sjukdom som det inte
fanns någon bot för vid den
här tiden. Hans änka Britta
bodde kvar i huset vid Stor
gatan som lämnades orört,
nästan som ett museum. Ett
antal år efter hennes död sål
des fastigheten till familjen
Nyström och Magnus Ny
ström startade sedan speceri
affär i byggnaden.
Britta Ljungbergs person
präglades av ett ideellt, hu
manistiskt synsätt inspirerat
av hennes kristna tro. Redan

när maken levde hade ma
karna diskuterat att donera
sina pengar till något som
kunde hjälpa barn på ”sam
hällets skuggsida” att få en
bättre start i livet. 1879–1882
upprättade Britta Ljungberg
ett testamente som innebar
att en stor del av den efter
lämnade förmögenheten
skulle sättas in i en stiftel
se för att bygga och driva
ett barnhem. I testamentet
fastställde Britta Ljungberg
i vilken anda arbetet skulle
bedrivas, upprättade en pre
liminär budget och beskrev
en organisation för arbetet
i stiftelsen. Hennes syn på
barn var traditionell men
samtidigt mer förstående än

vad vi normalt tänker oss för
en 1800talsmänniska.
Britta Ljungbergs avsikt
var att ett barnhem skulle
uppföras för 45–50 barn.
Verksamheten fick inte bli
större, eftersom den skulle
behålla en känsla av att vara
ett hem, inte en institution.
Barn mellan 4–14 år skulle
tas emot. Normalt sett gick
barn ut skolan vid 12–14 års
ålder och var då beredda att
börja arbeta. Om styrelsen
bedömde att ett barn hade
goda möjligheter att klara
längre studier skulle barnet
kunna få vara kvar på barn
hemmet.
Vistelsen skulle vara gratis
och barnen skulle också för
ses med kläder vilka åtmins
tone delvis finansierades
genom gåvor. Både formellt
och i praktiken tog barnhem
met över vårdnaden av barnet
från föräldrarna.
Britta Ljungberg trodde
starkt på att en kärleksfull

Peter Ljungberg (1804–1865) och Britta Ljungberg (1805–
1894).
Bild: Föreningen Gamla Halmstad

och god fostran skulle göra
barnen till goda samhälls
medborgare. Testamentet
avslutas med följande ord:
”En god uppfostran utså
i barnets själ sanningens,
kärlekens, dygdens och
kunskapens frön samt danar
sålunda barnen till förstån
dige, godhjertade, dygdige
och duglige män och qvin
nor, hvilka en gång blifva
samhällets prydnad och ett
stöd på dess lägre trappsteg,
där frestelsen är svårast och
dygden desto mer behöfves.
Se der vad jag har åsyftat och
velat åstadkomma.”

1894 gick Britta Ljungberg
ur tiden, 88 år gammal, och
testamentets innehåll blev
känt. En styrelse med tre le
damöter fick nu ansvaret för

det som kallades den Ljung
bergska stiftelsen. 175 000
kronor hade i testamentet
avsatts för att bygga och dri
va barnhemmet. Det hade
möjligen varit en realistisk
summa på 1880talet men 15
år senare ansåg styrelsen att
medlen inte var tillräckliga.
Man valde att låta peng
arna ”växa till sig” innan
planeringen fortsatte. 1908
upprättade den uppskatta
de arkitekten PerLennart
Håkansson en ritning över
det Ljungbergska barnhem
met som skulle placeras vid
Galgberget, nordväst om det
planerade sjukhuset. Den
första versionen ansågs allt
för ”slottslik” och arkitek
ten fick ta fram en enklare
variant, som likväl blev en
mycket smakfull byggnad.
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Den brittiska kläd- och modedesignern Stella McCartney fyller
50 år i dag.
Bild: Francois Mori/AP/TT

I dag har Sture namnsdag.
Namnet är svenskt och bildat
av verbet stura, ”vara egensinnig”. Cirka 12 900 heter Sture,
omkring 4 100 kallas så, med
medelåldern 72.
Huset på Storgatan 30 som makarna Ljungberg ägde. Mot gatan
fanns deras lägenhet och en affärslokal.
Bild: Digitalt museum

Citatet

”Jag gillar inte
den personen.
Jag måste tydligen lära känna
honom bättre.”
Abraham Lincoln, amerikansk
president, 1809–1865.

Bemärkelsedagen
I dag är det programmerarens
dag. Den firas i flera länder
sedan början på 2000-talet,
på initiativ av ett par anställda
på mjukvaruföretaget Parallel
Technologies i Ryssland.

Det hände då
Bild: Föreningen Gamla Halmstad

När den invigdes 1916 fanns
där plats för 30 barn.
På nedre botten fanns sovsalar för pojkar respektive
flickor, tvättrum, matsal,
lekrum och lägenhet för en
föreståndarinna. På andra
våningen fanns personalbostäder, administrativa utrymmen, förråd, toaletter samt
slöjdsal och gymnastiksal.
Den första föreståndarinnan,
Hulda Nilsson, tjänstgjorde
på barnhemmet från 1916
fram till sin död 1941 och blev
en viktig kugge i arbetet att
förverkliga Britta Ljungbergs
ambitioner med barnhemmet. Enligt reglerna tilltalades hon ”mor” av barnen.
Barnen gick i den vanliga
folkskolan och fick inom
stiftelsens ram också viss utbildning i trädgårdsskötsel,
slöjd och i olika hemsysslor.
Britta Ljungbergs minne
uppmärksammades varje år
på hennes födelsedag då föreståndarinnan och barnen
besökte den Ljungbergska
graven på Norra Kyrkogården för att lägga ner en krans
och sjunga en psalm. En annan viktig händelse varje
år var julmiddagen då även
tidigare barnhemsbarn fick
vara med.
Beläggningen på det
Ljungbergska barnhemmet
hade svårt att nå upp i byggnadens fulla kapacitet vilket
innebar att driftkostnader-

na blev för höga. Stiftelsen
tvingades med tiden att
redovisa årliga underskott.
Idén om att fostra barn på en
större institution under hela
deras uppväxt låg inte längre
i tiden.
Under 1950-talet expanderade sjukhuset kraftigt åt
nordväst och köpte Ljungbergska stiftelsens fastighet.
Efter diverse ombyggnader
öppnade på hösten 1957 sjukhusets första psykiatriska klinik i det gamla barnhemmet.

”

Britta Ljungberg
trodde starkt på
att en kärleksfull
och god fostran
skulle göra
barnen till goda
samhällsmedborgare.
1955 flyttade barnhemmet
till en mindre byggnad med
15 platser på Karl Ifvarssons
gata 32. Även här blev beläggningen för låg och på
nyårsafton 1961 avvecklades
verksamheten och fastigheten såldes. Stiftelsen var in-

Bakgården på Storgatan 30 – här fanns ekonomiutrymmen
och häststallar.
Bild: Digitalt museum

rättad på ett sådant sätt att
dess medel inte kunde användas till andra ändamål.
Styrelsen tvingades därför gå
till regeringen för få tillstånd
att modifiera inriktningen
på arbetet. Ett sådant beslut
kom 1972.
I en annons från 1970-talet riktas en uppmaning
att söka pengar ur Ljungbergska stiftelsens donationsfond. Den sägs nu
lämna bidrag till behövande
ungdomar och barn upp till
18 års ålder och därutöver i
mån av tillgång också till
ändamål inom den allmänt
förebyggande barn- och
ungdomsverksamheten.
Peter och Britta Ljungbergs vilja var att deras
arv skulle användas för att
förbättra livet för enskilda
barn och unga. Idén med
att bygga att barnhem var
god, men låg inte helt rätt
i tiden när den flera år senare förverkligades. Kanske
är det först sedan stiftelsen
blivit en donationsfond som

Anders
Bergenek
Skribenten är aktiv i Föreningen
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria
hittar du på gamlahalmstad.se och
på Facebook/gamlahalmstad.

Fakta: Ljungbergska Stiftelsen
• Ljungbergska Stiftelsen
ger ekonomiskt stöd till
behövande barn och ungdomar bosatta i Halmstads
kommun. Med ”behövande” avses barn som lever
i en familj som av någon
anledning har en ansträngd
ekonomisk situation.
• Stiftelsen ger även bidrag
till föreningar, institutioner
och, i vissa fall, enskilda
personer, och då till sådant
som kan gå in under ”allmänt förebyggande barnoch ungdomsvård”.

Källa: ljungbergska.se

den har rönt allra mest uppskattning. Utdelade medel
har fått stor personlig betydelse för väldigt många och
verksamheten fortsätter år
efter år. Det är nästan unikt
att en donation och en stiftelses verksamhet når så här
långvariga och fina resultat.

För 25 år sedan, 1996, visade
det sig att danska Rädda barnen hade skickat urgammalt
förbandsmateriel till Rumänien som patienterna fått
eksem av. Det var gamla beredskapslager av förband som
danskarna hade skänkt, vissa
så gamla som från 1930-talet.
• För 115 år sedan, 1906,
flög brasilianaren Alberto
Santos-Dumont en motordriven luftfarkost i Paris.
Den flygningen räknas som
den första i sitt slag i Europa.
Santos-Dumonts konstruktion Demoiselle blev senare
mycket populär och byggdes
även av andra tillverkare efter
upphovsmannens ritningar.
•

Födelsedagar
För 50 år sedan, 1971, föddes
den brittiska modeskaparen
Stella McCartney, dotter till
popstjärnan Paul McCartney
och Linda McCartney, artist
och fotograf. Redan som tonåring lanserade Stella McCartney sitt eget klädmärke. Det
ledde till att hon år 1997 blev
chefsdesigner för modehuset
Chloé i Paris. År 2001 övergick
hon till Gucci där hon utvecklade sitt eget märke, som hon
arbetar med än i dag.
• För 53 år sedan, 1968,
föddes Emma Wiklund, en
gång känd som fotomodellen
Emma Sjöberg. Hon frontade
bland annat Arlas kampanj
för minimjölk på 1990-talet.
Hon var en av Sveriges mest
framgångsrika modeller. I
dag driver hon ett eget märke
med hudvårdsprodukter.

•

Namn vi minns
För 39 år sedan, 1982, avled
Marcus Wallenberg, bankoch industriman och inflytelserik företagsledare i Sverige.
Han var dessutom idrottare
och tävlingsseglade samt en
framgångsrik tennisspelare,
som på 1920-talet tog fyra
svenska mästerskap och
även plats i det svenska Davis
Cup-laget 1925–26.

•

Familj
Grattis

Hört och hänt
Pepparholm blev så småningom namnet på Öresundsförbindelsens konstgjorda ö.
För 25 år sedan, 1996, antogs
namnförslaget. Ön är numera
fyra kilometer lång och det
ställe där broförbindelsen
övergår i tunnel, eller tvärtom; tunnel till Köpenhamn
och bro till Malmö. Ön ligger
strax söder om den naturliga
ön Saltholm, varför namnet
tedde sig logiskt.

•

Allis 10 år!
Grattis älskade Allis på
10-årsdagen! Vi älskar dig!
Kramar från Mamma,
Pappa, Olle och Loke

3–2

... blev setsiffrorna när de
svenska volleybolldamerna
slog Danmark i nordiska mästerskapen i Fredriksstad för 25
år sedan, 1996. Sveriges bästa
spelare var Malin Steen och
Marie Bork.

Noel 10 år
Stort grattis till vår
fotbollsspelare Noel Jahr
på födelsedagen! Kramar
från Mormor och Morfar i
Hasslöv

