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Omslagsbild: Skörd med 
självbindare på ön Valen i 
Hjälmaren sommaren 1956. Ur 
Läns-Postens arkiv.

Folkrörelsernas arkivförbunds årsstämma och kurs hölls 
den 1–3 juni på Ronneby Brunn, ett Ronneby som bjöd sina 
besökare på ömsom sol, ömsom regn. ABM, dvs samarbetet 
mellan arkiv, bibliotek och museer, upptog en stor del av dag 
1, som också behandlade pågående projekt om Folkets hus 
och parker, bl  a vårt eget »Bildningsborg och syndanäste«. 
På kvällen företogs en guidad tur i Brunnsparken ( se bilden 
ovan ). Dag 2 redovisades aktuell forskning, bl  a av vårt eget 
folkrörelsearkivs ordförande Thord Strömberg, som berättade 
om Bergslagsprogrammet, ett mångvetenskapligt projekt om 
den regionala utvecklingen i Bergslagen med fokus på tiden 
efter 1960.

Arkivstämma på Ronneby Brunn

Glad sommar !
ArkivCentrums personal och styrelser ber att få tillönska våra medlemmar och alla läsare av Aktstycket en 
varm och rofylld sommar. Vi hoppas samtidigt att ett och annat i föreliggande nummer ska ge en behagfull 
lässtund, vare sig det sker i hängmattan eller annorstädes. I år är det 100 år sedan unionsupplösningen med 
Norge och 60 år sedan krigsslutet, därav artiklarna om Örebro norsk-svenska kamratkrets och Örebro-
Kurirens förre chefredaktör Sven Rymans reseskildring från efterkrigstidens Tyskland och Holland. Och 
apropå redaktörer så har vi också hälsat på Nerikes Allehandas lokalredaktör i Pålsboda under 30 år, Gunnar 
Hjalmarsson. Andreas Jeppsson skriver om den gamle riksdagsmannen Adolf Hedin och Håkan Henriksson 
uppmärksammar en annan förtroendevald, mångsysslaren Johan Johansson i Noraskog.
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Till Amsterdam
Vilket är bäst : buss eller järnväg 
vid en långresa ? Vi tänker inte 
ställa till något bråk om den 
saken, bara konstatera att buss 
är ett bra trafikmedel : rörligt 
och smidigt. Bagaget alltid med 

robotar och det gällde för våra 
förare att passa upp, ty sikten 
när man låg bakom ett dylikt 
biltåg var inte mycket att hurra 
för om terrängen på något sätt 
skymde. Men säkrare förare än 
Ernst Persson och Stig Högström 
kunde vi inte ha önskat oss. De 
klarade bussen med elegans på 
alla vägar och genom Hamburg 
och Amsterdam och andra stor-
städer, var det så mitt i natten. 
Som i Amsterdam, där kraven 
ökades än mer på grund av att 
gatorna vid sidan om de otaliga 
kanalerna inte just tilltagits med 
tanke på turistbussar. Det kan 

fägnad. Renlighet lär vara en 
särskild dygd i Holland. Och rent 
var det i Amsterdam, om man 
undantar vissa gamla och fat-
tigare kvarter, där det var tämli-
gen skräpigt på gatorna och inte 
heller så nära till vatten. Man är 
alltid mån om att få bort skräpet 
kvickt. Spolning av gator och 
husfasader är en lätt sak när man 
har vatten överallt.
 Den äldsta borgarbebyggelsen 
vid de förnämligare kanalerna 
är ett kapitel för sig. Åtskilligt av 
stadens äldre historia avspeglar 
sig här. Som i alla stora städer 
fordomtima hade det varit trångt 

Efterkrigstidens Tyskland och Holland 
– reseminnen av Gustav Ryman
och alltid till hands. Att man 
kommer landskapet och kanske 
också människorna mera in på 
livet med en buss än med tåg 
kan nog inte heller bestridas. 
Autostradorna bidrog givetvis 
till att göra bussresan genom 
Tyskland till Amsterdam be-
haglig. Kanske är det en nackdel 
ur turistens synpunkt att de går 
utanför bebyggelsen mellan de 
stora punkterna, men å andra 
sidan för de bilisten snabbt till de 
stora centra, som han som turist 
i allmänhet har största intresset 
för. I varje fall är det ett nöje att 
färdas på dem och en trafikför-
enkling som är utmärkt. Sällan 
några sidovägar att se upp för, 
bara gasa på rakt fram. De efter 
svenska förhållanden stora och 
skrymmande långtradarna med 
två väldiga släp utgjorde förstås 
en vägplåga. Att få en sådan att 
ge svarssignal eller sakta farten 
vid omkörning hör antagligen till 
det omöjliga. De gick fram som 

inte hjälpas att man avvaktar 
resultatet med en viss spänning, 
när det bara finns en decimeter 
att vinka på mellan buss och 
kanalkant. Men med en trygg 
mällsing vid ratten går det fint. 
Heder åt sådana motorförare, 
som förresten fick extra beröm 
av ett par »infödingar« i Amster-
dam som bevittnade vår kryss-
ning genom staden.
 Amsterdam bär inte så många 
märken efter kriget. Den stora 
förödelsen gick ju ut över Rotter-
dam, Hollands största hamnstad. 
Naturligtvis ser man en del ska-
dor, bl.a. det hus där en engelsk 
flygare störtade sin maskin och 
bomblast och sprängde Gestapos 
högkvarter i luften.
 En rundtur med motorbåt i 
Amsterdam hör nog till det bästa 
i turistväg man kan ta sig före. 
Den prydliga staden visade sig 
vid vårt besök från en mycket 
solig sida, och den intressanta 
arkitekturen skänkte ögat stor 

om saligheten, och att Amster-
dam har världsrekord i smalhus 
tvivlar vi inte på. Blott litet över 
en meter tycktes oss gaveln i 
Amsterdams smalaste hus, som 

Gustav Ryman (1905–
1986) var skofabriks-
arbetare från Almby 
som blev chefredaktör 
för Örebro-Kuriren. So-
cialdemokratisk leda-
mot av kommunal- och 
kyrkofullmäktige i Almby 
socken, ledamot i stads-
bibliotekets styrelse, 
orkesterstiftelsen och 
sjukhusdirektionen. Gus-
tav Ryman var på 70- och 
80-talen ordförande för 
Sällskapet Gamla Örebro. 
Han var tvillingbror med 
landstingsassistenten och 
politikern Sven Ryman.

¢¢¢ Sommaren 1950 
gjorde Örebrogruppen av 
Naturvännernas Internatio-
nella Turistförening en resa till 
efterkrigstidens Tyskland och 
Holland, skildrad i NIT :s höst- 
och vinterprogram samma år 
av redaktör Gustav Ryman.
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dock hade två våningar. Spår av 
skickliga glastillverkare fanns 
det gott om. På ett ställe förkun-
nades, att huset hade fönster-
glas, som man numera inte kan 
framställa emedan kännedomen 
om legeringen gått förlorad. Det 
visade violett färg utåt men blå 
inåt, eller var det kanske tvärtom, 
vilket inte spelar någon större 
roll för oss. Att lösa gardinpro-
blemet med att helt enkelt måla 
fina mönstrade spetsar på fönst-
ren är måhända både praktiskt 
och arbetsbesparande, i varje fall 
bör det i längden vara sparande. 
Nåja, det var väl inte i går man 
gjorde det i Amsterdam, men i 
Herrenkanalen kunde man skåda 
sådant.
 Sett med svenska inkomster 
är det tämligen billigt i Holland. 
Även andra varor än spriten. 
En konfektionskostym till 100 
floriner och en skräddarsydd 
till 200. Nu får man ju inte en 
florin eller gulden för en krona, 
men ändå torde det vara billigare 
priser i Holland än i Sverige. I 
varje fall syntes så vara förhållan-
det med textilier och vidare allt i 
guldsmedsbutikerna. Hyrorna är 
väsentligt lägre än i Sverige. Men 
det kan naturligtvis behövas när 
veckoförtjänsten för en chauf-
för inte är mer än 30–35 gulden 
och för en grovarbetare blott 27. 
Hantverkare kanske 40 à 50. Bäst 
betalda bland arbetarna sades 
murarna vara, som skulle förtjä-
na cirka 70 à 75 gulden i veckan. 
Våra bekanta i Amsterdam 
bodde i ett bostadsrättshus ( ett 
slags HSB ) i en två rum och kök-
lägenhet för 30 gulden i måna-
den, men skyndade sig försäkra 
att det ta var ovanligt billigt och 
inte fick tagas som någon norm 
för hyrorna.
 De holländska stadshusen 
företer i flera avseenden olikhe-
ter med de svenska. Så smala och 

branta trappor skulle inte tillåtas 
här. Men möblerna tar man in 
fönstervägen och till den ändan 
är husen försedda med en ut-
skjutande bjälke med tillhörande 
hissgrejor. Det sades att fruarna 
också hämtar upp sina män den 
vägen om de kommer hem be-
rusade, och även hänger dem på 
tork. Men sådant är naturligtvis 
lömskt förtal. Sanning är dock 
att vi gjorde en högst personlig 
störtning utför den branta trap-
pan vid utfarten och detta utan 
påverkan av något slag.

nog inte bara den som gjorde att 
vi fick polislots genom städerna 
och ibland en polispatrull på mo-
torcykel som vägvisare. Sådant 
piggar upp tillvaron.

Strövtåg i Hamburg
Det kommer att dröja flera tiotal 
år innan märkena efter kriget är 
utplånade i de tyska storstäderna, 
om det nu överhuvud taget går 
att någonsin få bort dem annat 
än i turistreklamen. I Hamburg, 
där man utan tvivel kommit 
längst med uppstädningen i 
ruinerna, ligger alltjämt hela 
kvarter fyllda med rasade murar, 
och frågan är om man kan ställa 
sig på en enda plats i staden utan 
att se bomb- och brandskador. 
Ruinproblemet begränsar sig inte 
bara till att få bort all bråte, utan 
omfattar också hur det nya skall 
utformas. Stadsplaneproblemen 
är gigantiska i alla storstäderna. 
I Düsseldorf har man antagit 
en 30-årsplan för nybyggnaden. 
Arbetskraft finns nog, men det 
krävs också oerhörda kapitalin-
satser för att komma någon vart 
med nybyggnaden,

 Den förödelse som övergått 
städerna kan inte beskrivas, inte 
fotograferas, den måste ses på 
platsen för att man skall kunna få 
en föreställning därom. När man 
kommer till Hamburg tycker 
man kanske att det är höjden 
av förstörelse, men intrycken 
från Düsseldorf, Hannover och 
framför allt Köln kommer dock 
Hamburg att blekna om man 
vill tala om ruiner. Det beror till 
stor del på att Hamburg rensats 
upp betydligt, men i Köln för-
klarar man att Hamburg icke var 
på långa vägar så »kaputt« som 
Köln. Och ändå hade Hamburgs 
halva bostadsbestånd raserats 
genom bombningarna. Intrycken 
från Köln är dock mycket mera 

 Hatet i Holland mot tyskarna 
sades vara mycket stort, och 
det kan man ju förstå. Tyskan 
har strukits ur undervisningen 
i lägre skolor och allt i stället 
inriktats på engelska. Men i alla 
butiker finns det tysktalande, 
liksom det i den minsta grupp 
alltid fanns någon tysktalande. 
Uppgiften att alla holländare 
talar och förstår tyska är dock 
överdriven, Svenskarna har stor 
goodwill i Holland och särskilt 
kanske i Amsterdam. Man talade 
med värme om den livsmedels-
hjälp som Sverige lämnade under 
hungertiden vid krigets slutskede 
och därefter.
 Polisen var gemytlig och även 
om vår reseledare visade en mer 
än vanlig gåpåaranda, så var det 

Den holländska polisen var tillmötes-
gående och lotsade bussen ut på rätt 
stråk genom städerna. Här har färdle-
daren Otto Piehl fått plats i sidovagnen 
vid färden genom Arnheim.
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skrämmande än från Hamburg. 
Det kan ha sina särskilda orsaker, 
vilka jag skall beröra en annan 
gång.
 Hur är då livet i allmänhet i 
dessa städer ? En fråga som man 
aldrig blir klok på är var alla 
människor bor. Svaret ligger till 
en del i förstäderna. Några da-
gars uppehåll ger inte möjlighet 
till djuplodande undersökningar 
om stadslivet. Butiker av alla slag 
var dock fyllda med varor, och 
kvaliteten i de flesta fall mycket 

med Sverige bli avsevärt lägre för 
folket i gemen. Klasskillnaden är 
mycket markant. Lyx och fattig-
dom framträder på ett helt annat 
sätt än hos oss. Priserna i Tysk-
land torde i genomsnitt kunna 
likställas med de svenska, men 
då arbetarna inte förtjänar mer 
än hälften av vad man gör i Sve-
rige, så är läget ju ganska klart.
 Man kunde skönja en viss 
optimism hos de i organisationer 
verksamma människorna, men 
eljest är nog resignationen och 

möjligheter som finns. Kanske 
kan det tjäna som ett exempel, 
att den byggnad som fordom var 
Schilleroper – en operettscen 
– nu är garage och hotell med 40 
rum för resande och en tämligen 
god matservering. Det är mest 
långtradare som håller till här. Vi 
hade vår buss parkerad där förr 
teaterns scen strålat i rampljus 
och på parketten stod lastbilarna 
inbackade. På raderna glimmade 
ännu litet av förgyllningen från 
fordom. Taket skylde nödtoftigt 

god. Allt i lädervaror är billigare 
än i Sverige, och ifråga om kame-
ror och kikare anfäktades man 
svårt över att kassan inte räckte 
till för några inköp. Fina saker 
till ungefär två tredjedelar av 
priserna i Sverige, Men levnads-
standarden måste vid jämförelse 

ett dag för dag-leverne det mest 
karakteristiska. När man enbart i 
Hamburg har 100 000 arbetslösa 
är det lätt att begripa att stäm-
ningen inte kan vara den bästa. 
Vad man måste beundra är den 
uppfinningsrikedom som lagts i 
dagen för att göra det bästa av de 

det hela. Anblicken var självfal-
let grotesk, men man fann sig 
genast i arrangemanget. Ehuru 
primitiva var resanderummen 
dock mycket bättre än vad yt-
terväggarna lät förmoda. Tvätt-
ställ i de flesta och i varje fall 
tillgång till tvättrum och dusch 

I Hamburg fick man bl a göra en rundtur i hamnen med borgmästarens barkass.



� JUNI 2005

med varmvatten från gasapparat. 
Att tvättrummet var genomgång 
till ett par resanderum och att 
man kunde få stanna utanför en 
stund medan en kvinnlig bilist 
duschade av sig resdammet är så-
dant man skall ta från den glada 
sidan. I Düsseldorf bodde vi på 
ett bunkerhotell, som med någon 
tolerans i valören kunde kallas 
komfortabelt, i varje fall mätte 
sig dess toaletter med de svenska 
hotellens, och matsalen var 
utmärkt. Man trodde emellertid 
att dessa hotell i f.d. skyddsrum-
men snart kommer att sjunga på 
sista versen, emedan nya hotell 
efterhand reser sig ur ruinerna. 
För egen del tror jag inte att den 
visan kommer så snart. Man kan 
säkert hålla låga priser i dessa 
»bunkrar« och för en resande 
med mager plånbok blir nog 
bunkerhotell en tillgång. Att de 
förr eller senare måste försvinna 
är ju klart. Man kan inte få ta 
upp dyrbar stadsmark med en 
källarvåning och litet däröver. 
Alla bunkrar ligger dock inte 
under jorden.
 Trafiken på gatorna i Ham-
burg var mycket livlig om da-
garna, men ringa på kvällarna. 
Stadsbilden vid Alstersjöarna har 
återtagit sitt forna utseende och 
hamburgarna gläder sig nu åt att 
dessa vackra oaser åter inramas 
av en ljusramp om kvällarna. 
Här är bebyggelsen väl bibehål-
len. Långa rader av nya bilar 
stod parkerade utefter »Gamla 
jungfrustigen«. Folkvagnen 
syntes dominera bland det nya 
i bilväg. Det gamla bilbeståndet 
såg dock förskräckligt ut, både 
lastbilar och taxi. Det var bil-
ligt att åka taxi, men den gamla 
Opel vi en gång genomkorsade 
Hamburg med skulle i Örebro 
utställas som ett skräckexempel 
på trafikbil. Men framåt gick den 
i alla fall med god fart. Chauf-

förens klädsel var i full överens-
stämmelse med bilens interiör. 
Men tro nu inte att alla taxi ser ut 
på det sättet. Det kunde ha varit 
»den rödhårige kyparen«, bekant 
från statistikens falluckor.
 Som förut sagts är klasskill-
naden framträdande i Tyskland, 
och f.ö. var det så även i Holland. 
Fina damer och herrar i hand-
skar i 28 graders värme poserade 
vid lyxåk. Men i mörkare kvarter 
syntes figurer, om vilkas klädsel 
man med fog kunde citera Hei-
denstam om döden : »Hans rock 
finns inga knappar i och västen 
är försvunnen«. Frånsett ytterlig-
heterna måste man dock säga att 
den ekonomiska uppryckningen 
är betydande, och att om än fol-
ket är sämre klätt än i Sverige, så 
är det inget trasproletariat man 
möter vare sig i Hamburg eller 
annorstädes.
 Hamburg skrattar åter, stod 
det att läsa i reklamen från 
nöjeskvarteret St. Pauli. Och nog 
skrattade man på Reeperbahn 
och på »Stora frihetens gata«, 
men skratten kom mest från ut-
länningar. Bakom leendena från 
hamburgarna själva såg man lätt 
skuggan av bekymmer. Nöjeslivet 
i St. Pauli var dock i full gång 
med Wein, Weib und Gesang, 
men det är en annan historia.

I Hamburgs 
nöjeskvarter
»Auf der Reeperbahn Nachts um 
halb eins ...« Reeperbahn, den 
stora breda gatan i stadsdelen 
St. Pauli, inte långt från ham-
nen, har alltid varit bekant långt 
utanför Tysklands gränser. Den 
som känner Hamburg från gamla 
tider och åter stiftar bekantskap 
med det internationella nöjes-
kvarteret, ser, att Reeperbahn 
och die »Grosse Freiheit« inte 
är sig likt från förr, men ändå 

hör man på nytt i lokalerna de 
gamla slagdängorna »Auf der 
Reeperbahn« eller »In St.Pauli 
bei Altona«.
 Utanför flera restauranter 
finns anslag att de stänger klock-
an fyra på natten men öppnar 
igen klockan fyra på morgonen! 
De från filmerna kända varieté-
erna Jungmühle och Allotria har 
inte fått några nämnvärda skador 
under kriget, inredningarna är 
oförändrade och non-stop-pro-
grammen gå som förr.
 »Zillertal«, står det med prun-
kande ljusskrift på ett ställe där 
en sprittande marsch ljuder ge-
nom entrén. De flesta turisterna 
dras magnetiskt till dessa toner, 
driva med strömmen genom den 
stora portalen, och står plötsligt 
mitt uppe i ett liv utan all like. 
Lokalen är i regel »spikad«, mu-
siken, en Tyrolareorkester reser 
sig, drar i gåsmarsch genom 
salen och tar med sig någon upp 
från publiken, som får dirigera 
ett musikstycke. Om han eller 
hon kan eller inte, det spelar 
ingen roll. Fotografen kommer 
springande och fotograferar 
den nya »dirigenten« med hela 
orkestern uppställd, kortet kostar 
2:50, musiken skall bjudas på en 
omgång öl laget runt av »diri-
genten«, dansen fortsätter, en 
ny gåsmarsch, en ny »dirigent«, 
fotograf, om och om igen. Se det 
är ställen där livet flyter, dit min-
nen ströva tillbaka när resenären 
kommit hem ...
 Natten är lång i Hamburg och 
St. Pauli, färden går vidare.

Gustav Ryman
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Gunnar Hjalmarsson blir 
85 år den 5 oktober 2005, 
född i ett småbrukarhem i 

Västra Hulvik, Kvistbro 1920.
 Gossen fick tidigt lära sig lant-
gårdens alla sysslor. Snart kom 
han med i JUF, Jordbrukareung-
domens Förbund. Syskonen var 
redan tidigare med. Farbrodern 
var en av ledarna i Kvistbroavdel-
ningen och Gunnar ville också 
vara med där det hände något. 
Han började redan som barn att 

referatet till alla fyra blev det 12 
öre raden. Eftersom jag tog kopior 
på referatet var det ju ett och sam-
ma jobb, säger Gunnar belåtet.

Löparen
JUF sysslade inte bara med od-
lingar och tävlingar i praktiska 
grenar. Idrott blev med tiden en 
stor del i verksamheten. Gunnar 
drev själv på. Från 1938 var han 
också aktiv som ban- och terräng-
löpare i Fjugesta IF.

skulle »klå honom«. När vi läm-
nade skogen var det ett dike. Jag 
hoppade snabbt över och satte in 
en raketspurt på stigen fram till 
målet och fick ett psykologiskt 
försprång, som Sven aldrig kunde 
ta in, säger Gunnar med ett belåtet 
skratt.
 Sämre gick det då han skulle 
gå till tjuren i Östra Hulvik med 
en ko. 
 –  Vi följde en s  k gärdesväg. På 
hemvägen hade kon bråttom. Jag 

Hjalle, snart 85, 
alltid först på plats

 –  Jag blev aldrig någon storlö-
pare, säger han och jämför sig med 
den tidens bästa. Jag vann visser-
ligen junior-DM på 5 000 meter 
1940. Ett glatt minne har jag från 
ett terränglopp i Axberg.
 Där i skogen bakom bygdegår-
den distanserade Hjalmarsson 
den svenske landslagsmannen i 
maraton, Sven Håkansson. 
 –  Jag funderade på hur jag 

lät henne löpa. Själv trampade jag 
i ett hästspår och skadade foten, 
så jag fick sluta med löpningen ett 
tag framöver.
 Som ett alternativ fick Gunnar 
rådet att börja träna gång. 
 –  Det gick med viss möda till en 
början, men förde med sig att jag 
ställde upp i gång 10 km i junior-
DM i Kumla och blev tvåa. Senare 
på hösten blev jag bästa länsjunior 

odla grönsaker, säkert välkomna 
på bordet, då det var »väldigt 
knalt om kontanter« i början på 
trettiotalet.
 JUF-distriktets ungdomskon-
sulent reste runt i länet och be-
sökte de unga odlarna, tittade 
och värderade växterna och fliten. 
Det fanns ära och berömmelse att 
vinna även på det här området. 
Priser och diplom delades ut på 
de årliga festerna.
 Gunnar skrev sitt första tid-
ningsreferat för närmare 70 år 
sedan. Det var från en kamratfest 
i Bygdegården, Kvistbro, till vilken 
J U F -avdelningarna i Tysslinge-
Vintrosa, Knista och Gräve var 
inbjudna. Det var i slutet på 30-
talet. Sedan blev det referat från 
fotbollsmatcher och skidtävlingar i 
Gropen och andra arrangemang.
 På den tiden fanns det fyra 
tidningar i Örebro : Nerikes Al-
lehanda, Nerikes-Tidningen, Öre-
bro Dagblad och Örebro-Kuriren. 
Skrev man till en tidning fick man 
5 öre raden, sände man däremot 

Gunnar Hjalmarsson, fortfarande verksam vid den skrivmaskin han formellt 
lämnade när han 1985 pensionerade sig från tjänsten som Nerikes 
Allehandas lokalredaktör i Pålsboda.
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i Närkestrampen på 15 km. Det 
hade till följd att jag blev uttagen 
till Närkes lag i landsdelskampen i 
Hälsingborg i oktober 1940.
 –  Det var ett härligt minne. 
Tänk att få åka ända till Hälsing-
borg och tävla, säger den gamle 
idrottsmannen. Det blev en fem-
teplats och den sista tävling som 
Gunnar deltog i på juniornivå. 
Men han fortsatte tävla, fast kan-
ske inte med samma glöd som 
tidigare. Annat kom emellan.
 Som lumpen och beredskaps-
åren 1941-43, först vid I 3, och 
sedan vinterutbildning i Jämtland 
med avslutande vintermanöver i 
drygt 30 minusgrader, vilket satte 
sina spår i fötter och ben. Därefter 
fälttjänstgöring i Värmlandssko-
garna.
 Vid hemkomsten blev Gunnar 
vald till ordförande i Kvistbro JUF 
och studerade på Kävestaskolan. 
Först gick han på lantmanna- 
och året efter på folkhögskolan, 
årskurs 2.

Hälsan vacklade
Ju mer Gunnar blev engagerad, 
desto större problem fick han med 
hälsan. Förutom arbetet hemma på 
gården fortsatte han nämligen att 
träna och tävla löpning. Till detta 
kom jobbet inom JUF, inte bara i 
Kvistbro, utan även på distrikts-
planet. Han hade ett finger med i 
det mesta som hände vid Bygde-
gården på Hönsakullen ( traktens 
nöjesetablissemang ). Samtidigt 
som han skrev i tidningarna och 
refererade de händelser han själv 
medverkat i. 
 –  Jag skulle hinna så mycket. Jag 
var sån, säger han övertygande. 
Det slutade med tarmsår 1948.
 Gunnar fick nästan lägga av 
med löpningen och magproble-
men hindrade honom från att 
arbeta med tunga lyft.
 –  Lyckligtvis övertog min yngste 
bror gården.

Skribenten
Text- och fotouppdragen växte. 
I Örebro fick han tag på en liten 
skrivmaskin av märket Hermes 
Baby. Kamera köpte Gunnar av 
fotohandlare Rudsvik i Fjugesta. 
Fotouppdragen fick han på köpet: 
födelsedagar och familjehögtider 
i Viby, Tångeråsa, Edsberg, Mull-
hyttan och Kvistbro med flera 
orter, samt föreningsjubileer. Ofta 
blev fotojobben också något att 
skriva om.
 Begravningsentreprenören i 
Kvistbro, Norén, var likaså en 
stor kund. Han anlitade den unge 
fotografen, ofta på lördagar, till 
att fotografera vid begravningar i 
Västernärkes församlingar.
 Gunnar växte i rollen som 
fotograf och skribent och anställ-
des snart som semestervikarie 
på Nerikes Allehandas kontor i 
Fjugesta. 1954 fick han en bil av 
sin far som kompensation för att 
yngste brodern tidigare hade fått 
en traktor. Bilen minskade avstån-
den och gjorde att Gunnar kunde 
tjänstgöra i Kumla och Hallsberg, 
Vretstorp och Laxå.
 –  Jag kunde vara i Vretstorp på 
förmiddan, och sen åka till Laxå 
på eftermiddan.
 Gunnar var alltid först på plats, 

engagerad i allt. Snart började NA 
locka honom med fast jobb som 
lokalredaktör, först i Nora och 
sedan i Askersund, men Gunnar 
stretade emot. Engagemanget i 
Kvistbro JUF gjorde att han inte 
gärna lämnade Västernärke.
 Strax före midsommar 1957 
blev läget akut på NA:s lokalre-
daktion i Pålsboda. NA-ledningen 
skickade dit Gunnar som vikarie 
till dess att personalfrågan löst 
sig, som det hette, men Gunnar 
fastnade och är fortfarande sin 
nya hembygd trogen, 20 år efter 
pensioneringen.

Bygdegården brann
Gunnar har ett bekymmer. Hur 
mycket av arkivmaterialet i Kvis-
bro J U F  blev lågornas rov när 
bygdegården brann ned 1972 ?
 –  Vi förvarade sånt i ett bok-
skåp. Det hoppas jag kunna under-
söka framöver. Problemet är bara 
att min yngste bror, Sven, som var 
både kassör och ledare på slutet, 
avled för ett par år sen.
 Att sköta uppdragen i Kvistbro 
J U F  på distans blev tungt efter 
flytten till Pålsboda och snart trap-
pade Gunnar ner sitt engagemang 
i avdelningen.
 –  Jag började tröttna, helt en-
kelt, på det där med Hönsakullen. 
Men det var en del medlemmar 
som var heligt förbaskade på att 
vi skulle sluta.
 Men tiderna förändrades snabbt 
under senare delen av 50-talet. 
Snart blev det slut med offentlig 
dans i bygdegården på Hönsa-
kullen, som av vissa grupper be-
traktades som ett syndens näste. 
Visserligen hade föreningen gjort 
upp med andra nöjesarrangörer 

Gunnar Hjalmarsson segrade på 
5 000 m ( tid 16,08 ) vid junior-DM 
1940 på Bergavallen i Fjugesta. 
Strax före målet varvade han en av 
deltagarna i loppet.
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om både entréavgifter och växel-
vis öppethållande, men publiken 
började svika trots fina orkestrar 
som Whispering, Tobbes och Tore 
Hagström med flera.
 –  Då åkte vi på förluster, kon-
staterar Gunnar krasst.
 Kvar blev enskilda fester och 
arrangemang anordnade av JUF 
eller andra föreningar.

Ser tillbaka
Gunnar kan se tillbaka på 30 år 
som lokalredaktör i Pålsboda och 
25 år i JUF:s distriktsstyrelse. Hur 
många år han var med i förbundets 
idrottskommitté kommer han inte 
ihåg, men tror att det var åtminsto-
ne tio. Detsamma gäller uppdraget 
som distriktsidrottsledare.
 Betydligt lättare har han att 
minnas J U F :s årliga riksting. I 
en liten, sliten notisbok har han 
dem alla samlade, både dem han 

har varit med på och de få han 
missat. Umeå –46, Visby –57 och 
Överkalix –62 är väl dem som han 
kommer ihåg bäst.
 Gunnar bläddrar i pärmar och 
visar tidningsklipp, oftast artiklar 
som han själv skrivit. Tävlingar 
är hans passion och resultatlistor 
hans specialintresse, det märks i 
pärmarna. Ofta har han befunnit 
sig i den unika situationen att han 
själv deltagit i de händelser han 
refererat, vanligen under signatu-
ren Hjalle.

Pensionären
Gunnar blev pensionär 1985, men 
fortsatte skriva för tidningen några 
år till av bara farten. Efter 30 år 
som sekreterare i idrottsförening-
ens skid- och motionssektion i 
Pålsboda dessutom så smärtar det 
att lämna ifrån sig pennan.
 –  Jag vill gärna veta att den som 

tar vid fortsätter, så det inte rasar 
ihop, och det är jag verkligen rädd 
för, efter vad jag har hört från de 
här unga som nu är invalda.
 Själv har Gunnar alltid haft 
svårt för att säga ifrån sig uppdrag. 
Bättre att själv ta tag i uppgiften än 
att låta andra göra det, resonerar 
han. 
 Gunnar erkänner att han tycker 
det var roligare förr.
 –  En var mer engagerad. Nu när 
en börjar bli gammal så känner en 
att en är begränsad, på nåt vis.
 Nestorn tvivlar på att det ide-
ella föreningslivet har en framtid, 
åtminstone inte i föreningar som 
JUF.
 – Jag har svårt att tro det. Idrot-
ten är det som engagerar ungdo-
mar. Men de idéer som ursprung-
ligen fanns i JUF, de räcker inte i 
dag, konstaterar Gunnar sorgset.

Skrivmaskinen har fått svår konkurrens av den 50 år yngre motionscykeln. Gunnar Hjalmarsson kör minst tio kilometer, i går femton, 
och upp till två mil. –  Jag har lärt mej hur en ska åka så att jag åker precis som ute på vägen. När jag åker ut genom Pålsboda så 
bär det utför, då vevar jag på, sen är det en uppförsbacke, fyrtio tramptag som jag bromsar in, och sen blir det utför igen, förklarar 
han med en energisk gest.
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med idéerna än partiet. Hedins 
artiklar och motioner behand-
lade i stort sett hela samhällslivet 
och hade en socialliberal in-
riktning. Hans riksdagsmotion 
från 1884 om pensions- och 
olycksfallsförsäkring för arbe-
tare betraktas som en milstolpe 
inom svensk sociallagstiftning.

Hedin föddes i Bo socken i 
södra Närke där fadern Johan 
Gustav Hedin var komminister. 
Adolf Hedins far var även under 
en kortare tid riksdagsman, men 

»Adolf Hedin är död, 
gravens tystnad och stilla 
skuggor ha brett sig över 
konstitutionsutskottets och 
riksdagens lokaler.« 
    August Strindberg

Det är i år hundra år sedan 
en av 1800-talets mest 
färgstarka politiska pro-

filer, Sven Adolf Hedin, dog. He-
din var liberal riksdagsman i an-
dra kammaren mellan 1870–1905 
med vissa uppehåll. 1874–76 var 
han redaktör för Aftonbladet och 
var under en period även me-
darbetare på Dagens Nyheter. 
Han tillhörde under sin politiska 
bana olika liberala partibildnin-
gar, men var något av en ensam-
varg som kände större lojalitet 

Sven Adolf Hedin ( 1834–1905 )

blev på 1850-talet kyrkoherde 
i Snavlunda socken. Släktnam-
net Hedin anses härstamma från 
Hidingsta i Norrbyås socken, 
där bondsonen Lars Larsson vid 
mitten av 1600-talet lyckades 
avancera till uppbördskommis-
sarie för Strängnäs gymnasium 
samt frälseinspektor vid Säby-
lund i Kumla och tog sig nam-
net Hedin efter födelsegården.

Adolf Hedin var som publicist 
och politiker en centralgestalt i 
sin samtid med en vass penna 
och radikala idéer. En av de mest 
intressanta skrifter han lämnat ef-
ter sig är den artikelserie som pu-

blicerades efter ståndsriks-
 dagens avskaffande, Hvad
  folket väntar af den nya re-
  presentationen. Femton bref
   från en demokrat till svenska
   riksdagens medlemmar som
    senare samlades och
      gavs ut i en bro-
       schyr 1867.

I dessa »brev« gick Hedin bland 
annat till attack mot den brist på 
förnyelse som han hoppats på i 
och med representationsriksda-
gens införande. Han beskriver sit-
uationen som sådan att de gamla 
partierna har spelat ut sin roll och 
att de nya inte hunnit organisera 
och formera sig. »Det hela företer 
ett gråaktigt kaos« enligt hans 
mening. Han fruktar att stånd-
sriksdagsanhängarna inom den 
politiska eliten kommer att göra 
sitt bästa för att förhindra den de-
mokratiska utvecklingen och att 
de forna liberala krafterna »gam-
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en chapeau claque (hopfällbar 
stormhatt) med tillhörande fo-
dral, en gul sidenkravatt och en 
topasgrön kravattnål, som finns 
omnämnd i Hedins testamente. 
Alla dessa föremål gör att det ger 
en närmare känsla för personen 
Hedin när man går igenom hans 
arkiv. Dessutom finns det mer 
ordinärt forskningsmaterial som 
hans brevsamling, där namn som 
Björnstierne Björnson, Carl Lars-
son och Georg Brandes återfinns. 
Över 150 visitkortsporträtt av 
Hedins vänner och bekanta som 
till stor del tillhörde 1800-talets 
politikerelit och ett på katten Kas.

Andreas Jeppsson 

vid rösträtt skall avskaffas, en vi-
dare utveckling av regional och 
kommunal demokrati och refor-
mer för allmän värnplikt. Dess-
utom, prästson till trots, ville 
han minska kyrkans inflytande 
på folkundervisningen och stäl-
ler den provocerande frågan om 
huruvida folkskolan skall vara en 
statskyrklig inrättning med syfte 
att underlätta konfirmandunder-
visningen för prästerna, »eller 
skall hon vara någonting annat, 
nämligen en skola för grundläg-
gande af medborgerlig bildning?«.  

I Hedins personarkiv finns 
en hel del intressant material. 
Av det ovanligare slaget för Ar-
kivCentrums del kan nämnas 
en koffert med Hedins person-
liga tillhörigheter i. Exempelvis 

malliberalerna«, som han kal-
lar dem, i och med övergången 
ser segern som vunnen och har 
slagit sig till ro. De tidigare me-
ningsmotståndarna har broder-
ligen förenat sig i ett på stället 
marsch och »gammalliberalerna« 
enbart inbillar sig att de arbetar 
för framåtskridande. »Represen-
tationsreformen var för dem ej ett 
viktigt medel till fortsatt samhäll-
sutveckling, utan ett slutligt mål« 
menar han och syftar på »gammal-
liberalerna«. Nya krafter måste 
in och fortsätta utvecklingen. 

Vidare behandlar »breven« al-
lehanda ämnen inom hela det 
politiska fältet. Hedin kräver åt-
skilliga reformer av den nya två-
kammarriksdagen. Bland annat 
yrkar han på att penningsträcket 

Adolf Hedins sist skrivna rader i livet : »Natt tisdag 19. Må de som anse mig 
hafva gjort någon [ ... ] skydda Klara i sjukdom och behof[ . ] Hedin«. Klara var 

Clara Lindberg, Hedins hushållerska. Det här tillägget till hans testamente 
skrevs bara några timmar innan han hittades död av sin läkare. T h Hedins 

älskade katt Kas.
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I år har man i Nora på flera sätt 
uppmärksammat att det är 
100 år sedan bygdens mest be-

kante riksdagsman, Johan Johans-
son i Noraskog, dog. Redan som 
29-åring valdes han till ledamot 
av riksdagens andra kammare år 
1869. Förutom ett kort uppehåll 
under majriksdagen 1887 inne-
hade han denna förtroendepost 
ända fram till 1902. Dessutom 
var han bl  a landstingsman 1869–
1884, förman för Nora folkbank 

1875–1877 och riksgäldsfullmäk-
tig 1884–1888 och 1892–1905. I 
riksdagen var han ledamot av en 
rad olika utskott och kommit-
téer. Under åren 1897–1902 var 
han dessutom ordförande i lant-
mannapartiets förtroenderåd. 
Ett av Johanssons bestående ar-
beten i riksdagen var det register 
han utarbetade över riksdagens 
protokoll för åren 1809–1901.

Johanssons stora intresse för 
utforskandet av hembygdens 

historia gjorde att han troligen 
spenderade lika mycket tid på 
arkiv och bibliotek som i riks-
dagens andra kammare. Den-
na forskargärning resulterade 
framförallt i nio välfyllda band : 
Om Noraskog ( 1875–1887 ) och 
Noraskogs arkiv ( 1889–1928 ). 

Men vad som kanske är mindre 
känt är Johanssons omfattande 
verksamhet i hembygden som 
hjälpreda vid bouppteckningar, 
arvskiften, ägodelningar och 

Mångsysslaren Johan Johansson i 
Noraskog

I Johan Johanssons 
beskrivning till 
Hovmanstorpskartan 
kan man läsa att 
Sibbotorpet hade en 
»stugubyggnad af 
timmer, 26 fot lång, 
15½ fot bred och 10 
fot hög, rödfärgad med 
tak af näfver och torf i 
godt skick«. Innehavare 
var gruvarbetaren Per 
Carlsson som betalade 
45:72 riksdaler i 
årsarrende. 
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liknande förrättningar. Under 
främst 1870-talet fick han stund-
tals även tjänstgöra som lantmä-
tare. Det var ett hantverk som han 
praktiskt lärt sig under tonårsti-
den som skrivbiträde åt en kom-
missionslantmätare. På Arkiv-
Centrum förvarar vi ett antal av 
Johanssons vackra kartor. Bland 
dessa återfinns en karta över 
Hovmanstorp upprättad år 1870 
på uppdrag av Dalkarlsbergs AB. 
Johanssons vackra och stilrena 
handstil känns lätt igen på kartan 
och dess bifogade beskrivning.

I Johan Johanssons publicerade 
dagböcker kan man under den 16 
juni 1870 läsa att han »reste till 
Dalkarlsberget för gradering af 
inegor o. hägnader samt huse-
syn vid Hofmanstorp, hvarmed 
fortsattes till den 23, då hem-
resan skedde.« Enligt dagböck-
erna fortsatte han sedan arbetet 
med kartan och beskrivningen 
i hemmet under juli månad. 

Eftersom riksdagsuppdragen 
inte gav några större inkomster 
och att han inte längre var verksam 
som bergsbruksidkare var det just 
på olika förrättningsarbeten som 
han delvis livnärde sig. För arbe-
tet med Hovmanstorpskartan fick 
han sammanlagt 121 :53 riksdaler.

Johan Johansson var också 
hyttfogde vid Ringshyttan under 
ett antal år i slutet av 1860-talet 
och början av 1870-talet. Och det 
var också Johansson som förde 
pennan vid hyttstämmorna under 
dessa år. Man kan verkligen inte ta 
miste på Johanssons vackra hand-
stil som man återfinner i de på Ar-
kivCentrum förvarade Ringshytte 
hyttelags protokoll från denna tid.

Spår efter Johan Johansson 
finner man även i Dalkarlsbergs   
AB:s korrespondensserie. Ett an-
tal brev från Johansson till dispo-
nenten Gustaf Bratt avslöjar bl  a 
hur pass noggrann Johansson var 
i sin hembygdsforskning. Han 

ville verkligen att allt skulle vara 
så korrekt som möjligt och han 
förstod också att hans egen tid en 
gång skulle bli föremål för forsk-
ning. Därför skriver han till Bratt 
rörande en samtida avlöningslista 
för gruvfältet, som disponenten 
ville utesluta ur beskrivningen, 
att han gärna vill ha den med 

Johansson, Johan, i Noraskog, 1840–1905, skriftställare, politiker, 
riksdagsman 1870–1902 (andra kammaren ). J. anslöt sig i början av 
1880-talet till Lantmannapartiet, där han tillhörde den frihandelsvänliga 
gruppen. Han utgav ett flertal arbeten i politiska frågor, främst skattefrågor, 
och topografiska och lokalhistoriska verk, bl.a. Noraskogs arkiv (  1–6, 
1889–1928  ), samt förde omfattande dagboksanteckningar. J. utförde även 
ett omfattande arbete vid upprättandet och utgivningen av registren till 
riksdagsprotokollen. (  Nationalencyklopedin  ) 

»då hela historien om fältet är af-
sedd för framtidens upplysning«.

Håkan Henriksson
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Norsk-svenska kamratkretsen
 – solidaritetsarbete under kriget

¢¢¢ I år uppmärksam-
mas att det är 100 år sedan 
unionen mellan Sverige och 
Norge upphörde. Samtidigt 
är det 60 år sedan andra 
världskriget tog slut. Det 
ger dubbel anledning att 
uppmärksamma en av de 
många solidaritetsyttringar 
som karakteriserat förhål-
landet mellan de nordiska 
broderfolken. Örebro norsk-
svenska kamratkrets var ett 
exempel på ett humanitärt 
bistånd under krigsåren, 
lett av Alvar Nilsson (1912–
1995), ordförande i teleklub-
ben på SJ :s centralverkstäder.

Kretsen bildades i juni 1942 
på Folkets hus i Örebro, 
efter ett förarbete vid ett 

Norgemöte den 17 maj samma år, 
och fick snabbt bortåt 100 med-
lemmar.

Syftet med den nybildade ka-
mratkretsen var att stärka banden 
mellan Norge och Sverige »nu 
och för framtiden«.

Alvar Nilsson och Harald Ar-
onsson (1913–1981), sedermera 
legendarisk kommunalman, kon-
spirerade för att inte låta kom-
munisterna ta kontrollen över 
föreningen. I en intervju från 
1984 berättar Alvar Nilsson :

– När det ska väljas ord-
förande för mötet så föreslår jag 
dig, sa Harald. Så jag tog hand om 
mötet och hade sedan namnen på 
de andra att ingå i styrelsen.

Inspirationen hade man fått 
från Korsnäs utanför Falun, där 
en man vid namn Valfrid Axels-

son och hans familj tog hand om 
norska flyktingar. Där bildades 
också den första av flera norsk-
svenska kamratkretsar i landet.

I Örebrokretsen ingick, föru-
tom Alvar Nilsson, vice ord-
föranden Walter Pettersen. Han 
var skoarbetare från Halden, 
en centralort för skoindustrin i 
Norge. Oddvar Steen Iversen blev 
sekreterare. Han var fotograf och 
kom från Sarpsborg. Aage Larsen 
var vice sekreterare.

– Vi misstänkte honom för 
kommunism, berättar Alvar Nils-
son, men det var inte så farligt 
med det. Han hade ett stort kon-
taktnät och kom så småningom 
till London. Han var sedan bland 
de första som gick i land i Norge 
efter krigsslutet.

Alvar Nilsson var ordförande 
under hela den tid som kamrat-
kretsen verkade.

– Jag hade ju den förmånen att 
jag var statligt anställd, så jag blev 
aldrig inkallad.

Övriga i styrelsen : Randi Holm-
qvist, norska men gift med lektor 
Severin Holmqvist på Tekniska 
gymnasiet, Thea Louise Bäärn-
hielm, stadsläkare Ragnar Bäärn-
hielms fru, även hon norska 
från början. När Oddvar Iversen 
sedermera flyttade från stan er-
sattes han i styrelsen av Rolf Ol-
sen, som sedan gifte sig med en 
flicka från Örebro och blev verk-
mästare på Oscaria.

Det byggdes upp ett norskt 
flyktingkontor på Storgatan 26 i 
Örebro under ledning av Arvid 
Holde, som hade titeln länstillits-
man. Han utbildades här och fick 

polismans befogenheter, vilket 
var till stor hjälp för kamratkret-
sens arbete.

– Själv bodde jag ibland på 
det där kontoret på nätterna när 
vi sökte rätt på flyktingar i stan, 
berättar Alvar Nilsson. Örebro 
var en militärstad och var en för-
bjuden stad för utlänningar, även 
norrmän. De fick inte ens hyra 
rum.

– Samtidigt skickade social-
styrelsen hit en hel grupp med 
tysktöser, alltså flickor som hade 
umgåtts med tyskar. Det drällde 
av tysktöser här i stan och de var 
mer eller mindre fnask allihop. 
Det blev konfrontationer förstås. 
Det vi hade byggt upp kunde de 
förstöra på en vecka. De kom väck 
sedan, så lugnet blev återställt.

– Örebro blev en samlings-
punkt eftersom vi hade så många 
arbetstillfällen. Vi sände dem på 
huggarkurser. De låg i Kilsbergen 
och uppe i Bergslagen och högg. 
Det var folk av alla samhällsklass-
er, präster och andra.

I stort sett alla norrmän som 
vistades i stan anslöt sig till den 
norsk-svenska kamratkretsen.

– De tydde sig till Örebro och 
till oss, berättar Alvar Nilsson. 
Men visst fanns väl en och annan 
som tyckte att det var onödigt och 
en del som ansåg sig vara för fina 
för oss.

– Vi hade också ett fint förtro-
ende från den norska legationen 
i Stockholm, som skickade hit 
föreläsare till våra program.

Under hela kriget transport-
erades tysk militär personal och 
material på järnväg genom Öre-
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Kjölen var den Norsk-svenska 
kamratkretsens husorgan 
1941–1945. Den trycktes 
på Dala-demokratens 
tryckeri i Falun med Valfrid 
Axelsson som ansvarig 
utgivare. I redaktionen ingick 
bl  a : Sven Aspling ( 1912–
2000 ), socialdemokratisk 
partisekreterare och 
socialminister. Han tillhörde 
partistyrelsens verkställande 
utskott och var ledamot av 
riksdagen 1956–1985.  Till 
redaktionen hörde vidare 
författaren, filosofen och 
folkbildaren Alf Ahlberg 
( 1892–1979 ). Ahlberg 
var rektor för Brunnsviks 
folkhögskola 1932–1959. Norsk 
representant i redaktionen 
var litteraturhistorikern och 
professorn i europeisk litteratur 
Fredrik Paasche ( 1886–1943 ).

bro, men det förekom aldrig några 
diskussioner i föreningen om att 
begå något attentat mot den här 
transiteringen.

– Nej, de som var med i den 
här kamratkretsen gjorde det 
framför allt för den sociala sam-
varon. De hade ett behov av att 
känna samhörighet med likasin-
nade. Tänk dig själv att komma 
till ett främmande land helt utan 
tillgångar.

– Vartefter det kom norrmän 
så tog vi hand om dem. Vi försök-
te få dem att komma in i svenska 

hem och pojkarna skaffade sig 
svenska flickvänner.

Alvar Nilsson fick mängder av 
norska kontakter under krigsåren, 
kontakter som han fortsatte att 
odla även efter kriget.

– Ja, jag har till exempel varit 
i Sarpsborg och hälsat på Iversen 
och jag har varit Drammen och 
hälsat på Arvid Holde. Han drev 
en bokhandel där.

För Alvar blev arbetet inom 
den norsk-svenska kamratkretsen 
hans insats under kriget.

– Eftersom jag var frikallad 

från militärtjänstgöring så tyckte 
jag att jag ändå skulle göra mitt. 
Det blev en slags värnplikt.

Örebro norsk-svenska kamrat-
krets upphörde efter krigsslutet 
1945. Av de kretsar som verkade 
runt om i Sverige är arkivet efter 
kamratkretsen i Örebro det enda 
som tycks vara bevarat. Från ini-
tiativtagarna i Dalarna finns in-
genting kvar och inga handlingar 
är heller återfunna från svensk-
norska föreningen i Stockholm.

Bo E I Fransson
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Aktstycket nr 41, årg 10

Fredagen den 27 maj höll 
Örebro läns företagsarkiv sitt 
årsmöte i Bagarstugan på 
Dylta Bruk.

¢¢¢ Årsmötesförhandlingarna 
gick raskt och samtliga på förslag 
att väljas fick mötets förtroende. 
Valda till ordinarie styrelsemed-
lemmar blev : Sölve Persson, en-
skild ledamot ( ordförande ), Sören 
Klingnéus, Örebro universitet, 
Sten-Ove Pettersson, Hasselfors 
Garden AB och Egon Harfeldt, 
FöreningsSparbanken Örebro. 
Ersättare blev :  Lise-Lott Alm, 
Svensk Handel Örebro län, Carl 

Företagsarkivet gästade Dylta Bruk
Jan Granqvist, Carl Jan Granqvist 
Förvaltnings AB och Sivert Gus-
tafsson, Bofors Support AB.
 Efter årsmötet berättade agro-
nom Helena Åkerhielm om Dylta 
Bruks historia, visade material ur 
brukets eget arkiv och redogjorde 
för Dyltas nuvarande verksam-
het, som är främst inriktad på 
jakt och gösodling. Därefter gui-
dades årsmötesdeltagarna runt på 
området och fick bland annat se 
det gamla rödfärgningskokeriet.
 Förmiddagens aktiviteter av-
slutades med lunch på Grand 
Hotell i Örebro.

Företagsarkivet kombinerade årsmöte och studiebesök hölls i år på 
Dylta Bruk, där besökarna informerades av Helena Åkerhielm och 
guidades vid det gamla rödfärgeriet.


