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Trevlig sommar !
Tiden går fort ! Återigen står sommaren för dörren med alla förväntningar om fint väder, roliga utflykter och 
förhoppningar om att göra det vi inte hunnit med. När hösten kommer är vi redo för nya utmaningar. Vi på 
ArkivCentrum kommer att satsa ännu mer på folkbildning och det innebär ytterligare lokalhistoriska kurser 
och fler studiecirklar och föreläsningar. Men vi planerar även att arbeta utanför arkivets väggar, att försöka nå 
personer som inte har möjlighet att besöka oss. Mer om detta i höst.
 Innan dess bjuder vi på lite sommarläsning. Bo Fransson har intervjuat Örebros mesta söderkis, Ville Zet-
terlind, som berättar delar ur sitt långa innehållsrika liv. Vi får även veta vad som hände efter pojkbilstävlingen 
1945 ; det har Lennart Alm tagit reda på. Det och mycket mer återfinns i årets sommarnummer.

Yvonne Bergman

Aktstycket nr 53, årg 13

ArkivCentrum
Örebro Län

 

Nikolaigatan 3 • 702  10  ÖREBRO
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)

Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se

Internet : www.arkivcentrum.se

Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )

samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar

kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).

ArkivCentrum 
har haft årsmöte
ArkivCentrums första årsmöte 
hölls den 9 april på Klaessons f  d 
möbelfabrik ute i Västernärke. 
Den gamla fabriken sjuder av 
aktiviteter. Den är bl  a hemma-
scen för Lekebergs revysällskap. 
Efter årsmötet, som besöktes av 
120 representanter från med-
lemsföreningar och företag, 
spelade revysällskapet upp flera 
bejublade nummer ur sin senaste 
revy för oss.

Omslag : Ur Örebro IOGT-logers 
studiecirklars och biblioteks arkiv.
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¢¢¢ Örebros mesta sö-
derkis har han kallats, Ville 
Zetterlind. Han har aldrig bott 
norr om Rudbecksgatan, om 
man undantar tre månaders 
länsflykt till Västerås. Egentli-
gen heter han Vilhelm och är 
nyss fyllda 91 år. Han är sy-
nonym med Korpen i Örebro, 
var sekreterare i Närkes hand-
bollförbund under många år, 
har sysslat med orientering, 
skrivit sport i Nerikes Allehan-
da och var på sin tid en av de 
främsta gångarna i Sverige 
med ett personligt rekord på 

43:50 på milen. 1970 fick han 
medalj av dåvarande lands-
hövdingen Valter Åman för 
sina föreningsinsatser.

Sitt ordinarie arbetsliv avslutade 
han som anställd på skolstyrelsen. 
Där ansvarade han bland annat 
för skolskjutsarna i kommunen 
och praktiktjänstgöringen för 
eleverna på Teknis.

–  De var tvungna att göra 
praktik vissa månader för att bli 
ingenjörer. Det hade jag hand om. 
Jag skulle ordna jobb åt dem.

Sköt ner bombplan
Under kriget låg han i Ljungby-
hed i Skåne och torde vara en av 
de få som varit med om att skjuta 
ner en amerikansk flygande fäst-
ning, dvs ett bombflygplan med 
beteckningen Boeing B-17. Detta 
utan diplomatiska förvecklingar 
med USA.

Det hände då och då att tyska 
flygare flydde till Sverige och kom 
in för landning i sina Messer-
schmittplan. Det var då brukligt 
att skjuta varningseld 300 me-
ter framför planen, som svarade 
med att vifta med vingarna för 

Örebros mesta söderkis –
Ville Zetterlind, 91
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att visa att de ville gå ner. Men det 
här speciella amerikanska planet 
gjorde aldrig den gesten.

–  Så första varningsskottet gick 
iväg. Men de hade räknat fel med 
eldledningsinstrumentet så det 
tog mitt i vingen och flygplanet 
störtade en 500–600 meter från 
oss.

Alla tio i besättningen hoppade 
och samlades sedermera ihop och 
kördes till Ljungbyhed.

Brinnande fabriker
30 år av sitt liv vigde Ville Zetter-
lind åt brandkåren i Örebro. Han 
var deltidsanställd brandman 
med jourtjänst var tredje vecka. 
Så fort det var lite större bränder 
kallades han in.

–  Det var många fabriker som 

brann. Den första jag var med på 
var vaddullsfabriken i Sörby. Då 
hade jag bara varit med 14 dagar 
i brandkåren och visste knappt 
vad en slang var. Det var en riktig 
eldsvåda. En mur rasade och en 
av brandförmännen fick den över 
ryggen och blev skadad.

–  1946 brann Skebäcks ång-
tvätt. Det var Lucia och jag var 
hemma och satt barnvakt till min 
dotter, som hade fötts i juli. Fru-
gan hade gått upp på stan för att 
titta på Luciatåget. Just då blev 
det larm. Jag lämnade ungen och 
stack, men frugan hade ju hört att 
larmet gått, så hon tog sig raskt 
hemåt. 

–  Det var första gången jag såg 
maskiner brinna. Det var ju olja 
i dem – och lacker – så maski-

nerna stod i ljusan låga. Järnma-
skinerna.

–  Det var också första gången 
som Röda korset var ute med 
kaffe åt oss. De kom med kaffe i 
många år när vi var ute på stora 
bränder, men det var premiär för 
det just det här året. 1946.

Ville och hans deltidsanställda 
kollegor hade till en början en 
larmklocka i hemmet, med led-
ning dragen till brandstationen. 
Av det skälet måste man bo inom 
en viss radie från stationen. Man 
var med andra ord tvungen att ha 
sin bostad någonstans på Söder – 
och helst också arbeta på Söder, 

Ville Zetterlind på brandutryckning 
när Örebro Fajansfabrik på Norr 
fredagen den 13 mars 1959 stod i 
ljusan låga.
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så att man var nära till hands. Var 
man nämligen på arbetet så ring-
de man dit.

–  Då var det bara att sticka. Det 
var inget annat att göra. Men det 
var när det var större bränder. Det 
var brandchefen som bestämde 
när vi skulle kallas in. Och vi var 
många. Vi kunde vara en 20 man. 
Nu åker de ut till en eldsvåda med 
fyra man.

Syftet för Ville var att tjäna lite 
extrapengar, även om det var då-
ligt betalt till en början. Han vill 
minnas att det betalades cirka 15 
kronor månaden.

Kollega dödsstörtade
Värsta branden i flera avseenden 
inträffade på 40-talet på Zenks 
bryggeri på Karlslundsgatan. 
Zenks som låg i den fastighet som 
sedan övertogs av Rörbröderna.

–  Det brann och vi blev kallade. 
De ordinarie hade varit där och 
skulle gå ner när en av killarna 
gick ut på ett plasttak. Det brast 
och han for rakt ner i backen. Jag 
stod lika nära som jag är dig nu. 
Hade jag vetat att han skulle kom-
ma så hade jag kunnat fånga upp 
honom. Men det sa bara pang så 
slog han huvudet i stenbelägg-
ningen nedanför. Han låg där och 
darrade och sedan dog han. Han 
var en duktig handbollsspelare. 

Flink hette han.

Vännen Olle Möller
Innan Ville Zetterlind anställdes 
på skolstyrelsens kansli arbetade 
han några år hos Gustafsson & 
Görtz, som hade järnhandel på 
Storgatan i Örebro. Där blev han 
1959 indragen i Fjugestamordet 
på Rut Lind, för vilket Olle Möller 
senare dömdes mot sitt nekande. 
Ville kände Olle sedan tidigare. 
Han var personligt bekant med 
honom sedan deras gemensam-
ma tid i Idrottsföreningen Start 
i Örebro. Möller var på 30-talet 
niofaldig svensk mästare i ter-
ränglöpning.

–  Jag kände honom mycket väl 
sedan han bodde nere i Skebäck. 
När jag senare gjorde rekryten 
uppe i Stockholm var jag också 
och hälsade på honom där. Jag 
tyckte att han var trevlig, men 
samtidigt lite mysko.

Olle Möller dömdes 1940 för 
mordet på 10-åriga Gerd Johans-
son i Stockholm. Efter avtjänat 
straff återvände han till Öre-
brotrakten och en dag dök han 
upp på Gustafsson & Görtz.

–  Han fick naturligtvis se mig 
och kom fram och sa: »Du, kan 
du ordna lite rabatt åt mig ? Jag 
ska ha nät till hönsgården.« Då 
bodde han ute i Hidingsta. Jo då, 

det kunde jag väl ordna, så han 
fick 15 procents rabatt på en rulle 
nät. Sedan sa han : »Du, kom ut 
till mig så ska du få ägg«.

Den 4 juni fyllde Ville år och 
hade sin svärmor på besök.

–  Jag sa: »Nu ska vi åka ut till 
Olle Möller och hämta ägg.« Då 
hade nyligen det där Lindmordet 
ägt rum, men de hade ännu inte 
gripit någon. Men det hade skri-
vits om en skjortman, om någon 
med rutig skjorta som hade varit 
ute på lasarettet samtidigt med 
Rut Lind.

–  Vi åkte ut till Olle, men när vi 
kom dit så stod det en stor svart 
bil där och ut kom fyra svartkläd-
da gubbar. Jag tänkte : Vad är det 
här ?

–  Olles fru kom fram till mig 
och sa : »Du, det är Olle som är 
skjortmannen. De har varit här 
och förhört mig.«

Ville och hans svärmor fick 
återvända hem med oförrättat 
ärende.

Dagen därpå kontaktade poli-
sen Ville på Gustafsson & Görtz 
och frågade bland annat om han 
hade lånat ut sin bil till Olle, men 
det hade han inte gjort. Polisen 
hämtade ändå in Ville till förhör.

–  Det var han Göthberg som 
var förhörsledare. Jag talade om 
som det var, att jag hade ordnat 
rabatt åt Olle på hönsnätet och 
skulle få ägg av honom.

–  Det blev inget mer med det, 
men jag var på sätt och vis inblan-
dad i det där sista mordet.

Var Olle Möller skyldig ?
–  Jag tror det. Han var en dub-

belnatur. Fast man vet inte. Han 
erkände ju aldrig.

Bo E I Fransson

Ville Zetterlind får medalj av 
landshövding Valter Åman i 
november 1970 efter väl utfört 
föreningsvärv.
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¢¢¢ Nygatan 8 i Örebro 
var i början av 1900-talet 
säte för Folkteatern, de första 
åren under ledning av skå-
despelaren Sigge Malmgren 
( 1854–1934 ). Scenen inrym-
des i Nykterhetsorden Ver-
dandis fastighet, inköpt 1908 
av metodist-episkopalförsam-
lingen i Örebro, som där hade 
haft sin församlingslokal. Den 
hade invigts den 15 oktober 
1871 under namnet Salemka-
pellet.

Där spelades bland annat revy av 
och med Acke och Tjalle, dvs Öre-
bros förste revykung Axel »Acke« 
Källander ( 1892–1934 ) och hans 
scenkollega. 1912 hette revyn 
»Hjälmaregask« med kupletter av 
Acke och med musik »tagen litet 
här och litet där«.

En av de aktiva aktörerna på 
Folkteaterns tilja var Gustaf Lo-
rentz ( 1887–1980 ), frisör till pro-
fessionen och från början hem-
mahörande i Jönköping, men som 
en tid arbetade hos standarmå-
lare Viktor Lindblad i hans ateljé 
i Örebro tillsammans med bland 
andra blivande porträttmålaren 
Axel Linus ( 1885–1980 ). Ett an-
tal affischer från teatern skänktes 
för ett antal år sedan till arkivet av 
Kerstin Tallåker i Jönköping, dot-
ter till Gustaf Lorentz.

Av affischerna, samtliga från 
1911, framgår att Lorentz spelade 
huvudrollen som baron Lejon-
kula i lustspelet »Herr Dardanell 
och hans upptåg på landet« av 
August Blanche, agerade en in-
genjör Arvid i »Det skadar inte« 
samt föreställde Gammel-Erik 
i sagolustspelet »Hin och Små-

ländningen«. 
Med på rollistan i samtliga fall 

fanns också en viss herr Ehren-
mark, dvs kåsören,  korrespon-
denten och författaren Torsten 
Ehrenmarks skådespelande far, 
Bertil Ehrenmark ( 1892–1966 ). 
Han turnerade ett par år senare på 
landsorten med Alhambrateatern 
från Stockholm, innan han 1925 
startade sitt eget teatersällskap. 
Han kom sedermera att engage-
ras av flera teatrar i Stockholm 
och medverka i 40 filmer.

Bo E I Fransson

Folkteatern – amatörteaterscenen
på Nygatan

Bilden ovan : Nygatan 8 i Örebro 
( fastigheten i mitten ), byggd som 
kapell, men senare övertagen av 
Nykterhetsorden Verdandi och scen 
för Folkteatern.



7JUNI 2008

Axel »Acke« 
Källander, Örebros 
förste revykung. 
Han föddes 1892 
i Lindesberg 
och dog 1934 
i Örebro. Han 
turnerade ett 
tag med Karin 
Swanströms 
teatersällskap. 
Senare kom 
han till Anders 
Frithiof. Han 
återkom till 
Örebro 1918 
och gladde 
örebroarna 
så gott som 
varje år 
med sina 
sommar- 
revyer i 
Folkets 
Park.
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¢¢¢ I ArkivCentrums bok 
»Örebro 1945. Om livet i 
skuggan av andra världskri-
get« berättade jag om en 
pojkbilstävling i Hagalunds-
backen arrangerad av Motor-
sportklubben, Örebro sociala 
ungdomsråd och Örebro-Ku-
riren. 23 vagnar deltog inför 
5 000 åskådare. Örebroarna 
gjorde väl ifrån sig och knep 
flera förstaplaceringar. Där 

kunde historien ha slutat, 
men det har visat sig att det 
fanns mer att hämta, drygt 60 
år senare. 

I augusti 2007 i samband med ar-
betet med boken sände jag över 
en fråga till Nerikes Allehanda : 
»Kan ni på familjesidan ta in den 
bifogade bilden på ynglingen i vit 
skjorta, slips och kavaj som sitter 
i tävlingsbilen och fråga om nå-

gon av läsarna vet vem han är ?« 
Bild och fråga kom in i tidningen, 
vilket resulterade i många trev-
liga telefonsamtal. Ingen kunde 
visserligen identifiera »tävlings-
föraren«, men jag fick många 
andra uppslag, både i anknytning 
till bilden och annat. Bland dem 
som hörde av sig var alla vinnar-

Pojkbilstävlingen i Hagalundsbacken 
1945 – epilog

Nr 2 Vadman i  Hagalundsbacken 
1945.
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na i de tre tävlingsklasserna. Tala 
om genomslagskraft på en bild i 
tidningen ! Man berättade om bil-
byggen, tävlingsregler, sina priser 
och mycket annat.

Sven Erik Fröberg
Sven Erik Fröberg var med och 
tävlade. Han vann tävlingen i 
klass 1 B, bilar byggda av pojkar 
13–15 år. Han vann Motorsport-
klubbens hederspris, ett tennstop 
som han fortfarande har kvar. 
Han har även Svenska Pojkracer-
klubbens byggregler där det bl a 
står att bilarna inte fick väga mer 
än 113,5 kilo, ha en största längd av 

1 829 mm, bredd 
1 076 mm och ett 
axelavstånd på 
som mest 1 016 
mm. Man fick 
provköra da-
gen innan täv-
lingen. Depån 
låg vid det då 
så populära 
Kafé Fågelsång 
uppe i Hagalundsbacken.

Några av tävlingsdeltagarna 
kom från andra orter. De hade bi-
lar med järnhjul som man klädde 
med avklippta remsor från bil-
slangar – som stora gummiband. 

Dessa lossnade ibland under fär-
den nedför backen eller gick av då 
man bromsade. 

Sven Erik hade ritat sin bil 
själv. Den byggdes i plywood som 
böjdes och formades så bilen fick 
strömlinjeform. Han var med i en 
grupp som byggde bilar en gång 
i veckan i Holmens skola. Hjulen 
sågades ut i massivt trä och för-
stärktes med trä på sidorna. Ax-
elhålet borrades med borrsväng. 
För att hålet skulle bli rakt bor-
rade en pojke medan en annan 
vred på hjulet. Man var inte vana 
vid att hantera borrar och tog 
det säkra före det osäkra. I hålet 
slog man sedan in ett rör som 
fun gerade som nav och smordes 
med konsistensfett då det träddes 
på hjulaxeln.

Tage Vadman
En annan av de tävlande, 

vinnaren i klass 
1 A, pojkar 9–12 år, var Tage Vad-
man. Då Tage ringde berättade 
han att han fortfarande hade kvar 
sin tävlingsbil, prispokal, pro-

Tage Vadman nu och då med priser 
och diplom från pojkracertävlingen 
söndagen den 9 september 1945.
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gramblad och passerkort till täv-
lingen. Passerkort var underskri-
vet av Henry Allard, som långt se-
nare blev en mycket respekterad 

händelse. Man var inte bortskämd 
med bilresor på den tiden. 

Vid tävlingen i Borås gick det 
inte så bra för Tage. Det var 30 
grader varmt och asfalten i back-
en löstes upp i solskenet och blev 
klibbig. Hjulen med de påspi-
kade cykeldäcksbitarna fastnade 
i asfalten. Det fanns andra som 
viss te hur man skulle hantera det 
problemet. De bytte till hjul med 
skena av metall, vilket gjorde att 
dessa bilar rullade fortare.

Kurt Eriksson
Kurt Eriksson vann specialklas-
sen i Örebro. Det gällde bilar som 
inte behövde vara byggda av föra-
ren själv. Kurt hade tillsammans 
med sin far byggt bilen i källaren 
hemma i Örnsro. Vitala delar i 
bilen var gjorda av uttjänta cyk-
lar som fadern köpt på skroten, 
som då låg söder om Södra sta-
tionen mellan Svartåbanan och 
järnvägen mot Kumla–Hallsberg. 
Fjädringen på bakaxeln bestod av 
fjädrar från gamla cykelsadlar.

Då Kurts far skulle provköra 
bilen i utförsbacken på Frykstens-
gatan så fungerade inte bromsen. 
Han måste bromsa med skorna 
och slet ut klackarna.

- - -

Då jag skulle till att avsluta denna 
epilog, fick jag idén att göra ett 
försök att med telefonkatalogens 
hjälp ta reda på om det fanns nå-
gon Tage Törnqvist i Nyköping. 
Programbladet som jag fått låna 
av Tage Vadman visade att en täv-
lande med det namnet var från 
Nyköping, och jag visste nu att 
logotypen målad på sidan av täv-
lingsbilen som avbildats i Nerikes 
Allehanda – och i boken – hörde 
samman med Nyköpings Auto-
mobilfabrik, ANA. Första försö-
ket visade att jag var på rätt väg 
och jag fick så småningom kon-

takt med flera personer vid Auto-
mobilsällskapet i Nyköping som 
sysslar med veteranbilar. Där fick 
jag bekräftat att den välklädde 
pojken i tävlingsbilen var Tage 
Törnqvist. Bilen finns nu sedan 
hösten 2007 i Automobilsällska-
pets ägo. Törnqvist var fabriks-
förare för ANA. Han tävlade i vit 
overall med ANA :s logotyp, vit 
luva och vita handskar. Han har 
nu skänkt overall med mera till 
Automobilsällskapet.

Genom arbetet med Allehan-
das artikel om pojkbilarna i Ha-
galundsbacken har jag förstått 
att detta var ett stort projekt år 
1945. Förutom arrangörerna var 
flera stora bilfirmor involverade : 
Ramers, Normans, Motorkompa-
niet, Örebro Automobilaffär och 
Lundborgs var sponsorer liksom 
många andra kända Örebrofir-
mor som Avos, AB Gasgenerator, 
Sjömarks Gummiverkstad med 
flera. Speaker var Gustav West-
man, nyutnämnd ungdomskon-
sulent och tävlingsledare Johnny 
Widén. Prisutdelare var stads-
fullmäktiges ordförande, tillika 
Örebro-Kurirens chefredaktör 
Harald Åkerberg. Henry Allard, 
som nu lånat sitt namn till f  d 
Centralparken i Örebro, var med 
i tävlingsledningen.

Det var inget »hafs och slafs« 
bland de tävlande heller. Bilder 
visar att vit skjorta och slips gäll-
de under tävlingen.   

Det fanns år 1945 något som 
gick under namnet Svenska 
Pojkracerklubben med lokalav-
delningar på olika håll. Hur det 
förhåller sig i dag är oklart men 
lådbilstävlandet är inte utdött. En 
titt på Internet bekräftar den sa-
ken.

Lennart Alm

talman i riksdagen.
Tage berättade att man varit ett 

antal grabbar som tillverkat sina 
bilar i Adolfsbergsskolans slöjd-
sal på kvällarna och med stöd av 
vaktmästaren Elof Karlsson. Hju-
len sågades ut i massivt trä och 
kläddes med påspikade bitar av 
gamla cykeldäck. Broms ordna-
des med en spak på bilens utsida. 
När man drog i spaken drogs en 
tvärställd bräda mot bakhjulen 
som bromsades. Det fungerade 
utmärkt. För att öka bilens tyngd 
och därmed förbättra rullför-
mågan i utförsbacken hade Tage 
sandsäckar i bilen.

Vadman berättade vidare att 
han vann ett samlingsheat där 
vinnarna i de tre tävlingsklasser-
na tävlade mot varandra. Detta 
resulterade i att han tillsammans 
med vaktmästaren fick åka till 
»Sveriges III Grand Prix« sönda-
gen den 30 september 1945 i Hul-
tabacken i Borås. Det var en stor 

Tage Vadmans ännu bevarade 
pojkbil från 1945.
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¢¢¢ Stora Hotellet i Öre-
bro togs i bruk hösten 1858. 
Gårdarna som tidigare stått 
där hade utplånats av den 
stora stadsbranden fyra år ti-
digare. Hotellrörelsen överläts 
på kammarvaktmästaren vid 
Kungliga hovet i Stockholm, 
Johan Björkegren. Restau-
rang- och schweizeridelarna 
hyrdes sedermera ut till käl-
larmästaren Edvard Lindros, 
även han från Stockholm.

Det var på Stora Hotellet – eller 
Örebro Hotel som det då kalla-
des – det var där de stora balerna 
hölls, till och med innan hotellet 
var fullt färdigt. Sålunda hölls Os-
karsbalen 1858 i det nya hotellets 
lilla börssal redan den 1 december, 
innan stora salongen stod klar.

I januari 1859 fastställdes pri-

serna för hotellrummen. För rum 
av 1 :a klassen avkrävdes 1 :50 riks-
daler ( 85 kr i 2008 års penning-
värde ), av 2:a klassen 1 :25 ( 71 kr ), 
av 3 :e 1 :– ( 57 kr ) och för rum av 
4 :e klassen 75 öre ( 43 kr ) ( kronan 
som mynt infördes först 1873 ). 
Hotellvärden förvarnade dock att 
priserna skulle komma att höjas 
med 100 procent under Hinders-
mässodagarna och med 50 pro-
cent i samband med övriga mark-
nader. Behövde man vagns- och 
stallplats tillkom 25 öre per dygn 
( 14 kr ) för vagn och lika mycket 
för häst.

Under Hindersmässan roade 
man sig på hotellet med s  k as-
sembléer, dvs fester med musik 
och dans, men där det också dan-
sades på lina och förekom gym-
nastikuppvisningar och styltba-
lett. I entrén till det sistnämnda 

ingick också en förevisning av ett 
panorama.

Ett rum i hotellet uppläts tidigt 
som börsrum vissa timmar om 
dagen med tillträde för stadens 
egna och tillresta affärsmän.

Kar- och ångbad
Det nybyggda hotellet kom också 
att inhysa två badrum för allmän-
heten. Varje helgfri dag mellan kl 
17 och 19 var det fritt fram att bada 
kar- och ångbad för 75 öre eller ta 
en kall dusch för 35 öre. Nyheten 
hälsades med glädje av pressen, 
som gissade att det inte skulle 
dröja länge innan »stadsboerna 
mera allmänt få smak på denna 
i wår stad sedan länge owanliga 
och dock knappt umbärliga be-
qwämlighet«.

Schweizeriet slog upp sina por-
tar den 11 januari 1859 – schwei-

Stora Hotellet 150 år
Stora Hotellet i början av 1860-talet.
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zeri som var ett finare kafé med 
alkoholrättigheter.

Ett par veckor senare invigdes 
hotellets festvåning en trappa 
upp, rikt smyckad med gipsarbe-
ten och förgyllningar. Balen som 
gavs invigningskvällen 
besöktes av inemot 700 
personer. Salen var upp-
lyst med 230–240 ljus, 
men enligt ett ögonvittne 
»dock ej till fullo mot-
swarande den skimrande 
belysning, man önskar i en 
balsal«. Däremot fungera-
de ventilationen fullt till-
fredsställande och den med 
balgäster fyllda salongen 
bibehöll »en jemförelsewis 
ren och swal luft«. Akusti-
ken höll också måttet med 
följande förbehåll : »Hade den 
mindre trumman wid wissa 
tillfällen warit mindre force-
rad och någon förstärkning 
kunnat förskaffas andra violen 
och alten, så hade musiken wa-
rit förträfflig.«

Ole Bull
En tidig gästartist i den nya, stora 
salongen var den norske violinis-

ten och tonsättaren Ole Bull, som 
gav en konsert i mitten av februari 
1859, bevistad av 400 personer – 
Bull som ju är mest ihågkommen 
för melodin »Seterjentens søn-
dag«. 

Musikaftonen höll emel-
lertid på att bli inställd, för just 

som konserten skulle inledas bör-
jade det viskas i salen om att elden 
var lös på Norr. Flera ur publiken 
rusade ut, men kunde snart kon-
statera att den skorstenseld som 
hade brutit ut i fattighuset redan 
var släckt. Konserten kunde ta 
sin början, om än lite senare än 
tänkt.

Annan underhållning på Stora 
Hotellet den första tiden : soaréer 
av skotska klockspelare inklusive 
trolleri och buktaleri och mellan-
musik av en viss Tengwallsk kvin-
tett. Det fanns en och annan som 
grymtande antydde att musik-
nöjena blivit alltför »populära«, 
men fick svaret att program-
men blivit »ganska inbjudande 
äfwen för dem, som helt enkelt 
älska musik utan att kunna 
wara konstdomare«.

En helt annan sak var för-
trytelsen över magistratens 
inskränkande förordningar 
som gjorde att den törstiga 
publiken efter vissa klock-
slag inte kunde få sig ett glas 
att dricka mellan danserna 

eller en portion mat innan man 
begav sig hem framåt nattkrö-
ken. Magistraten, det var statens 
förvaltningsmyndighet i staden. 
Restauratören vågade inte sätta 
sig över föreskrifterna, efter att ha 
blivit bötfälld för att ha serverat 
på olaga tid under senaste Karls-
balen.

Kanske detta, men också an-
nat om Stora Hotellets 150-åriga 
tillvaro kommer att kunna läsas i 
den jubileumsskrift som Bo Hel-
gesson är i färd med att samman-
ställa.

Bo E I Fransson

T  v : Ole Bull, Nordens svar 
på Paganini, den italienske 
violinvirtuosen, gästspelade på 
Örebro Hotel i februari 1859. Ovan : 
Annons från 1914.
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–  Hur folket lever runt om här 
i stugorna ? Joo, herr Nord-
ström, dom lever som rävar. 
–  Som rävar ? Vad menar kam-
rern med det ? 
–  Dom svälter. 
–  Svälter ? I nutidens rika 
Sverige ? 
–  Dom svälter. 

( Ur »Lort-Sverige«, 1938 )

Under våren har vi på ArkivCen-
trum ordnat och förtecknat Svens-
ka Lantarbetareförbundets mate-
rial. Bland det materialet finns det 
en hel del bostadsbesiktningsrap-
porter som beskriver de eländiga 

bostäder som vissa lantarbetare 
bodde i. Ur en sådan rapport från 
Frösvidals säteri 1938, som finns i 
Lantarbetareförbundets ombuds-
mannakontors i Örebro arkiv, står 
följande att läsa : 

Oskar Bergman, Källhult. Famil-
jen består av man, hustru och fyra 
minderåriga barn. Dessutom ett 
hembiträde på grund av hustruns 
sjuklighet. Tre av barnen sova i 
samma säng. Mannen brukar sova 
på golvet.

Bostaden : kök och rum. Mycket 
bristfällig. Yttertaket trasigt och 
släpper igenom vatten ned i bo-
staden, så att tapeterna lossna 

och möblerna bli förstörda. Starkt 
drag genom väggar och golv. En-
ligt uppgift saknas blindbotten och 
fyllning under golven. Vintertiden 
bildas iskanter kring väggarna ef-
ter golvet.

Garderob och skafferi med 
ventilation saknas. Likaså saknas 
brunn. Vatten hämtas ur en förbi-
flytande bäck, men vid regnväder 
rinner flödvatten från väg och ägor 
ned i den, så att vattnet ej blott blir 

»Dom lever som rävar« – statarna 
och deras eländiga bostäder

Bilden ovan : Statarna levde under 
svåra förhållanden i det Sverige som 
fanns en god bit in på 1900-talet. 
Deras bostäder var eländiga och 
hälsovådliga.
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oaptitligt utan också torde få be-
traktas som hälsofarligt.

Det är i år 70 
år sedan Lud-

vig »Lubbe« 
Nordström 

reste runt 
i landet 

och 
rap-
por-

te-
rade 
om 
lev -

nadsförhållandena i dåtidens Sve-
rige. Ett par år tidigare hade Sta-
tistiska Centralbyrån i samband 
med folkräkningen gjort en spe-
cialundersökning av bostadsför-
hållandena i landet. Resultatet av 
undersökningen visade följande : 
»av de undersökta lägenheterna 
äro 15,1 procent komplett förfall-
na, 18,6 procent äro genomusla, 
40,7 procent äro mer eller min-
dre eländiga, 51,4 procent behöva 
förbättras. Och endast 7,9 procent 
äro fullgoda.«

Nordströms reportageserie gav 
upphov till ett ramaskri i Sverige, 
en del menade att hans reportage 
var en överdrift, andra ville inte 
tro att det var så illa ställt i »lycko-
landet« Sverige. Men andra kände 
tyvärr alltför väl till eländet.

Den största framgången för 
Lantarbetareförbundet var för-
modligen avskaffandet av statar-
systemet. Systemet gick ut på att 
arbetarna vid gårdarna var an-
ställda årsvis och fick sin lön ut-
betald in natura. Sista veckan i ok-
tober, den så kallade slankveckan, 
hade man möjlighet att flytta till 
en annan gård för ny anställning. 
Protokollsböckerna ger också en 
bild av lantarbetarnas kamp för 
bättre levnadsvillkor. 

Andreas Jeppsson

Strängnäs stift inom 
Svenska kyrkan bildades 
omkring år 1100, alltså för 
över 900 år sedan. I dag 
omfattar stiftet landska-
pen Södermanland, Närke 
utom Nysund samt delar 
av Västmanland. Biskop i 
dag är Hans-Erik Nordin.

I symbolen för stiftet ingår 
attributen för de två skydds-
patronerna ; Petrus håller 
himlens nycklar och svärdet 
tillhör Paulus, som avrättades 
med svärd år 67. Både nyckeln 
och svärdet har funnits med 
som symboler för stiftet sedan 
1200-talet.

På ArkivCentrum finns 
numera en mängd handlingar 
från Strängnäs stifts präster-
skap, häribland underlag till 
herdaminnen, predikningar, 
brev och en mängd fotogra-
fier.

Therese Eriksson

Strängnäs stifts 
prästerskap 
har levererat

Nedan : Hammars kyrka runt sekel-
skiftet 1900. T  h : Strängnäs stifts 
vapen.

»L
ub

be
« 

N
or

ds
tr

öm
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Ovan : Kyrkoherde Carl Vilhelm Andeer ( 1870–1949 ) i Sorunda med familj. Nedan : 
kyrkoherde Lars Oscar Ludvig Stenius ( 1848–1920 ), Axberg, kyrkoherde August Wil-
helm Wadström ( 1829–1896 ), Mosjö, Maria Beckman ( 1852–? ), maka till kyrkoherde 
Emil Beckman, Vintrosa, med dottern Elisabeth ( 1883–1963 ) och komminister P 
L:son Malmborg ( 1839–?), Glanshammar.
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En för ArkivCentrum 
uppskattad samarbetspart-
ner, Folke Larsson, avled 

mycket oväntat genom olycks-
händelse den 24 september 2007. 
Han var då 73 år, men skulle ha 
fyllt 74 fem dagar senare. Det var 
en stark, obruten och verksam 
person som gick bort. Han fick 
dö utan att vara skadad av ned-
brytande krafter, som drabbar de 
flesta av oss och gör livets sista 
del till en plåga. Men naturligtvis 
var detta en särskilt omtumlande 
händelse för de närstående.

Min bekantskap med Folke 
växte fram genom liknande in-
tressen sedan vi för trettiofem år 
sedan blev Kilsbergsgrannar, när 
vi flyttade från Örebro till Leken. 
Folke Larsson tillhörde urbefolk-
ningen sen generationer. Hans 
hem var i Svenshyttan men hans 
släkt fanns i hela trakten vars 
nav sedan sekler var Klunkhytte 
masugn, den näst sista bergs-
mansägda i Kilsbergen.

Folke gick i skola hemma i 
Svenshyttan. När den skolgången 
var avslutad påbörjades hans 
yrke som snickare på ett kan-
ske ovanligt sätt. Han började 
göra träleksaker vid en liten 
snickerifabrik på Lunnagården 
i Lekhyttan. Gården ägdes då av 
den berömde professorn Johan 
Gunnar Andersson, »Kina-
Gunnar«, en världskänd geolog 
och etnolog som på ålderns dar 
återvänt till hembygden. Det var 
hans dotter och svärson som drev 
leksaksfabriken som grundade 
Folke Larssons yrke. Här fick han 
ett första konstnärligt intresse 
genom träleksakerna och kanske 
även hembygdsintresset. Profes-

sorn var bland mycket annat en 
av männen bakom Västernärkes 
hembygdsförening och intres-
set kring Riseberga kloster. 
Men detta är idag bortglömt 
liksom att han var Närkes 
ende upptäcktsresande 
av rang, bland annat i 
Antarktis. När han 1950 
flyttade till Rönninge 
och byggde hus där 
följde Folke med, men 
återvände snart från 
storstadsområdet 
till Svenshyttan. 
Sedan blev Garp-
hytte bruk hans 
livslånga ar-
betsplats, men 
hos »professorn« 
var grunden lagd för det udda 
och skapande. Det var då fotoin-
tresset fick liv genom professorns 
svärson. Leksakstilverkningen 
och formgivningen tändes också 
till livslång skapande verksamhet. 
Han fotograferade, tecknade och 
började skriva vid sidan av det 
nödvändiga arbetet för inkomster 
i Garphyttan.

Förutom arbetet hos den ori-
ginella professorn och inte minst 
författaren »Kina-Gunnar«, 
namnet efter lång tid som geolog 
i Kina, bodde Folke granne med 
»Sippola«, en nationalromantisk 
byggnad ägd av en greve Kalling 
från Skåne, men med stamgod-
set »Sippola« i Finland. Greven 
odlade ätbara sniglar men gre-
vinnan var mer skapande. Hon 
fotograferade efter sekelskiftet 
1900 omgivningens minst sagt 
enkla grannbostäder och deras 
boende på glasplåtar. Det är de 
bilderna som Folke sedan bear-

betat i mörkrum och sedan diktat 
till. Det blev grunden till hans 
första tryckta bok av två, »Kils-
bergen«, som kom ut på makarna 
Uplings lilla förlag Autonom som 
kom till när jag förlorade min 
förläggare Sven Olov Stalfelt med 
förlaget Samspråk för bland an-
nat läromedel.

Folkes familj och jag och 
min hustru Ingalill träffades i 
hembygdsföreningen Lekebergs-
lagens vänner med Klunkhytte 
masugnsruin och Masmästarstu-
gan som bas. Jag hade efter långt 
skrivande debuterat i bokform 
med diktsamlingen »Hjältarna 
rökte Lucky Strike« 1982, baserad 
på minnen från krigsåren. Jag är 
precis jämnårig med den också 
skapande Folke Larsson, så in-
tressegemenskapen var given. Till 

Militär utryckning den 18 mars 
1955.

Folke Larsson ( 1933–2007 )
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exempel har vi båda läst dikter 
växelvis vid vårbrasan på hyt-
tebacken varje sista april sedan 
tidigt 1980-tal, en nu avslutad 
gemenskap.

Men Folke Larsson hade så 
många olika plan i sitt liv, klart 
avskilda från varandra. Han var 
livslång nykterhetskämpe och 
nog den som höll samman IOGT-
NTO i Lanna med Lannamässen 
som bas. Bara det ett livsverk, 
skötseln av den fastigheten som 
påtaget värv. Det var också Folke 
som var ledande i uppbyggnaden 
av Garphytte industrimuseum 
med foton och byggmodell kring 

ett förlorat yrke, tråddrageriet där 
han yrkesmässigt också tillverkat 
»trådrullar« och »tunnor« för 
linexport världen över. Han var 
också aktiv inom socialdemokra-
tin. Som om han aldrig fick nog 
var han också medlem i Lekhytte 
byalag, där jag tror att han också 
hade en ledande om än försynt 
roll.

Garphyttans nationalpark, 
som namnet till trots finns i Folke 
Larssons hemby Svenshyttan, 
vårdades av Folke och hans släkt 
under många år och skulle utan 
deras insats varit igenvuxen och 
förlorad.

Trots att jag här kortfattat 
beskrivit en del av Folke Larssons 
intressen och verksamhet är jag 
övertygad om att bara ha skra-
pat litet på ytan av hans, bakom 
ett yttre lugn, nästan hektiska 
skaparlynne, som inte minst tog 
sig uttryck i en hjälpsamhet som 
starkt måste framhållas. Hans 
snickarkunnande har blivit till 
hjälp för många. Jag tror ingen 
blev nekad hjälp efter fråga till 
honom. Det är en gåta hur hans 
tid räckte till utan att han någon-
sin verkade särskilt jäktad.

Ett av Folkes avgränsande skikt 
var föreningen Örebro Poesivän-
ner, i år 25-årsjubilerande. Där 
missade Folke aldrig några möten 
och jag vet att han även där var en 
stöttepelare med sina hembygds-
dikter.

Som förut nämnts möttes han 
och jag i skrivande och där är 
jag glad att ha medverkat till att 
han för all framtid finns bevarad 
i Kungl. biblioteket genom de på 
förlaget Autonom utgivna böck-
erna »Kilsbergen« och »Bygdens 
bilar«. De är bestående minnen 
av Folke Larsson. En följd är 
också att jag förmedlade hans 
medlemskap i Örebro läns förfat-
tarsällskap.

Det här är min bild av foto-
grafen och hantverkaren Folke 
Larsson initierad av Göran Hen-
rikson för ArkivCentrums och 
tidskriften Aktstyckets räkning. 
Den institutionen har haft stor 
glädje av särskilt Folke Larssons 
fotografier i sin omfattande kul-
turdokumentation.

Arne Upling 

Experiment med spegel den 
19 mars 1957. Folke Larsson 
avporträtterad av kompisen Stig 
Arvidsson.
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Var det bättre förr ?

Protokoll fördt å Hofsta fria 
Diskussionsklubbs sammanträde 
den 20 juni 1897.

§ 2.
Diskuterades frågan : Är det 

berättigadt att tala om den gamla 
goda tiden ? Uti diskussion hä-
rom hvari alla närvarande med 
liflighet deltogo enades talarne 
om att det är bättre tider nu än 
förr och antogs som resolution : 
Det är oberättigadt att vid jäm-
förande med vår tid tala om den 
gamla goda tiden.

Fullkomligt nykter
Nykter
Nästan nykter
Ankommen af inmundigad
 spirituosa
Beskänkt
Något upprymd sinnes-
 stämning
Half-rusig
Half-full
Ganska drucken
Drucken
Pin i gungan
Öfverbelastad
Hårt berusad
Full
Full af starka drycker
Pinfull af brännvin
Mycket full
Stupfull
Öfverfull
Redlöst öfverlastad
Redlöst full
Asfull
Totalt redlöst öfverlastad
Dödfuller
Död

( Ur f  d kriminalkommissarie
Hans Hallgrens arkiv )

(Ur Älvtomta koloniförenings arkiv)

( Ur Örebro IOGT-logers studiecirklars
och biblioteks arkiv )

Ur arkivets dolda vrår Död eller döfull ? – 
det var frågan

Vid botanisering bland 
notiserna i Örebropolisens 
minnesbok för tiden från 
1889 till 1906 har jag funnit 
en variationsrik och ibland 
kuriös gradering av nykter-
hets- eller kanske rättare sagt 
onykterhetstillståndet hos de 
personer, som under nämnda 
period »anhölls« för brott 
eller förseelser eller som av 
andra orsaker blev ihågkomna 
med några rader i den aktuella 
krönikan.

Jag sammanställde den här 
nedan återgivna katalogen 
över mina fynd. Men under 
arbetet därmed visade det 
sig stundom svårt att av-
göra skillnaden mellan en del 
sinsemellan nära besläktade 
»blomster«. Och därför kom-
mer det inte heller förvåna 
mig, om Du vid granskningen 
av »floran« gör en och annan 
invändning mot systemet däri. 
Jag stannade emellertid för 
denna lista :

Välkomna som 
nya medlemmar !
Örebro poliskårs idrottsförening
Örebro läns golfdistriktsförbund
Örebrouddarna – förening med spets
Lokalhistoriska arkivet i Askersund
Anläggningssamfälligheterna 
 Täljstenen, Gråstenen, Glimmern 
 och Kvasten
Strängnäs stift
Föreningen Norden Örebroavdelningen
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Den här stora trävillan i 
Adolfsberg byggdes på 
1890-talet till författa-

ren Hjalmar Bergmans föräld-
rar, bankkamreren Claës och 
hans maka Frederique Berg-
man. Villan uppfördes under 
ledning av byggmästare Per 
Eriksson, som sedermera lär 
ha lämnat ett och annat drag 
åt huvudpersonen i romanen 
»Markurells i Wadköping«, 
värdshusvärden Harald Hil-
ding Markurell.

Huset tjänstgjorde som som-
marbostad i cirka 30 år innan 
den 1932 förvandlades till värds-
hus och kafé – Kafé Fågelsång. 
Som sådant fungerade villan 
sedan fram till 1969, då fastighe-
ten revs för att lämna plats för ett 
villaområde. 

 Ingrid Olsson drev kaférö-
relsen åren 1947–61 efter att ha 
övertagit den av sin svärmor 
Agda, som var den som startade 
verksamheten. Siste ägaren till 

Kafé Fågelsång var konditor 
Sören Persson.

( Ur Adolfsbergs 
hembygdsförenings arkiv )

Ovan : Hjalmar Bergmans föräldrars 
sommarbostad Fågelsång i 
Adolfsberg. T  v : Makarna Claës och 
Frederique Bergman.

Vietnam var nära

ArkivCentrum fylldes onsda-
gen den 21 maj av före detta 
FNL-aktivister och andra 
historiskt intresserade som 
minns de förenade FNL-
gruppernas verksamhet på 
60- och 70-talen. Författaren 
Åke Kilander, själv gammal 
FNL-aktivist, föreläste utifrån 
sin bok »Vietnam var nära. En 
berättelse om FNL-rörelsen 
och solidaritetsarbetet i Sve-
rige 1965–1975«.
 1973 undertecknade 2,7 
miljoner svenskar ett upprop 
mot USA :s bombningar i 
Vietnam. Kriget upphörde två 
år senare. 

Fr  v Tomas Eriksson, Anders Ridder ström, 
Magnus Gustafsson, Sture Isaksson och Björn 
Magnusson. T  h författaren Åke Kilander.
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Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO

För tionde året i rad ges 
kursen »Lokalhistoria i Örebro 
län«. Det är Lokalhistoriska 
sällskapet som anordnar den i 
samarbete med ArkivCentrum 
och det är en tvåterminskurs 
med Örebro län som utgångs-
punkt. Kursen inleds med en 
kronologisk genomgång från 
stenålder till Vasatid. Därefter 
samlas vi kring olika teman : 
agrarhistoria, bergshantering, 
militärväsende, folkrörelser, 
kvinnohistoria, emigration 
med mera.

Sammanvävt med detta ligger 
olika metodiska inslag som till 
exempel källkritik, handskrifts-
läsning och hur man gör för att 
skriva en vetenskaplig text.

Tid : varannan måndag kl 
18:30–20:45 ht 2008 och vt 2009 
 Plats : ArkivCentrum Örebro 
län, Nikolaigatan 3, Örebro.

Kursstart : 1 september.

Fortsättningskurs
För första gången ges en fortsätt-
ningskurs i lokalhistoria. Det är 
ett önskemål som förts fram av 
tidigare kursdeltagare och nu kan 
de som gått den förra kursen an-
mäla sig. Det är nya ämnen som 

rör länets historia och det är även 
flera nya föreläsare.

Tid : varannan måndag kl 18:30-
20:45 ht 2008 och vt 2009.

Plats : ArkivCentrum Örebro 
län, Nikolaigatan 3, Örebro.

Kursstart : 8 september.
Högst 45 personer per kurs tas 

emot och det gäller att anmäla 
sig i tid eftersom kurserna snabbt 
har blivit fulltecknade. I början av 
augusti kommer en annons att in-
föras i Nerikes Allehanda, så det 
gäller att anmäla sig medan det 

Nya kurser i lokalhistoria i höst
finns plats.

Anmälningar och förfråg-
ningar : Yvonne Bergman 019-
611  29  00 eller yvonne.bergman @
arkivcent rum.se.

Generationsboken för 
dig som var ung på 
40-talet
Bilden av ransonerings-
kuponger ligger som ett 
brokigt kamouflagenät 
över minnet från åren 
kring andra världskriget. 
Läs och minns !
 Medlemmar i Arkiv-
Centrum kan köpa bo-
ken direkt från arkivet 
för 160 kr ( icke med-
lemmar för 198 kr ).


