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Omslaget
till julnumret av  Aktstycket är 
taget från  Sveriges blåbands 
för bunds jultid ning Norrsken 
från 1946.

Bilden är målad av Gunnar Wid-
holm och finns i original här på 
ArkivCentrum.  Gunnar Widholm 
föddes 1882 och gjorde sig känd 
som tidnings illustratör i Stock-
holms Dagblad och betraktas som 
 Sveriges förste reportage tecknare. 
Hans reportage teckningar från 

Nikolaigatan 3 
702 10 ÖREBRO

Tfn 019-611 29 00 (även texttfn)
Fax 019-611 81 20

E-post: arkivcentrum@arkivcentrum.se
www.arkivcentrum.se 

Öppet måndag-fredag kl 08.30-17.00
samt sista lördagen i månaden (sept-maj)

 kl 10.00-14.00. 
Kvällsöppet tisdagar kl 17.00-20.00 (sept-

maj)

Aktstycket Redaktör och ansvarig utgivare 
Andreas Jeppsson

Aktstycket nr 67, årg 16

Stockholms olympiaden 1912 
gjorde honom även till en pionjär 
som idrottstecknare. 

I Sveriges blåband sförbunds 
arkiv f inns det ett anta l 
 teck ningar signerade  Gunnar 
Wid hol m som dessutom 
 illustrerade åt Frälsnings arméns 
tidning Strids ropet under många 
år.  Han har även målat altartav-
lorna  i Grisslehamns och  Lima 
 kyrkor.

Gunnar Widholm dog 1953.

Andreas Jeppsson

God Jul och Gott Nytt år
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I redlige män af Sveriges bondestam!

Den 6 februari 1914 sam
lades drygt 30 000 bönder 
vid Stockholms slott för att 
uppvakta Gustaf V. Detta var 
en nationell manifestation 
till stöd för kungen och hans 
inställning till att stärka det 
svenska för svaret. 
Kungen mötte bönderna på 

borggården och höll ett tal till 
de där församlade. Detta tal 
utlöste en av de mest drama
tiska kriserna i Sveriges parla
mentariska historia och har 
kommit att kallas Borggårds
krisen. 
Artikeln är ett resultat av 

den forskningscirkel om 
första världskriget som hål
lits på ArkivCentrum och vars 
resultat redovisats i seminar
ieform under hösten.

 En av de avgörande orsak-
erna till borggårdskrisens utlös-
ande var frågan om F-båten. Den 
konservativa regeringen Lindman 
hade 1911 genomdrivit byggandet 

av en pansarbåt av F-typ till en 
kostnad av 11 miljoner kronor. 

Efter valet 1911 övertog liberal-
erna i samarbete med social-
demokraterna regeringsmakten. 
Karl Staaff som ledde regeringen 
ville blidka de  antimilitarist iska 
strömningarna som fanns 
hos både liberaler och social-
demokrater och ställde tills  vidare 
in det planerade bygget av F-båten. 
Beslutet resulterade i en storm av 
protester i nationella och konser-
vativa kretsar. I  konservativa och 
ungkyrkliga kretsar startades fri-
villiga insamlingar för att fortsätta 
byggandet. Dryga 17 miljoner 
 kronor samlades in och regering-
en kunde inte säga nej till byggan-
det av  pansarbåten  Sverige.

Staaff ger med sig
Kung Gustaf V hade, tillsammans 
med de konservativa, varit en av 
de drivande för att en pansarbåt 
skulle byggas och var starkt en-
gagerad i försvarsfrågan. När så 
regeringen Staaff beslutade att 

uppskjuta bygget av en pansar-
båt lät kungen föra till proto kollet 
att han i denna fråga hade en an-
nan uppfattning än regeringen, 
en tämligen uppseendeväckande 
handling. En försvarsstrid blåste 
upp med kungen och regeringen i 
varsin ringhörna. 

Kungen, som hade högerkraft-
erna på sin sida, hjälptes också 
alltmer av det instabila läget runt 
om i världen. År 1911 kom den så 
kallade andra Marockokrisen och 
1912 den första Balkankrisen. Så i 
december 1913 var den världspoli-
tiska instabiliteten alltför stark för 
att Staaff skulle kunna stå emot. 
Vid ett tal i Karlskrona tillkänna-
ger han att försvaret kommer att 
stärkas och att han var villig att 
bygga ytterligare två pansarbåtar. 

Upprop till bönderna
Samtidigt publiceras ett upprop 
om ett bondetåg till stöd för 
försvar et. Idén sägs ha kommit 
från godsägare Uno Nyberg vid 
Långtora gård i Uppland som i 
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ett sällskap skall ha sagt: »Vi lant-
brukare borde slå oss samman 
och resa upp till kungen för att 
säga honom att han kan lita på 
oss.« Man lät en budkavle gå ut till 
bönder i hela Sverige där de upp-
manades att ansluta sig till tåget.

Närkingarna sluter upp
Lördagen den 10 januari höll Öre-
bro lantbruksklubb ett bonde-
tågsmöte i Trefaldighetskyrkans 
stora sal. Vid mötet höll överste-
löjtnant Gabriel Hedengren ett 
timslångt anförande om försvaret 
och försvarsfrågan. Detta följdes 
av ett kortare tal till fosterlandets 
ära och duglighet av kontrakts-
prost Vahlfisk. Efter att 
Livgrenadjärernas musikkår 
spelat melodin »Hör oss Svea« 
frågade mötets ordförande 
kammarherre Montgomery-
Cederhielm om mötet ville 
antaga upplandsböndernas 
upprop om ett bondetåg. 
Beslutet blev att så skulle man 
göra och en organisations-
kommitté med bönder från 
hela länet tillsattes. 

Dagen efter hölls ytterligare 
ett möte i Trefaldighetskyr-
kan med anledning av för-
svarsfrågan. Denna 
gång var allmänheten 
inbjuden och kyrkan 
var fylld till sista plats. 
Hedengren höll sam-
ma tal som dagen in-
nan följt av fru Jeanna 
Nilsson från Sjöstad i 
Värmland som vände 
sig till husmödrar-
na i församlingen. 
Budkavlen gick och 
möten hölls runt om 
i Närke. Överstelöjt-
nant Hedengren fick 
hektiska dagar då han 
var huvudtalare vid de 
flesta sammankom-
sterna.  

Tåget till tåget
Torsdagen den 5 februari klockan 
12 avgick tåget till Stockholm från 
Örebro med stopp bland annat 
i Mosås, Pålsboda och Kilsmo 
för att hämta upp deltagare. Från 
Närke var det 621 deltagare. De 
som ville ha fri logi ombads att 
ta med sig lakan, handduk och 
filt. På tåget blev de försedda med 
inkvarteringskort för övernatt-
ning i Stockholm. Ett 30-tal delta-
gare skulle få bli inkvarterade hos 
prins Eugen på Valdemarsudde 
och över 1000 stockholmsfamiljer 
hade lovat att hysa deltagare i sina 
hem.

Dagen efter var det samling vid 

olika kyrkor runt om i Stockholm 
för de olika landskapens delta-
gare. Klockan 9 samlades Närk-
ingarna i Immanuelskyrkan och 
efter guds tjänst och uppställning 
utanför kyrkorna tågade man 
landskapsvis till slottet för att där 
uppvakta kungen. Väl framme in-
leddes manifestationen med att 
unisont sjunga Kungssången var-
efter de ansvariga för Bondetåget 
höll tal. 

Kungen håller tal
Så kom kungen och höll sitt tal. 
Talet som kom att fälla regeringen 
Staaff och vars efterspel i histo-
rien fått namnet Borggårdskrisen. 

Talet som var skrivet 
av Sven Hedin, tidig-
are hyllad upptäckts-
resande som enga gerat 
sig politiskt, var ett an-

grepp mot 

KFUK Uppland lämnar över det huvudstandar för Bondetåget 
som de tillverkat. Till vänster syns Närkes standar.
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regeringens försvars politik. Trots 
att Staaff ökat anslagen till för-
svaret var detta inte tillräckligt och 
kungen manar allmogen att stödja 
honom i sin kamp för att stärka 
försvaret. Efter kungens tal sjöngs 
national sången och de olika land-
skapen defilerade förbi kungen 
och utrop ade sitt landskapsnamn 
följt av »… hälsar konungen.« På 
kväll en hölls  sedan fest på Skans-

en följt av Landskapsfester på 
 olika  restauranger i Stockholm. 

Statsministern avgår
Att kungen så öppet gått emot 
regeringen var anmärknings-
värt och statsministern och hela 
ministären avgår några dagar 
senare trots att det till regeringens 
stöd ordnas en motdemonstra-
tion som samlade runt 40 000 

deltagare. 
Händelsen väckte i 

samtiden en reaktion 
över kungens befo-
genheter och hur pass 
 mycket kungen skulle 
få lägga sig i det poli-
tiska beslutsfattandet. 
Det menas att det var 
högersympatisörer 
som stått bakom både 
kungen och Bonde-
tåget. En skribent 
från Nerikes Allehan-
da skriver: »Det var 
många män, alla voro 
välklädda, och hade vit 
halsduk och sina bästa 
kläder. Det bestod ju för 
övrigt av godsägarna, 
storbönderna och de-

ras söner. Småbönder-
nas och arbetarnas antal var lät-
träknat«. 

Borggårdskrisen fick senare 
under hösten ett naturligt slut då 
första världskriget bryter ut och 
frågan om försvaret hamnar i ett 
helt annat läge.

Andreas Jeppsson
(med hjälp av Sven-Olof Lindéns 

forskningscirkelsanteckningar)

Örebro 750 år
Under året som gått har vi 
haft en forskningscirkel som 
studerat Örebro under första 
världskriget. Artikeln om 
Bondetåget är ett resultat 
från denna cirkel.

 Forskningscirkelns del-
tagare har vid tre tillfällen under 
hösten redovisat de resultat de 
kommit fram till genom öppna 
föreläsningsseminarier.  Varje 
seminarie har haft ett eget tema 
såsom »Örebroarnas liv och häl-
sa« under första världskriget el-
ler »Fritid, kultur och nöjen«. 

Örebro 1945
För ett antal år sedan hade vi en 
liknande forskningscirkel som 
handlade om året 1945 i Örebro. 
Den gången resulterade det hela 

i en bok om hur örebroarna lev-
de i slutet av andra världskriget. 
Vi har genom åren haft en hel del 
andra forskarcirklar här på ar-
kivet och har tänkt att fortsätta 
med detta.

Örebro 750 år
Till vårteminen har vi planer på 
att starta forskningscirklar med 
inriktning på att Örebro kom-
mer att fira 750-års jubileum år 
2015. Det är framför allt de se-
naste femtio åren som skall un-
dersökas. De tidigare 700 åren 
finns ju publicerade i skrifter 
som utgavs i samband med 700-
årsjubileet.

Kung Gustaf V håller tal på slottets borggård. Talet utlöste 
det som skulle komma att kallas Borggårdskrisen.
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I år är det 90 år 
 sedan Sveriges riks
dag  fattade beslut 
om allmän och lika rösträtt 
och valbarhet för män och 
kvinnor. 1921 markerade 
slutet på en lång kamp för 
Lands föreningen för Kvinn
ans  Politiska Rösträtt, LKPR. 
Organisa tionen hade bildats 
redan 1903 som en reaktion 
både mot högerns hårdnack
ade motstånd och vänsterns, 
dvs. liberaler och social
demokrater, mycket mått
liga  intresse för att inkludera 
kvinnorna i kravet på allmän 
rösträtt. 

 Den första rösträtts för-
eningen här i länet bildades i 
 Örebro år 1903 som den 34:e lokal-
föreningen i landet. Snart följde 
Kopparberg, Karlskoga, Kumla, 
Nora och Lindesberg efter. Som 
mest hade LKPR runt 17 000 
medlemmar samlade i 227 lokal-

föreningar. Hur detta gick till är 
en spännande historia om modiga 
kvinnor med stort engagemang 
för Saken, om strapats rika resor 
för att organisera och agitera, 
taktiska överväganden och varm 
vänskap men också om bakslag, 
motstånd och motsättningar.
 
Länsförbund bildas
Lärarinnan och folklivsforskaren 
Maja Forsslund i Kopparberg var 
den drivande kraften i det länsför-
bund som bildades 1910. Hennes 
korrespondens och andra hand-
lingar finns bevarade på Arkiv-
Centrum. Där ser vi att medlems-
antalet ökade fram till 1914, men 
minskade under de svåra åren un-
der första världskriget då det blev 
inopportunt att driva rösträttsfrå-
gan. Ändå beslutade länsförbun-
det att ordna en föredragsturné 
och prioritera orter som ännu 

inte hade någon förening som 
till exempel Fjugesta, Grythytte-
hed, Hällefors, Laxå, Striberg och 
Svartå. 

Hånade i pressen
Kvinnor och politik var vid den här 
tiden för många två nästan ofören-
liga tankefigurer. Motståndet var 
många gånger hårt. Kvinnor som 
trädde fram i offentligheten fick 
finna sig i att bli kritiserade, håna-
de och förlöjligade i pressen. Den 
som bläddrar i lokaltidningarna 
från den här tiden hittar många 
belägg för detta. Kanske var det 
därför som det blev så viktigt för 
kvinnorna i rösträttsrörelsen att 
uppträda korrekt och använda so-
cialt accepterade metoder för att 
föra fram budskapet. De engelska 
suffragetternas demonstrationer 
och hungerstrejker var ingenting 
för deras svenska systrar. Istället 

90 år sedan kvinnor fick rösträtt
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försökte rösträttsrörelsen mobili-
sera så många som möjligt genom 
möten, kurser, namninsamlingar, 
artiklar i pressen och uppvakt-
ningar av riksdagsledamöter. 

Ny kamp börjar
Riksdagsbeslutet år 1921 blev 
inte bara slutet på en lång kamp 
för kvinnans politiska rättighe-
ter, utan också början på en ny: 
kampen för att få vara med och 
bestämma. Resultatet av det förs-
ta riksdagsvalet var nämligen för 

kvinnornas del en stor missräk-
ning. Endast fem kvinnor tog 
plats i riksdagen. I de följande 
valen sjönk kvinnorepresentation 
till och med. 

För Örebro läns del skulle det 
dröja till 1940 innan länet fick en 
kvinnlig representant i riksdagen.

Långsam utveckling
Att utvecklingen mot en jämställd 
riksdag skulle gå så långsamt hade 
nog kvinnorna i rösträttsrörelsen 
aldrig kunnat drömma om. Först 

1950 nådde andelen kvinnor i 
andra kammaren upp till tio pro-
cent.  
Sedan gick det snabbare. Den 

statliga utredningen Varannan 
damernas (1987) med Gerd Eng-
man, senare landshövding i Öre-
bro län, som huvudsekreterare 
hade nog en viss betydelse för att 
andelen ökade till nästan 40 pro-
cent i valet 1988. Det ena partiet 
efter det andra började tillämpa 
principen med varvade listor. Idag 
är andelen kvinnliga ledamöter i 
riksdagen 45 procent.

Gunnela Björk  
(styrelseledamot i ArkivCentrum)

Gunnela Björk är docent i 
historia vid Örebro univer-
sitet. Hennes avhandling han-
dlar om kvinnor i politiken på 
lokal nivå: Att förhandla sitt 
medborgar skap. Kvinnor som 
kollektiva politiska aktörer i 
Örebro 1900–1950 (Lund: Arkiv 
1999). 

För den som vill läsa mer om 
den kvinnliga rösträttsrörelsen 
rekommenderas en nyutkom-
men bok av Barbro Hedvall: 
Vår rättmätiga plats. Kvinnor-
nas kamp för rösträtt (Stock-
holm: Bonnier Fakta 2011).ur
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Örebro Industri och Slöjdutställning 1911
Året 1911 var ett utställning
arnas år i Örebro. Under 
sommaren hölls det både 
 industri och slöjdutställning 
samt en lantbruksutställning.

 Den 21 juni 1911 invigdes 
industri- och slöjdutställningen 
på Karolinska läroverkets skol-
gård. Flertalet utställare deltog och 
var kategoriserade i grupperna: 
industri, hantverk eller hemslöjd. 
Anordnare av utställningen var 
Örebro läns slöjdförening samt 
Örebro fabriks- och hantverksfö-
rening. Under de tre veckor som 
utställningen varade besöktes den 
av 70 000 människor.

Aktiebolaget Sågbladsfabriken, Nora med en konstnärligt 
arrangerad monter.

Bandväverska från Stora Mellösa.
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Lantbruksutställning
Några dagar senare den 3 juli 
öppnade Lantbruksutställningen 
strax nedanför Södra kyrkogår-
den.  Denna utställning varade en 
vecka och under den tiden kom 
det över 100 000 besökare. En 
av dessa var kung Gustaf V som 
också invigde densamma. Detta 
var kungens första officiella besök 
i Örebro och enligt tidningarna så 
hann han också som hastigast att 
besöka industriutställniningen.

Flygar baronen
Den 4 juli tilldrog sig också 
den första flygplansflyg-
ningen i Örebro. Baron 
Carl Cederström hade flyg-
uppvisning vid Svea Träng-
kårs  regemente väster om 
staden. Så sommaren 1911 i 
Örebro var en händelserik 
sommar för invånarna i den 
lilla staden som då hade 
en befolkning på 30 000 
 invånare.

Andreas Jeppsson

Samtliga bilder ur fotoboken industri- och slöjdutställningen i örebro 1911. eric sjöqvist fotografiatelier

Karolinska läroverkets skolgård midsommardagen 1911.
AB BoforsGullspångs och Gyttorps Sprängämnes AB:s 
 utställningsmontrar i Ridhuset.

Erik Granqvists Karamellfabrik gör reklam för sig på 
 Karolinskas skolgård.
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Under året har det till Arkiv
Centrum inkommit mycket 
intressant material. När vi un
der våren fick in material från 
Örebro läns bil och flygklubb 
blir man varse om hur lätt det 
är att ett intressant material 
kan försvinna. Och att det är 
tur att det finns människor 
som inser vikten av att rädda 
och bevara ”gamla papper” 
för kommande generationer. 

 Materialet ifråga var både 
brand- och vattenskadat efter att 
ha legat i Örebro segelflygklubbs 
lokaler vid det gamla flygfältet 
vid Gustavsvik. En dag på 1970-
talet hade byggnaden fattat eld, 
troligen till följd av att ångor från 
kemikalier som användes i verk-
samheten antänts. Brandkåren 
åkte till platsen och släkte elden. 
Kvar var en pyrande hög av det 
som tidigare varit klubbens lokal-
er. I lokalerna hade man mycket 
av klubbens papper. En del av des-
sa handlingar var ända från den 
ursprungliga klubben som var en 
automobilklubb bildad 1924. 

Materialet räddas
En av medlemmarna, Olle Emil-
sson, åkte ut till den före detta 
byggnaden och rotade bland den 
blöta och pyrande askan fram så 
mycket av klubbens handlingar 
som han kunde hitta. Olle hade 
ambitionen att ordna upp hand-
lingarna men hann inte bli klar 
med arbetet innan han dog. 

Genom en av Örebros stora entu-
siaster när det gäller flyghistoria, 
Arne Svensson, kom arkivmate-

rialet till slut till oss här på Arkiv-
Centrum. Att intresset för flyghis-
toria är levande visade sig genom 
att snart hade andra entusiaster 
fått reda på att materialet letat 
sig hit och ville ta del av det. En 
del verksamhetsberättelser finns 
nu skannade och kan beses på en 
hemsida om flygfältet 
vid Gustavsvik. 

Genom eld och vatten
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Mycket av det brandskadade 
materialet hade endast svedda 
kanter och det mesta av 
informationen är fortfarande 
fullt läsligt.

Styrelseberättelse 
från 1931.
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Tack Bosse!
ArkivCentrums medarbetare 
Bo E I Fransson gick i höstas i 
pension. Bosse hade när han 
slutade jobbat på arkivet i 
 nästan 30 år. 

 Bosse har under åren 
 varit arkivets tekniska expert 
med  ansvar för bland annat tek-
nisk apparatur, IT-frågor och 
arkivets hemsida. Han har varit 
 skaparen till många av de  reg ister 
som  arkivets medarbetare sedan 
fyllt med faktauppgifter. 
Han har även gjort en mängd 

intervjuer med kända  personer 
som fogats tll våra minnes-
samlingar. Många av dem har bli-
vit  publicerade i våra böcker som

Bosse i många fall 
även varit  redaktör 
för.

Men framför allt så 
har han  varit ansva-
rig för  Aktstycket. 
Han har varit redak-
tör och samtidigt 
den som skrivit de 
flesta artiklarna i 
tidningen. Nu får 
vi försöka klara oss 
utan dig. 

Tack Bosse!

Örebro automobilklubb
Klubben bildades 1924 under 
namnet Örebro läns automobil-
klubb. Medlemmarna gav sig då ut 
med sina bilar på söndagsutflykter 
på landet med picnic-korgar och 
tidsenligt klädda i motorglasögon 
och läderhuvor. En del föreläs-
ningar anordnades också. I 
verksamhetsberättelsen 
från 1936 

kan vi läsa att fö-
redrag hållits i ”Små 
tips vid bilens skötsel”, 
”Naturminnesmärken i 
länet”, ”Hjälpmedel vid 
turistresor i bil” samt ”Be-
lysningsanordningar för mo-
torfordon”. 

Flygklubb
Från och med året 1936 togs även 
flygning upp på programmet och 

namnet ändrades till Örebro läns 
automobil- och flygklubb. Flyg-
verksamheten höll till en bör-
jan till på Diedens ägor ute vid 
Karlslund. Bröderna Henrik och 
Theodor Dieden var själva flyg-

entusiaster 
och hade re-

dan 1919 gjort i ordning ett flygfält 
i Karlslund, det första privatägda 
flygfältet i Sverige. Vintertid ut-

nyttjade man även Hjälmarens is 
som start- och landningsbana. 

Gustavsviksfältet
Senare flyttade verksamheten till 
Gustavsviksfältet där man fick en 
mer stationär tillvaro med eget 

klubbhus. 
Klubben ut-

vecklade en rad 
olika sektioner, naturligt-

vis en bil- och en flygsektion men 
också segelflygsektion och mo-
dellflygsektion. På Gustavsviks-
fältet huserade man fram till 1979 
då verksamheten flyttade ut till 
det nybyggda Örebro flygplats vid 
Täby någon mil väster om Örebro. 
Under 1970-talet delades klubben 
upp och de olika sektionerna är 
numera egna klubbar.

Andreas Jeppsson

fo
to

: y
vo

nn
e 

be
rg

m
an



12 DECEMBER 2011

Ewonne drog fullt hus

Ewonne Winblad fyllde 
 ArkivCentrums forskarsal till 
sista plats vid sin föreläsning 
om Annonsdrottningen Sofia 
 Gumaelius på Arkivens dag.

 Andra lördagen i Novem-
ber höll arkivet traditionsenligt 
öppet hus på Arkivens dag.  Med 
tipspromenad, utställning, film-
visning och föreläsning inbjöds 
allmänheten till besök. Årets tema 
var »Konst«.

Sofia Gumaelius
Inbjuden föreläsare var Ewonne 
Winblad som berättade om öre-
brodottern Sofia Gumaelius som 
1877 flyttade till Stockholm och 
startade annonsbyrå. Annonsby-
rån utvecklades till att bli den le-
dande i Sverige. 

Ewonne passade dessutom på att 
tacka ArkivCentrum för den hjälp 
hon fått från arkivets personal i 
sitt efterforskande av material om 
Gumaelius. ArkivCentrum har 
bistått med både bilder och en hel 
del tidningsurklipp. Tidningsur-
klippen har hämtats ur Stiftelsen 
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ArkivCentrums utställningsskåp innehöll konstnärligt arkivmaterial från 
bland annat Örebrouddarna och Strängnäs stifts prästerskaps arkiv.

Fullsatt till sista plats. Endast fotografens stol är tom.
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Ett lexikon om svensk 
frikyrklighet kommer att 
publiceras under våren 2012 
 efter flera års projektering 
och arbete. Det kommer 
även att täcka in Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen och 
liknande väckelserörelser 
inom  Svenska kyrkan. 

 Något verk av denna typ 
har inte funnits sedan  Svenska 
Folkrörelser II kom ut 1937 med 
professor Gunnar Westin som 
huvudredaktör. Projektledare 

för det nya lexikonet är profes-
sor Jan-Åke Alvarsson vid Upp-
sala universitet. Han har samlat 
en redaktionsgrupp där var och 
en har ansvarat för framtagning 
av text- och bildmaterial i rela-
tion till ett samfund och närlig-
gande företeelser. Underteck-
nad har haft ansvar för material 
om Evangeliska Frikyrkan och 
dess tre modersamfund (Fri-
baptistsamfundet, Helgelseför-
bundet och Örebromissionen). 
ArkivCentrum har varit en god 
resurs för att få fram relevant 

material och viktiga fakta-
uppgifter.

Ledorden inkluderar sam-
funden och deras mission, be-
tydande personer,  tid ningar 
och institutioner, men även 
andra företeelser med förank-
ring i väckelserörelse och 
frikyrklighet. Som alltid i 
 sådana här projekt har vi stått 
inför delikata beslut angående 
urval och avgränsningar men vi 
tror att Svenskt Frikyrkolexikon 
kommer att bli en rik källa till 
kunskap om en viktig del av 
folkrörelsesverige.

  Göran Janzon  
(styrelseledamot i ArkivCentrum)

Svenskt Frikyrkolexikon på gång

Saxons närkesarkivs 
klippsamling som för-
varas här.

Utställning
Arkivets utställning hade 
med tanke på föreläsa-
ren fokuserats på grafisk 
konst och fått underrub-
riken »Annonser, reklam 
och propaganda«.  Exem-
pel hade tagits ur bland 
annat Örebro kexfabrik, 
Hagenfeldts, Oscaria och 
valaffischer från de olika 
politiska partierna. 

Andreas Jeppsson

Göran Janzon är lärare i 
miss ionsvetenskap och tidi-
gare rektor vid Örebro Teo-
logiska Högskola. Har skrivit 
avhandlingen: Den andra om-
vändelsen: Från svensk mis-
sion till afrikanska samfund på 
Örebromissionens arbetsfält i 
Centralafrika 1914-1962. (Stu-
dia Missionalia Svecana CVII. 
Örebro: Libris. 2008) 
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gäng hade nio ställen att hälsa på. 
En klaverspelare klämde i när vi 
kom till en gård och så sjöng vi:

Gomorron här, mitt nådiga herr-
skap

Tre vise män och hedningar av 
österland

som kommo från midian till 
Betlehem.

Vi följa stjärnan efter, som är 
guds klara ord.

Längre fram i visan heter det vi-
dare:

Herodes han åker med båd hästar 
och man,

han sökte efter barnet, men inte 
det fann.

Han åker till Betlehem fram.
Där fanns ej barnet ej dess moder 

eller man.

Kaffe och glögg
När så julens stora händelse 
besjungits i visan blev i regel 
stjärngossarna bjudna på trakter-
ing med julgott, kaffe och glögg. 
Om någon befarades bli sur vid 
så tidig väckning så fanns det en 
vers i visan med krumbuktande 
ursäkter för att man störde. Det 
hette bl.a: Vi sjunger där det finns 
vackra flickor vilket inte brukade 
förfela sin verkan på husmor och 
döttrarna. När man så blivit fäg-
nad och skulle avtåga sjöngs föl-
jande verser:

Låt oss så begå och fira vår 
julfest,

att Jesus själv må bli vår gäst, det 
önskas må.

Då skall intet tryta, välsignelsen i 
råd och dåd,

ty han vill med oss byta sin kär-
lek och sin nåd.

I en av de samlingar som 
finns förvarade hos Arkiv
Centrum har vi letat fram en 
intervju med Gustav Verner 
Olsson, född 1871. Han 
berättar inte så mycket om 
sig själv men han avslöjar 
att han »förmodligen var 
 Tivedens sista stjärngosse av 
den gamla typen«.

 Med stadig röst och med 
den säregna rytm, som är visans 
egen sjunger Verner igenom en 
del av sin repertoar. Den allra äld-
sta visan gömmer Verner till sist 
och det var den som sjöngs när 
man annandag jul gick med »den 
ljusa stjärnan«. Verner är nog en 
av de få kvarlevande som varit 
med om denna uråldriga sed i 
 Tiveden. Hur gammal visan är 
vet han inte, men det är nog ingen 
överdrift att tala om århundraden 
om man vill söka dess ursprung.

Herodes och Judas
»Stjärnan snickrade vi ihop själ-
va. Den var gjord av papper och 
inuti sattes ett par brinnande ljus. 
Sällskapet var ganska stort då det 
bestod bl.a. av de tre vise män-
nen, Herodes med knekt, Judas 
med pungen m.fl. Jag var själv 
Herodes, den främste i sällska-
pet. 

Svåraste uppdraget var nog att 
spela Judas. Han skulle vara ro-
lighetsminister och på honom 
hängde det om gårdsfolket kom 
i så gott humör att fägnaden 
blev riklig. Vi började klä på oss 
vid midnattstiden, natten till an-
nandag jul och vid tvåtiden på 
natten började vi gå ronden. Vårt 

Tivedens sista stjärngosse

Och därför lyfta vi vår hatt
och bjuda både värden och 

värdinnan god natt, god natt.

I stära (städerna) gick de med 
ljusa stjärnan trettonhelgen, 
men vi här på Tiven gick vi 
 andansmorron och det var vi så 
illa tvugna till. Vi arma drängar 
på den fattiga skogen hade inte 
mycket att köpa julbrännvin för, 
så juldan var det urdrucket. Men 
då satte vi igång med ljusa stjärna, 
så då blev vi förplägade och Judas 
fick pengar i påsen. Och så köpte 
vi mer starkt till nyår och tretton-
helga. Men, sedan när folk blev 
religiösa blev det sällsyntare med 
brännvin så sluta vi och det var 
kanske lika bra.«

Research Emma Ode
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Julannonser från 1911

Nattrockar och kattor
Gustaf Pettersson startade sitt 
klädeshandelsaktiebolag redan 
1868 och verksamheten fortgick 
ända till 1934. 

Laura Ruckman startade sin ba-
geriverksamhet år 1904 på Rud-
becksgatan 21 under  namnet 
Örebro Norra Hembageri.  
Engelbrektkonfekt
AB Karamellfabriken Engelbrekt  
grundades 1908. Firma var be-
lägen på Drottninggatan 27. 
 Senare på 1910-talet fanns före-
tagets kontor på denna adress, 
medan fabriken låg på Ny gatan 
23,  företagets  specialitet var 
Engelbrekts bröst kara meller. 

Ur den lilla foldern Lyckojul 1959 – en julklapp till Stor-
 Stockholms husmödrar från Konsum som utgavs av 
Konsument föreningens förlag och innehöll allehanda julrecept 
har vi hämtat följande recept på Julmössor:
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1 hg blockchoklad
2 tsk olja
3 msk florsocker (klimp-
fritt)
1 dl hackade russin
½ dl hackade nötkärnor
2 msk hackade syltade 
apelsin skal

Julmössor

Smält chokladen i en djup 
tallrik som placeras över en 
kastrull med kokande vatten. 
Blanda först i olja och flor
socker sedan frukten. Blanda 
med två gafflar och klicka ut 
smeten som små mössor på 
folie eller smörpapper.
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