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Omslaget

Till julnumret av Aktstycket 
skickar vi en nyårshälsning 

med bil. Några uppgifter om 
själva vykortet har vi inte mer 
än att det är postat år 1906. 

Bakgrunden utgörs dock av 
julpapper från Johnson Hill AB. 
Firman tillverkade olika typer 
av trycksaker. Johnson Hill 
AB etablerades ursprungligen 
1899 i Nässjö som partiaffär i 
påsar och omslagspapper, men 
flyttades i februari 1900 till 
Örebro. Företagets grundare var 
grosshandlaren direktör Sven 
Johnson.

Namnet Hill i företagets 
namn minner om fabrikör J. F. 
Hill som var Johnsons kompan-
jon från oktober 1900 fram till 
nyåret 1908.

Under 2014 har Arkiv-
Centrum fått in massor 

av intressant material. I detta 
nummer uppmärksammar vi, 
genom artiklar, två leveranser 
som inkommit. 

Till arkivet har personarkivet 
efter Axel Gisslén inläm-

nats. Axel var under sin tid en av 
de ledande politikerna i Öre-
bro och Socialdemokraternas 
starke man. Bland annat var han 
kommunstyrelsens ordförande 
under 1980-talet, posten läm-
nade han 1991. I detta nummer 

så skriver partikollegan Torgny 
Larsson om Axel och den be-
tydelse han hade för politiken i 
Örebro.

Örebro länsteater har läm-
nat in material som omfat-

tar hela sin verksamhetstid. I 
artikeln delger Gunnar Uddén, 
som var med när Riksteaterns 
Örebroensemble startade, lite av 
sina minnen från de år då han 
var verksam. Vi får även kom-
mentarer av Linus Lindman 
som är verksam som skådespe-
lare vid Länsteatern idag. 

Axel Gisslén och Länsteatern

Hindersmässoföreläsare: 
Maja Hagerman 

ArkivCentrum har som 
tradition att engagera en 

nationellt känd föreläsare lagom 
till att Hindersmässan går av 
stapeln i Örebro.  

Hindersmässoföreläsningen 
2015 blir inget undantag. Tors-
dagen den 29 januari kommer 
historikern och författaren Maja 
Hagerman och föreläser utifrån 
sin senaste dokumentärfilm 
”Hur gör man för att rädda ett 
folk?”

Filmen och en kommande 
bok handlar om professor 

Herman Lundborg som var chef 
vid det svenska rasbiologiska 
institutet på 1920-30-talet. Hans 
idé var att hålla den germanska 
rasen ren och genom  rasunder-
sökningar skulle han ta reda på 
var i landet det svenska folket 
var rasmässigt som renast, och 
i vilka trakter befolkningen var 
uppblandad med andra som 

 enligt rasläran var främlingar, 
som exempelvis finnar och 
samer. 

Dokumentären har hon 
gjort tillsammans med 

journalisten och filmaren Claes 
Gabrielson känd från SVT:s 
Tvärsnytt.

Maja Hagerman är 2015 års 
Hindersmässoföreläsare på 

ArkivCentrum
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Bandy
När Örebro var

Bandyn kom till Stockholm 
på 1890-talet med eng-
elsmannen C G Tebbutt, 

kapten i Bury Fen Bandy Club. 
Där slog den an som ett förnämt 
sällskapsspel i nybildade Hockey-
klubben. Kanske tog den ångbåten 
hit. Det lär hursomhelst ha spelats 
bandy på en bana vid hamnen 
under 1900-talets första år. Tiden 
gled iväg och plötsligt var Örebro 
bandy.

Glödande bandyintresse
ÖSK:s bandylag årgång 1949 står 
uppställt för den traditionella 
lagbilden. Bandyn går mot ljusare 
tider liksom staden och länets 
idrott överhuvudtaget. Liksom 
Sverige.

Laget har varit med i den högsta 
serien, allsvenskan, alltsedan 
premiären 6 januari 1931. Med 
växlande framgång. 40-talet har 
innehållit svackor. Och ett par 
säsonger har klubben varit nära 
serieseger. Bandyintresset är med 
ett tidstypiskt adjektiv, ”glödande”. 
Ett par tusen örebroare strömmar 
till Eyravallen varje match.

Profiler av renaste bandy
I ÖSK finns flera profiler. Mitt i 
laget står den tonårige debutanten 
Orvar Bergmark som ska bli stor 
både i fotboll och bandy. Och till 
sist en ÖSK-ikon i kraft av sitt 
idrottsliga kunnande, sin sports-
mannaanda, sina ledaregenskaper 
och mänskliga kvaliteter.

”Skall jag vara riktigt ärlig så 
gick det inte så bra. Jag var försva-
rets svaga punkt. Fick dock behålla 
min plats hela vintern”, skriver han 
med karakteristisk blygsamhet om 
debutsäsongen i sin bok ”Fotboll : 
minnen och meningar”.

Till höger om Orvar står speed-
kulan Olle Sääw som är på väg att 
bli Mr Bandy med publiken och 
medierna. Med sin låga tyngd-
punkt i åkningen, sin praktfysik 
och fina bollkänsla i klubban är 

ÖSK-laget 1949.
Stående från vänster:

Bruno Carlsson, Tage ”Tjappe” 
Magnusson, Georg ”Joje” Gustafs-

son, Orvar Bergmark, Olle Sääw 
och Hilding Hanell.

Knästående från vänster: Sven 
Bergström, Folke Törnblom, Karl-

Ivar Ekberg, Erik Svensson och 
Sten Karlsson
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han alla motståndarförsvars fasa. 
Det är praktiskt taget omöjligt att 
få stopp på honom inom regler-
nas råmärken, när han fått fart på 
”grillerna” med bollen klistrad vid 
klubban. Då säger det bara svisch 
och bollen hamnar ofta i målet 
bakom ett avhängt försvar.

Sven still going strong
Till vänster står rutinerade 
målkungen och framspelaren 
Georg ”Joje” Gustafsson. ”Joje” 
gjorde hela åtta mål borta 
mot Tranås i en bottenfinal 
1944 och räddade ÖSK kvar i 
allsvenskan.

Till vänster om ”Joje” står 
Tage ”Tjappe” Magnusson. Den 
närsynte kanoniären med det 
korta skäret och den explosiva 
klubban. Han gör enligt statistiken 
mer än ett mål varje match.

Knästående längst till vänster 
syns Sven Bergström, ytterhalven 
med det absolut rena tillslaget. 
Han fortsätter efter sin spelarkar-
riär som lagledare för klubben i 
många år. Vid 93 års ålder är han 
still going strong och stöttar sitt 
ÖSK på plats i Behrn Arena med 
sakkunnig blick också inneva-
rande säsong.

Ett gyllene bandyrus
Örebroidrottens fantastiska 50-tal 
och rekordåren väntar. Kriget är 

slut. Idrottseldoradot idrottshuset 
står färdigt. Elegant och funktio-
nellt. Ransoneringarna är på väg 
att avvecklas. Det blir fritt fram 
för kaffetåren 1951. Skoindustrin 
är intakt och redo att sko svenska 
fötter.

Det är dags att försöka glömma 
krigsårens elände med blodsmak 
och diktaturernas krigiska van-
sinne som sänt miljoner i döden 
– och strypt demokratin i många 
länder i ouvertyren till det kalla 
krigets polariserade värld. Undra 

på att både unga och gamla söker 
sig till idrotten, till leken.

Stadens bandypublik lever i ett 
bandyrus hela 50-talet. Det börjar 
1951 mot Bollnäs GIF. Men häl-
singarna med Gösta ”Snoddas” 
Nordgren i försvaret blir för svåra 
och vinner med 3–2 på Stadion.

Tredje gången gillt
1954 går det lika illa för det 
gulsvarta som förlorar i ett pa-
rodiskt omspel mot Västanfors 
IF i  issörjan på Tunavallen i 

Lagbilden från föregående sida.

Orvar Bergmark, stor både i fotboll och bandy. En ÖSK-ikon i kraft av sitt idrotts-
liga kunnande, sin sportsmannaanda, sina ledaregenskaper och mänskliga 
kvaliteter. Här har han fått pryda omslaget till ett matchprogram mot ärkeriva-
len Västerås SK.
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 Eskilstuna. Planen är på grund av 
tövädret mer lämpad för fotboll 
än för bandy. Det finns ännu ingen 
konstfrusen bandybana.

1955 skrinnar ÖSK:arna in på 
Stadion med varsin kexburk 
som present till motståndarna i 
Edsbyns IF. Hälsingarna blir helt 
utspelade inför 6 000 jublande 
örebroare bland de 20 000 som 
ser finalen. Slutresultatet skrivs till 
7–1 och äntligen är de gulsvarta 
svenska mästare.

ÖSK spelar nu Sveriges bästa 
bandy. Hela kedjan tas ut till 
landslaget: Tage ”Tjappe” Mag-
nusson, Olle Sääw, Ove Eidhagen, 
Karl-Erik Södergren och Gösta 
“Stockis” Kihlgård. De tre sist-
nämnda förstärkningar jämfört 
med årgången anno 1949. Mest 
spektakulär av dem är liraren och 
allround-atleten ”Stockis”. En boll-
trollare som är en bandypublikens 

gunstling. Som till och med ibland 
får stående ovationer på bortaplan.

Två finalvinster till
Av bara farten går ÖSK till final 
också året därpå, -56, men får åter 
se sig besegrat av Bollnäs. Men -57 
och -58 bärgar gulsvart ytterligare 
två SM-guld. Finalmotståndarna 
heter Hammarby IF respektive 
Edsbyns IF.

Nu har staden Örebro blivit 
bandy. Under 60-talet erövrar 
ÖSK ytterligare två SM-guld -65 
och -67. Brobergs IF respektive IF 
Göta är chanslösa. 

Men 1968 är det stopp. ÖSK för-
lorar finalen mot Sirius IF. Likaså 
1973 i klubbens senaste SM-final 
där ärkerivalen Västerås SK vinner 
med 4–1.

Dittills har klubben spelat i tio 
finaler och vunnit fem. Bakom ur-
laddningen ligger en lång tradition 

och hängivenhet. Orvar Bergmark 
skriver att han aldrig mött idrotts-
män, som älskat sin idrott så högt.

Väl att märka är det fler Örebro-
klubbar som har bandy på sitt 
program under den här perioden. 
Som KFUM, Rynninge och BK 
Forward som 1974 vinner kvalet 
till allsvenskan och gör en säsong i 
högsta serien.

Den folkliga bandyn
Den klassiska bandyn var tillsam-
mans med fotbollen det växande 
folkhemmets sport nummer ett. 
Den vägvinnande skridskoskärens, 
de stora ytornas och de små orter-
nas sport. Många bruksorter hör 
hemma i bandyadeln. Lite namn-
poesi ur bandytraditionen bär syn 
för sägen: Hälleforsnäs, Edsbyn, 
Slottsbron, Forsbacka, Lesjöfors, 
Skutskär, Sandviken, Hallstaham-
mar…

Örebro SK blir svenska mästare i bandy 1955 och föräras med en lagbild i 
Rekord-Magasinet.
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Som av en händelse fick också 
bandyn sitt eget sound som 
skickade ytterligare en rottråd ner 
i den folkliga myllan.

1952 försatte nämligen Bollnäs-
backen, storfiskaren och livskonst-
nären Gösta ”Snoddas” Nordgren 
Sverige i förtjusningsfeber med 
sången Flottarkärlek med sin 
romantiska text om längtan, kärlek 
och handklaver i fjällens, älvarnas 
och de stora skogarnas Sverige. 
Kultureliten förfasade sig natur-
ligtvis.

Genombrottet skedde i blågu-
last möjliga inramning, nämligen 
i radioprogrammet Karusellen i 
det en-kanaliga radiomonopolet 
SR under överinseende av sport-
journalisten Lennart Hyland. En 
snabbpratare på väg att bli folk-
hemmets programledare med stort 
P.

Och våra bandyhjältar i ÖSK 
dyker också upp i svensk litteratur. 
Poeten Arne Upling ger dem och 
50-talets stämningar odödlighet. 
Peter Kihlgård, son till ”Stockis”, 

ger bandyn skönhet, rytm och djup 
i sin roman Anvisningar till en far. 
Och Olle Sääw dyker upp i kum-
lingen Håkan Nessers  klassiska 
uppväxtskildring Och Piccadilly 
Circus ligger inte i Kumla.

Den vackra bandyn
Bandyn är i sin klassiska tapp-
ning en snabb och vacker sport. 
Ortodoxa bandyidealister vill att 
den ska spelas utomhus vindstilla, 
soliga vintersöndagar i minus 
fem grader. Och bollen ska vara 
ett rödlackerat repnystan runt en 
korkbollskärna. En säregen sport 
som inte låter sig domesticeras av 
dumburken. I pausen ska spelarna 
dricka varm saft. Och på läktaren 
ska publiken öppna sin bandy-
portfölj för att hälla upp sitt i plåt-
termos medhavda kokkaffe med 
eventuella tillsatser för att värma 
andarna.

Bandyn är inte global som fot-
bollen, ytsnobbig som golfen eller 
bökbråkig som ishockeyn. Och 
med en värdegrund på tvärs mot 
den som styr dagens kommersiella 
nöjesindustriella event-idrott. Där 
allt är marknadsföring, pengar och 
resultat.

Grabbarnas värld
Bandyn står vid den här tiden för 
amatörism. Spelarna skulle var 
skötsamma. Inte förhäva sig vid 
vinst eller deppa ihop efter en 
förlust. Träna hårt, spela och upp-
träda juste, avstå från tobak och 
alkohol. Odla klubbkänslan. Och 
inte överge sin idrott för första bäs-
ta flicka. Kort sagt vara en förebild 
för det uppväxande släktet. Detta 
är en värld där flickor och kvinnor 
ses som inkräktare.

De värderingarna fick sitt tydli-
gaste uttryck i den bland idrotts-

ritsch ratsch 

skär Olles skri
dskor nyisen 

otroligt vägvi
nnande 

snabbast 

och Orvars klu
bba 

är som vanligt
 längst 

ur liten vinke
l 

klipper Tjappe
 till 

– läktarbruset
 stiger 

portföljer öpp
nas 

När sedan Stock
is rundat 

ett par gånger
 

några rundnin
gsmärken 

är vinterns ly
cka gjord 

och snacket räd
dat 

frusna tår

går hem

Utdrag ur Arne Uplings 
dikt Bandy från samlingen 
Edwalls hörna halv sju.

Bandyspelaren Gösta ”Snoddas” Nordgren är gäst hos Lennart 
Hyland i Karusellen den 26 januari 1952. Där sjunger han Flottar-
kärlek och vaknar upp nästa morgon berömd i hela Sverige. Hans 

liv blir till nyhetsstoff för massmedierna. Han turnerar kors och 
tvärs i landet. Här sjunger han i Garphyttans Folkets park 1952.
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grabbar så populära tidningen 
Rekord-Magasinet. ÖSK:arna 
Orvar och Olle förkroppsligade 
den värdegrunden och ställde upp 
och berättade om sitt idrottsliv och 
syn på idrotten.

 Rekord-Magasinet och de är en 
del av den stora berättelsen om 
den svenska folkhemsidrotten. Mr 
Bandy sätter en passande punkt 
för sin bandykarriär som spelare 
med sitt femte SM-guld i och med 
segern mot Karlstad-Göta i finalen 
1967. Naturligtvis firas den med ett 
glas mjölk.

Bandyns svanesång
ÖSK lyckas inte hålla ställningarna 
i Bandy-Sverige. Även om klubben 
på ett självklart sätt i ytterligare 
några årtionden tillhör den yp-
persta bandyeliten. Med en lång 
rad nya stjärnor med lyskraft och 

landslagsuppdrag. Storbacken Lars 
Ove Sjödin blir till exempel dubbel 
världsmästare 1981 och 1983. Men 
staden är inte längre bandy.

Och 1990 kommer dråpslaget. 
Den gulsvarta bandyklassikern 
ramlar ur allsvenskan. Och för-
lorar därmed sin unika position 
som det enda bandylag i Sverige 
med en obruten rad av allsvenska 
säsonger alltsedan starten 1930.

”Arma stad! Först pjucken /sen 
kexen och nu bandyn!”. Så lyder en 
rubrik i DN den 22 november 1990 
över en artikel av en örebroare i 
förskingringen. Den är skriven 
av journalisten Karl-Erik Gellner 
som följt sitt ÖSK sedan 1920-talet.

Rubriken ger med sina tre sub-
stantiv en koncentrerad bild av en 
gången epok i stadens identitet. 
Ingressen går i mollton: ”Äntligen 
en ny bandysäsong – men utan 

Örebro SK! Sextio år i sträck och 
nu puts väck. DN:s förre nattre-
daktör Karl-Erik Gellner har fått 
gråa hår, men söker här samla sig 
till en tillbakablick på kepsarnas, 
golfbrallornas och de många port-
följbärarnas klassiska vinterkamp”.

Pjucken och kexen minns nog 
inte de flesta örebroare. Bandyn 
lever ännu men på existensmini-
mum i en kylslagen hall. En sport 
för en smal men hängiven och 
glesnande skara. Supporterklub-
ben Svamparna har gjort bandyn 
till ett livsinnehåll.

Hockeyn är däremot stekhet, 
som det heter i dag, i staden vid 
vadet. Kalla det gärna en historiens 
ironi.

Men en gång var Örebro  bandy…

Dixie Ericson

ÖSK:s första allsvenska lag anar 
föga att staden ska bli bandy. 
Spelarna bär mossgröna tröjor. Det 
svartvita fotot gör dem inte rättvisa. 
Men snart ska klubbfärgen bli gul. 
Klubbmärket lyser vackert som 
alltid.
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Invalidtransporterna
~Arbetet börjar~ 

I Sverige 1915 påbörjade Svenska Röda Korset 
sitt arbete med att transportera invalida och sårade 
krigsfångar mellan Centralmakterna och Ryssland. 
Fyra sjuktåg inrättades, vilka tre gånger i veckan 
skulle åka fram och tillbaka mellan Trelleborg och 
Haparanda.

Svenska Röda Korsets arbete med krigsfångar 
påbörjades med förmedlingen av brev mellan 
krigsfångarna och deras anhöriga. Det skickades även 
paket vilka innehöll kläder och andra nödvändigheter. 
Röda Korsets betydande arbete resulterade i att det 
hölls en konferens i Stockholm där de krigförande 
länderna träffades för att diskutera vidare insatser för 
krigsfångarna. Sammankomsten ledde, bland annat, 
till att Röda Korsets arbete underlättades. Det lade 
även en grund för det framtida utbytet av sårade 
krigsfångar. 

Elsa Brändström 
arbetade som 
sjuksköterska i 
Svenska Röda 
Korset och hade 
bland annat hand 
om utväxlingen av 
invalider. 

Genom sitt arbete 
med krigsfångar  
fick hon namnet 

”Sibiriens ängel” och har ofta 
uppmärksammats för sin 
betydelsefulla roll i verksamheten 
rörande krigsfångarnas rättigheter 
samt för sin humanitära hjälpinsats 
under och efter första världskriget. 

I år är det hundra år sedan skot-
ten i Sarajevo, en händelse som 
blev den tändande gnistan till 

den största konflikten som världen 
dittills hade upplevt.  Med anled-
ning av detta stod temat Orostider 
i centrum när ArkivCentrum, för 
16:e året i rad, höll öppet hus på 
Arkivens dag. 

Krig och ransonering 
Sverige som höll sig neutralt 
under båda världskrigen und-
kom lindrigt den förödelse som 
konflikterna förde med sig. Det 
betydde dock inte att landet för-
blev opåverkat. Inför Arkivens dag 
presenterade ArkivCentrum en 
ny utställning som visar på just de 

förändringar som ransoneringen 
medförde. Kvarlämnade ranso-
neringskort i arkivet tyder på ett 
komplicerat handelssystem där 
staten reglerade försäljningen av 
olika varor. 

I utställningen ges exempel på 
bland annat nödbröd gjort på 
kastanjer och i Nerikes Allehanda 

från tiden återfinns reklam för 
olika ersättningsprodukter vilka 
ämnade dryga ut ransoneringen. 

Krigsbarnsverksamhet
Temat Orostider gav även ett till-
fälle att lyfta fram ArkivCentrums 
material rörande Röda Korsets ar-
bete. En ibland bortglömd händel-
se som lyftes fram under Arkivens 
dag var de tyska och österrikiska 
barnen som med hjälp av Röda 
korsets krigsbarnsverksamhet fick 
komma till Sverige under första 
världskriget och mellankrigstiden. 
Omkring 21 000 barn som länge 
levt med krig, sjukdomar och svält 
kom att innefattas i hjälpen och 
spenderade ofta somrarna hos 

Ransoneringen införs

När det första världskriget bröt 

ut 1914 antog Sverige, liksom Norge 

och Danmark, en neutral roll. Detta 

innebar dock inte att landet förblev 

opåverkat. Till exempel ledde krigets 

handelsblockader till att varupriserna 

steg i Sverige och mellan 1916 och 

1919 infördes ransonering.

I Nerikes Allehanda beskrivs det hur 

oroligheterna fick verkningar även i Örebro. 

I början av augusti 1914 ringlade sig långa köer 

utanför sparbanken. De ökande priserna gjorde 

att folk hamstrade bland annat matvaror och det 

dröjde inte länge innan det blev brist på varor i 

affärerna. Nerikes Allehanda beskriver dramatiskt 

hur folk hade ”rusat som skrämda får till bankerna 

för att taga ut sina tillgodohavanden och 

förvandla dem i mjöl, gryn och specerier…”

Orostider på Arkivens dag
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faddrar runt om i Sverige. 
Ett speciellt material som finns 

på ArkivCentrum är de tackbrev 
som barnen, väl hemma igen, 
skickade till Sverige. 

Örebro gevärsfaktori
Som vanligt så drog föreläsning-
arna stor publik. 

Sören Klingnéus var först ut med 
sin föreläsning om Örebro ge-
värsfaktori där han berättade om 
vapentillverkningens tillfart under 
Sveriges stormaktstid och hur 
detta påverkade bondesamhället. 

I Närke där mer än 550 personer 
1630 var sysselsatta med vapentill-
verkningen blev det en binäring 
till jordbruket. Inrättandet av ge-
värsfaktoriet påverkade samhället 
och kulturen i Närke, bland annat 

menade Sören att bytrummorna 
har en grund i de kunskaper som 
redan fanns kring tillverkningen 
av militärtrummor. 

Lennart Winblad
På eftermiddagen berättade före 
detta utrikeskorrespondenten 
Lennart Winblad bland annat 
om sitt arbete på SVT. Winblad 
började med att återge sina egna 
minnen från andra världskriget 
och hur han hade använt arkiven 
för att se om hans egna minnen 
stämde samt skaffa förståelse kring 
olika händelser. Under sin tims-
långa föreläsning berörde Winblad 
många händelser som påverkat 
världen, allt från mordet på John 
F Kennedy och konflikterna på 
Nordirland till Nelson Mandelas 

befrielse och Berlinmurens fall. 
Som en avslutning poängterade 
Winblad dock att man även i oros-
tider inte får glömma bort det som 
är bra och de människor som gjort 
en skillnad i världen. 

Tipspromenad och kaffe 
När besökarna inte var upptagna 
med utställningen eller föreläs-
ningarna var det många som prö-
vade lyckan i vår tipspromenad, 
tog en fika eller köpte böcker. 
Hade man inte möjlighet att be-
söka oss på Arkivens dag så finns 
det ännu gott om tid att se utställ-
ningarna som kommer att finnas i 
lokalerna fram till nästa Arkivens 
dag. 

Sara Gustafsson

Ett litet axplock ur vad ArkivCentrum hade att erbjuda på Arki-
vens dag. Sören Klingnéus och Lennart Winblad som föreläsa-
re. Evelyn och Anna iförda lottauniformer bredvid utställningen 
om ransonering under de båda världskrigen.
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När första världskriget tog 
slut och vapenstillestånd 
infördes 1918 hade en stor 

del av världens befolkning en lång 
väg att gå för att kunna återvända 
till ett normalt liv. 

I bland annat Tyskland och Ös-
terrike rådde en utbredd inflation 
och hungersnöd. De som inte hade 
råd med svarta marknadens priser 
fick svälta och många dog i epide-
mier relaterade till undernäring. 

Krigsdrabbade barn
Det var i detta sammanhang som 
Röda Korset skickade ut en inbju-
dan till Tyskland och Österrike om 
att skicka krigsdrabbade barn till 
Sverige. Barnen som skulle vara i 
Sverige främst under sommaren 
anlände för första gången den 10 
maj 1919. 

Under första sommaren togs 
3 394 barn emot av olika faddrar, 
hälften av dessa var tyska. Följande 
år var antalet uppe i 10 000, de 
flesta av dessa hade då österrikiskt 
ursprung.

Sorgliga upplefvelser
De barn som åkte till Sverige fick 
både innan och efter avresa ge-
nomgå en omfattande läkarunder-
sökning. Kriget hade lämnat djupa 
sår vilket beskrivs i ett brev som 
skickades ut av länskommittéens 
läkare i Örebro. 

Det framhålls bland annat att 
”De barn från krigsländerna, 
som genom Röda Korsets försorg 
omhändertages och utplaceras, 
äro samtliga undernärda. Till följd 
af och umbäranden, sorgliga och 
skrämmande upplefvelser är hos 

många nervsvaghet i olika former 
tillfinnandes.”

21 000 sommarbarn
Ungefär 21 000 barn hade spende-
rat sina somrar i Sverige när Röda 
Korset avvecklade sitt arbete med 
krigsbarnen i slutet av 1921. Av 
dessa barn hade 11 250 österrikiskt 
ursprung och ungefär 9 000 var 
från Tyskland. Tacksamheten mot 
Röda Korset och de familjer som 
tagit emot krigsbarnen skildrades 
i Nerikes Allehanda. Det beskrivs 
hur föräldrarna gladdes över hur 
friska och krya barnen hade blivit 
och ”över att ni (svenska folket) 
återgav de små trötta själarna, som 
krigsårens erfarenheter sönder ra-
sat och i förtid gjort gamla, möjlig-
het att andas ut och vara glada…”

barnen och kriget
Krigsbarn tillsammans med sina fadderfamiljer i 
Södra Bro, Gällersta socken 1919.

FO
TO

: S
A

M
 L

IN
D

SK
O

G
. Ö

R
EB

R
O

 L
Ä

N
S 

M
U

SE
U

M
S 

A
R

K
IV



11December 2014Aktstycket

Olga och Erna från Wien
På ArkivCentrum finns arkivet för 
Örebro läns krigsbarnskommitté av 
Röda Korset. I det materialet kan 
man hitta vilka barn som skicka-
des till Sverige och vilka deras 
fadderföräldrar var.  

Till exempel så kan vi se att syst-
rarna Olga och Erna Hlinka från 
Wien hamnade hos fadderfamiljer 
i Fellingsbro. Äldsta systern Olga, 
10 år, blev inhyst hos fröken Tilda 
Karlsson vid telefonstationen där. 
Lillasyster Erna, 8 år,  hamnade 
hos slaktaren i Fellingsbro, Gustav 
Andersson och hans familj. 

Tillbaka hem
Många återvände dock inte till ett 
lätt liv i sina hemländer som fort-

farande led av bland annat infla-
tion. För att underlätta för barnen 
när de kommit hem skickades 
paket, så kallade ”liebespaket”, 
vilka innehöll kläder och mat. 

I arkivet finns det även tackbrev 
från de som fick dessa förnöden-
heter. Olga skriver i ett sådant och 
tackar för gåvorna. Hon har även 
skrivit och tackat för de tre somrar 
som hon och hennes syster fick 
vara i Sverige och hur snälla deras 
faddrar varit. 

Byggde även barnhem
Röda Korset arrangerade inte 
enbart en fadderverksamhet i 
Sverige. För de barn i Berlin och 
Wien som hade varit för sjuka eller 
undernärda för att resa startades 
insamlingar av pengar vilka an-
vändes för att bygga barnhem. Där 
fick barnen vistas i sex veckor för 
att äta upp sig.

Sara Gustafsson

Exempel på vad som finns i 
Örebro läns krigsbarnskommitté 
av Röda Korsets arkiv. Kartoteks-
register över de barn som fick 
hjälp i länet och hos vilka de 
inhystes, tackbrev och fotografier. 
Till vänster fotografi på Olga och 
Erna Hlinka och paret Anders-
son från Fellingsbro där Erna 
bodde 
vid 
sina 
vistel-
ser i 
Sverige. 
Nedan 
karto-
tekskor-
ten gäl-
lande 
Olga och 
Erna.
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Få kommunpolitiker i Sverige 
har lämnat så många spår 
efter sig som Axel Gisslén, 

en socialdemokratisk folkvald som 
gjorde skillnad på många plan i 
Örebro. 

Kommundelsreformen, frikom-
munförsöket som gav staden ökat 
kommunalt självstyre, Örebromo-
dellen som garanterade ungdomar 
utbildning och arbete, förvand-
lingen av Gustavsviksbadet och 
camping till en femstjärnig attrak-
tion och en totalmobilisering av 
alla kommunalt anställda är bara 
några av de reformer signerade 
Axel Gisslén som satt sina spår på 
både kort och lång sikt.

Politikern 
Som socialdemokratisk politiker 
var han en av de stora i Örebro 
arbetarekommun. 

Under de femton år som ord-
förande för kommunstyrelsen i 
Örebro var det många beslut som 

bar Axels signum. Även på rikspla-
net var Axel en aktiv och aktad po-
litiker. Hans tid i partistyrelsen gav 
honom inflytande och påverkan på 
såväl partiet som rikspolitiken.

Hans kompetens inom det so-
ciala området kom väl till pass när 
Sverige skulle få en ny socialtjänst-
lag. Axel fick uppdraget att med-
verka i utredningen, som ledde 
fram till en ny lag som i många 
stycken bär Axels signum.

Internationalisten
Axel närde under hela sitt liv ett 
stort intresse för internationella 
frågor vid sidan om sin kommu-
nalpolitiska gärning. Ett intresse 
och engagemang som ökade när 
han slutade som heltidspolitiker i 
Örebro kommun.

I mitten av 1990-talet påbörja-
des ett demokratiarbete i Öster-
led. Med stöd från Sida och Olof 
Palmes internationella center 
genomfördes under Axels medver-

kan ett flertal seminarier i lokalt 
demokratiarbete i ryska Velikij 
Novgorod.

Det var ett arbete som så små-
ningom resulterade i att Novgo-
rods folkhögskola grundades i 
början av 2000-talet. Man kan 
med fog säga att Axel medverkade 
till att den nordiska folkhögskole-
tanken och bildningsideal fick ett 
fäste i Ryssland. Novgorods folk-
högskola har i dag ca 500 elever 
årligen.

Folkbildaren
Axel var under hela sitt vuxna liv, 
på ett eller annat sätt, aktiv inom 
kultur och folkbildning. Han gick 
med liv och lust in i styrelsearbetet 
på ABF under 1990-talet. Otaliga 
är de cirklar och föreläsningar han 
deltagit i som cirkelledare, förelä-
sare eller deltagare.

Han var känd för sitt skarpa in-
tellekt och sin analytiska förmåga. 
Ska man i tre punkter sammanfat-

Axel Gisslén
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ta hans personlighet blir det: Blyg, 
envis och lätt för att engagera sig.

KdN
En av Axels stora bedrifter var 
kommundelsreformen. Genom 
att flytta ut besluten till de olika 
kommundelarna ville man öka 
medborgarnas inflytande. 

Några kommundelsnämnder 
startades på försök under hösten 
1980 och reformen genomfördes 
1983 då Örebro kommun delades 
upp i 15 kommundelar med varsin 
nämnd. Nämnderna fick beslu-
tanderätt i bland annat för grund-
skola, socialtjänst, fritids- och 
kulturverksamhet med budget och 
personalansvar. 

Det handlade om decentralise-
ring och avsektorisering, att utgå 
från människornas behov och an-
lägga en helhetssyn. Under denna 
tid myntades ett  uttryck typiskt 
för Axel.  Om någon påstod att  
”Detta är inte mitt bord” svarade 
Axel: ”En medborgares problem är 
alltid ditt bord tills du kan hänvisa 
medborgaren till den person som 
kan lösa problemet.”

Örebromodellen
Socialdemokraternas förslag att 
avskaffa ungdomsarbetslösheten 
gick under namnet Örebromodel-
len.

Alla ungdomar mellan 18-24 år 
som inte går i skolan eller får ar-
bete på öppna marknaden erbjuds 
ungdomsarbete som innehåller en 
blandning av lika delar arbete och 
utbildning.

Detta projekt krävde ett särskilt 
beslut av Sveriges Riksdag. Det har 
aldrig hänt att en enskild kom-
mun fått ett sådant uppdrag för att 
över sektorsgränserna bekämpa 
arbetslöshet.

Förslaget finansierades genom 
att kommunen får de pengar som 
det skulle kosta staten att betala 
för KAS, A-kassa och beredskaps-
arbete. Kommunen skjuter först 

till vad socialbidrag och bered-
skapsarbeten till ungdomar kostar 
kommunen. Det täcker tillsam-
mans 80 % av kostnaderna för hela 
satsningen. Resten måste skjutas 
till med nya friska pengar. Det 
mesta av detta finansierades med 
så kallad riktad skattehöjning på 15 
öre. Starten för detta skedde under 
1984.

Den här satsningen satte sina 
spår i hela Sverige. Kort efter 
starten i Örebro kom lagen om 
ungdomsarbete. Oändliga var 
studiebesöken för att studera 
satsningen. Samarbetet med LO i 
och med Fenixverksamheten och 
satsningen på Ungdomskoopera-
tiv var de mest frekvent besökta.

Gustavsvik
För örebroarna är det nog Gus-
tavsvikssatsningen och den strid 
det blev kring frågan om bad-
anläggningen i  södra Örebro vi 
minns mest efter Axel. 

Med facit i hand 
är det en gåta hur 
och varför, en i 
media och bland 
badgäster så prisad 
anläggning rivit upp 
en så förlamad strid 
i mitten av 1980-ta-
let. Rolf Jansson 
försökte ge svaret 
2009 i skriften Från 
infekterad politisk 
strid till publik och 
ekonomisk fram-
gångssaga. Axel 
säger själv: ”Det 
var som allt vad vi 
socialdemokrater då 

föreslog var fel. Min person skapar 
också debatt. Jag kom till Örebro 
som kommunal tjänsteman och 
blev sedan politiker. Det sågs med 
onda ögon av vissa.”

Valet 1985 blir en motgång för 
Axel. I en artikel i Nerikes Allehan-
da 1989 slår han fast att han ångrar 
striden om Gustavsvik.  ”Jag vet att 
jag bidragit till att den fick den här 
laddningen.”

Det var i första hand Kristdemo-
kraterna och Centern som bidrog 
till att frågan neutraliserades. Nu 
har Socialdemokraterna samrege-
rat med dessa partier i en mandat-
period. 

Torgny Larsson

Axel Gisslén visar 
1984 upp hur det 

”nya” Gustavsvik ska 
se ut. Tillsammans 

med fr v Tord An-
dersson, vpk, Torgny 
Larsson, ordförande 

LO-sektionen, Sten 
Halseth, Riksbyggen, 

Ralf Hultberg, vd 
Riksbyggen.

Axel Gisslén föddes 
den 29 juni 1929 i Ham-
marstrand. Han slöt sina 
ögon för sista gången den 
 25  januari 2014.

FOTO UR ÖREBRO-KURIRENS ARKIV. ÖREBRO LÄNS MUSEUM
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Under sommaren 1969 
drog det som idag heter 
Örebro Länsteater igång 

sin verksamhet. Tio skådespe-
lare, två tekniker, en sufflös och 
en regissör utgjorde Riksteaterns 
örebroensemble. 

Apollo 11
Det var stora uppslag i tidningen 
då ensemblen presenterades för 
pressen. Äntligen skulle Örebro 
få sin egen 
ensemble. In-
tendenten vid 
teatern Erik 
Hjalmars-
son sa ”Hade 
någon sagt till 
mig för tjugo 
år sedan att 
Örebro skulle 
få en egen 
ensemble hade jag svarat att det 
säkert inte blir förrän människan 
går på månen”. Dagen före hade 
Apollo 11 landat på månen och 
Neil Armstrong yttrat de berömda 

orden ”one small step for a man, 
one giant leap for mankind”.

Dialog med publiken
Intentionen hos ensemblen, kan 
man läsa i pressklippen, var att 
vara närvarande i samhället med 
frågor som engagerade medbor-
garna. Man skulle ägna sig åt en 
uppsökande verksamhet så att 
man kunde nå ut till nya grup-
per som kunde upptäcka teater. 

Regissören 
Tom Lager-
borg menade 
också att man 
ville ha en 
dialog med 
publiken så 
att de kunde 
vara med och 
påverka. Detta 
skulle uppnås 

genom att man efter föreställning-
arna skulle erbjuda publiken att 
stanna kvar och ge dem möjlighet 
att diskutera föreställningarna 
med skådespelarna.  

Fokus på könsroller
Det genomgående temat un-
der hösten 1969 var könsroller. 
Premiär för ensemblen skedde 
i Rockhammars skola. Birgitta 
Götestam och Gunnar Uddén gav 
föreställningen Blått och skärt för 
ett hundratal lågstadieelever. Med 
pjäsen uppmärksammade man 
könsrollerna ur ett barnperspektiv. 

Sammanlagt 39 föreställningar 
spelades på olika skolor både i och 
utanför länet.  ”Eftersom experi-
mentlustan var stark försökte vi 
två gånger att spela föreställningen 
också för pensionärer, ena gången 
under kraftiga protester från 
publiken, andra gången betraktade 
med milt överseende”, säger Gun-
nar Uddén. 

På Hjalmar Bergmansteaterns 
lilla scen var det den 9 september 
1969 premiär för Flickan i kul-

Örebro Länsteater
1969–2014

»Hade någon sagt till 
mig för tjugo år sedan att 
Örebro skulle få en egen 
 ensemble hade jag svarat 
att det säkert inte blir förrän 
människan går på månen«

Örebros egna ensemble presenterar 
sig för pressen 1969. Fr. v. Ingrid 
Borthen, Christina Frambäck, Per 

Zachrisson, Gunnar Uddén, Ulf Tis-
tam, Tom Lagerborg, Tommy Johns-

son, Åsa Olsson, Rut Cartéus, Birgitta 
Götestam och Lars Korposoff.
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turhuset av Mats Ödeen. Pjäsen 
handlar om en frilansjournalist 
vars dubbelmoral består i att han 
i sina texter propagerar för kvin-
nans likarätt och likställighet men 
att han hemma utövar kvinnoför-
tryck. I huvudrollerna spelade Rut 

Cartéus och Tommy Johnsson.
 Premiär 
på 
Hjalmar 
Bergman-
teaterns 
stora scen 
var det i 

slutet på 

oktober när man satte upp Henrik 
Ibsens Ett dockhem.  

Pampen
Gunnar Uddén som var med från 
att ensemblen började 1969 minns 
hur det var under de inledande 
åren. Man hade inställningen att 
man ville vara med och påverka 
utvecklingen i samhället. I vissa 
fall var det på ett provocerande 
sätt. Till exempel när man satte 
upp teaterpjäsen Pampen 1972. 

”Örebroensemblen blev härmed 
Samhällets fiende nummer ett”, 
berättar Gunnar. ”Tom Lagerborg, 

som spelade Her-
man Pamp, lade på 
sig 10 kilo och bara 
det ansågs som ett 
nedrigt angrepp på 
dåvarande kom-
munalrådet/lands-
hövdingen Harald 
Aronsson. Dess-
utom började ju 
rollfigurens förnamn 
på H! I själva verket 
var det ju så att en ti-
digare version av pjä-
sen hade spelats på 

Per Edströms Teaterbåt på diverse 
platser i Stockholms skärgård och 
överallt mötts av häpna kommen-
tarer om att något liknande hade 
hänt just i deras kommun.”

200 Twistpåsar
Under hösten 1977 satte man upp 
två pjäser av Dario Fo, Lik till salu 
och Målarna känner ingen längtan 
under namnet Klara, Färdiga, Fo.

”Det var bland det svettigaste 
jag varit med om,” säger Gun-
nar.  ”Men det var roligt. Jag hade 
dubbla roller i Målarna... vilket 
innebar ett kortvarigt könsbyte till 
orientalisk dansös.”

Ett annat minne från den före-
ställningen som dyker upp var vid 
ett tillfälle då föreställningen var 
abonnerad. 

”Publiken bjöds då på drinkar 
i pausen, vilket ensemblen inte 
visste om. Dessutom delades det 
ut en Twistpåse till var och en av 
de 200 åskådarna precis innan 
ljuset släcktes efter pausen. När 
ridån gick upp körde alltså 200 lätt 
lummiga och godissugna personer 
på en gång ner sina händer i 200 
Twistpåsar och krafsade efter den 
biten som låg längst ner. Det lät 

som Niagarafallen och 
vi, som stod bakom 
dekoren och inte visste 
någonting, trodde att 
teatern höll på att rasa 
ihop. Värst var det för 
Jan Koldenius som satt 
på scenen orörlig, och 
skulle ge intryck av att 
vara ett lik med svarta 
glasögon, och ingen-
ting såg.”
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Tom Lagerborg som Her-
man Pamp och Gunnar 
Uddén som Lindell, Pamps 
högra hand, i uppsättning-
en av Pampen 1972. 
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Storslagna pjäser
År 1982 tillträdde Georg Malvius 
som teaterchef. Han satte upp en 
del storslagna pjäser som blev 
ihågkomna långt efter det att han 
lämnat teatern. Bland annat Man-
nen från La Mancha. 

”Den första av Georgs stora 
uppsättningar. I många år efteråt 
talade många örebroare om den 
överväldigande stora trappan. 
Men även andra saker bidrog till 
den odiskutabla framgången – 
en helhjärtad satsning från alla 
inblandade. ”

En annan storsatsning var den 
som blev Malvius sista, Cabaret. 
”Detta kan väl sägas vara den 
största – och på många sätt mest 
framgångsrika – uppsättning som 
Länsteatern gjorde under den tid 
jag var med, med en beläggning 

av 99,6 %.  Den sitter bergfast i 
minnet hos publiken. Men det vart 
dyrt.”

Än lever Markurell!
År 1989 dramatiserades Hjalmar 
Bergmans novell Herr Markurells 
död. Man ändrade dock titeln 
på föreställningen till Än lever 
Markurell! för att den skulle bli 
lite mer publikdragande. 

”En fyndig detalj i uppläg-
get,” berättar Gunnar, ”var att 
i den elastiska inledningen till 
föreställningen, medan publiken 
strömmade in, pågick en liten 
kabaré i scenbilden som före-
ställde Värdshuset Kupan. Rut 
Cronström sjöng Putte, du är min 
ögonsten både för publiken i sa-
longen och för den lilla publiken 
på scenen. Den senare utgjordes 

av statister, nya för varje kväll, 
men innehöll alltid någon lokal 
celebritet. Jag vill minnas att på 
premiären utgjordes den fing-
erade publiken av den avgående 
landshövdingen, Elvy Olsson, och 
den tillträdande, Sigvard Marjasin, 
samt Axel Gisslén. Övergången till 
föreställningen markerades av att 
källarmästare Markurell körde ut 
de sista restauranggästerna för att 
han ville stänga. En av dessa skulle 
då kraftigt protestera och Marku-
rell tvingas att handgripligen kasta 
ut vederbörande. Sigvard Marjasin 
utförde partiet lysande.”

Teatern flyttar till teatern
I januari 2003 flyttade  Länsteatern 
sin hemmascen från  Hjalmar 
Bergmanteaterns lokaler i Med-
borgarhuset till det som då kalla-
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Uppsving de senaste åren
Under de senaste åren har det 
blivit ett uppsving för teatern. 
”Publiken har hittat teatern och 
teatern har hittat publiken,” säger 
Linus. ”Under Måns Lagerlöfs tid 
som VD har vi jobbat väldigt med-
vetet med att få folk att komma till 
teatern. Tidigare kunde föreställ-
ningarna hinna gå halva sin speltid 

innan publiken 
upptäckte pjäsen och 
började komma. En 
del av förklaringen 
är det nya abon-

nemangssystemet som fallit väl ut 
samt en bra marknadsföring. Vid 
vissa föreställningar har vi närapå 
haft en beläggning på över hundra 
procent. Vi har i vissa fall ordnat 
platser i lokalen som vi vanligtvis 
inte använder, för att man har svårt 

des Gamla teatern vid Teaterplan. 
Själva teaterbyggnaden firade 
samtidigt 150 år. Linus Lindman, 
verksam skådespelare vid teatern 
idag, minns att det var en pampig 
invigning av Örebro teater. Premi-
ärföreställning var Törnrosa och 
med den skulle den nya hemma-
scenen ”återuppväckas”. 

På Teaterplan hade besökarna 
samlats för den stora 
invigningen. Ut på 
balkongen ovan-
för teaterns entré 
stegade dåvarande 
ordföranden i Öre-
bro kommuns Kultur- och med-
borgarnämnd, Johnny Andersson 
samt landstingsrådet Marie-Louise 
Forsberg-Fransson ut på balkong-
en och hälsade folket, klädda som 
prins och prinsessa. Gemensamt, 
med en gigantisk silversax, klippte 
de båda av ett långt band med 
rosor så att ”törnehäcken” kunde 
forceras och teatern kunde förkla-
ras som invigd.

Sov i drottningens knä
Linus berättar att han minns detta 
speciellt väl, då han bara dagarna 
före blivit pappa för första gången. 
Så vid premiären kom han i stort 
sett direkt från BB där han suttit 
och vakat och inte fått så mycket 
sömn. Han spelade draken i pjäsen 
och under en längre period under 
föreställningen så skulle hans roll-
figur sova i drottningens knä. ”Jag 
var så fruktansvärt trött, så när 
jag låg där i knät hos drottningen, 
somnade jag nästan på riktigt och 
vaknade till av att att jag höll på 
att somna, det kändes lite pinsamt 
efteråt men jag tror inte publiken 
märkte något.”

att se hela scenen därifrån. Men 
trycket har varit så hårt och de 
som fått dessa platser har själva 
sagt att de hellre tar en sådan plats 
än att de riskerar att missa före-
ställningen. ”  

Bra teaterklimat
Måns Lagerlöf slutade under hös-
ten 2014 och Petra Weckström har 
tagit över som VD. Den 1 januari 
2015 tillträder Michael Cooke som 
konstnärlig ledare och de har goda 
förutsättningar inför framtiden.

 ”Det är ett bra teaterklimat här i 
stan. Vi har en bra stämning i trup-
pen och publiken strömmar till 
våra föreställningar. Det är kul att 
spela teater nu, fruktansvärt kul, ”  
säger Linus.

Andreas Jeppsson

»Publiken har hittat 
teatern och teatern 
har hittat publiken«

Maria Simonsson och Linus Lindman i uppsätt-
ningen  Carmen som gick under hösten 2014. FO
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Lagom till 
att Örebro 
skall fira 

750-årsjubileum 
2015 släpper 
Astrid Lindén 
och Clas Thor 
en bok om 
Örebros lit-
teraturhistoria. 
Boken heter Författarna och sta-
den. Örebro – 750 år i litteraturen. 

I boken presenterar Astrid 
Lindén och Clas Thor 300 förfat-
tare som på ett eller annat sätt har 
haft anknytning till Örebro. De 
är antingen födda här, har vuxit 
upp eller u nder någon gång i sitt 
liv bott eller varit verksamma här 
i staden. De kan också på något 
sätt skildrat Örebro och på så sätt 
bidragit till att sätta staden på den 

som en vägvisare till både staden, 
författarna och deras böcker. 

Boksläppet som var hos oss på 
ArkivCentrum under Kulturnat-
ten den 28 november fyllde upp 
våra lokaler med inbjudna gäster. 
Boken kommer att finnas till för-
säljning här hos oss framöver.

Örebrolitteratur under 
750 år

litterära kartan. 
Det är många kända namn som 

Olaus och Laurentius Petri, Lars 
Wivallius, Cajsa Warg, Hjalmar 
Bergman, Jeremias i Tröstlösa 
och många mer. Men också en del 
mindre kända och många samtida 
nu verksamma författare. 

Boken kan ses som en personligt 
berättad  litteraturhistoria och en 
stadskrönika och skall fungera 

Astrid Lindén och Clas Thor firade 
boksläpp på ArkivCentrum med både 

mat och mingel.
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Vinterplock

Ur Skofabriken Oscarias arkiv har vi häm-
tat dessa kända seriefigurer. Tyvärr vet vi 

inte från vilket år bilderna kommer, men 1949 
gav Oscaria ut en jultidning som hette Kalle 
Anka firar jul i Oscaria och troligtvis är dessa 
gjorda vid ungefär samma tid. 

De här bilderna förekommer dock ej i tid-
ningen så vi vet inte i vilket sammanhang de 
använts. Oscaria hade en stor produktion av 
barnskor och det kan ha varit i det samman-
hanget som bilderna använts.

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar vi på 

ArkivCentrum
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Hur gör man för att 
 rädda ett folk?

Journalisten och författaren Maja Hagerman 
föreläser om Herman Lundborg, chef vid Ras-
biologiska institutet i Uppsala. 
Lundborg var besatt av sitt stora projekt i 

Lappmarken – att genom bland annat skall-
mätningar kartlägga samernas underlägsen-
het gentemot den svenska ”rena” rasen. 

Maja
Hagerman

Plats: ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro

Tid: Torsdagen den 29 januari kl 18.30

och
rasbiologen Herman Lundborgs gåta: 

den hemlige sonen född i Örebro!


