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Aktstycket
Medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
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Din organisation kallas härmed till
o

Arsmö.e
Plats: Garphyttans industrimuseum vid Garphyttan Wire i Garphyttan
Tid: 18 mars kl 19.00

Om industrihistoria och arbetets historia
Föredrag av Bertil Jansson
Visning av
Garphyttans
i nd ustrimuseum

Avslutningsvis bjuder vi på kaffe och
Garphyttans Dragspelsklubb står för
musik under kvällen
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Årsmötet

Brevprojekt

Det talas nufårtiden allt oftare om
vårt kulturarv och dess betydelse
får oss nutids svenskar. Vad ingår
då egentligen i vårt kulturella arv
och vad använder vi det till och
kan också industribyggnader och
det arbete som utfårdes där räknas till vårt kulturarv?
Omkring den frågan kommer
Bertil Jansson att fåreläsa på arkivets årsmöte. Bertil Jansson är
sedan två år ordfårande får Folkrörelsernas arkivfårbund. Under
lång tid var han på LO ansvarig
får kulturfrågor och har varit en
av de drivande bakom tillkomsten
av Arbetets Museum i Norrköping. Innan han nyligen gick i pension var han chef på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Vi
lovar en intressant och spännande
kväll.
Mötet är fårlagt i Garphyttans
industrimuseum, ett mycket sevärt museum i Garphyttan Wires
äldsta industribyggnad, där tråd
började dras i början av seklet.
Museet har byggts upp aven studiecirkel av f d anställda på bruket. Cirkeln är kvällens värd och
dess medlemmar kommer att visa
museets olika sevärdheter. Medlemmarna har gjort ett fantastiskt
arbete och här finns verkligen fina
saker att se på.
Arsmöteshandlingar med inbetalningskort får medlemsavgiften
kommer att sändas ut i vecka 10
och vara er tillhanda i början av
vecka Il.
Namnfårslag till valberedningen kan lämnas till Ulla Nyström,
019-23 2651 eller Göran Henrikson, 019-611 29 00 senast
den 27 februari.
Vi vill ha anmälan om årsmötesdeltagare till arkivet senast
den 12 mars. Använd bifogad
blankett.

Med detta års fårsta nummer av
Aktstycket bifogar vi ett upprop
om brev. Bakgrunden till denna
insamling är, att en institution på
Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring, med
professor Lars Ingeistam i spetsen, sedan en tid bedriver forskning kring Posten finansierad av
kommunikationsforskningsberedningen. Inom ramen får detta projekt har man planerat att ge ut en
bok om privatbrevet. Boken ska
belysa vad brevet betytt och betyder i kommunikationen mellan
människor under de senaste 150
åren. Man har valt att lägga ut
brevprojektet på Folkrörelsernas
arkiv och Eva Dahlström. Projektet finansieras fullt ut av Tema T i
Linköping.
Detta landsomfattande projekt
inleds i februari med en vädjan till
människor att sända in brev till arkivet. Insamlingsstopp är i april
månad. Eva kommer att av det insamlade materialet redigera en
bok, som fårutom ett urval av
brev, kommer innehålla populärvetenskapliga uppsatser om brevet. Förhoppningsvis publiceras
boken på En bok för alla.
Vi vädjar nu till alla medlemsorganisationer att hjälpa oss i denna insamling. Sprid de upprop ni
får i denna fårsändelse på bästa
sätt. Skriv om det i era medlemsutskick, kopiera gärna av och
sprid uppropet vidare så mycket
ni orkar och tipsa oss gärna om
brevsamlingar ni känner till.

Internet
Arkivet har anslutit sig till Internet
i januari och har fr o m vecka 10
en s k hems ida på nätet. På hemsidan presenterar vi arkivet, dess
verksamhetsområde, servicemöjligheter och så småningom även
beståndskatalog. Här kommer vi

också att annonsera de böcker
och skrifter vi givit ut. Efterhand
kommer vi säkert att få mångas
"arkivbesök" via Internet. V år Epostadress är: jarkivet@
orebro. mail. telia. com
Vår hemsida når man genom:
http://hem1.passagen.se/
farkivet

Bokmässa
Fr o m torsdagen den 20 t o m lördagen den 22 mars går länets fårsta bokmässa, Bokmalen, av stapeln i medborgarhuset i Örebro.
Naturligtvis är arkivet representerat och där kommer vi att sälja
våra böcker till fårmånliga mässpriser. Där kommer också Bo
Fransson och Håkan Henrikson att varje dag kl 14.00 och
16.00 demonstrera den CD-romskiva vi arbetar med. Välkomna att
ta del av detta spännande multimediaprojekt.
På lördagen den 22 mars efter
lunch kommer fårfattaren Göran
Palm och Eva Dahlström ha ett
möte om berättande. Man kommer bl a att knyta an till boken
Livsbilder. I anslutning till mötet
kommer Eva att signera boken i
arkivets monter. Om Du redan
har boken ta, med den och låt Eva
skriva in en hälsning eller kom till
vår monter och köp Livsbilder av
Eva, bokens redaktör.

Billiga flyttkartonger
Från Företagsarkivets flytt får ett
år sedan har vi ett stort antal statiila flyttkartonger av stadsbudsmodell som vi säljer till synnerligen fårmånligt pris. Behöver Du
flyttkartonger, ring då Magnus
Johansson på Företagsarkivet,
019-12 98 93 eller till Håkan
Henriksson på Folkrörelsearkivet, 019-611 29 00.
Vi säljer kartongerna får otroliga 10 kr/st!
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Hatten av för skoarbetarnas
avdelning I 7.1

På väg till förhandlingar, fr v
Gustav lijelm d y, Sten Andersson och Kalle "Klack"
Karlsson.

Under våren 1897 förbereddes
bildandet aven av Örebros klassiska fackföreningar: avdelning
17 av Sko- och läder. Om denna
stolta fackförening funnits kvar
hade den ijuni kunnat fira sitt hundraårsjubileum. Den 5 juni 1897
konstituerades nämligen avdelning 17 av svenska Sko- och läderindustriarbetareförbundet .
Den fick snabbt fotfåste bland
stadens skoindustriarbetare och
var i många decennier stadens
största, och förbundets största,
avdelning. 1940 hade avdelning
17 sitt högsta medlemsantal med
hela 4 156 medlemmar!
Avdelningen var emellertid inte
först att organisera skoarbetare i
Örebro . Redan på I 880-talet startade en kortlivad skoarbetare-

varande skoarbetarna Industrifacket.
Aktstycket lyfter på hatten för
Örebros alla skoarbetare och deras avdelning 17!

fackförening och 1895 hade
handskomakarna startat en avdelning II inom förbundet. Denna
uppgick så småningom i avdelning
17.
Avd 17 kunde mönstra flera
stridbara fackföreningsmän . Legendariska var bl a Karl Karlsson, gemenligen kallad "Kalle
Klack ", Sten Andersson och far
och son Gustav lijelm.
En av avdelning 17:s veteraner
var Ragnar Malmros, som nedlade ett mycket förtjänstfullt arbete under tidigt 70-tal på det då
nyetablerade folkrörelsearkivet.
1968 slogs avdelning 17 ihop
med avdelning 59 i Kumla och
1972 övergick avdelningen till Beklädnadsarbetarnas förbund avdelning 10. I dag tillhör de få kvar-

Folkrörelsernas
Arkiv i Örebro Län
Fabriksgatan 19 A,
702 23 ÖREBRO
Tfn 019-6112900,
Fax 019-611 8120
E-post

farkivet@orebro.mail.telia.se
Hemsida

http://heml.passagen.se/
farkivet
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Vapenstöld ;
militärförråd
Våren 1961 förövades en vapenstöld ur
militärförråd beläget inom Glanshammarsdistriktet. Gärningsmannen hade inte haft några större svårigheter att bemästra rur att ta sig in. Förrådet var inrymt i
en vanlig träbarack. En olåst lucka på ena
gaveln gav gärningsmannen fritt tillträde
till vindsplanet och därifrån sågade han
sig ner till förrådsrummet. För att underlätta uppkomsten till vinden fanns en stege liggande vid barackväggen. Energisk
spaning efter gärningsmannen gav inget
resultat.
En söndag några månader senare före-

kom skjutning med pistol uppe i bergslagsskogarna och en uppmärksam ortsbo
antecknade ett bilnummer, som skyttarna
kunde antagas vara registrerade fOr.

och gjorde mig beredd att gå. Dansken bad
nu bevekande, an jag skulle stanna kvar
och lyssna på honom, så skulle han tala
om var vapnen fanns gömda. Jag blev givetvis glad men gjorde vad jag kunde för
att visa mig ointresserad. Han började
emellertid berätta och uppgav, att det var
den andra dansken som gjort inbrottet och
att han själv endast kommit med senare,
men han hade bl a varit med och gömt
vapnen, så han visste var de fanns. Jag
bad honom göra en skiss över gömstället
och det gjorde han. Det visade sig vara ute
i Vintrosa omkring två mil från stan. Jag
var inte helt säker på om dansken talade
sanning eller om han bara ville komma ut
på vallning och försöka sticka. Jag beslöt
dock att valla honom och ringde till ett par
kolleger men träffade ingen. Jag ringde då
till !kra Wolfbrandt, somjag visste skulle
var intresserad av uppgiften.
Han kom och vi åkte från stan på danskens anvisning. Vi kom att hamna i terrängen invid en liten gärdesväg mellan

Landsfiskalen i Nora blev underrättad och
denne meddelade kriminalpolisen i Örebro. Det ledde till att två danskar blev anhållna och satt ett par dagar hos polisen.
Det visade sig nämligen, att de innehade
en pistol från inbrottet i militärfOrrådet.
Vid förhören uppgav huvudmannen, att

han köpt vapnet aven okänd man i Örebro. I detta läge skulle männen släppas.
Jag hade över huvud taget inte hört något
om att männen varit anhållna, förrän
landsfiskalen Prins ringde på morgonen
då männen skulle friges och ville jag skulle
åka in och prata med dem innan de släpptes. Jag bedömde situationen närmast
hopplös och sade detta till landsfiskalen
med motivering, att hade kriminalen i
Örebro inte lyckats så var väl inte förutsättningen bättre för mig. Jag åkte emellertid in och pratade med männen under
dagen. De vidhöll sina tidigare uppgifter
och Illxan verkade vara bra inlärd ... Då jag
vid IS-tiden satte upp den andra dansken
på häktet för att sedan ringa och underrätta landsfiskalen om resultatet, verkade
dansken en smula betänksam. Jag sade till
honom, att vi inte skulle ses på ett par
dagar, för det var vissa undersökningar
som måste göras. Då jag skulle gå ifrån
honom tog han tag i min arm och ville jag
skulle stanna och prata en stund. Det hadejag inte tid med och hånvisade till att vi
pratat hela dagen och att han sannolikt
inte hade så mycket mer att säga. Jag
stack till honom ett papper och en penna
och bad honom skriva ner sina bekymmer

Vintrosa och N Kil. Dansken pekade på
en plats intill ett par stora enbuskar. Vi
tog ut honom ur bilen och han gick fram
till platsen. Ingenting kunde synas efter
gömman. Dansken lade sig emellertid på
knä och började med händerna känna i
markytan och vek upp en stor torva som
blottade vapengömman. l marken var nergrävd en stor smörj fettstunna och denna
var till brädden fylld med vapen och ammunition. Saken var klar. Vi tog hand om
vapnen och återvände till Örebro med
dansken.
Morgonen följande dag togjag ner den
andra dansken till förhörsrummet och
fortsatte förhöret. Han vidhöll sina uppgifter från föregående dag och bedyrade
sin oskuld till stölden. Jag hade placerat
vapenförrådet i rummet på sådant sän,
att dansken inte såg det från sin plats vid
skrivbordet. Jag gick och lyfte fram
smörjfettstunnan på golvet och återvände
därefter till skrivbordet utan att säja någonting. Det följde nu några intressanta
minuter under fullståndig tystnad. Dansken skiftade färg flera gånger och satt och
knöt händerna och betedde sig ytterst förvirrat. Jag gick och flyttade tillbaka tun-

SUICIsllydl AB Orebro 1997

nan och satte mig ånyo vid skrivbordet,
tog fram en cigarrett och bjöd motståndaren, som villigt tog emot rökverket. Vi
rökte en stund fortfarande under tystnad,
tills dansken sågs rycka på axlarna och
hade tydligen resignerat. Han förklarade
därefter, att han nu förstod, att det inte
lönade sig att neka längre, utan skulle avlägga fullständig bekånnelse. Det gjorde
han också.
Av vapnen saknades fortfarande fYra
pistoler och en hel del ammunition. Av
pistolerna fanns tre i Köpenhamn och en i
Värmland. Pistolerna i Köpenhamn kunde samma dag omhändertagas av polisen
där, medan den som fanns i Vännland vållade ytterligare en del besvär aU fä igen.
Huvudmannen berättade, att han redan
under tyskarnas okupation av Danmark
varit med och stulit vapen från tyskarna.
Han hade klart kommunistisk inställning
och hade av världshändelserna tyckt sig
kunna förstå, att krig mellan stormakterna
var förestående. Därför ville han skaffa
vapen och sätta i händerna på pålitliga
meningsfränder. Om detta var det verkliga
motivet är väl ovisst men så berättade han
i vruje fall.
Danskarna blev häktade och saker f6rklarades. Huvudmannen fick ett års
straffarbete och den andre några månader
villkorligt.
Detta var ffir mig ett speciellt roligt
brottsuppklarande inte minst därför, att
jag nerlagt ett synnerligen omfattande
spaningsarbete utan alt ta fram något po·
sitivt. Jag räknade nämligen med möjligheten att stölden hade fbrövats av ungdomar i bygden och att det så småningom
skulle börja skjutas med vapen i kilsbergstrakten. Jag hade bearbetat ett flertal
pålitliga ortsbor som observatörer. Vid
första misstänkta skjutningen skulle de
rapportera. Av förklarliga skäl inkom inga
rapporter från dessa. Det var således en
fullständig felbedömning.
Nertecknat ur minnet den 25/4 1965.
Junevall

