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Glad sommar!
Så är det då dags att sända ut årets
sommarhälsningar från ArkivCentrum till Aktstyckets alla läsare. Då
EM i fotboll rasar som värst när detta
skrivs har vi valt en fotbollsbild som
förstasidesbild på detta sommarnummer. Vi önskar Folkrörelse- och Företagsarkivens medlemmar och alla andra läsare av Aktstycket en riktigt vilsam och fin sommar!
Vi publicerar som vanligt spännande och läsvärt material ur våra bestånd och berättar också något om
vad som är på gång på vår institution.
En gammal örebroklassiker - gelb-

gjutaremästare Halldin - berättar om
hur det var att träda in i arbetslivet i
mitten på 1800-talet. 1850 började han
som lärling i gelbgjutarskrået och det
var fråga om verkligt tuffa arbetsförhållanden ...
Mer idylliska f6rhållanden råder på
den kanottur som den legendariske
allehandajournalisten KåKå gjorde
runt Tiveden 1927 - från Askersund
till Karlskoga - med sin kajak. Om
denoa odyss. skrev han, lämpligt
nog på hexameter, i Nerikes Allehandas julnummer 1927. Vi hoppas att
våra läsare kommer att inspireras till

utövandet av denna ädla sport.
I Folkrörelsearkivets bestånd finas
ett intressant material från projektet
Möten med Sverige. Vi publicerar här
ett brev från en ung invandrad thailåndska som skriver hem till sin
mamma om det märkliga folk som hon
möter i Norden.
Ur vårens inkommande material har
vi valt att lyfta fram några intressanta
leveranser; ett av arkiven har fin
sommaranknytning - Tisarens Segelsällskap, ett annat mycket spännande
material är Ernst och Gösta Aqvists
personarkiv.
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I.

- Jaså, är du här nu ?
Efter att på landet i min hembygd
(Hidingebro) hava fOrsökt mig på såväl Skomakare som Skräddareyrket,
sattes jag i lära hos den tidens mäktige Gelbgjutaremästaren Anders
Ringström i Örebro.
Wid mitt inträde till platsen den 5
April 1850 hälsade mig denne välkommen i fOljande ord:
Jaså, är du här nu? Mat ska du få
men om du inte lyder allt som befalles
och är flitig i arbetet så slår jag alla
armar och ben av dig. Gå nu in i verkstaden. Denna hälsning var på
samma gång det program varvid jag
skulle vara bunden i 5 år. Men så inträffade till min slora lycka, under vintern 1852, att mäster gjorde sig skyldig till en mindre aktningsvärd handling som renderade mig närmare 16
månaders avdrag på lärotiden.

Inkommen på verkstaden hänvisades jag att avlägga mitt medforda
knyte på golvet under en uti ett hörn
varande Sänganordning som var
uppgjord i tvenne våningar vid pass
0,6 met från golvet med var sin glugg
att krypa in uti. Wardera våningen
avsåg platts fOr 2 man, men som vid
trängande behov, alltemellan, måste
vara rymlig nog for 3 man.
Det mellan golvet och nedra våningen botten uppkomna tomrummet
tjänade som fOrvaringsrum (garderob) fOr verkstadspersonalens enskilda tillhörigheter.
I allmänhet var detta utrymme
också tillräckligt fOr det avsedda ändamålet, enär de allraflesta såväl
gesäller som lärlingar ingenting annat
ägde än vad de gingo och stod uti
och vad som kunde rymmas i deras

Bindlar, Skrin eller Knyten.
De yrken som av helt naturliga själ,
icke kunde betjäna sig av sålunda beskrivna Logementanordningar, tillhandahålla s. k. Gesällkarmnare fOr
deras verkstadspersonal. Bland
dessa kan i forsta hand nämnas;
FiiIjare, Garvare, Smeder och Kopparslagare et et.
Ett och annat undantag härifrån inträffade alltemellan. Det hände nämligen att en mästersven som skulle ut
fOr att som det hette, Praktisera, kom
luffande med sin Bindel på ryggen.
Denne fick då om han var en så kallad
Mammasgris, eget rum, och spisa vid
Herrskapets bord. Men detta väckte
alltid missnöje och störingar i det
goda kamratskapet. Och man gladde
sig åt, när en sådan herre luffade sin
kos igen ... Lika barn leka bäst ...
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Det inträffade och, fastän mycket
sällan, att en gesäll vågade gifta sig å
sätta eget bo Och i sådant fall hade
hanju inte vidare att skaffa med Mästarens, i många fall, allt for primitiva
och otillräckliga Logements och Mat-

anordningar.
Mot 1860-talets slut började andra
seder och avtal göra sig gällande i här
ovan berörda avseenden från Skråtidens dagar.
Arbetet böljade kl 5 f.m. och fortgick till Kl8 e.m. med raster till frukost
15 minuter, till middag 90 min: och till
aftonvard 15 min: alltså 14 timmars effekriv arbetsdag. Husets piga, (hembiträden funnos ej på den tiden.)
väckte regehnässigt med en slät kopp
kaffe och en sockerbit Kl. 4.45 och ve
den som inte på slaget 5 var redo att
hugga i med sitt arbete. Överträdelse
härav straffades mången gång med
att gesällen fick en skopa ovett av
mäster och, lärlingen ett å annat rapp,
varhällst det än träffade. Dylika uppträden slutade en å annan gång med
att gesällen begärde sitt avsked å begav sig ut på luffen. Lärlingen fick
deremot åtnöja sig med vad som hänt.
Kl: 8 serverades frukost på verkstaden beslående av f kaka här! rågbröd med genomskinligt smör, lika fOr
alla, inte ett dugg mer. Denna måltid,
som på långa vägar inte fyllde vära
tomma magar måste tillskarvas med
att köpa något bröd hos bagaren eller
annat ätbart i hökareboden. Kl. 1
severades middag i mästers kök eller
annan platts i bostaden och, märkligt
nog, var det sed, att alla kunde få äta
sig fullt mätta med god och närande
foda. Kl: 5 e.m. serverades aftonvard i
verkstaden bestående av • kaka här!
rågbröd med likadeles som vid frukost, genomskinligt smör.
Kvällsvard serverades på samma
plattser som middagen Kl: 8 e.m. därest icke Mästerfrun behagade begagna sig av sitt Prerogrativ, att uppskjuta en 10-20 minuter därmed. Och
härmed var den 15 timmars långa dagen tilländalupen. Men O ve, detta
slut gällde inte i full mening fOr lärlingen. Nej, han hade ännu något att
pyssla med innan hans frihetstimma
inbröt. Det ålog honom nu, att, som
det hette Rymma upp verkstaden

d. v. s. avputtsa och lägga alla de
verktyg och övriga forernåI som un-

der dagen varit använda, på var sina
plattser. Sopa bänkar, bord och golv.
Utleta sopor, så att inga värdeforemål
som tilläventyrs fallit på golvet, icke
måtte fOrfaras o.s.v. Men ej nog härmed. Lärlingen skulle också vara
passupp på Geseller och mästare ifall
något ärende ännu återstod att utfara
inom Staden. På detta sätt kunde
lärlingens arbetsdag understunden
utlängastill16a 17 timmar. Willeeller
måste lärlingen därjämte använda någon stund fOr att sköta sina småaffårer och nöjen med pojkar av andra
yrken, så kunde Klockan hinna till 12
på natten innan han fick lägga sig till
vila, fOr att i bästa fall stiga upp Kl
4.45.
Det kunde nämligen så hända någon gång att en gesell kom raglande
hem på natten och, då gällde det att
vara rapp i vändningarne med, att
hjälpa kräket tillrätta med att komma i
säng. Brast lärlingen häruti så var
stryk i de flesta fall ofrånkomligt eller i
lindrigaste fall lida gesellens ogunst.
Brännvinslangningen var alltid en
besvärlig sak synnerligen då så inträffade att mäster vid äventyr av
stryk hade fOrbjudit lärlingen sådan
langning under arbetstiden, på
samma gång gesellen ansåg sig vara i
sin goda rätt att vid samma äventyr
bliva åtlydd. Alltsomoftast slutade
dessa tvistigheter med, att gesellen
själv gick till krogen men kom den dagen, mången gång, inte vidare åter.
En lärling tilläts inte att få fOrsvara
sig eller att få rätt, fOrekommande
tvister och fOrmenta beskyllningar
även om han hade aldrig så rätt. Nej,
han hade blott rätt att taga emot stryk
tiga å lida vilka ofOrätter som hälst av
mästare och geseller ty, så var sed
och skulle så vara, mot denna sed
gavs heller ingen appell. Men, när
man understundom fordrade mer av
den undernärde och överansträngde
lärlingen än vad hans krafter medgåvo då fOrst kunde han antingen
brista i gråt eller bliva stående i kall
resignation infOr sina plågare.
Det var också en sed å skulle så
vara, att en nyvorden geseller icke
intagitt rätt och värdig ställning till
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sitt höga stånd, innan de klått upp en
å annan lärling, vilket och bäst lämpade sig å främande ort å fOrsta kondition och nu skall jag mera fOr ro, än
nytta skull, tillåta mig berätta fOrloppet aven sådan exekution som tilldrog sig i vår goda stad Örebro, på
värsidan år 1852.
En i Lidköping nyvorden gesäll
kom luffande till Örebro i full Ornat
d.v.s. med bindel på rygg, stav i hand
och höga betyg på fickan. Denne vid
namn Gustafsson fick kondition hos
min läromästare And: Ringström.
Men O ve, jag som var yngste lärling
på verkstaden, var alltså i tur och ordning att en vacker dag få ett ordentligt kok stryk ty, riktigt skulle det vara.
Några vickor gingo sin kos i allsköns
frid å ro, och jag böljade inbilla mig att
denna frid icke heller skulle komma att
störas och detta bland annat av skäl,
att jag var någorlunda jämnårig med
Gustafsson, men var honom på
samma gång, enligt vunnen erfarenhet, vida överlägsen i skicklighet i yrket, samt att G. hade lärt i Lidköping,
som inte hade någon platts alls på
Rangskalan fOr utbildning av skickliga geseller, men att Örebro däremot
stod mycket högt på denna av både
geseller och mästare uppgjorda skalan. Men det visade sig att denna min
inbillning ändoch inte var annat än en
bedräglig Illusion ty, Gustafsson var
Karl å ville rädda Gesälläran.
En afton, sedan allt var undanstökat på Verkstaden och, då jag endast hade mästers uppdrag att bära
hem ett par värdefulla ljusstakar till
ett herrskap i staden ansåg G: som
forut fOrsett sig med lite spritrnod, tillfållet lägligt att överfalla mig, och det
just som jag fått en stake i vardera
handen. Jag sprang undan, omkring
ett stort draghjul, som stod mitt på
golvet, ett par varv, men vände mig
häftigt om och knackade min fOrfoljare i Skallen med den Stake jag hade i
min högra hand så att blod flöt. Utan
att vidare taga minsta notis om det
sålunda passerade, gick jag, fastän
mycket upprörd ordentligt hem med
stakame och fick mina modiga 3 skilling i dricks. En ansenlig summa fOr
en fattig lärling på den tiden!
Fullproppad med tankar över vad
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som vidare komma skuUe, gick jag
långsamt men fullt stridsfardig åter till
verkstaden, men fann till min häpnad
att G.låg tyst å stilla i sin säng. PåfOljande dag begärde G. sitt avsked och
luffade bort från Örebro med sin
lappade skaUe, men om han på vägen
sjöng den välmotiverade stråfen, AU
vår början bliver svår, bättre går det år
från år, det vet jag inte.
I motsats hårtiU, fanns det även på
den tiden både geseUer och mästare
som behandlade lärlingame på ett
sätt som förmådde skapa aktning och
tillgivenhet i pojkames sinnen, gent
emot deras överordnade och, som
mången gång gav sig uttryck i de
mäst vackra tacksamhetsbetygelser.
Och nu skaU jag känna det såsom en
kär plikt att även i detta avseende anföra ett enda exempel.
Dalmasen Hedman från Hedemora,
en mycket skicklig karl. Han rörde aldrig ett finger till ont mot en lärling.
Han uttalade heUer aldrig ett skällsord eUer förbannelse över en pojke,
som eljes var så vanligt. Nej, han tiUrättavisade å fOrmanade då så behövdes, såsom en god fader plägar göra
med sin egen son. Han tog oss också

mången gång i försvar mot andras
hårdhet och orättvisor och hjälpte
oss fOr övrigt tillrätta på aUa sätt.
Hur detta kändes i mitt hjärta att
under aUt lidande i övrigt under lärotiden, även få smaka på vad kärlek var
fOr någonting, det mäktar jag inte beskriva. Men hur lyckliga kiinde vi pojkar oss inte, då vi kunde finna på å
göra någonting som kunde glädja å
gagna vår ädle välgörare Hedman,
vars välsignade minne ännu ligger på
djupet i mitt tacksamma hjärta.
Läsaren skaU inte inbiUa sig, att
denna humanitet som lyckligtvis inte
var enastående, tillika medgav någon
prutmån på absolut lydnadsplikt, flit
ener punktlighet.

Utdrag ur Henrik Halldins handskrivna minnen kallade "Gelbgjuteriet i Örebro ~ Minnen om livet
inom våra hantverk under skråtiden
till nutiden". De handskrivna min-

,
Henrik HIIIldln, fOdd 1~131
Hidingebro, död 1927-12-21 I örebro. Son till bonden Anders
Hansson och Stina Hagman.
GeJbgjutargesåll I Örebro 1853.
GelbgjutarpraktIk I utIandat,
!råms! Tyskland, 1854-1859. ledamot av tyska gesAlH6Ibunde!
Inom gelbgjuteriyrket 1855. GeJbgjutarmåstare i Örebro 1861-1888
och därefter Agare och ledare BV
Firma Halldin och Co, gjuteri och
mekanisk verkstad i Örebro. ledamot av styrelsen för örebro
kanals byggande 1884-1888, ledamot av Orebro stads fabriksoch hantverksförening 1884-1886
(dess ordfOrands 1895-1886), to-

restAndsre för Örebro brödraförsamling 1860-1883 (dess ordfOrands 18701-1888) ledamot av
Örebro stadsfulImAktige 18671900, ledamot av Örebro drAtseIkammare 1861-1883, 1885-1867,
1894-1897 (dess vice ordfOrands
1862- 1883. 1885 och dess ordförande 1886-1867, 1894-1897),
riksdagsman i andra kammaren
1879-1861 .

nena är daterade oktober 1923 och
ingår i Örebro stads fabriks- och
hantverksförenings arkiv.

Celebert kanotistbesök
Den 18 maj gästades ArkivCentrum
aven i arkivkretsar känd kanotist
nämligen riksarkivarie Erik Norberg
som passade på att lära känna
ArkivCentrurn på plats i samband
med invigningen av ett nytt forskningsarkiv på Örebro Universitet.

Riksarkivarien är sedan några år en
hängiven kanotpaddlare med Mäla-

ren som hemmavatten. Naturligtvis
passade Erik Norberg på att bekanta
sig med Örebro kanotförenings arkiv.
Detta innehåUer bland annat några
ritningar av den berömde kanotkonstruktören Sven Thoren samt en
sannskyldig bildskatt från föreningens farsta decennier med fart- och
stärnningsfyUda bilder från kanotsegling och paddlande. Riksarkivarien lät sig vederbörligen imponeras
av materialet.

Tv~ kanolenlusiasler: riksamvarie Erik Norberg och arl<ivchef Göran Henrikson med Sven Tho,.lIs
rilning lill kanolpaddel i skala 1:1 fr~n 1922. Folo: H~kan Henriksson.
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Nyinkommet på ArkivCentrum
Segelsällskapet Tisaren
Söder om Hallsberg ligger sjön
Tisaren, den är 2,7 km bred och 9 km
lång. I det tjugonde seklets böljan var
den en fOrbindelseled mellan Åsbro
stationssamhälle i väster och Skogaholms bruk i öster.
Under ledning av herrama August
Hofstrand och Olof Hultgren bildades år 1919 Segelsällskapet Tisaren.
Här fOljer några viktiga och några
udda axplock ur protokollsboken från
det fOrsta året:

Den 26/21919 §4
Av Herr o. Hultgren framlagtforslag
om bestämd åldersgräns for
bärandet av segelsällskapets mössa
bestämdes att medlemmar under 18
år ej äger rättighet till bärandet av
densamma.

gen vid Åsbro, for 1000 kr
§3

En kommitte tillsattes med uppdrag
att

i görligaste
Tisaren.

mån

utpricka

Den 16/5 1919 §3
Till forsta kappseglingsdag bestämdes Söndagen den 15 Juni kl 11 fm,
med start och mål vid kajen vid
Åsbro.
§7

På forslag av Herr Åström forbjöds
allt kortspel på tomten på det
strängaste.
I anslutning till segelsällskapet bildades en byggnadsförening år 1924.
Samma år heter det i styrelseberättelsen:
"Årets kappseglingar hava forsiggått på traditionellt vis med diverse
skärslipning m.m., dock utan nämn-

Den 29/41919 §2
Till avslutandet av tomtköp uppdrog
styrelsen till Herr A. Hofstrand att
inköpa forut foreslagen tomt belä-

värt obehag. Alla båtar hava i regel
kommit i mål förr eller senare, ibland utan att ha seglat hela banan.
Inga protester hava for(e}kommit

under året, vilket väl får tolkos så att
samtliga seglare äro besjälade av
den rätta gentlemannaegenskapen
gentemot medtävlare. Segelbåten
Ketty har i år seglats av vår kvinnliga medlem fru Edil Friborg, med
ägaren som lotts, for vilket sällskapet är skyldigt sin honör."
De första 20 åren var fOreningen
aktivt verksam i segelsporten. I samband med andra världskriget avtog
och upphörde så småningom föreningens seglingsaktivitet. Numera förvaltar och underhåller föreningen de
gemensamma byggnaderna, grönom-

råde och brygga.

Kilsbergsfrämjandet
Striden om Kilsbergens användande
till skjutfalt har åter blivit aktuell och
det
återuppståndna
Kilsbergsfrämjandet har här fått en viktig uppgift. Sammanslutningen bildades första gången i december 1962 och efter
lång tids vila återupptogs verksamheten 1994.
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Stjärn paraden
Föreningsverksamheten på Teknis i
Örebro har alltid varit livlig. Den
största och mest kända är väl Tekniska foreningen som bildades redan
1875. På 1970-talet bildades en forening vid namn Stjämparaden. Sedan
dess har man varje år bjudit på ett
spex vid namn Stjärnparaden. Även
den välljudande Teknis Gosskör har
blivit medlemmar och har lämnat in
sitt arkiv till ArkivCentrurn.
Örebroteknistemas
skämtlynne
kan alltså numera bli fOrernåI fOr
forskning.

Göteborgsgillet
Detta gille for göteborgare i fOrskingringen bildades den 6 november 1949.
Syftet med sammanslutningen var att
sammanfora gillesmedlemmarna till
gemensamma samkväm for stärkande
av hembygdskänslan. Eller som de
själva uttrycker det: ett gäng göteborgare som träffas och har skoj, pratar och skrävlar om Göteborg och drar
en och annan Göteborgshistoria.
Medlemsantalet har varierat under
åren med en toppnotering 1950 med
147 medlemmar. Tillströmningen av
medlemmar avtog dock med åren och
1990 beslutade man att lägga ner
verksamheten. Gillets historia finns
dock bevarad till eftervärlden och
göteborgshumom kan nu också studeras på ArkivCenlrum.

Föreningen Kvismare
Fågelstation
1961 startades fågelstationsverksamheten vid Kvismaren av några optimistiska unga faltornitologer. Under
de fOrsta åren hade man stora problem med tillgången på pengar och
personal. Fågelstationens ledning
var till en början en kommitte som valdes av Närkes Fältbiologiska UngdomsfOrening. Vid årsskiftet 19651
1966 ombildades denna kommitte till
en fristående fOrening, vars uppgift
skulle vara att driva fågelstationen

vid Kvismaren.
Bland det hittills inlämnade materialet finns dagböcker från fågelstationen med början 1961. Där kan
man läsa dag for dag vilka fåglar som
observerats och ibland också ringmärkts vid stationen. Man kan också
utläsa vilket väder man hade. Att
junitemperaturen verkligen kan växla
från dag till natt kan man se om man
läser rapporten från söndagen den 21
juni 1964. Då hade det varit endast 3
grader på morgonen, men senare under dagen gick temperaturen upp till
mer sommarlika 21 grader.

Gäddesta
småstugeförening
1938 började Örebro stad planera fOr
att bygga filtreringsbasånger i rullstensåsen väster om staden fOr att
kunna möta det ökade vatten-

behovet. Detta oroade stugägarna
vid Jägarbacken varfor man samlades
till ett möte den 27 juni 1938, vilket
blev början på Jägarbackens småstugefOrening. Föreningen finns än i
dag, men sedan 1943 kallar man sig
Gäddesta småstugeforening.

Poliskårens i Örebro
sparkassa
Redan 1901 bildade örebropolisema
en låne- och sparkassa. Denna avvecklades dock i början av 1920-talet,
och den 1916 bildade sparkassan
blev den forening som kom att fortleva och gör så faktiskt än i dag. Nu-

mera kommunicerar man med sina
medlemmar över Internet via en avancerad hemsida där man kan fOlja kassans ekonomiska utveckling. Sparkassans gamla handskrivna böcker
har man nu dock lämnat in till
ArkivCenlrum fOr en säker fOrvaring
for framtiden.

Klysna missionsförsamling
Ännu en missionsforsamling har på
grund av for liten medlemsskara
tvingats lägga ner verksamheten.
Denna gång är det Klysna missionsfOrsamling i Ervalla. Församlingen bildades redan 1891. I början fanns
också ungdoms- och juniofOreningar
inom fOrsarnlingen.
Arkivet är tämligen välbevarat,
men det forsta protokollet salenas tyvärr.

Maffhias A/riksson gör eff svanhopp i
Sta/inba/effen 1991.
Foto ur Stjämparadens arkiv.
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Skofabriks AB Oscarias
ägartamilj Äqvist
I böljan av april mottog ArkivCentrum Örebro län en värdefulI arkivIeverans av docent Lennart Aqvist i
Uppsala under dennes besök hos
oss. Materialet bestär främst av
handlingar efter Oscariagrundaren
Ernst Aqvist med dennes dödsbo
samt efter sonen Gösta Åqvist. Även
arvskifteshandlingar efter Emsts
hustru Lillie Aqvist ingår. Här finns
också Ernsts privatkorrespondens
med fp-politiker, baptistpastorer,
släktingar och andra personer från
åren 1929-1943 samt kondoleansbrev
med anledning av Ernst Aqvists död
1943. Utöver Ernst och Gösta
Aqvists privatkorrespondens, den
senares från åren 1934-1968, finns
det räkenskapsböcker av olika slag
från 1891- 1968. Särskilt bör Ernst
Aqvists hushålIsbok 1902- 1904 och
kassabok för Ernst Aqvists Skofabrik
i Stockholm 1904-1905 frarnhålIas. Intressanta är likaså två privatkassaböcker från 1891-1894 vilka utgör de
äldsta räkenskapshandlingarna i
Skofabriks AB Oscarias arkiv. Dessutom ingår en komplett samling av
Oscarias personaltidskrift Skobandet
från 1946--1966, samt diverse trycksaker med skoanknytning i leveransen.
Grundaren av det på sin tid välkända Skofabriks AB Oscaria var
Ernst Aqvist. Han var en "selfroade"
man och kom från enkla forhålIanden.
Ernst Leonard Aqvist föddes 16 februari 1875 i Västra Vingäker i Södermanland. Föräldrarna var snickaren
N. E. Aqvist och Britta Ch. Aqvist. De
hade ett torpstälIe och fick nio barn.
De måste tidigt klara sin egen försöljning. Redan som pojke kom han in i
sko- och läderbranschen och började
vid IO-ärsåldern som skomakarlärling
i grannsocknen Julita. Första egna
sparkapitalet utgjordes av sju kronor.
Det var drickspengar som man bestod honom, när han bar ut bestälIningar tilI gårdarna i trakten.
Utiäming tilJ skomakare gav ingen
lön, däremot mat och husrum. Skolgången avbröts for de tre år han gick
i skomakarlära, men han kunde efteråt
avsluta folkskolan. Därefter erhölI

sommaren

~

han anstälIning som springpojke hos
firroan Johnson & Widlund i Örebro
1888-1890. Så småningom arbetade
han som biträde hos läderhandlaren
P. Knapp i HudiksvalI 1890-1892 och
hos OlofMattssons skaaffär i BolInäs
1892-1894. Slutligen hamnade Ernst
Aqvist som handelsresande hos firman Carlsson & Aqvist i Örebro, där
han stannade 1894-1898. En av delägarna i denna fmna var hans äldre
bror Erik Aqvist, född 1868. Dessutom företog Ernst en affarsresa tilJ
USA år 1898.
Ar 1898 kunde Ernst Aqvist efter
samlade erfarenheter och grundkapital i Stockholm starta egen firroa Grossistfirma Ernst Aqvist, engrosaffar i läder- och skinnvaror samt skodon och 1899 bildade han Ernst
Aqvists Skofabrik vid St. Paulsgatan
i sanuna stad. Fabriken flyttades 1904
tilI Innedalsgatan på Kungsholmen
och ombildades då tilJ aktiebolag,
vars namn blev Skofabriks AB Standard. EmelIertid lämnade Ernst foretaget vid årsskiftet 1906107 och grundade tilIsanunans med C. A. Pfersdoif
1907 Grosshandlare Ernst Aqvists
Skafabrik vid Sundbyberg, men gan-

fastighet och vid Mäster Samuelsgatan 61.
Ar 1914 flyttades båda verksamheterna tilJ Örebro, och samtidigt avvecklades Grossistfirma Ernst Aqvist
eftersom dess verksamhet övertogs

av Skofabriks AB Oscaria. Nu växte
foretaget kraftigt och blev alImänt
känt. En skobutikskedja, som ursprungligen startades redan år 1910
med en butik i Västerås, utvecklades
inom landet och ett antal skofabriker
m.fl. verksamheter övertogs. Så småningom växte en koncern fram som

hade sin gylIene tid under 1940-1950talen. Från 1960-taletkom förändringarna, och skofabriken lades ner 1971
medan skobutikskedjan sederroera
övertogs av det kanadensiska företa-

ska omgående registrerades namnet

Skofabriks AB Oscaria. Pfersdorf
lämnade företaget l april 1909, varefter Aqvist blevensamägare tilI bolaget. Vad beträffar den egna grossiströrelsen, så fortsatte han att utveckla
den med lokaler i Centralpalatset vid
Rödbodstorget, senare i Rosenbads

I
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get Bata Shoe Ltd. Kedjan kvarstod
tiet ändå var med och beslutade om
en bit in på 1980-talet.
skjutfaltet. Han ansåg dessutom att
Vid sidan av sin omfattande verkdet beslutet som fattats gick emot
samhet som industriledare hann
den allmänna folkopinionen i länet.
Detta skriver han i ett brev fOrvarat i
Ernst Aqvist likväl ägna sig åt fårtroendeuppdrag av såväl allmän som
korrespondensserien som inkom med
enskild karaktär. Han var ordforande i arkivleveransen i april i år.
Örebro stads biblioteks- och konsert- .
Ernst Aqvist var mycket båtintresserad och var medlem i Segelhus styrelse (sedan 1930; ledamot sesällskapet Hjälmaren. Han var bl.a.
dan 1920), ledamot av yrkes- och
ägare till en yacht Lillie III (30 kvm
lärlingsskolornas styrelse (sedan
skärgårdskryssare, byggd 1932). Han
1928), styrelsen får kommunala flickskolan (1932- 1936), styrelsen får Öredeltog i bl. a. seglingama under Sandbro stads fabriks- och hantverksfårehamnsregattan den 30 juli- 2 augusti
1942.
ning (sedan 1925; medlem sedan
Aqvist var även mycket kulturellt
1916), styrelsen for Sjöviks Folkhögintresserad och donerade stora sumskola (får baptister) i Folkärna i södra
mor både till Konsert- och BiblioteksDalarna (sedan 1924) samt styrelsen
huset i Örebro samt till Olaus Petrifår Femanderska (flick)skolan (1920statyn (år 1934). Han överlänmade
1932)m.m.
också porträttet av greve Birger MörErnst Aqvist var en aktiv frikyrkoman. Redan 1889 blev han medlem i ner till Örebro Stadsbibliotek och
Svenska Baptistmissionen /Baptistdess Mörnerska samling.
Den 22 september 1903 gifte han
samfundet!, som bildats samma år. I
sig med Lillie Christina Hal/berg,
sin nya hemstad Örebro ingick han i
fOdd 12 oktober 1882 i Hahostad. Med
styrelsen får Örebro l:a baptistfårsamlinglBetelkyrkan under åren
henne fick han sju barn av vilka den
1915--1932.
äldste, Gösta, 1904--1999, kom att efOckså i skobranschens olika samterträda honom som ledare for
manslutningar hade han under
Oscaria.
många år olika uppdrag bland annat i
Den 24 augusti 1943 avled Ernst i
en ålder av 68 år. Hustrun Lillie gick
Skofabrikantforeningens styrelse.
Alltsedan unga år var Ernst Aqvist bort sent på kvällen den 19 oktober
1957 (75 år gammal), sedan hon
till sin åsikt frisinnad och blev därfor
politiskt aktiv inom Folkpartiet, dår bevistat Oscarias 50-årsjubilem. Då
hade hon under alla år tillhört bolahan deltog i arbetet i Örebro län. I
länsforbundet var han vice ordfogets styrelse.
rande och likaså vice ordforande i
Ernst Aqvist fungerade som VD i
Folkpartiets Valkretsfårbund. Han
Skofabriks AB Oscaria 1907- 1943. Efter hans död övertogs denna post av
var ledamot av stadsfullmäktige i Örebro från 1918 fram till sin död 1943
äldste sonen Gösta Aqvist, som kvarstod i denna ställning t.o.m 1967.
och ledamot av stadens drätselkamHela skokoncernen Oscaria ägdes
mare 1920-1934. Han var livsmedelsnämndens ordforande i Örebro 1918- av familjeägda moderbolaget Nya
1919 samt arbetslöshetskommittens SIwfabriks AB Ornen. Detta bolag
ordforande 1923- 1924. Sedan 1930 bildades 7 juli 1930 av Ernst Aqvist,
var han ledamot av riksdagens andra
som givetvis var VD i detta bolag
1930-1943. Bolagsnarnnet var då
kammare och 1942 blev han ledamot
av riksdagens fOrsta kammare. Emel- Ernst Aqvist AB (namnändring
lertid avsade han sig 31 juli 1943,
skedde 1940). Ernst ägde hela aktieknappt en månad fåre sin död, sitt
stocken i bolaget, som alltså funguppdrag som finansdelegerad och
erade som holdingbolag och så smådet särskilda uppdrag han haft att inningom blev moderbolag inom
Oscariakoncernen. Koncernen var
samla medel till Folkpartiet. Orsaken
till avgången var debatten om
alltså från början ett familjefåretag
Villingsbergs skjuWilt. Han var emot med Ernst Aqvist, hustrun Lillie
skjutfaltet, och var emot att FolkparAqvist och Sönerna Gösta, Sven och

Ernst Aqvist (1875-1943)
Knut Aqvist som delägare. Snart kom
också några andra familjemedlemmar
genom ingiften och barn/barnbarn in
som delägare. I detta bolag var Sven
Aqvist VD 1943- 1965 och Knut
Aqvist 1965- 1967.
I mitten av 1960-talet fick Oscariakoncernen ekonomiska svårigheter
och olika dotterbolags verksamheter
kom därfor att avvecklas eller skäras
ner. Ä ven andra rationaliseringar vidtogs. Emellertid misslyckades fårsöken att fOrbättra det ekonomiska läget
fOr koncernen, vilket till slut foranledde familjen Aqvist att sälja alltihop till andra ägare.
Dessutom påverkade andra mer
familjepersonliga fårhållanden situationen; Knut Aqvist, som avgick från
koncernen 1967, avled i böljan av
april 1968 och endast två dagar senare avled även brodern Carl Aqvist.
Gösta Aqvist var då 64 år gammal.
Ingen i Aqvistsläkten ville ta Över
ledningen av koncernen; forståeligt
nog med tanke på det prekära ekonomiska läget får koncernen. Man hade
fårsökt lösa detta problem 1967 med
att hyra in två foretagsledare från AB

Rego-företagsledare: Rolf ingfors,
vilken blev VD for alla koncernbolag
1967- 1968, och Folke Lindberg. Så
som situationen var i april 1968, sålde
Aqvistfamiljen till slut hela bolaget
till Bata Shoe Ltd., vars huvudkontor
låg i Toronto, Kanada. Därmed upphörde Aqvistepoken. Bata-epoken
avlutades 1990.
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En liten kanot-odysse
Askersund-Kar/skoga sjö- och något landvägen
Skalda jag vill om en färd, som i somras mig glädje beredde,
Tiveden runt i kanot från nordliga änden av Vättern
nedåt till Göta kanal samt sedan till Vänern och Skagern,
vidare Letälven upp, tills Karlskoga vid Möckeln jag nådde.
Ut från den äkta idyll Askersund är känt för att vara
styrde jag stolt som en svan mellan gudabenådade stränder.
Höjder med skogar, åker och äng här fröjdade ögat,
skönt var förvisso Stjärnsund med sin park och sin byggnad Fordom sin boning där hade en prins, som strängade lyran,
nu är godset berömt för sin avel av rödbrokig boskap.
Dagen led mot siu slut, och snart jag funnit en tältplats,
hägnad av gran och av tall och skyddad för vindarnas ilar.
Kvällsmat i gröngräset dukades fram, innan tältet va r uppspänt.
Bäst som jag låg där och njöt av smörgås, kött och potatis,
hördes mystiska steg. Jag stannade mitt i en tugga,
undrande vad som stod på, och såg i detsamma en harpalt
skumpa sävlig och trygg allt närmre och närmre min ri nghet.
liksom en vanlig kanin han bligade stint utan oro,
guppade sedan i väg och gick troligen hem till de sina.
Arla följande dag steg jag upp och fortsatte färden
in i en arkipelag med lugna och fagra små fjärdar,
paddlade ledigt och lätt förbi Aspa och Olshammarsnäset.
Vädret var soligt och lugnt. - I dag blir Vättern mig nådig,
tänkte jag särdeles nöjd, innan skärgården började glesna.
Gunga fick jag likväl. Kring uddarnas yttersta hällar
rullade dyningen hög efter gårdagens sydliga stormvind.
Kommen till Dimmestorps vik var jag särdeles mogen för
matrast,

köpte där mjölk aven fru, som mindes från barndomens dagar
Heidenstams givmilda hand vid Olshammars tindrande julfest.
Snart var min dagsresa slut. l höjd med öarna Röknen
möne mig ettrig vind, och sjön blev en kokande gryta.
Stenstranden kröntes med skum så långt mig var möjligt an
blicka.
Säkrast att söka en hamn ; jag tänkte, fann ock en sådan,
redde mitt läger i lä om ett bärg och bidade nanen.
Bärget besteg jag och såg från dess topp; hur motsatta stranden
blev ett förtrollningens land i skyarnas skiftande skuggspel.
Sovdags jag låg i en bädd av livbälten, fUtar och granris,
därtill fullständigt klädd. Jag vaknade tidigt och ryggfrös.
Upprätt ställde jag mig och fångade primusens varmluft
under min påhavda rock, så att värmen strök mig om ryggen.
Tremilspaddlingen ned till Karlsborg blev nästan ett lekverk,
trots au dyningen vältrade in mot halvvilda skären,
sköljande västgötagränsen med skum bortom Igelbäcken j
Nerike.
Dansen gick i galopp över blågröna källvattensdjupen.
Gra nvikens klippiga vrå var vild som ett hemvist för trollen,
tallkrönta öar med klyftor och stup sig där trängde samman,
vresigt blickande ned på krypet, som bad dem om ursäkt.
Sagolik uppsteg därnäst en Tivedens långsträckta tvärbrant,
jättarnas uråldersmur med remnor och seglivad martall,
allt omstrålat av sol och speglat av sjön, som sig lugnat.
Ännu en mil till Karlsborg, där söner av mars lära mores,
gick som i ljushav min färd, Rödesund blev min hamnplats och
kokvrå.

JUNI 2000
Särdeles häpen jag stod, då första person som jag möne
talte och sade som så: Herrn har en ödla på armen.Fulare odjur jag haft än ödlan, som medföljt från strandhugg.
Ute på Hjälmare-fjärd bekröp mig en gång i kanoten
lång och fetlagd en snok, som först jag tog för en huggorm.
Följen mig nu genom Göta kanal till storvulna Vänern!
Vabärgets fästning med skogsdolda fort höll vakt vid min
kväUsvllg,
då över Bonensjöns glans jag styrde kanoten till Forsvik.
Stopp, sade där en sluss, ty nu bar det plötsligen uppför
Matrast på piren jag tog och lånade sedan en kärra,
drog på den min kanot, så gnisrorna yrde kring hjulen.
Milslångt på nattljusa Viken jag for mellan stenvassa stränder,
innan jag kom till en häll, som inbjöd till strandhugg och nattro.
Väckte mig gjorde en ko. Hon sturade stint på kanoten,
läggande pannan i veck. - På en foto bevaras profilen . Solgasset svedde mitt skinn under fortsatta lugnvanensfärden
tvärs över sjön från ett näs. I öster Undenäs kyrktorn
sände mig vänlig en blick ur Tivedens blånande trollskog.
Bärning i Tåtorp det blev på en slusskaj, men sedan i timtal
flöt jag i sällhetens land i alle av hundrade parkträd.
Töreboda långsträckta stad med fregatter i hamnen
såg jag i aftonens stund dra förbi. Kvällsrast vid Hajstorp
höll jag och smorde mitt krås, då sänd som från ovan en lastbåt
tog mig ombord i all hast till färd genom slussarnas mångfald.
Skepparen bjöd mig sin hytt, men jag kände ej ringaste sovlust
vid att se knallarnas bygd, tills båten var framme vid Vänern.
~Stanna ej här och sov, då Vänern blott röres av vågskvalp",
viskade skyddsängelns röst - "du kan vakna vid tredagsblåsa."
Villigt stack jag i väg, och brist var det inte på vatten :
västerut tom horisont, i öster halvdränkta holmar.
Norrut i viken, där Gullspångs älv från Skagern har utlopp
Årås ännu låg kvar. I tältet jag fick mig en sovdag.
Kvällsgymnastik jag tog medels kärrskjulS vid kvarndammens
möte,
nådde på älvens halvmilasväng elektriska Gu lJspång,
bar med infödingshjälp kanoten utåt en landsväg,
återfann ä lven igen . På en urskogsholme i Skagern
tältet nattetid stod, och åter jag sjönk i Nirvana.
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Äter steg jag ombord; Nysund var nu närmaste målet.
Strömkarlen höll sig i styr och tillät mig vila på paddeln
framför palatset Sund på nerikessidan av älven.
Friskus han var i Nysund både nedom och ovanom stenbron.
motade där mig i land att anlita handelsmans kärrhjul.
Slutkläm på dagsverket se'n skulle bli att paddla en halvmil.
Strax bortom kyrkan blev strömfloden strid. I virvlar bland
stenblock
paddeln slant som i luft, kanoten krängde och svängde
sakta sig upp och gick klar för Scylla såväl som Charybdis.
Storslagen bärgslagsnatur sin prägel på bygderna satte.
Söder om Lidefors nedlagda bruk jag tältet uppspände.
Skumt i skogen det var. J avsikt att tända en ljusstump
skulle jag öppna en box med kamera, kassa och elddon. Blå amoriner! Denna glömts kvar efter aftonens mjölkköp
lre och en halv kilometer ned ... Jag återfann boxen,
utställd av torparemor, på en fisksump vid bryggan.Fram till Degerfors bruk blev älven mestadels lättrodd,
strömstark på två ställen blott, det sista ett utlopp från Agsjön.
Se' n blev der hjul igen och ovanpå detta en st römdust
nedanför järnvägens bro, och därmed var draken betvingad.
Möckeln passerades lätt på vatten så fint som ett korvspad,
gästfri karlskogafamilj på Aggeruds udde mig mottog.
Hemresan skedde med tåg från Degerfors dagen därefter.
Höljda i gråaste dis lågo bärgslagens skogiga bygder
dystra kring böljande sjö på återvägen till älven.
Regnguden fällde ridån efter gästspel en vecka av Helios.
"Soltur en vecka i sträck", nu mumlar i avund Odyssevs,
olycksfågeln till sjöss, och vänder sig runt i sin forngrav.

KåKå

Lantliga helgdagens frid i klockklang från Rudskoga kyrka
nådde mig följande dag, då färden gick vidare norrut.
Andra sidan av sjön, med Tiveden långt nedåt söder,
dallrade toner i blått, ty Skagerns vatten är vidsträckt,
mörk låg skogen i norr vid Letälvens utbredda mynning
nära invid Ska gers brunn, omböljad av barrdoft och Sjöluft.
Sist ett kapitel för sig är älven med forsar och strömstråk.
Mynningen tedde sig lugn, men snart förnam jag ett forsbrus,
strömmen blev mäktig och strid, jag landade, nedsteg i plurret,
pulsade bitvis och drog, och bitvis, där bottnen var gropig,
klängde jag undan för undan mig fast i strandträdens rötter,
tänkte, då mörkret föll på och Diabolus vrålade "Fåntratt":
"hellre jag stretar så här än fingår i parken kring Ström pis" . Mödan mig skänkte som lön en tältplats och djupaste nattsömn.
Dagen som grydde därnäst såg mig tidigt i farten vid Munkfors,
första respektingivande pass, som tvang mig att bära,
därefter paddla till närmaste krök och sedan rätt uppför brinken,
släpa mig fram genom snår och ned till en bakvanensfåra
blott för att nu i min väg se forsvågor, flyttblock och stra ndbärg.
Mixtra jag måste med list för att varligt i strömdrag och stenrös
jämka kanoten med packning och allt till framkomligt vatten.
Långsamt gick det men väl, varpå älven lämnade andrum
lagom upp till en damm med kort och lindrig en bärväg.
Förr kanotister farit här fram, både svenskar och danskar,
engelsmän även, sade en man, som var gammal i gårdeen gång ett nygift par och inkognito själve prins Vilhelm,
alla i motsats till mig dock paddlande undan i medström.

Nyfiken kossa vid sjön Viken. Foto: K~Kå
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Avsändare:
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO

PORTO BETAlT

Aktuellt från arkiven
Kar/skogahemsidan k/ar

Bergs/agsinventering

Det proj ekt som under ett och ett
halvt år stötts av Kunskaps- och
Kompetensstiftelsen och som bland
annat har haft syftet att rora arkivarier, bibliotekarier och museitjänste-

Folkrörelsearkivet har satt igång en
inventering av fOreningslivets utveckling i Ljusnarsbergs och Hälle-

män närmare varandra går nu mot sitt
slut. Den 21 juni 2000 överlämnades
högtidligen hemsidan
www.arkivcentrum.t.se/kar lskoga/
kulturhistorialkulturmenvhtm
till Karlskoga kommun vid en ceremoni i Kommunstyrelsesalen. Alla är
välkomna att besöka denna hemsida
som vuxit fram i samarbete mellan
Folkrörelsearkivet, Karlskoga bibliotek, Örebro läns museum, Örebro
stadsarkiv och Länsbiblioteket.
Projektets utbildningsdel avslutades med två "come-together" -dagar i
Örebro den 19 och 26 maj då länets
arkivarier, biblioteks- och museitjänstemän gav och fick information
om varandras professioner och arbetsområden.

fors konununer. Inventeringen är en
del i ett större proj ekt över fem
bergslagslän. Medel till projektet har
konnnit från Stiftelsen framtidens kultur. Proj ektet i vårt län heter Att
vända vinden och särskild vikt kommer att läggas vid kartläggningen av
de nya sttukturer som växer fram vid
sidan av det klassiska föreningslivet.
Hit hör byalag, kooperativ, nätverk
och andra sammanslutningar som
driver medborgarnas frågor. Yvonne
Bergman är projektledare fOr vårt län.

Föreningsnytt

Folkrörelsearkivets medlemmar tar
med detta Aktstycke fakturorna på
medlemsavgiften och på hyllmeteravgiften for år 2000. Vi ber alla om att
hålla de betalningsdatum som år angivna på fakturorna!
Folkrörelsearkivet kommer inte att
sända ut årsmötesprotokollet till sina
medlemmar som tidigare. Vi kommer
c.:;;:;;:::o,? att i stället lägga ut protokollet på
ArkivCenttums hemsida.

ArkivCentrum
Örebro Län
Folkrörelsernas ArJdv i Örebro Län
och Örebro Läns FöretagsarlOv
i samarbete
Nikolaigatan 3 • 702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 2900 (även texttfn)
Fax 019-611 8120

E-post:
arkivcentrum@arkivcentrum.t.se
Internet: www.arkivcentrum.t.se
Öppet måndag, onsdag-fredag
kl 08.30-17.00

Källorna till bergshanteringens
historia
Under hösten kommer Företagsarkivet att ge ut en rapport om källorna
till bergshanteringens historia i Örebro län. Fältarbetet fOr denna rapport har gjorts tidigare men har efter
hand kompletterats och försetts med
ett par bergshistoriska uppsatser.
Projektet har stötts av Länsstyrelsen.

Samarbete med Ordfront

och dsdagar kl 08.30-20.00

Föreningen Ordfront är en snabbt

växande folkrörelse i landet. LokaIforeningar startar nu på olika håll. I
Örebro har ett nätverk bildats och
Folkrörelsearkivet har under vintern
och våren haft ett par möten i gemensam regi i ArkivCenttums lokaler. Ett
möte ägde rum den 5 april då Erik
Amnå under rubriken Den sårbara
demokratin presenterade den stora
Demokratiutredningen. Författaren
Torbjörn Säfwe talade den 10 maj om
sin bok Var inte rädd. InfOr hösten
planeras fler gemensamma aktiviteter.

Loka/historisk kurs
Succen med de lokalhistoriska kurserna fortsätter. I samarbete med
Lokalhistoriska Sällskapet och Folkuniversitetet arrangeras fOr tredje
året i rad en kurs om Örebro läns historia.

Arkivens Dag 2000
En annan succe som är inne på sitt
tredje år är Arkivens Dag. Lördagen
den 11 november slår ArkivCentrum
och alla andra arkiv i länet upp sina
portar och har Öppet Hus. Årets tema
blir bland annat arkivens dyrgripar
och brev.
I samband med Arkivens Dag 1999
hölls en tävling fOr arkivslogans. Här
några av tävlingsbidragen:

• Titta bakåt
- så hittar Du framåt
• Arkiv vill vi ha
- så vi kan forska var da'
• Om man kunskap vill ha
- är arkiven bra

"Arkivet är grunden,
Diana"
(gammalt djungelordspråk)

