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God jul och Gott nytt år!
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Föreståndaren
har ordet. ..
Med hjälp av den fartfyllde
tomten på omslaget tillönskas alla medlemmar,
kolleger, främjare och nyttjare av ArkivCentrum en
skön och vilsam helg. Illustrationen är gjord speciellt
for Aktstycket av Nicole
Leithner, designer och illustratör, verksam i Göteborg. Tomten får illustrera
att det har varit full fart på
ArkivCentrum under året
och det kommer att bli
skönt for oss med lite rekreation och återhämtning
under helgerna. Sedan blir
det att spänna på sig brädan igen och susa vidare.
Aktstycket ni nu håller i
er hand är det fjärde for
året och vi har i vanlig ordning fyllt det med lite blandad läsning.
Vi nytrycker novellen
Julafton av Hjalmar Bergman från 1908, som publicerades forsta gången i
Örebrotypografernas jultidning Snöflingor.
Sten-Ove Pettersson
skildrar Mossarnas vagabonder och i synnerhet en
av dem, Finnerödja-David.
I övrigt rapporteras om
några av årets aktiviteter
och så gör vi reklam for en
ny bok och ett spännande
foredrag av årets Augustpristagare, den unge historikern Dick Harrison, som
kommer till ArkivCentrum
den 25 januari.

Göran Henrikson

JULAFTON.
FÖR "SNÖFLI N GOR« AV HJ. BERGMA N.

De skulle fira julafton, en man
och en kvinna - och en man till.
De voro landsmän, främlingar i
en stor stad. De tyckte icke om
varandra, och de tyckte inte om
julen. Men de hade beslutat att
fira julafton tillsamman.
Alltså sökte de upp en halvhygglig krog, togo bord och började beställa.
- Vi borde - sade Edvard, den
äldste av de båda männen - vi
borde naturligtvis sätta ihop en
matsedel, som kunde påminna oss
om att det år jul. För oss, nordmän, har ju julen nästan uteslutande betydelse som dietforändrare. De, av oss, som äro kyrksamma, få ju visserligen vara med
om ottan, och de, som ha familj, få
vara med om gran och klappar.
Men for rästen - rasket höll jag
på att säga - består ju julen uteslutande i skinka, lutfisk och gröt.
- Och minnen!
Tystnad. De petade i maten,
som varken var lutfisk eller skinka
eller gröt, och drucko av det sura
vinet.
Vinet kom Edvard att göra en
grimas.
- Vet ni, kära Agnes, jag tror vi
låta minnena vara. Det är jolmigt,
att rota bland minnen, det söver,
det forsvagar. När man som vi tre

drivits ut i världen att uppsöka,
vad man uppsluka månde, så bör
man akta sig for minnen. Man blir
så lätt stirrande och frånvarande
och dum. Det skulle kunna hända
en, att någon av de där famosa
stekta sparvarna flöge rakt under
näsan på en fattig syndare, utan
att man märkte det. Och det vore
fatalt.
- Jaså, man får inte stöka
bland minnena. Och vad ska man
då ta sig till på julafton? Äta och
dricka lite mer än vanligt - punkt
och slut?
- Alldeles! Eftersom slumpen
eller någon fordömlig hjärtats
svaghet fost oss samman denna
olyckliga afton, så ska vi naturligtvis söka göra den så behaglig som
möjligt. Vi ska äta och dricka det
bästa som finns på stället. Och vi
ska underhålla varandra med lustiga anekdoter eller genom att utlägga ämnen, som värkligen inträssera oss. Men vi skola vid
värkande vite forbjuda varandra
att tala om julen. Ty den kan sannerligen icke inträssera hemlöst
folk, endast forarga dem.
Överenskommet! De åto och
drucko och berättade roliga historier. Och när historierna tröto började de diskutera. Agnes fann diskussionen en smula långtrådig.
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Hon bad om en blyerts och började klottra på marmorbordet.
Adolfsade:
- Se, på det här sättet hålla vi
oss vakna och pigga. Vi bli inte
sentimentala, tankspridda och dåsiga. Vi forsjunka icke i barnsliga
minnen. Vi forlora icke dennajordens dålighet och vår egen dåliga
ekonomi ur sikte. Vi få icke lust
att ge kyparna onormalt stora
drikspängar bara därfor att det är
'julafton'. Och det är inte lönt for
värden att söka lura oss vid betalnmgen.
Männen tände sina cigarrer.
AdolfböIjade läsa en tidning. Den
yngre mannen viskade med Agnes.
Adolfläste sin tidning samvetsgrarmt sida for sida från överkant
till underkant. Han hörde, hur de
båda andra tisslade och han undrade, varfor de inte lika gärna
kunde tala högt. Han blev en
smula nyfiken, lyssnade. Då hörde han vissa enstaka ord, ord, som
läto ana Älska, hjärta, sällhet!
Jo, det var just snyggt. De där
två höllo ju tydligen på att fOrlova
sig. Och det hade han ingen aning
om. Så de hade lurat honom! Nå,
egentligen kunde det ju göra honom detsamma. Endast att han
kände sig ännu mera ensam.
Han sneglade över tidningen.
Mycket riktigt! Där satt de och
läste i varandras ögon alldeles
som han läste i tidningen - fast
mycket mera inträsserade forstås.
Han dök ned bakom tidningen.
De önska mig nog dit pepparn
växer, tänkte han. Och det är
bäst, jag håller mig tyst. Annars
gå de kanske sin väg och lämna
mig alldeles ensam. - På julafton.
Ja, där satt han nu. Sentimental
var han ju egentligen inte. Men
han såg ut, som om det sura vinet

fastnat mellan gom och tunga.
Han var inte avundsjuk, han var
inte svartsjuk, han var inte ond,
han var ingenting. Han var bara
rädd att bli bortkörd.
Plötsligt klarnade han upp, han
hade fått en ide. Han skulle avslöja dem, de där båda, och sen
skulle de icke ha något skäl att
undfly honom.
Han klappade i händerna. De
sprutto till, de foro isär. De sågo
mycket skyldiga ut.
- Försök inte, kära barn! sade
han. - Mig for ni i alla fall inte
bakom ljuset. Sådana där tillställningar hör ju julen till. Jag minns
nog själv en julafton for många,
många år sen.
- Hurra! skreko de båda. Han
talar om julminnen. Han skall betala supen.
- J a, log Adolf, er forlovningsfast. - Vad for slag? Vad säger du?
Är du tokig?
Adolf smålog överlägset.
- Jaså, ni är inte forlovade?
Nej visst. Men vad var det då ni
läste i varandras ögon? Och hur
kunde det komma sig, att jag hörde ordet älska upprepas åtminstone tio gånger?
Och åter såga de ganska skyldiga ut, och åter skulle Adolf till
att triumfera. - Då visade Agnes
med en fOrlägen gest på den fullklottrade marmorskivan.
Adolf läste.
Grötrim! De arma barnen hade
i samarbete lyckats åstadkomma
ett dussin välgjorda grötrim. Därfor all denna vånda, detta hemlighetsfulla tisslande, detta världsforglömmande stirrande.
Till på köpet hade de forsökt
rimma på älska Nå, Adolf slapp att betala supen. Men julafton och sentimentalitet och minnen i långa banor det slapp han inte. Och själv be-
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ur många känner
till att Hjalmar
Bergman som ung
lät publicera ett antal noveller i typografernas jultidning Snöflingor? Ett av
Hjalmar Bergmans fOrst
tryckta alster, novellen
Malanda. En saga om
Sakyamunis vatten, samtida med hans forstlingsverk läsdramat Maria
Jesu moder, trycktes sålunda i Snöflingor, Örebro
1905. Bergman återkommer med en novell 1906
och novellen Julafton som
vi återger här publicerades
fOr första gången i Snöflingor 1908. Hjalmar
Bergman var då 25 år.
Bergman publicerade
under dessa år ett stort
antal noveller, skisser och
humoresker bland annat i
Strix, Mitt Hem och Bonniers månadsbäften, och
således också i Snöflingor
som gjordes under en lång
foljd av år och var en
mycket påkostad och
vacker jultidning i storformat med medveten och
vacker design. Den fylldes
framfor allt av noveller och
dikter, ofta av lokalt ursprung.

H

rättade han om den där julaftonen
for många, många år sen. - Och
drack gjorde han, och snyftade
gjorde han.
Och kyparen fick alldeles for
stora drickspängar. Och värden
tog alldeles for mycket betalt.
Men det märkte han inte.
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Mossarnas vagabonder
Som vårens flyttfåglar
kom de, torvens vagabonder - luffarna. De var ett
färgstarkt och välkommet
inslag i torvskördearbetet
på landets alla torvmossar framtill 1960-talet.
De hade en egendomlig känsla for att dyka
upp vid rätt tidpunkt, dvs
någon gång i maj, när
torven var tillräckligt torr
för att kunna vändas. De
flesta stannade sommaren
ut och deltog då också i
staplings- och bärgningsarbetena. Endast ett fåtal stannade under hösten
- torvupptagningens,
grävningens tid.

ör att härbärga denna minst
sagt rörliga arbetskraft,
fanns vid nära nog alla
torvfabriker, en eller flera baracker. De här utrymmena var av
allra enklaste och påvraste slag.
Ett stort rum med järnsängar utefter långsidorna. I bästa fall fanns
det ett skåp till varje säng, liksom
en smutsig råttäten madrass. I
rummets ena kortända fanns en
vedspis och diskbänk i zinkplåt för
att var och en där skulle kunna tilllaga sin minst sagt enkla kost.
Det var det hela. El, vatten och
slask var inte att tänka på. Den
som vill veta mer om livet i en

F

På Hasselfors
bruks ägor

Utläggning av lorv av Rune
Karlsson, Tångeråsa.

Andersson och Zeiloth på
Sandhagsmossen i maj 1959.

Sävsjöbalar 1958.

fanns stora torvmossar.
Torvupptagning, stapling
och bärgning var arbetsintensiva sysselsättningar
som krävde folk. På vårarna brukade luffarna ansluta sig till torvarbetarna
for att hjälpa till med skörden. Sten-Ove Pettersson,
torvingenjör på Hasselfors
Garden och styrelseledamot i Företagsarkivet reser
i skildringen Mossarnas
vagabonder ett äreminne
över Finnerödja-David och
andra frihetslängtande
kroppsarbetare på de
svenska torvmossarna.
Sten-Ove Pettersson har
medverkat i Aktstycket
förut och vi hoppas kunna
publicera fler av hans inkännande och stilsäkra
alster.
Personerna på bilderna
har inget samband med
texten.

torvarbetarbarack, låna då Bernhard Nords »Kämpa mot ödet",
där han skildrar sin tid, formodligen under 1920-talet, i den dåvarande baracken vid Mosåsfabriken.
Alla dessa fårgstarka, udda individualister forenades i en sak deras saklösa frihetsbegär. De
ville inte och kunde inte, låta sig
styras av någon.
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Det var därför skördearbetet på
mossarna passade dem som hand
i handske. Här fanns bara raka
ackord. Man arbetade när man
ville och hur hårt man ville. Så
var torvarbetets dåtida premisser.
När sommaren var över gick
de flesta till ett arbete i skogen eller för en liten, lycklig skara, till
jobb på tegelbruken. En anställning som förutom arbete, gav

Ofta kända sedan tidigare somrar.
Och inte gjorde de mycket väsen
av sig. Vi fasta arbetare såg dem
inte så ofta, eftersom de hade en
helt annan dygnsrytm än vi. Jag
skulle också vilja säga klokare.
De började arbetsdagen tidigt,
ofta vid 3-4 tiden på morgonen.
Då var det svalt och friskt att arbeta och fritt från flugor, bromsar
och annat »åt<(. Vid 9- 10 tiden

Gerhard Bohlin och Göte Karlsson på Sandhagsmossen. Samtliga/oton: A Gunnarsson, Häl/e/ors.
varmt »husrum« på tegelugnen
under kalla vintermånader.
Ingen kände deras riktiga
namn . Istället användes »tagna«
namn som Spoven, Korridoren,
Ryssen, Skåningen, VingåkersPelle, Stigtomta-Johan m fl , m fl.
Varianten födelseort - förnamn
var den vanligaste typen av
namnsättning.
De var välkomna när de kom.

lommade de hem till baracken för
»siesta«. Siestan kunde bli ganska lång, sådär en 5- 6 timmar. Tiden användes för vila, matrast
och att gå eller cykJa till närmaste
handelsbod, för proviantering av
livets nödtorft. Först när solen
började sjunka mot västerhimlen
gav de sig åter ut på mossen, för
att återvända hem vid 10- 11 tiden, för några timmars sömn.
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Förmodligen
en
optimal
arbetsrytm, med tanke på att få ut
så mycket kraft som möjligt ur
kroppen och må så bra som omständigheterna medgav. - Naturligtvis helt stick i stäv med vad
byråkrater på fackförbund och
andra beslutande organ bestämt.
Men strunt i det. Här var det fråga
om fria män.
En av dem, om än något mera
av typen rallare, lärde jag känna
bättre än de övriga - FinnerödjaDavid. Det hände sig den heta,
torra sommaren 1955 vid HasseIfors torvfabrik, Stockås. Bärgningen pågick för fullt. Jag hade
stannat kvar vid fabriken efter arbetets slut, för att reparera en av
de JAP-motorer som drev de
bärgningsaggregat vi använde ute
på det s k maskinfaltet. Jag hade
ansvaret för ett bärgarlag bestående av fem man och två bärgningsmaskiner.
Den här dagen var skit. Först
den krånglande JAP-motorn den jag höll på att reparera - och
ännu värre, vi hade under dagen
blivit en man kort. Det hade skett
när Olaus startade en av motorerna. Startveven hade fastnat i
ingångshålet, följt med i det höga
varvtal som motorn snahbt kom
upp i. Först vid fullvarv lossnade
den och på sin väg mot himmelska
höjder passade den på att toucha
Olaus tinning och slå honom kortvarigt medvetslös och blodig. Vi
hade med stor möda ordnat att
han kom under vård och senare
under dagen fått ett lugnande besked om hur han mådde, och att
han nu måste ta igen sig några
dagar.
Vi var uppenbarligen en man
för lite inför morgondagen. Inte
bra nu när vädret var bra och torven stod kruttorr.
Det var under mörka tankar om
morgondagens arbetsfördelning,
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som David dök upp. På cykel för- upplevda händelser, under sin tid
stås. Stor och väldig var han. . som kraftledningsrallare. HistoriNära 2 m lång, bred som en log- erna blev inte sämre av att David
dörr. Klädd i blåställ plus storväst använde sin västgötska dialekt att
i manchester, trots den varma förstärka de humoristiska inslagen. - Västgötska är som gjort
kvällen.
Den bredbrättade svarta rallar- för historieberättande.
hatten skyddade den övre delen
Alla i laget, och även övriga,
av ansiktshalvan effektivt mot so- kom att tycka om David, också
len. Den nedre halvan skyldes av Jag.
ett par väldiga mustascher, vars
Min aktning och beundran för
ändar strävade uppkäftigt uppåt. David förstärktes en sensommarDe glatt plirande blå ögonen var kväll, när David och jag stannade
svåra att fa fatt i under de buskiga kvar ute på mossen och justerade
ögonbrynen. Ögonbrynen såg ut en krånglande bärgningsmaskin.
som miniatyrer av mustascherna.
Vi hade överraskats av ett inSå'n var han - David. Om det tensivt åskväder och tagit skydd i
nu finns karlakarlar, så var han en torvlada. Blixtarna ljungade
prototypen för en så'n.
och regnet öste ner. Plötsligt kom
På den glada varianten av ett nerslag i rälssystemet. Som en
klingande västgötska frågade han eldsprutande orm passerade blixom det fanns jobb, husrum och ten i rälsen vid sidan av ladan, där
var förman på stället gick att fa vi satt.
tag på. Sedan han fatt svar på
David berättade intimare om
sina frågor försvann han på sin sitt liv än tidigare. Kanske stämcykel mot förmansbostaden. Näs- ningen bäddade för det.
ta dag ingick han i mitt bärgarlag.
Så här löd den händelse som
Han skulle ersätta den skadade för alltid kommer att placera DaOlaus.
vid högt, om inte högst, på min
Redan när David dykt upp vid rankinglista för aktningsvärda
morgon uppställningen kunde man människor.
förstå, att David inte var någon
- David och tre arbetskamravanlig luffare. Då hade han aldrig ter är på väg från ett avslutat
ställt upp på att delta i ett skiftlag ledningsbygge i Västergötland
med 8 timmars arbetsdag. Och mot Uppland, där ett nytt arbete
det skulle senare visa sig vara ett väntar på dem. När de cyklar igenom Mariestad stannar de upp
riktigt antagande.
David blev den bäste av ar- och provianterar. Pilsner, korv,
betskamrater jag haft under min bröd och smör och så förstås
tid som torvarbetare. Han var ransonen av brännvin. De fortsätstor, stark, alltid på rätt plats. ter norrut. Mellan Hova och
Ställde alltid upp när det behövdes Finnerödja finner de i en skogsextra insatser. Han var som gjord glänta en ensam och inbjudande
för att ingå i ett lag, där det är la- hölada, lämplig för övernattning.
Det nybärgade höet luktar höggets resultat som räknas och inte
individuella topprestationer, även sommar. Alla är de glada till sinnes. De har ett nytt jobb som vänom han själv alltid gav allt.
Han hade ytterligare en god tar, mat och brännvin. Vad kan
egenskap - han hade humor, och man mer begära.
Korven och ölet smakar bra.
han kunde som ingen annan dela
med sig av denna, i form av själv- Matsuparna därtill ännu bättre.

Stämningen stiger. Kortleken
kommer fram. Det blir poker. En
sup till varje giv. Det sjunker
snabbt i flaskorna.
Bakfulla vaknar de påföljande
morgon. Alla utom en. En i kvartetten ligger livlös. Ett par slocknade, döda ögon stirrar upp mot
ladans taknock. l bröstet sitter en
morakniv. - Den är Davids.
Ingen av de överlevande visste
hur föregående kväll avslutats,
berusningen var total.
David tog på sig skulden . Kniven var ju hans och han ville inte
att kamraterna skulle misstänkliggöras. Chansen att det var han,
som var den skyldige, var ju större
än att det skulle vara någon av
kamraterna. Straffet blev 10 år,
som han satt av på fiingelset i
Mariestad.
Detta berättade David utan det
minsta stänk av bitterhet. Förmodligen var han den skyldige inget annat hade kunnat bevisas.
Han hade tagit sitt straffutan knot
och nu var det bara att gå vidare.
Finnerödja-David inte bara såg
ut som en karlakarl - han var en
karlakarl!

•
Epilog: En kall februaridag några
år senare, efter sommaren med
Finnerödja-David kom ett sorgligt
meddelande. David hade under
den gångna söndagsmorgonen
hittats död - ihjälfrusen i en snöplogkant utefter vägen Nora- Stadra. Han hade efter ett rejält
lördagsrus i Nora inte orkat ända
hem. Hem till huggarbaracken i
Stadra.
Det sägs att det känns varmt,
skönt och rofyllt att frysa ihjäl.
Må det också ha gällt Dig David det var Du värd.
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Arkivens Dag en nyhet som kommit
för att stanna
För tre är sedan hölls fOr forsta
gången
kultunnanifestationen
Arkivens Dag. Det var ett forsök
som slog väl ut. Hundratals arkiv
över hela landet höll Öppet Hus.
Så också i Örebro län, där drygt
800 personer besökte det tiotal arkiv som hade öppet. 1999 kom det
900 personer och lördagen den 11
november var det så dags fOr
tredje gången. Nästan 1000 personer besökte de tolv arkiv som
hade Öppet hus. På ArkivCentrum var det full fart. Hit kom
230 personer for att gå tipspromenad, delta i gruppvisningar av
magasinen, botanisera i LokaIhistoriska sällskapets »antikvariat«, se på Sällskapet Gamla
Örebros bilder eller lyssna på
Kalle Bäcks intressanta och underhållande fOredrag om den »besvärliga« svärmodern. De som
missade fOreläsningen kan gå in
på ArkivCentrums hemsida och
lyssna på fOredraget !
Gunilla Frimodig blev lycklig
vinnare av l:a priset - en teaterresa fOr två till Karlstad.
Vi ses på Arkivens Dag nästa
år. Ett fOrsök har blivit tradition.

*
Köp den nya boken
Bergslag
Lagom till Arkivens Dag kunde
Örebro läns foretagsarkiv presentera boken Bergslag. Den är
frukten av ett mångårigt och tålmodigt kartläggningsarbete av
källorna till bergshanteringens historia i Örebro län.
I boken redovisas en kartläggning av foretag och verksamheter
inom bergshanteringen i Örebro
län. Här finns också en samman-

ställning av de arkiv som dessa Demokratiutredningens sekreteverksamheter har efterlämnat.
rare Erik Amnå och i debatten
En tredjedel av bokens 220 si- deltog Gun Hedlund och lngdor upptas av sex uppsatser med . emar Elander från Örebro uniolika infallsvinklar på bergshante- versitet samt kommunalrådet
ringen. De är skrivna särskilt for Staffan Werme från Örebro komBergslag.
mun.
Boken kostar 150 kr och kan
Ett andra blocket under efterendast beställas från Arkiv- middagen var ett samtal om
Centrum.
bygderörelse och närdemokrati
betitlat Att utveckla demokratin.
Inledare var A kko Karlsson från
hela Sverige ska leva och debattdeltagare var kommunalrådet
Johnny Andersson från Örebro,
statsvetaren Gullan Gidiund
från Örebro universitet samt Inga
Stångjärnsstämpel från Ramsbergs bruk.
Davidsson-Friberg, landstingsoch kommunalpolitiker från
Kumla. Thord Strömberg fungFörbundskonferens
erade som samtalsledare och
i Örebro om
hade fullt upp att göra med en
demokrati
synnerligen debattsugen publik.
Den 1- 2 november hade FolkPå kvällen .bjöd landstinget
rörelsernas arkivforbund en höst- konferensdeltagarna på middag
konferens i Örebro. Konferensen med Sölve Persson som underhade lockat 65 deltagare från hela hållande värd. Deltagarna fick
landet, både arkivarier och fortro- också njuta aven rapp, lustig och
endemän.
vass kabare av den feministiska
Folkrörelsearkivet var ansva- gruppen Qulan, som rev ner stora
rigt fOr arrangemanget som fOrsta ovationer. Rekommenderas!
dagen gick av stapeln i VasaNästa dag gick programmet i
kyrkans fina lokaler. Efter häls- två parallella block; dels en kurs i
ningsanforanden från arkivets modern dokumenthantering som
ordforande Thord Strömberg och hölls på ArkivCentrum, dels ett
arkivfOrbundets ordfOrande Ing- foredrag a v skattejurist Ylva
var Söderström inleddes konfe- Larsson med den provocerande
rensen med ett foredrag av histo- titeln Föreningsuppdrag - farlirikern och kulturpristagaren Gun- gare än bungyjump, dels diskusnela Björk under titeln Kvinnor- sioner om folkrörelsearkivens innas Örebro - en historia om lust samlingspolicy och avgiftspolitik.
och lidande.
Vid lunch skildes deltagarna åt
Efter lunchen, där värden, efter att fOrbundets ordforande
kommunfullmäktiges ordforande hade framfOrt ett varmt tack fOr
Torgny Larsson, hälsade konfe- en välordnad och lärorik konferensdeltagarna till Örebro, fort- rens.
satte eftermiddagen med fOredrag och diskussion under temat
ArkivCentrum Den sårbara demokratin - Om
din historiefabrik
medborgardygder i en modern
tid. InledningsanfOrandet hölls av
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Vita Bandets arkiv
till Örebro
Under 1999 och 2000 har riksorganisationen Vita Bandets arkiv
i två omgångar förts över till
ArkivCenlrum i Örebro, 1999
från organisationens kansli i
Stockholm och i samband med att
Vita Bandet i år förlade sin förbundsverksamhet till Kumla också den del av beståndet som dittills förvarats på Riksarkivet.
Vita Bandet är en kvinnlig nykterhetsorganisation på kristen
grund som grundades för 100 år
sedan. En av organisationens ledande gestalter var Ernelie Ralhou. Rörelsen var mycket aktiv i
kampen för kvinnlig rösträtt och
handlingarna erbjuder alla som är
intresserade av kvinnohistorisk
forskning ett rikt, spännande och
dessutom outforskat material.
Under hösten har det angelägna
förteckningsarbetet påbörjats.
T h hölsningstelegram ur hyllningsskrift
framställd till Vita Bandets 50-årsjubileum 1951.

»Jag begravde mina fem små barn med
egna händer... « Stora Döden - den värsta
katastrof som drabbat Europa

ArkivCentrum
Örebro Län
Folkrörelsernas Arkiv i Örebro Län
och Örebro Läns Företagsarkiv
i samarbete
Nikolaigatan 3 • 702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00 (även texnfn)
Fax 019-61 1 8 1 20
E-post:
arkivcentrum@arkivcemrum.t.se
Internet: www.arkivcentruru.t.se

Öppet måndag, onsdag- fredag
kl 08.30-17.00

och tisdagar kl 08.30- 20.00

!

Under denna titel kommer historikern Dick Harrison att
fOreläsa på ArkivCentrum den 25 januari kl 19.00. Föredraget är ett Hindersmässoarrangemang och görs tillsam..~:;;;;~..mans med Lokalhistoriska sällskapet.
l'1
Dick Harrisson är ett fenomen. Hans avhandling om
medeltidshistoria var klar när han var 27 år och sedan
dess har hans böcker kommit i jämn ström liksom mängder av artiklar bland annat nästan l 000 till nationalencyklopedin. Krigarnas och Helgonens tid blev en
succe och hans alldeles färska bok Stora Döden har givit
honom Augustpriset.
Vi är stolta att kunna erbjuda örebroarna ett föredrag
av Harrison, en hård konkurrent till Peter Englund om titeln som Sveriges
mest läste historiker. Välkomna!

