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V

i önskar alla läsare av
Aktstycket en Fröjdefull Helg!

»Fugit irreparabile tempus« lärde man
sig på latin i 60-talets gymnasium.
»Den ohejdbara tiden flyr« ska det uttydas. Och snabbt går det ! Jag tycker
inte det är länge sedan jag hälsade våra
medlemmar och läsare en God Helg.
Och redan har ett år flytt sedan dess.
Snart är dock ljuspunkterna i det nordiska mörkret här och nu gäller det bara att bita ihop och sega sig fram dit.
Sen vänder det och det spirande ljuset
förkunnar en ljusare årstid. Den
drömmer vi alla om.
Julnumret
I väntan på bättre tider kan man förströ sig med lite blandad läsning i årets
sista nummer av Aktstycket. Artiklarna är hämtade från ArkivCentrums
olika arbetsfält. Vi inleder emellertid

henne berätta om »sin« Park, Degerforsparken. Så det är bara att hänga
med ut på dansbanan med »Frille« och
de andra snajdarna i 40-talets swinglåtar. Och D u! Du som ännu inte skrivit har en sista chans under helgerna
att minnas med pennan i hand. Ingen
dåligt julpyssel.
Kanotpaddlingens diskreta charm
Det finns människor som ännu inte
har upptäckt tjusningen i att med den
minsta av farkoster tyst glida fram i
nära kontakt med elementen, som inte känt glädjen, och friden, i att på
den tunna hinnan mellan himmel
och hav få vila blicken mot en avlägsen horisont. Som inte drömt att bakom nästa flodkrök en gång få möta
den siste Mohikanen.
En som fullt ut förstod att, med
paddeln i hand, njuta av tillvarons
glädjeämnen var redaktören Karl Sigurd Karlsson, också känd som signaturen KåKå. I Örebro kanotförening,

karna att dela med sig av sina st udier.
Jörgen Lennqvist, som är doktorand i
historia på Örebro universitet och som
hos oss utnyttjar arkiven från Erik
Rosenberg och Kvismarens fågelstation
berättar om Hjälmarens sänkning och
dess konsekvenser för våtmarkens användande.
Lena Burman, som är släktforskare,
studerar handlingarna från Askers
Baptistförsamling. En av Närkebaptismens stora gestalter Claes Fredrik Pira
var verksam i församlingen och Lenas
uppsats handlar om diskussionen 1879
kring en friskola som församlingen
drev under ledning av Pira.
Spännande leveranser
Material fortsätter att flöda in till
ArkivCentrum i en till synes aldrig sinande ström. Företagsarkivet har som
gåva från Gunvor Klaesson, fått ta
emot en större sändning handlingar
från Klaessons Möbler AB. En mycket
spännande leverans har också kommit

God jul och Gott nytt år!
med en berättelse av vår ständige
medarbetare Sten-Ove Pettersson,
från Västernärke, som får berätta om
sin barndoms jular på landet. Han
låter oss följa med till en miljö som
idag, för många, förefaller fjärran och
nästan exotisk. Ändå känns den varm
och förtrogen.
Från Folkets Hus och Parker
Projektet Bildningsborg och syndanäste har rullat på under året. Det har
bland annat bestått i en inventering
och i ett skrivupprop. Skrivkampanjen
upphör vid årsskiftet, men arkivinventeringen är långt ifrån slutförd och
fortsätter under nästa år. Bo Fransson
berättar i en uppsats om ett intressant
fynd under inventeringen som gjordes
i Karlskoga Folkets Hus – en ljudtråd
med ett spännande innehåll.
Dagmar Carlsson från Mariestad är
en av de mer än hittills sjuttio personer som hörsammat skrivuppropet
»Det är dans i Folkets Park«. Vi låter

där han var medlem i mer än sjuttio år,
har han lämnat många spår, inte
minst en samling mycket värdefulla
fotografier. Den uppmärksamme läsaren av Aktstycket minns att vi i sommarnumret 2000 publicerade en reseskildring av KåKå : En liten kanotodyssé, om en tur från Askersund till
Karlskoga över Vättern, via Göta Kanal och Skagern. Kanot-odyssén var
som sig bör avfattad på det klassiska
versmåttet hexameter. Vi gör i detta
nummer av Aktstycket ett försök att
teckna ett snabbporträtt av kanotisten Karlsson.
Forskning pågår
Många fler forskare än vanligt har under året besökt ArkivCentrum. Flitens
lampor har brunnit både hos studenter, professionella f orskare och frit idsforskare. En växande kategori besökare är gymnasister som bedriver arkivstudier i den lokala historien.
I julnumret har vi bett två av fors-

från Sveaskog, som lämnat över äldre
handlingar och mängder av intressanta kartor från Stribergs Grufve AB.
Den äldsta handlingen är från 1590talet.
Spännande leveranser till Folkrörelsearkivet är de fyra klipp- och
fotoalbum o m AGF och Erik Lindén,
som deponerats på ArkivCentrum av
Karin Lindén. Under hösten har arkivet också som av en händelse mottagit
Greta Adrians värdefulla klippböcker
om örebrogymnastiken. Många handikapporganisationer lämnar nu också sitt material. Det gäller i synnerhet
för döva och hörselskadade, vars örebroorganisationer under hösten har
lämnat in sina arkiv till ArkivCentrum. Om denna inventering, se julnumret 2002 av Aktstycket.
Avslutningsvis vill v i på ArkivCentrum önska alla e tt Gott N ytt År.

Göran Henrikson
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– Det lackar mot jul. Det sägs att
julen är barnens helg. I så fall
är jag fortfarande ett barn. Jag
älskar julen. Den överträffar alla
övriga helger med klar och bred
marginal.
Varför har det då blivit så?
Förmodligen är det alla de goda
och fina minnen från barndomens jular som är orsaken.

ter på en bondgård på den tiden.
Därmed inte sagt att det var fattigt.
Det mesta av livets nödtorft fanns ju i
natura, i form av kött, fläsk, mjölk,
ägg, säd, potatis och rotfrukter m m.
Slaktdagen började med att
gårdsslaktaren och vår närmaste
granne Gunnar Olsson dök upp i den
tidiga, oftast råkalla decembermorgonen. På ryggen hade han en
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nyslipade knivar och ett antal
plåtkoner med vilka man rakade
grisen fri från hår och borst i det
varma lögvattnet.
Redan dagen innan slaktdagen
hade far ställt i ordning tvättstugan
för slakt och under tidiga morgontimmar tänt under den stora
bykgrytan, som skulle ge lögvatten
för dagens behov.

Min barndoms jular
Mina barndomsjular inträffade samtidigt som andra
världskriget bröt ut – alltså i
början av 1940-talet. Vintrarna under denna period minns
vi som var med då, som
rekordartat kalla och snörika.
Ett positivt minne som
följd av den stränga kylan var
att vi skolbarn fick börja
skoldagen en timme senare, så
att skolsalarna hann värmas
upp och att kylan något skulle
lindras på vår väg till skolan.
Alla gick ju till skolan och
hade ibland mera än 5 km att
gå.
En följd av det kärva
klimatet blev att alla mina
barndomsjular var vita.
Förmodligen förekom det
även då någon grön jul, men
den är i så fall omsorgsfullt
förträngd. Så vist fungerar
vår hjärna. Den tar bort det
oönskade och lagrar bara det
vi vill minnas.
Att jag är född och uppvuxen på en bondgård har
naturligtvis stor betydelse i sammanhanget. Det var ju så mycket som
skulle hända och ske inför och under
julen.
Det började med slakten – slakten
av julgrisarna, som oftast var tre till
antalet. En till en och en halv gris tog
vi för eget bruk, resten såldes, ofta till
årligen återkommande fläskkunder
och inkomsten blev till välkomna
»julpengar«. Det var ont om kontan-

Författaren Sten-Ove Pettersson som 6åring t h oc h hans yngre bror Sven-Olov.

jutesäck fylld med alla nödvändiga
slaktattiraljer. Det var den väldiga
klubban som skulle ge det dödande
slaget, slaktmasken – den stålspets
fäst på ett skaft, som via klubbans
kraft skulle tränga in i grisens hjärna
och ge en snabb och kvalfri död,

Ungefär samtidigt som
Gunnar Olsson anlände,
dök faster Stina upp. Hon
var självskriven hjälpreda
under slakten. Med stort
kunnande, lång erfarenhet
och en auktoritär läggning,
tog hon befälet över gården
med alla dess sysslor under
alla de slaktdagar jag kan
minnas. Faster Stinas
närvaro vid alla slakter var
ett måste och accepterat av
alla. Vi barn gillade faster
Stina skarpt.
Så var då stunden inne
för slakten. Karlarna, och
faster Stina försedd med
kärl för att ta vara på
blodet från grisarna,
försvann ut mot ladugården. Nu fick vi barn inte
vara med. Så länge vi var
små höll mor oss inomhus
och under kontroll. När vi
blev äldre skickade Gunnar
Olsson oss till grannen
längst »där norr«, Erik
Mattson, där vi skulle
hämta »rompe-draget«. Vi traskade
förstås troskyldigt iväg till Mattssons. Erik visste naturligtvis vad
saken gällde, och bad oss följa med
ut till boden där »rompedraget«
brukade finnas. Där letade han så
länge som han bedömde lagom för
att grisarna därhemma skulle vara
döda. Så fick vi då återvända hem
utan det fingerade »rompedraget«,
men effektivt undanhållna själva
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slaktmomentet.
När vi så återvände hem var
grisarna nerforslade till tvättstugan
och den första låg redan i det
fyrkantiga slaktkaret för lögning och
borttagning av hår och borst, ett
arbete som vi barn tidigt fick delta i.
Själva slakten hade gått bra.
Gunnar hade placerat slaktmasken
på rätt ställe, far hade hanterat
klubban med den kraft och precision
som krävts och faster Stina tagit vara
på allt det blod som lämnats.
Historien om dramatiska slakter
förekom, där slaktarna tagit slaktsupen för tidigt, vilket resulterat i feloch snedträff vid klubbslaget och fått
till följd att slaktarna resten av dagen
fått ägna sig åt att försöka infånga
den omtumlade och kanske skadade
grisen. Den som varit med om att
försöka fånga in en gris på rymmen
vet hur lätt – eller snarare hur svårt
det är.
Efter lögning hängdes grisarna
upp för urtagning och svalning. Vid
urtagningen tog man vara på alla
organ. Även tarmarna. De tömdes,
tvättades, kontrollblåstes och blev till
fjälster (korvskinn).
Dag nummer 2 och 3 styckades
kropparna och blev till, förutom
skinkor och stekfläsk, till fläskkorv,
potatiskorv, hackkorv, syltor,
leverpastej, paté m m. Det var härliga
dagar för oss ungar med mycket
kladd och stök och då och då ett
smakprov ur faster Stinas generösa
näve.
Tiden mot jul gick som en lus på
en tjärad sticka. En händelse under
väntetiden värd att notera var
fernissning av kökets korkmatta och
kalkstrykning av spismuren. Det
skedde alltid veckan före jul och med
far som aktör, Själva strykningen var
inte så märkvärdig. Det skedde ofta
en sen kväll, sedan vi barn körts i
säng. Nej, det var dagen efter.
På den tiden behövde en fernissa
två nätter för att torka. Därför måste
far bygga upp ett »nätverk« bestående av 3"-plank vilande på dåtidens
höga trösklar, så att vitala punkter
som vattenpump, spis och skafferi
kunde nås dagen efter. Vi barn var

förstås förbjudna att beträda
byggnadsverket – men som alla
förstår – konstruktionen var som
gjord för olydnad. Jag kommer
därför aldrig att glömma veckan före
julen 1942. Det var då jag föll av
plankan på väg mot tjyvnad uti
skafferiet. Ett tydligt avtryck av en
barnafot var ett faktum, vilket
renderade mitt livs enda örfil utdelad
från far.
Jag kommer aldrig att glömma
den örfilen liksom att jag alltid

kommer att förknippa lukten av
fernissa med juletid.
Så äntligen var det julafton. Far
hade stökat undan tidigare än vanligt
i ladugården, trots att han lagt ner
mera tid på puts och ans än vanligt.
Finåkar-släden drogs fram ur vagnslidret. Medan far åt sin frukost och
bytte om putsade vi barn släden ren
från damm. Den glänste grannt och
såg rent förnäm ut i förmiddagssolen
när far kom ut med stoet Docka från
stallet. Yster och stallkåt fick far göra
en extra lov med henne för att få
henne rätt i skacklarna.
Far knäpper älghuden om oss
barn, sitter upp på kuskbocken, en
lätt knyck i tömmarna och så bär det
av. Det börjar bra. Den morgonystra
Docka gör en lätt rusning ut ur
grindhålet. Släden sladdar ut på
vägen och det går en ilning av vällust
genom kroppen. Det här är livet det

– slädåkning på julafton.
Docka övergår i lätt trav när vi
kommer ut på vägen. En söt doft av
häst, förstärkt av doften från några
glada pruttar från Docka, strömmar
emot oss. Snökokor som fått fäste
under Dockas hovar lossnar och
dunkar i skyddsplåten framtill på
släden. Ska någon koka passera över
plåten och träffa oss barn där vi
halvligger under älghuden? – Det är
spännande.
Vi tar vägen över Hultabacken, där
vi stannar till hos gammeltanterna
Alma och Gustens Hilda. De får
smakemat av korv och sylta och en
tillönskan om en God Jul. Färden
fortsätter förbi järnvägsstationen och
upp mot Mullhyttan. Där gör vi en
kort påhälsning hos alla våra
släktingar. Byter julklappar, ger
smakemat och delar ut fågelkärvar.
Först vid 1-tiden är vi åter hemma.
Då har mor kokat julgröten. Den
smakar förträffligt tillsammans med
julskinkan och den inlagda sillen. Det
smakar jul.
Eftermiddagen går åt för att klä
granen och sätta upp girlanger m m.
Radion står på. Där leder Sven
Jerring jullekarna från Stockholm.
Det ger stämning vid pyntandet.
Även utvändigt snyggas det till.
Den tidigare lite grovhuggna snöskottningen putsas till. Kantiga
kurvor görs mjuka och linjer som ska
vara raka rätas. Julkärven kommer
på plats och tas genast i besittning av
byns gulsparvflock.
Far börjar ladugårdsarbetet
tidigare än vanligt den här dagen.
Halvsju ska han vara klar för då
kommer morfar Paul och mormor
Elin tillsammans med mors övriga
syskon. Så var det under alla år jag
kan minnas. – Mors släkt på julafton
och fars på juldagen.
Julmaten är den traditionella för
en bondgård under den här tiden.
Det mesta är baserat på den tidigare
slakten. Det är korvar, syltor och
pastejer av olika slag och så förstås
skinkan. Sillen och lutfisken är det
enda som inte är hämtat från gården.
Dagen till ära tar far en julsup ur
farfars stora, vackra snapsglas. Han
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Slakt vid Norrhult 1950. Fr v Gunnar Olsson och Sten-Ove Pettersson.

får ta den själv, då övriga gäster är
nykterister. Det ska bli annat i
morgon, då fars bröder kommer. De
kommer förvisso alla att höja ett glas
julen till ära.
Så är det då dags för helgens – ja
kanske årets höjdpunkt – julklappsutdelningen. Brasan i salens bergslagskamin sprakar diskret. Far tänder
ljusen i granen. De flämtar till, liksom
lite förvånade så här första gången de
möter en tändsticka. Det är far som
sköter julklappsutdelningen. Någon
tomte har vi inte vid den här tiden,
det blev först senare, när jag som
äldst i syskonskaran kunde »tomta«
för mina yngre syskon och kusiner.
Julklapparna är inte så många och
inte så dyrbara — men jag kan
försäkra, lika, om inte mera, uppskattade än nuförtiden. – Vi barn är
lyckliga!
Julaftonskväll blir aldrig sen.
Redan vid 10-tiden bryter våra gäster
upp och vi hemmafolk går till sängs.
Vi ska ju upp tidigt nästa morgon för
att hinna till julottan. Strax efter
klockan 4 går far runt och väcker.

– Juldagen tar sin början.
De som har möjlighet, går till
julottan i Mullhyttans kyrka. Efter
ottan samlas fars syskon med
familjer hemma på fädernegården.
Nu ska det blir julfrukost. Hela
julbordet utom lutfisken kommer
åter fram, fast klockan bara är 9 på
morgonen. Nu får far också sällskap
att ta julsupen. Det blir inte som i går
kväll bara en – utan kanske både två
och tre. Stämningen stiger. Den
stegras ytterligare, genom att alla
bröderna är duktiga sångare och nu,
när blygheten släppt, ger generösa
prov på sitt kunnande. – Juldagen
blir till en festdag, i en kombination
av fest och mot aftonen stilla
kontemplation.
På annandagen är vi alltid bjudna
till morfar och mormor och därefter
fortsätter festandet in i mellandagarna hos övrig släkt och grannarna i
byn. Kanske blir det lite för mycket
av det goda. Upplevelserna försvinner ut över minnets gränsland.
Ett minne från dessa första jular
sitter knivskarpt kvar i minnet och

har kanske påverkat hela mitt
kommande liv.
Det är juldagen 1940. Jag har fått
mitt livs första julklappsbok. – Jag är
lycklig. Den heter »Ameek Bävern«
och handlar om en bävers liv och
leverne i den kanadensiska vildmarken. Jag har den kvar än i dag.
Eftersom jag bara gått min första
termin i folkskolan läser jag lite
knaggligt och ber far läsa för mig.
Far tar mig upp i sitt knä. Vi sitter
framför den värmande berglagskaminen i salen. Far läser. Jag tycker
om hans djupa röst. Den ger liv åt
Ameeks spännande upplevelser. När
jag vill, kan jag känna värmen från
fars knä och också känna lukten av
piptobak från hans andedräkt.
Sammantaget gav den här stunden,
en total upplevelse av trygghet, som
förmodligen blev till en del – en viktig
detalj i formningen av mitt kommande liv, präglad av barndomens ljusa
minnen.
– Julen är härlig och kan vara
viktig.
Sten-Ove Pettersson
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Vi hittade en rulle tontråd...

Under det pågående
inventeringsarbetet i vårt
pågående folkparksprojekt
hittade arkivets Per Roth och
Magnus Jerlström i ett förrådsutrymme i Folkets hus källare i
Karlskoga bland mycket annat
en kartong tontråd med
påskriften »Gammal Dansmusik.
Gullbrand och Dahlqvist«. Inget
mer. Vilka var Gullbrand och
Dahlqvist? Och hur lät
inspelningarna?
Tommy Sundqvist, programledare
och tekniker på Radio Örebro, förde
välvilligt över musiken från tontråden
till en för oss mer hanterbar CD-skiva
och vi kunde konstatera att tråden
innehöll tolv upptagningar (sju melodier jämte omtagningar) med förvånansvärt bra ljudkvalité, trots de
över 50 år som gått sedan de spelades
in.

Harry Gullbrand och
John Dahlqvist på
Storön i slutet av 1940talet.

Gullbrand och
Dahlqvist visade sig
vara dragspelarna
Harry Gullbrand
(1927–1993) och John
Dahlqvist (1909–1995), som under
många år på 1940- och 50-talen spelade upp till dans på AB Bofors semesterö Storön i Vänern utanför
Otterbäcken.
På sensommaren fick jag kontakt
med Harry Gullbrands änka, Birgit
Gullbrand, som kunde berätta att inspelningarna förmodligen härrör
från ett program med lunchmusik i
radio i början av 1950-talet.
På tråden kan man höra duon
Gullbrand och Dahlqvist spela bland

annat Theodor Pinéts »Bondvals«,
Gustaf Westermans »Karl Jerker Speleman« och Nalle Halldéns »Hipp och
hopp«. Du som är intresserad av att
höra Gullbrand och Dahlqvist kan gå
in på ArkivCentrums hemsida. Där
har vi lagt ut de här tre nämnda musikstyckena (www.arkivcentrum.se/
gullbrand).
Harry Gullbrand är, förutom spelningarna på Storön, mest känd för att
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ha skrivit musiken till »Aldrig, aldrig
mer«, som Thory Bernhards sjöng in
1960 och »Det är juletid«, som SvenIngvars gjorde på skiva några år senare.
Från början heter kompositionen
»Hör mig nu min kära«, skriven av Harry
Gullbrand 1948. Han sjöng själv in
melodin på en skiva för privat bruk, en
skiva som gjordes med dåtidens
modernaste metoder i en av nödbostäderna i Bråten. Gullbrand erbjöd
sedan melodin till 40-talets sångare för
dagen, Bertil Boo, som emellertid

tackade nej efter inrådan från sitt skivbolag. Motiveringen var att de redan hade flera liknande låtar att tillgå.
Men tolv år senare dök melodin
överraskande upp på skiva under
titeln »Aldrig, aldrig mer«, fast med
en ny upphovsman. Det uppenbarade
sig vid efterforskningar att mannen
som på skivetiketten stod som kompositör hade hört melodin många år
tidigare i en folkpark och lagt beslag
på den för egen del. Ungefär samma
sak hände när Sven-Ingvars kom över
musiken till sin version.
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Det här musikaliska tjuveriet korrigerades senare och Karlskogasonen
Harry Gullbrand är numera registrerad hos Stim (Sveriges tonsättares internationella musikbyrå) som melodins rätte upphovsman.
Hur Gullbrand och Dahlqvists
tontråd med gammaldansmusik
hamnat i Folkets hus källare återstår
däremot att reda ut.
Bo E I Fransson

ArkivCentrum har stängt över helgerna
från den 24 december till den 6 januari
Välkomna tillbaka onsdagen den 7 januari kl 8:30

Det moraliskt sluttande planet
Yrsa Stenius om Albert Speer
den 29 januari på ArkivCentrum
ArkivCentrums traditionella Hindersmässoföreläsning ägnas i
år en av Tredje Rikets mest kända koryféer, arkitekten och
sedermera rustningsministern Albert Speer. Albert Speer gick
som 26-åring med i nazistpartiet och blev snabbt en av Hitlers
gunstlingar. Attraktionen var ömsesidig och Speer fick snart
förtroendet att formge Tredje Rikets nya ceremoniella mötesplatser och maktcentra, bland annat
Rikskansliet i Berlin. Under kriget
blev han rustningsminister. I
Nürnbergrättegången blev han en
av de få ur ledargarnityret som
klarade sig undan dödsstraffet och
fick i stället sitta 20 år i fängelse. Efter frigivningen publicerade han
flera böcker om sitt liv och om Tredje Riket. Speers sammansatta
personlighet, hans fascination inför makten och dess möjligheter, hans
vinnande personlighet har lockat många uttolkare. En av dem är Yrsa
Stenius, författare och f. d. chefredaktör på Aftonbladet som behandlat Speer i boken Mannen i mitt liv 1998.
Föreläsningen börjar kl 19.00 och arrangeras i samarbete
med Örebro Universitet.
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17-årige gymnasisten Karl Sigurd Karlsson i sin första sjödugliga kanot 1909.

Om en kanotprofil i Örebro
Allhelgonahelgen 2003 var kall. Hemfjärden var tillfrusen och långfärdsskridskoåkarna var ute för att testa
Hemfjärdens is. Annat var det nittofyra år tidigare. Den 31 oktober 1909
höll den då tämligen nystartade Örebro kanotförening sin första tävlingspaddling. Den gick mellan Björkudden och Hjälmarviken och sträckan som tillryggalades denna sena
oktoberdag var 1500 m.
Pristagare blev Er nst Kellgren, S. Hallgren och K.S. Karlsson. Ingen av de fyra
örebro-tidningarna har någon notis om
tävlingen och föreningens handlingar
från denna tid är borta. En av deltagarna,
den 17-årige gymnasisten vid Karolinska
läroverket, Karl Sigurd Karlsson, förde
emellertid dagbok vid denna tid och har
med en ytterst småskalig och svårläst
piktur kommenterat den historiska
dagen:
Paddeltävling. Jag var först hos
mormo r. S edan till båthuset. Litto
bröt av sin paddel. Vi gåvo oss av till

Hjälmar-v. Motorbåten kom. Vi
anmälde oss. Fotograferades.
Boxerades till Björkudden. Startade
med en minuts mellanrum i
ordning. H. Kgn [Henning
Kjellgren], E.Gbg [Erik Gillberg],
Kgn [Ernst Kjellgren], jag,
Litto[Konr ad Littorin], Hal lgren
[Sven Hal lgren], Trell [?] Drucko
kaffe och konjak. Fotograferades i
grupp. Boxerades hem.. Trell
plurrade vid bryggan. Rolig dag.

Att sena höstpaddlingar inte skrämde
den oförskräckte ynglingen framgår
av dagboken där han flera gånger berättar om turer tills isen lägger sig.
Ofta drar han iväg till Hjälmarsberg
för att köpa äpplen till mormor.
Gymnasisten Karl Sigurd skulle komma att ägna sitt liv både åt skrivande
och kanotpaddling. Redan under
skolåren sänder han in små notiser,
»tankekycklingar« som han kallar
dem, både till NA och andra tidningar. Och från början av 1920-talet
till sin pensionering på 50-talet är han

verksam som journalist och redaktör
på Nerikes Allehanda. Sina kåserier
signerade han ofta KåKå. Under ett
femtontal år förestår han familjesidan.
Ung entusiast
När Örebro kanotförening, en av Örebros äldsta idrottsföreningar, grundades 1907 var K. S. Karlsson endast
15 år, men då åldersgränsen var 16 år
för att kunna bli invald kunde han
inte, till sin stora förtret, bli medlem
förrän året efter. Då har han också
förhandlat till sig ett löfte från sin
mamma om att få skaffa en kanot
mot att han lovat henne att börja i
gymnasiet. En junidag 1908 kan så den
unge mannen stolt sätta i sin farkost i
Svartån vid Karros trappa på Olaigatan. Skolkamraten Erik Gillberg hade
snickrat ihop kanoten för 15 kr efter en
ritning i ungdomstidningen Kamraten.
Fascinationen inför detta urgamla
färdmedel hade väckts i tidiga skolår
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av en illustration till en berättelse av
Zacharias Topelius om en pojkvasker
som hette »Tuttemuj«. Gossen glider
på bilden så vackert och smidigt fram
i en smäcker kanot. Denna bild från
första eller andra klass på Fernanderska skolan hade sedan tillförts ytterligare näring genom läsning av indianböcker, berättelser om stenåldersvildar, eskimåer och söderhavets
folk.
Nu skulle fantasierna om vildmarksliv förverkligas. 1909 byter han
till sig ett tält mot ett salongsgevär
med vilket han hållit på att skjuta sig i
foten i kanoten. Turligt nog hade han
bara fått ett hål i duken, dock under
vattenlinjen! Nu började hans bana
som långfärdspaddlare och under sitt
långa liv, KåKå dog 93 år gammal år
1985, hann han att göra många turer i
sina olika kanoter. En av dem bar för
övrigt det uppmuntrande namnet
»Bottenopp«. Den första rejäla turen
gick sommaren innan sista gymnasieåret tillsammans med två kamrater
från Teknis från Askersund över Vättern – Göta kanal – Stockholm och
tillbaka. På Rundstorps gård vid Roxen träffar de en godsägare med rötter i Närke. Han ökade deras kunskaper om Hjälmaren genom att berätta att den grundspäckade Venaviken även kallades Skinnfitteviken.
Värsta upplevelsen under paddelturen var vid ångbåtsbryggan i Strängnäs, där grabbarna fick se en för
många karolinare skräckinjagande
gestalt, Christian Lindman, alias
»Bocken«, livs levande. Tydligen en
fruktad lärare. Det blev varken värdshusbesök eller tobak utan efter snabb
proviantering fick de åter söka de fria
vidderna.
Helsingfors – Örebro
KåKås längsta färd gör han till tillsammans med bokbindare Eks son
Knut 1932, då de paddlar från Helsingfors till Örebro via Åbolands
skärgård, Åland och Ålandshav som
de överkorsar en natt mellan Eckerö
och Grisslehamn. Samma år fyller
Örebro kanotförening 25 år och kanske är detta ett sätt av dess ordförande KåKå att fira jubileet? Han »grasserade« också, för att använda hans

egen formulering i skärgårdarna mellan Grisslehamn och Västervik, på
Vättern och i Vänern, i Letälven,
Nyköpingsån från Åsbro, i Arbogaån
från Nora. Hjälmaren var och förblev
emellertid hans främsta hav. Under
fem år ägde han också en segelkanot,
Snuggan var dess trivsamma namn,
men det var i en kajak han trivdes
bäst. Han var hela tiden medlem i
Örebro kanotförening, under flera år
som ordförande.
En av dem som tidigt lärde känna
KåKå var Börje Westerdahl, mångårig och fortfarande aktiv ordförande
i kanotföreningen. Börje har liksom
KåKå vigt sin fritid åt den ädla kanotsporten. I Börjes fall har han ärvt sitt
intresse från sin far guldsmeden Sune
Westerdahl, som blev medlem i den
förnämliga föreningen 1921. Börje har
i likhet med sin far varit guldsmed i
Örebro. Westerdahl d.y. ägnade sig
framför allt åt kanot- och skridskosegling. Med sina mer än femtio år
som ordförande i föreningen torde
han ha ett förtroendemannarekord
med få motsvarigheter.
Paddlarkeps
Börje berättar vid en träff på ArkivCentrum, att KåKå en gång på ett
möte i kanotföreningen, han var då
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inte längre så ung, sade, att »om ni
hör någon säga, att de sett en person
ute på Hemfjärden som mitt i natten
höll på att paddla sig fram med en
keps, så är det jag«. Historien var den,
att KåKå hade varit ute och hälsat på
hos sin gamle skolkamrat von Hofsten, som bodde ute vid Skäfvesund.
Givetvis per kanot. Middagen övergick så småningom efter en lång dag i
supé med åtskilliga tillbehör. Kvällen
blev sen och mitt i natten beger sig
KåKå hemåt över fjärden. Iförd sin
vind- och vattentäta keps i läder. Det
blåser en stilla medvind och han tar
sig en lur. »Han och kanoten var ju
som ihopvuxna,« berättar Börje, »så
han kunde ta sig en lur utan att välta«.
KåKå vaknade till av att han tappade
paddeln med ett plask. Genom avdriften på grund av vinden kunde han
inte nå paddeln. Med kepsen paddlade han sig dock hem i natten.
Markattan Mary
var under fem år under 1910-talet ett
kärt och originellt husdjur hemma
hos KåKå. Han hade köpt den av fänrik Anders Lilliehöök på I 3 år 1914.
Denne hade köpt apan på annons
samma år. Apan lärde sig en hel del
tricks och umgicks på mycket god fot
med KåKås katt.

Uppställning efter Örebro Kanotförenings första kanottävling
den 31 oktober 1909. Kåkå sitter läng st till höger.
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Redaktör K. S. Karlsson var inte, om
någon av läsarna kunde förledas att
tro det, ungkarl. Här förekom ett och
annat »viv« och 1938 gifte han sig med
Märta Lambér, dotter till riksbanksdirektören Charles Lambér. De levde i
ett lyckligt men barnlöst äktenskap till
1960 då hustrun avled.
KåKå var en stark och särpräglad
personlighet, en begåvad skribent och
levnadskonstnär med många strängar på
sin lyra. Hans personarkiv på Örebro
stadsarkiv, som dessa rader bygger
på, är en sannskyldig guldgruva för
lokalhistorikern och tidsskildraren.
Och givetvis för den kanotintresserade. Här har vi framför allt velat lyfta
fram honom som kanotpionjär.
Efter en tillbakablick över sitt första
halvsekel som kanotist vänder KåKå
blicken framåt och säger med en trotsig glimt i ögat:
KåKå i sin kanot 1923.

Understundom tog han med sig
Mary ut i sin segelkanot. En gång
rymde hon vid Svartåns mynning
från farkosten och återfanns efter ett
dygn i ett träd efter att ha setts stjälande morötter i en trädgård.
När hennes vän kattan Susanne
hade dött blev Mary otröstlig och deponerades av KåKå på Skansen 1920
där hon dog samma år. Hon stoppades upp och återvände till KåKå. Idag
bor hon åter på I 3, på Örebro Stadsarkiv, dit hon deponerats av sin nuvarande husse Carl-Olof Steen. Apan
Mary har skildrats av Jeremias i
Tröstlösa i boken Goda vänner, trogna
grannar, (Sthlm 1930) och själv skrev
han följande lilla minnesvers.

Om mönster I togen,
bedrägliga viv,
av Mary som trogen
här levde sitt liv.
Men nornorna tvinna
med saxen i hand
och värdig de finna
en apa ibland.
De skilde oss båda
och det i all hast:
hon Skansen fick skåda –
ett aphjärta brast.

I det nya (halvseklet) väntar
naturnödvändigt Karons färja.
Förr eller senare stiger en gammal
karolinare med viss balanseringsvana ombord i den. Han slår sig för
sitt bröst och säger utan ängslan :
Man har väl paddlat förr!

Karon fick vänta ovanligt länge på kanotisten Karl Sigurd Karlsson…
Göran Henrikson
Källor: K . S. Karlssons personarkiv, Örebro
Stadsarkiv & Örebro Kanotförenings ar kiv,
ArkivCentrum Örebro län.

Mary
Min Mar y, min apa,
blev plötsligen död.
att kväda en drapa
mig saknaden bjöd.
Jag ser henne flänga
i aplarnas höjd,
så illmarigt blänga
och äta sig nöjd.
Om vintern åts gotter
bak blommor av is.
Tropikernas dotter
fann sol i en spis.

Två kanotfreaks. Författaren till höger! Med KåKås keps. Foto : Mårten Dyrén.
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SM i kanotsegling 1941 med start vid Hjälmarbaden. Foto : R. Larsson (Örebro Kanotförenings arkiv).

Våtmarkens
förändrade värde
Landskapet kring Hjälmaren var ända fram till slutet av 1800-talet ett om
vårarna översvämmat våtmarksområde. Framför allt gällde detta den
norra stranden och Kvismaredalen.
Denna våta ängsmark brukades av
områdets invånare. På dessa marker,
som gödslades vid vårens översvämningar för att sedan gradvis torka,
togs hö för traktens och även andra
områdens kreatur.
Tanken att dika ut kärrmark för att
vinna ny åkerjord var ett sedan 1700talet etablerat tänkesätt. Den svenska
allmogen ansågs allmänt vara oföretagsam och inte kunna utnyttja den
möjlighet som jorden gav. I synnerhet
ansågs detta gälla kärrmarken. De ledande i samhället menade ofta under
1800-talet att det var genom att effektivt utnyttja, d. v. s. dika ut, denna
mark som man »inom Sveriges gräns
kunde vinna Finland åter«.

De två första förslagen att sänka
Hjälmaren, framförda runt 1820 och
1850, hade båda avvisats med hänvisning till att Hjälmaren var en viktig
farled. Efter att järnvägen mellan Arboga och Örebro byggts 1856 väcktes
frågan igen. Ledande och drivande i
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, bildat 1863, var traktens
stora jordägare.
I ett inledande skede var framför
allt Kvismaredalens bönder skeptiska
och anslutningen till bolaget gick
trögt. Ännu 1877, då riksdagen beviljade statslån till bolaget, var endast en
tredjedel av den berörda marken ansluten till bolaget. De flesta anslöt sig
dock senare, alternativet till att vara
med och dela kostnaden för sänkningen var att avstå från den förbättrade jorden.
Sänkningen var avslutad 1888. Den
största sjösänkningen i Sverige inne-

bar att 19 000 hektar torrlagts för
åkerbruk. Hjälmarens vattenstånd
hade sänkts med dryga metern och
Kvismarens båda sjöar hade i stort
sett tömts på vatten. Sänkningen verkade först mycket lyckad då havren
vajade manshög på den tidigare våtmarken. Med mänsklig assistans slog
dock naturen tillbaka. Översvämningar kom att bli ett stort problem
och vid mitten av 1900-talet ansåg
man att hela det sjösänkta området
riskerade att drabbas av en »allmän
försumpning«. Vattnet kom häftigare
om vårarna eftersom uppströms
gjorda dikningar eliminerat så gott
som alla tidigare vattenmagasin.
Dessutom hade marken sjunkit. Sjösänkningsområdets översta jordlager
består av rester av växtdelar som oxiderar när de kommer i kontakt med
syret i luften. Jorden sjönk och vid
mitten av 1900-talet var den i medeltal
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en meter lägre än vid sjösänkningens
genomförande.
I efterkrigstidens anda av statlig
planering blev det statens regionala
organ som i den 1948 bildade lantbruksnämndens regi utredde frågan
om hur översvämningsproblematiken skulle lösas. Den formellt sett pågående utredningen tog rejäl fart efter
den stora översvämningen 1959. Redan 1961 presenterades lösningsförslaget; invallning av den brukade jorden där vattnet kunde pumpas ut vid
behov. I Kvismaredalen genomfördes
dessa arbeten under slutet av 1960och fram till mitten av 1970- talen.
Kvismaresjöarna åt eruppstod även
efter sänkningen om vårarna och i
början hölls även växtligheten på sjöbottnarna i schack av höslåtter, men
framför allt av vasslåtter till vassmattefabriken i Hidingsta. När fågelskådarpionjären Erik Rosenberg besökte området 1919 fanns det ett rikt
fågelliv att betrakta. Kvismaren var en
viktig flyttfågellokal, men också ett
område för en rätt stor och varierad
våtmarksfågelfauna. När brukandet av
området upphörde tog vassen överhanden och förutsättningarna för fågellivet försämrades drastiskt. Vid mitten
av 1900-talet var i stort sett hela sjöbottenområdet täckt av vass.

Inför de förestående invallningarna
hade vid mitten av 1950-talet en provinvallning uppförts vid norra kanten
av Östra Kvismarens sjöbottenområde. Denna kom att utnyttjas av fågelskådarintressena under ledning av
Erik Rosenberg för att återskapa en
del av den fria vattenytan i området.
Fågelsjön, som den senare kom att
kallas, uppfördes vintern 1959–60 genom att en ytterligare vall byggdes vid
kanalen.
I riksdagsbeslutet 1962, om statsbidrag till torrläggningen av området,
sades uttryckligen att sjöbottenområdet skulle sparas för naturvårdens
intressen. En ny tid med en ny värdering av marken var i intågande. När
Kvismaredalens vallar var uppförda
medförde dessa också att området
snabbt höll på att förstöras som fågellokal igen. Dessutom förekom en
konflikt där en jordbrukare önskade
att odla upp en del av det gamla sjöbottenområdet i samband med torrläggningen.
Med stöd av naturvårdsverket avsattes en del av Kvismareområdet
som naturreservat 1978 och nästan
hela det gamla sjöbottenområdet införlivades under de följande åren i reservatet. Som en motivering till reservatsbildandet framfördes bland an-

Västra Valen i Hjälmaren 1930. Foto : K.S. Karlsson (Ör ebro Kanotförenings arkiv).

nat att detta var ett område som Sverige internationellt förbundit sig att
skydda i Våtmarkskonventionen. Reservatsstatusen gav möjlighet till att i
större skala skapa de eftersträvade fågelbiotoperna. Både de öppna vattenytorna och den våta ängsmarken
måste emellertid skötas för att bibehålla sina egenskaper som fågelbiotoper.
Detta område har alltså haft tre olika grupper av omvandlare; Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, lantbruksnämnden i Örebro
som ledde utredningarna och arbetet
med den förbättrade torrläggningen
samt ornitologer som återskapat en
del av den forna våtmarkens fågelbiotoper. Alla dessa tre grupper har efterlämnat handlingar i arkiv. Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolags handlingar finns i stadsarkivet
i Örebro. Lantbruksnämndens utredningsmaterial finns på länsstyrelsen i
Örebro. Fågelskådarna vid Kvismaren organiserade sig i föreningen
Kvismare Fågelstation vars handlingar finns på Arkivcentrum i Örebro. Där finns också Erik Rosenbergs
personarkiv.
Jörgen Lennqvist
Doktorand i historia
Örebro universitet
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Danspaviljongen i Degerfors Folkets Park 1946. Till vänster på bilden ser vi Dagmar och »Frille«.

Mitt Folkets Park
Jag växte upp i Degerfors, som var
och är ett brukssamhälle sedan lång
tid. Det var ett starkt fäste för
socialdemokraterna och de bestämde
sig ganska tidigt för att bygga upp en
Folkets Park liksom de byggt Folkets
Hus. Jag vet inte gången men jag är
övertygad om att Metallarbetarförbundets avdelning var aktiv i
denna del.
Mitt första minne av Folkets Park
är från 14-årsåldern. Det var inte
många som fick gå till Folkets Park
innan de hade konfirmerats och jag
hörde till dem. Därför fanns ett sug
efter att komma dit. Det var nog
sommaren 1942, som jag var där
utan föräldrar första gången. Men
det var nog somrarna 1943–45 som
var den riktiga swingepoken för min
åldersklass. Vi var ett gäng flickor,
som tog på oss bästa stassen och
gick dit för att dansa. En av orkestrarna, som brukade spela var Karl-

Erik Landgrens orkester. Denne
Landgren är far till Nils Landgren,
den duktige trombonspelaren.
Orkestern var mycket populär. Jag
var inte så duktig att dansa, men
gjorde det förstås gärna. Min bästa
vän var alltid uppbjuden bland de
första. En kille, som vi kallade Frille,
uppenbarade sig en kväll i parken
och gjorde sensation med sin dans.
Han hade gått en kurs i Aggeruds
dansskola. Innan dess var han inte så
särskilt populär, men efter »debuten«
på dansbanan ville alla dansa med
honom. Landgren överraskade oss
en kväll med att sjunga en specialskriven sång till Frille. »Känner du
Villes Frille, han uppå dans fått dille.
Dansar han inte tjusigt säj, med en
alla tiders tjej?« osv. Nämnas bör att
man måste ha dansbiljett och
killarna valde och vrakade säkert för
att slippa slösa pengar på en tjej,
som inte var intressant. Det här var

när swingpjattarna och nalensnajdarna gjorde entré i Parken. De,
som hade varit i Stockholm och
dansat på Nalen, hade en särskild
stil. Pjattarna hade hattar med breda
brätten och håret var ibland lite långt
i nacken och blazern var fingertoppslång. Vi flickor tyckte bättre
om nalensnajdarna, som såg lite
elegantare ut och dansade på ett
nonchalant sätt utan dubbelsteg i
foxtrot. Pjattarna tog dubbelsteg och
dansade mer stuffigt.
Pojkarna gick ibland bakom
dansbanan och tog sig en sup
alltemellanåt. De, som dansade bäst
tog sig inte tid till det, utan det var
nog de osäkra och ibland var det väl
grupptrycket. Toaletten för herrar
var också där, så vi flickor gick aldrig
någonsin dit. De som gjorde det
ändå blev utskämda. Det gick heller
inte att nobba någon om inte det
fanns särskilda skäl. Då blev man
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bojkottad. En flicka blev bojkottad
för hon hade varit med en zigenare.
Vi hade många bra orkestrar under
årens lopp, Thore Ehrlings, Jederbys,
Charlie Norman, Håkan v Eichvald,
Jelvings, Iwring, Seymor Österwall,
Leon Landgren med Thory Bernhards m.fl. I regel hade de ett
scenprogram först och spelade
därefter dansmusik en stund. Vi
levde ju bara för dansen. Det var
swingen (foxtrot, slowfox) som var
mest populär. Tango var svårt. Det
var ju så att vi flickor stod på ena
sidan av backen och pojkarna på den
andra. Det var en brant backe ner till
dansbanan och jag vet inte varför vi
inte stod intill dansbanan men det
skulle vara så. Sen höll vi väskor åt
varandra. De mest populära flickorna la sina väskor vid musikestraden.
(inga stölder då)
Jag kan inte minnas att vädret
någonsin var för dåligt för att gå till
parken. Av kläder minns jag bara att
jag hade en röd kjol med vit blus och
röd bolero och ibland en liten
hemgjord hatt. För övrigt var det
sommarklänning som gällde.
Långbyxor tror jag inte att någon
hade. Nog var man ängslig att bli
panelhöna. Det gällde att ta sig en
promenad då eller kamouflera på
annat sätt att man stod över. Ändå
smet man undan, när de som inte
kunde dansa, kom fram.
Jag hade inget annat än att cykla
eller gå över tre km till Parken. Min
kompis och jag möttes på halva
vägen, sedan stötte andra till undan
för undan. Men man betalade
naturligtvis inträde, även om man
hade ont om pengar. Vi var bekanta
med ledningen för Parken och var
lojala.
Ett år när Parken hade haft dåligt
med publik en period, fick vi i SSU en
vädjan från styrelsen att ställa upp
och hjälpa till med en karneval, vilket
vi lovade. Först var det en skönhetstävling, där fem vackra flickor
valdes ut och en av dem blev skönhetsdrottning. Vi andra klädde ut oss
i fantasifulla kläder och hjälptes åt
att stå i olika stånd, där man fick
tävla i t. ex. att skala en potatis med
så långt skal som möjligt eller kasta

pil och sådana enkla nöjen. Jag hade
gjort en kaninkostym med svans och
allt i blåprickig flanell. Detta var
under kriget, så det var ont om tyg.
Man tog mig för en katt, så mina
kompisar jamade sedan i ett halvår
när de såg mig. Det var pristävling
om bästa kostym också. Jag tror en
flicka, som hade gjort sig till Hjärterdam, vann. Det var en jättekul
festlighet. Sen blev det populärt att
gå till Parken ett tag igen. Annars var
det så att Karlskoga Folkets Park på
Rävåsen blev mer och mer populär.
Bl. a. kunde man stå på »hyllan«,
som var täckt med tak, vilket kändes
mer intimt och när det var dåligt
väder var det också praktiskt. De
hade en mycket bra dansorkester,
som hette Paramount och jag
undrar om inte Whisperings från
Örebro var där ibland också. Där
fick jag dansa varenda dans, så vi
cyklade gärna de 13 kilometrarna dit,
även om det var illojalt mot Parken
hemma.
Det var många andra kulturella
begivenheter i Degerfors-Parken i
veckorna emellan lördagarna. Själva
Parken var lummig och vacker och
riktigt storslagen egentligen. Teaterbyggnaden var ganska fin med loger
och kulisser. Jag vet inte när den
byggdes, men den stod färdig 1936,
när Barnens Dag firades. Då var det
också karnevalståg, baletter och
operaparodier på scen.
Det gavs också storslagna teateroch operettföreställningar, som jag
gärna minns. Variete International
och Malmstenstruppen med sina
artister och många populära sångare
och musiker, t.ex. Anders Börje, Carl
Holmgren, Gustaf Torrestad m. fl.,
som drog publik. Gösta Knutsson
har varit där med frågesport. Sune
med Sten & Stanley från Karlskoga
har haft trivselkvällar (under 60-talet
tror jag) och det har alltid hänt

mycket där. Nu är det väl bara
Drive-in-bingo på sommaren.
Det byggdes om i Parken vid flera
tillfällen. Man fick bättre serveringsmöjligheter och det blev en paviljong,
där man kunde dansa kulturell dans.
Den kunde också kläs in på vintern,
så vi kunde dansa även då. SSU
brukade ha äggsexor till påsk och
andra begivenheter ibland.
Vi har under senare år ibland gått
till Folkets Park på en slags hemvändardagar, då våra »ambassadörer« Nils Landgren, Monica
Forsberg m.fl. hjälpt till att få fina
program till Parken. Vi bor inte
längre i Degerfors och vi har blivit
gamla men det är en riktig nostalgitripp att gå till Parken »hemma«.
Gamla Folkets Hus är nu rivet,
men jag har minnen från det också.
SSU och den övriga arbetarrörelsen
hade sina möten och festligheter där.
Som SSU-are blev man bildad, då
man hade intressanta föredragshållare som Henry Allard (riksdagens talman), Bernhard Eriksson,
Ernst Wigforss m.fl. Genom att
arbeta i klubbens styrelse, där den
kände Olle Aldén var ordförande då,
fick man föreningskunskap på köpet.
Vi hade våra fester med egen
dragspelare, och vi ordnade med lite
revyer och dans, särskilt vid stora
högtider, då allt annat var igenbommat.
Om jag inte minns fel satte man
upp en »jättebössa« på Medborgarplatsen när man skulle bygga nya
Folkets Hus, och där kunde man se
hur insamlingen gick. Det blev ett
väldigt fint Folkets Hus, som nu
tjänar som teaterlokal, bio, mötesoch festlokaler och andra lokaler för
föreningsverksamhet. Det är fint,
tycker jag att den gamla traditionen
hålls vid liv.

www.folkpark.nu

Dagmar Carlsson
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Baptisternas friskola i Asker
nedläggningshotad?
Så kunde det kanske ha stått i tidningen om diskussionen nedan ägt rum idag. Den skedde emellertid den 2
juni 1879 i det bönhus baptisterna byggt 1861. Pastor Piras protokoll, som förvaras på ArkivCentrum berättar
om detta och om mycket annat i församlingens tidiga historia. Jag låter den tänkta reportern berätta vidare.

De 12 personer, som under de senaste tre åren finansierat verksamheten vid baptisternas vardagsskola i
Stohagen, samlades i söndags för att
tillsammans med resten av församlingen diskutera skolans framtid.
Under en långvarig debatt, som leddes av församlingens herde sedan
nästan 20 år, pastor Claes Fredric
Pira, framkom kraftigt divergerande
åsikter.
Barnen förebrår mig
Bonden Jonas Erik Persson i Bungsätter, 56, och f.d. husaren Anders
Knutsson i Skatteby var mycket bestämda i sin åsikt att någon skola inte
skulle bedrivas i församlingens regi,
då medel härför saknades och skulder
tyngde den ekonomiska situationen.
Häri instämde Erik Andersson i Lyckan, Erik Nilsson i Himmer, Anders
Olsson i Asker m. fl.
Dessutom uppfyllde skolan inte sitt
ändamål. Både Persson och Knutsson
hade barn, som gått i pastor Piras
skola, och inget av dem tillhörde nu
församlingen. Perssons barn förebrådde i stället sin far för att han
tvingat dem att gå den långa vägen till
Stohagen i regn och köld.
Persson såg friskolan som bortkastad. »Barnen kommer ändå till
statskyrkan när det blir konfirmationsdags,« trodde Persson. »På senare tid har mina barn fått gå i statskyrkans skola. Den är bra och dess lärare är sedliga män.« Varken han eller
Knutsson hade för avsikt att understödja någon fortsatt skolverksamhet.
»Skoltvång« för församlingen ifrågasattes av bonden Erik Andersson
i Lyckan, 50.

De får ej gå i statskyrkans skola
Anders Wennerlund, handlare i Valsta, 34, höll inte alls med. Barnen är
vår dyraste jordiska skatt, sa han, och
de uppoffringar som krävs för att de
ska få en kristlig undervisning är varken för stora eller bortkastade. En
lärarinna gör inte anspråk på någon
stor lön, konstaterade han, och tyckte
att om inte församlingen ansåg sig
förpliktigad att betala den, så finge det
väl lösas på enskild väg som tidigare.
Inte heller bonden Anders Larsson i
Valsta, 43, kunde tänka sig att sätta
sina barn i statskyrkans skola, och
han befarade dessutom att de skäl
som anförts skulle kunna betraktas
som en form av girighet.
Ska vi kanske upphöra med hela
verksamheten till vi är skuldfria ?
Bonden Per Olsson i Löksätter, 34,
skrädde inte orden. Tänk om vi sagt
så om vår församlingsverksamhet
när vi stod som mest i skuld för Bön-

huset? En skam inför församlingens
motståndare vore det att lägga ner
skolan! – J.E. Perssons barn skulle
nog, när de en gång blivit omvända,
ångra sina förebråelser som en svår
synd, menade han, och hur som helst
kunde deras upplevelser inte vara någon grundad anledning till nedläggning.
Synd inför Gud
Hemmansägaren Per Eric Andersson i
Köpsta, 42, påminde om att de själva
nödgats lämna statskyrkan för att
rädda sina andliga liv. Ändå kunde
vissa bröder nu tänka sig att släppa
dit sina barn. Han såg en stor fara i
detta och en synd inför Gud. För hans
egna barn hade friskolan varit till stor
välsignelse, och Guds ande hade verkat på dem.
Brukaren Erik Ersson i Berga, 45,
hade också goda erfarenheter av friskolan. Innan den startade hade barnen gått i statskyrkans skola, och då

Askers baptistförsamlings första kapell.
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hade han till sin bedrövelse märkt att
de blivit »utåtvända och håglösa för
Herrens ord«. – »Vårt ansvar (i denna sak) är stort inför Gud, vårt eget
samvete och inför våra egna barn,
dess framtida och eviga väl« menade
han.
Ett vapen i motståndarnas händer
Snickaregesällen August Englund från
Sköllersta hade inte kunnat tänka sig,
att det i församlingen fanns delade
meningar i skolfrågan. Det måste ses
som en dubbelhet. Man hade ju brutit
med statskyrkan. Vi ger våra motståndare ett ypperligt vapen i händerna om vi skickar våra barn till dem,
menade han och utlovade ett årligt bidrag till friskolans underhåll. Flera av
de övriga deltagare instämde i detta.
Statskyrkan i strid mot Guds anda
Slutligen sammanfattade och utvecklade pastor C.F. Pira, 48, den diskussion som hållits. Om tvång var det inte tal, konstaterade han. Samfundets
grundsats var att »ingenting må ske
genom maktspråk och tvång utan av
fri vilja«. Han påminde dock medlem-

marna om att de lämnat statskyrkan
därför att den ansågs vara i uppenbar
strid mot Guds anda och nya testamentet både i lärosatser och leverne.
Att sända barnen till deras skola, och
»kasta dem i armarna på denna kyrka« vore både oärligt och dubbeltydigt i övertygelse, handlande och trosbekännelse.
Om inte kristendomsämnet vore
det dominerande undervisningsämnet, eller om endast »rent borgerliga
ämnen« lärdes ut, vore det kanske
möjligt att låta barnen delta, men som
det nu är går det inte, sa Pira.
Visserligen är den ekonomiska situationen ansträngd, menade han,
»men för oss som har barn att uppfostra i tukt och Herrens förmaning«
väger skälen för en egen skola »ganska
djupt i övertygelsens vågskål«. Han
avslutade med att påminna om att
friskolan i Stohagen varit en av församlingens viktigaste verksamhetsgrenar sedan början av församlingens
tillvaro.
Inget beslut fattades vid detta möte,
och skolans öde ligger därmed s.a.s. i
Guds händer.

!
Claes Fredric Pira kallades till Askers
baptistförsamling som pastor år
1860. Det ingick i hans uppgifter att
hålla skola för församlingens barn.
Detta skedde inledningsvis i hans bostad. Pira stannade i församlingen till
sin död 1887. Han var en mycket uppskattad förkunnare och hade ett stort
intresse för pedagogik.
Pira hade utbildning som organist,
kyrkosångare och folkskollärare. Före
sin omvändelse hade han tjänstgjort
som klockare i Håtuna, Uppland.
Hur gick det nu efter denna livliga
diskussion? Den dåvarande lärarinnan, som haft en lön på 400 kronor
per år återanställdes inte. Istället undervisade Piras dotter Anna under
höstterminen och de följande två åren
med stöd av bland annat sin far. Fem
lärarinnor verkade efter henne och
skolan drevs sedan ända fram till
1905.
Lena Burman
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