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God jul & Gott nytt år !
En god jul och ett gott nytt år önskar vi arkivets alla medlemmar och vänner !
Finns det något härligare än den svenska julmånaden, så fylld av ljus i decembermörkret ? Vi går mot en tid som bör
vara fylld av eftertanke och reflektion över det som varit och förväntan över det som komma skall. Det nya året är ett
oskrivet blad. Här på arkivet står vi inför en ny organisation. Medlemmarna i Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet
har beslutat att från och med den 1 januari 2007 förenas i en arkivorganisation : ArkivCentrum Örebro län. Rent organisatoriskt blir det en stor förändring, men i praktiken kommer medlemmar och besökare inte att märka någon större
skillnad. Vi har funnits i samma lokaler och haft personalunion sedan 1998 och det här är en logisk lösning.
Julläsningen i år i Aktstycket består av en artikel om en gruvarbetarfamilj som levde och verkade i början av 1800talet. Vi presenterar svamp- och spökforskaren Lars Romell från Kumla och redovisar arkivets pågående forskarcirklar med exempel från 1956. Karl Olof Karlsson berättar om Karl Viktorsson, Fjugestaprofeten, som också var hans
morfar. Och du kan läsa om årets firande av Arkivens Dag, som gick i matens och dryckens tecken samt referat från
den nämnda sammanslagningen av Folkrörelse- och Företagsarkiven. Läs och njut av julledigheten !
				
Yvonne Bergman

Göran Hägg föreläser på ArkivCentrum
om välfärdsåren
Litteratur- och kulturhistorikern Göran Hägg håller 2007
års hindersmässoföreläsning
på ArkivCentrum. Datum : 25
januari. Tid : kl 18.30.
Föredraget utgår från Häggs
senaste bok, »Välfärdsåren«, som

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 texttfn )
Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se
Internet : www.arkivcentrum.se
Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )
samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar
kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).
Aktstycket nr 46, årg 11

handlar om perioden från 1945
till sent 80-tal, en väl avgränsad
epok i svensk historia. Det var en
tid när den svenska demokratin
framstod som föregångare vad
gällde social trygghet, ekonomisk jämlikhet och, åtminstone
rätt länge, allmän levnadsstandard, och dessutom ledande
bland världens neutrala länder i
fråga om fredsarbete och humanitära insatser.
Göran Hägg berättar om
denna märkliga tid i vår historia,
och får oss att upptäcka de linjer
som närheten i tid hittills har
hindrat oss från att se.
Hägg har skrivit skönlitteratur, men är kanske mest känd
för sina böcker i praktisk retorik
och »Den svenska litteraturhistorien«. Han fick 1974 motta
Aftonbladets litteraturpris.
I höst har vi kunnat se denne
docent i litteraturvetenskap tävla
med framgång i TV-succen »På
spåret«.
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»… der man aldra minst förmodat
någon fara …«
»Sistlidne måndag, den 17de dennes, kl 7 på qvällen, inträffade
uti Öst. RymningsGrufvan ifrån
vestra malmgafveln, och i sjelfva
Arbetsrummet, vid pass 3 famnar
öfver pall-arbetet, och der man
aldra minst förmodat någon fara,
ett mindre bergras, om circa 15 à
20 Sktt, hvilket förde med sig den
stora olyckan, att en arbetare blef
genast dödslagen, en man och en
Enka så illa skadade, att de bägge
afledo samma natt kl 2 på morgonen …[ … ] De skadade, som voro
vid lif, framdrogos genast undan
raset, upptogos och förbundos

samma natt, och den dödslagne
upptogs ur Grufvan morgonen
derpå. Den dödslagna Enkan har
en son, på 7de året efter sig …«

J

a, den lille gossen Carl Johan
Dahl var bara sju år när han
nu ( oktober 1836 ) miste även
sin mamma. Fadern hade nämligen omkommit i en olycka i samma gruva bara fyra månader tidigare. Fredagen den 10 juni hade
han ramlat ner från en steggång
i Östra Rymningsgruvan och
ögonblickligen blivit ihjälslagen.
Dessutom hade den fyra månader
gamla brodern Eric Wilhelm avli-

dit i en barnsjukdom i början av
augusti. Carl Johan var nu ensam
i världen.
Anders tar sig ett namn
Fadern Anders Hansson Dahl var
född 1799 på Skrekarhytte ägor
som son till torparen Hans Ersson och hans hustru Margareta
Ersdotter. Anders blev föräldralös
vid knappa elva års ålder då bägge
föräldrarna gick bort i hetsig feber i januari/februari 1810. Han
fick nu växa upp tillsammans
med en äldre syster. Vid 1810-talets mitt började Anders Hansson
arbeta som gårdsdräng hos gruvförvaltaren vid det närbelägna
Dalkarlsbergs gruvfält. År 1819
började han så arbeta som ordi-
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narie gruvhjon i Östra Rymningsgruvan. Året därpå har man i avräkningsboken skrivit till namnet
Dahl efter Anders Hansson, och
det är så han därefter oftast kallas.
I Östra Rymningsgruvan arbetade vanligen 16 gruvhjon under
ledning av en gruvfogde. Arbetarna var uppdelade i åtta tvåmannalag, då det var tvåmansborrning
som var det brukliga vid denna
tid. Dvs en person vred borren
och den andre slog med slägga.
Hela arbetslaget hade ett gemensamt beting. Dvs de fick betalt
efter hur mycket berg och malm
de lyckades bryta under året, men
de fick också bekosta allt som de
förbrukade under arbetet såsom
krut, släggor och borrar. Vid årets
slut kunde arbetslagets vinst beräknas och den delades därefter
lika mellan arbetslagets män och
kvinnor.
Med något enstaka undantag
fortsatte Anders att arbeta resten
av sitt korta liv i just Östra Rymningsgruvan. I avräkningsböckerna kan man utläsa att han tog
ut både brännvin och tobak ur
gruvbolagets handel, men i måttliga mängder. Fredagen den 8 november 1822 tar han ut 3 rdr rgs
kontant till

»Örebro-resan«. Tyvärr sägs inget
mer om varför han gjorde denna
resa. Året därpå, torsdagen den 10
juli, kan man utläsa att han betalar 21 rdr rgs till fjärdingsmannen.
En relativt stor summa som man
nog kan få förklarad genom att
läsa häradsrättens protokoll.
Arbetspartner blir livspartner
När arbetet i Östra Rymningsgruvan återupptogs i maj 1826
fick Anders en ny arbetspartner,
Anna Andersdotter Normark.
Tycke uppstod uppenbarligen
mycket snart. De gifte sig nämligen söndagen den 4 juni samma
år. Men redan samma år råkade
Anna ut för en olycka. Hon ramlade ner från »spången öfver
watngrufvan« och blev så pass
skadad att hon inte kunde arbeta
på fyra veckor. För detta betalades
en ersättning om 7 rdr 24 sk rgs ut
av gruvbolaget.
Anna var född 1794 i Nordmark, men hade tillsammans
med sina föräldrar kommit till
Dalkarlsbergs gruvfält 1810. Där
hade de av förklarliga skäl också
fått tillnamnet Normark. Liksom
föräldrarna blev Anna gruvarbetare.

Anders och Anna var först bosatta i ett torp som inte ägdes av
gruvbolaget, men år 1828 flyttade
de in i det av bolaget nyuppförda torpet Enigheten. Torpet var
drygt elva meter långt och drygt
sju och en halv meter brett samt
22 timmervarv högt under näveroch torvtak. Det fanns två rum
och ett kök. Anders och Anna
fick det norra rummet och gruvarbetaren Petter Gös med familj
fick det södra rummet. Sedan fick
de samsas om köket, som hade
ett fönster, två kärlhyllor med
grytbänk, dörr med lås åt gården,
spis och bakugn med spishäll
och ugnsgima. Från köket gick
också en trappa upp till vinden.
Den senare var avdelad i tre rum
och hade två små fönster på gavlarna samt fyra »skottluckor« på
sidoväggarna. Anders och Annas
rum hade två fönster och en dubbel järnkakelugn. Hushyran för
torpet uppgick till 15 rdr rgs.
Vanor och ovanor
Med hjälp av gruvbolagets avräkningsböcker kan man utläsa vilka
vanor och ovanor Anders och
Anna hade. År 1832 köpte de sam-
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manlagt 57,6 liter brännvin till en
kostnad av 50 rdr rgs. Dessutom
köpte de brännvinspolletter för 6
rdr 32 sk rgs. De förbrukade alltså
drygt en liter brännvin i veckan.
Det kan tyckas vara mycket, men
var ganska normalt bland gruvarbetarna i Dalkarlsberg. Brännvinet var dock dyrbart redan då.
Anders och Anna fick nämligen
betala 50 rdr för brännvinet detta
år. Det kan jämföras med deras
sammanlagda årsinkomst på 481
rdr 44 sk. Drygt tio procent av
lönen gick alltså till brännvin.
Familjen köpte detta år också 17
rullar tuggtobak till en kostnad
uppgående till 8 rdr 24 sk.
Det viktigaste fanns att köpa i
gruvbolagets handel såsom spannmål, potatis, kött, fisk, halm, tyger
etc. Men givetvis kunde gruvarbetarna även ta ut kontanter så att
de kunde handla andra varor hos
de närboende bergsmännen eller
i Nora stad. Avräkningsboken berättar också hur pass bra hushållare de olika arbetarna var. En del
kunde ha ganska stora skulder till
gruvbolaget vid årets slut, men
dessa fördes över till nästföljande
år utan någon ränta. Anders och
Anna hade dock oftast en god
ekonomi och hade istället ofta en
fordran vid slutet av året.
Enligt husförhörslängden kunde både Anders och Anna läsa väl.
Och på torpkontraktet från 1828
kan man också se att Anders var
skrivkunnig. Med vacker handstil
har han nämligen skrivit under
kontraktet.
Sonen Carl Johan
Hur gick det då för den lille pojken Carl Johan ? Jo, han blev fosterson hos bergvägaren Jan Qvist i
torpet Tvedrägten i Dalkarlsberg.
Jan och hans hustru Anna Larsdotter var bägge i 30-årsåldern
när de fick ta hand om Carl Johan
som fosterson. De hade inga egna

barn. Jan Qvist blev gruvfogde i
slutet av 1830-talet och från 1841
var han också arrendator av gruvbolagets 1/8-bergsmanshemman
Övre Backen i Dalkarlshyttan.
Jan Qvist fick ersättning för att
han tog hand om den efterlämnade pojken, men inte från gruvbolaget eller socknen utan från
Anders Dahls dödsbo. Carl Johan
hade visserligen fått 50 rdr rgs
från gruvbolaget som ersättning
för föräldrarnas dödsolyckor,
men en betydligt större summa
fick dödsboet in vid auktionen
på föräldrarnas bohag som inbringade 128 rdr 43 sk rgs. En ko
hade också sålts för 40 rdr rgs och
några höns hade inbringat 1 rdr
rgs. Vedhus, potatisland och en
kokoja inbringade ytterligare 18
rdr rgs till Anders Dahls sterbhus.
Sterbhusets kassa kunde betala för
Carl Johan fram till år 1842. Därefter fick gruvbolagets fattigkassa
betala ut underhåll fram till och
med år 1846.
I gruvbolagets räkenskaper kan
man få detaljerade uppgifter om
vilka direkta utgifter man hade för
de ofta förekommande olyckorna.
Vanligtvis betalade man gravölet
efter dem som förolyckats i gruvorna, vilket under 1830-talet gick
på 15 rdr rgs. Anders och Anna
fick bägge gravöl uppgående till
den kostnaden. Gruvbolaget bekostade även andra utgifter vid
begravningarna såsom gravöppning och svepning. Av utgifterna
kan man också utläsa att brännvin
användes som lindring åt både
skadade och de som skulle hämta
upp de skadade eller ihjälslagna.
Vid Dalkarlsbergs gruvfält
hade en skola för gruvarbetarna
startats redan i början av 1830talet och där inskrivs även Carl
Johan Dahl på vårvintern 1836.
Skolgången blev lång och avslutades inte förrän den 18 juli 1845,
men då hade han också klarat av



Och släktträdet
fick liv
Hur kan man då veta allt
detta om en helt vanlig
gruvarbetarfamilj som levde och verkade i början av
1800-talet i Dalkarlsberg ?
Givetvis utgör husförhörslängder, födelse-, död- och
vigselböcker från Nora
bergsförsamlings kyrkoarkiv en viktig del av källmaterialet, men utan uppgifterna från Dalkarlsbergs
AB :s
avräkningsböcker,
specialböcker, kapitalböcker, husesyner, torpkontrakt,
bolagsstämmoprotokoll,
olycksrapporter etc skulle
berättelsen ha blivit mycket
torftig. Och det är just på
detta sätt man ska använda
sig av företagsarkiv. Släktträdets alla personnamn
får därigenom mer färg och
innehåll. De döda vaknar
till liv igen.
lancasterskolans samtliga steg i
läsning, skrivning och räkning.
I skolmatrikeln har skolläraren
Fredrik August Ekström också
skrivit att Carl Johan med beröm
genomgått skolan.
Carl Johan var nu 16 år och redo
att börja arbeta. Troligen fick han
börja arbeta som dräng åt fosterfadern, som då var gruvfogde i
Nya Flintgruvan samtidigt som
han arrenderade Övre Backen
med åtföljande körslor och vindskörning åt gruvbolaget.
Carl Johan Dahls liv blev dock
kort. Han avled redan vid 23 års
ålder fredagen den 7 januari 1853.
Dödsorsaken var lungsot.
Håkan Henriksson
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1876 från Karolinska Högre Ele
mentar-Läroverket i Örebro och
hade dessutom missionsstudier i
Örebro bakom sig när han drog
vidare till Uppsala, där han 1885
avlade filosofie kandidatexamen
i latinska språket, zoologi, bota
nik, kemi och matematik.
Han vikarierade i slutet av
1870- och början av 1880-talen
som adjunkt vid Folkskollärarinneseminariet i Falun, studerade
därefter pedagogik vid Högre
Realläroverket i Stockholm,
tjänstgjorde som lektor vid Stockholms Norra Latinläroverk och
som extralärare vid Östermalms
Allmänna Läroverk. Han övertog
hustruns patentbyrå i Stockholm,
som hon hade startat 1889, och
hade samtidigt deltidsanställning
som amanuens vid Naturhistoriska riksmuseet, dit också
hans svampsamling omfattande
80   000 exemplar såldes 1930. Den

Lars Romell ( 1854–1927 ) –
svamp- och spökforskare från Kumla
¢¢¢ Lars Romell var på sin
tid en högt aktad och internationellt erkänd botanist
med intresse för svamp, men
också en man med ett djupt
intresse för livets mystiska sidor, vare sig det var spökerier
eller förmågan att hitta vatten och metaller med slagruta. Han höll predikningar i
sockenkyrkan och hade tänkt
läsa till präst i Uppsala, men

avbröt sina teologiska planer
»af samvetsskäl«, men fast
besluten att ta reda på om
det »gifves eller icke gifves
ett ’lif efter detta’«. Hans spiritistiska korrespondens och
klippsamlingar i ämnet finns
numera bevarade på ArkivCentrum.
Lars Romell föddes den 4 december 1854 i Kumla, utexaminerades

inkluderar den italienske abboten Bresadolas herbarium, som
Romell skuldsatte sig för att köpa
när munken kom på ekonomiskt
obestånd. På Naturhistoriska
riksmuseet förvaras dessutom
Romells 11   000 sidor dagböcker
och andra anteckningar, 21   000
fotografiska dokument och över
2   000 teckningar.
Som mykolog intresserade han
sig i huvudsak för hymenomy-
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ceterna, dvs tickor, hatt-, skinn-,
gelé-, finger-, buksvampar m   fl.
Han skrev flera avhandlingar över
Skandinaviens och Sydamerikas
hattsvampar. Dessutom författade han svampavdelningen i Th
O B Krok & S Almqvists »Svensk
flora för skolor« ( 1883 ff ) och
större delen av texten i M A Lindblads »Svampbok« ( 1901 ). Hans
eget namn figurerar numera i
svamplitteraturen i form av släktet Romellia.
Till sin hjälp på patentbyrån
anlitade Romell – som var en
sparsam natur – unga pojkar, som
helst skulle nöja sig med kost och
logi samt förmånen att bli undervisade och få tillträde till hans
bibliotek, som omfattade 5   000
böcker på tio språk. En av dessa
ynglingar var en 18-årig Ivar LoJohansson, som senare skildrade
livet på patentbyrån i ett par av
sina böcker, bl   a i »Asfalt« ( 1979 ).
Romell beskrivs där som en gammal, något böjd man i grå lång
rock som levde ett asketiskt liv.
Förutom sina svampar och
spöken var Romell en sann fredsvän. Han försökte på egen hand
stoppa första världskriget genom
att skriva till påven och den tyska
kejsarinnan. I stället för krigets gigantiska slöseri rekommenderade
han att pengarna användes till
bekämpning av ohyra.
Trots sin fäbless för svamp
saknades de på hans middagsbord. Han samlade dem, men åt
dem inte. Han åt över huvud ta
get bara för att orka arbeta. Men
kosten blev med tiden så sparsam
att han fick skörbjugg och den
sista tiden drabbades av dagliga
svimningsanfall.
Lars Romell avled 1927. Insignierna på det hedersdoktorat som
kort före hans död tillerkänts
honom fick han först vid båren.

Bo E I Fransson



»Jag är Ludwig van
Beethoven …«

S

lagrutor och spökerier
upptog en stor del av
Lars Romells tid under 1900-talets tidiga år,
men ända sedan studieåren
strävade han efter ett få
visshet i de s   k eskatologiska
frågorna, dvs de yttersta
tingen, den hinsides världen.
Hans tro svek honom. »Att
jag någonsin kommer att bli
präst är icke troligt«, skrev
han 1917. »Jag är tämligen
övertygad, att bibeln icke är
’guds ord’ i annan mening än
varje annan dylik bok och att

det därför är bedrägeri att
söka inbilla sina medmänniskor att allt som bibeln
innehåller är ofelbart.« Så
Bibeln var sålunda ingen auktoritet, inte heller »de filosofiska argument, som kommit
till min kännedom«. Återstod
därför »de erfarenheter, som
trovärdiga personer påstå sig
ega om aflidnas förmåga att
efter döden ge sig tillkänna
och de slutsatser, som därur
kunna dragas«. Och sådana samlade han på sig en
masse.
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Han klippte ur allt han kom över
i pressen om mysterier, överna
turliga fenomen och upplevda
egendomligheter, och skrev sedan till berörda personer, präster
och andra auktoriteter för att få
klarhet. Bland annat brevväxlade
han med lärarinnan Hanna Grip
i Stockholm som en söndagsafton hösten 1906 satt och skrev
när pennan plötsligt vände sig i
hennes hand. »Jag kände, att ett
annat inflytande gjorde sig gällande. Det skrefs då med stor
kraftig stil : ’Jag är Ludwig van
Beethoven. Jag kommer direkt
från Karin Flack med helsningar.
Har nyss inspirerat henne …«
Vidare korresponderade han
med kyrkoherde Kristian Torin
i Sjövik, den fattige torparpojken
som blev kontroversiell präst i
Västsverige, och överenskom med
honom att ge sig tydligt till känna
efter döden, helst flera gånger och
»på ett så övertygande sätt som det
någonsin är Dig möjligt«. Romell
föreslog honom att t   ex skriva sitt
namn på ett framlagt papper i
närvaro av flera åsyna vittnen.
Torin svarade : »’Spöka’ för dig
har jag aldrig lofvat. Emellertid
kan du lita på, att om det varder
mig möjligt att från dödsriket
göra en påhälsning hos dig, så
skall jag icke bryta eller svika vår
öfverenskommelse, – som du till
hälften ungefär tvingade mig att
ingå med dig – ’om Gud vill’ och
’helst på ljusan dagen’. – – – Om
jag nu kommer en vacker dag, så
blif icke rädd för mig.«
Kristian Torin avled 1916, men
någon påhälsning därefter fick
nog aldrig Romell. Han ingick
samma överenskommelse med
både sin far och mor, men åtminstone modern lät aldrig höra
av sig. I ett brev 1905 skrev han :
»Hittills har hon uteblifvit. Icke
ens vid ett par materialisationsseancer, hvari jag deltog några

månader efter hennes frånfälle,
fick jag se henne, oaktadt andar i
långa banor der uppträdde i synlig måtto. Låtom oss emellertid
fortsätta att söka. Kanske skall
sanningen till sist finnas.«
Romell var noga med att få
spökerierna ordentligt verifierade
efter att ha blivit bränd vid ett par
tillfällen av spiritistiska charlataner. I ett brev till kyrkoherde
J A Dahlén i Nysätra 1911 skrev
han : »Vid ett besök i London för
några år sedan deltog jag i ett par
seanser, den ena med Husk [ Cecil
Husk ] och den andra med Craddock [ F F Craddock ] som medium,
och såg och hörde då fenomen,
som skulle varit utmärkta och tillräckligt öfvertygande, om det hela
försiggått under nödig kontroll
eller om man kunnat fullt lita på
mediernas och deltagarnas absoluta ärlighet. Men tyvärr kunde
jag icke undgå att hysa misstankar, hvilka ock, åtminstone hvad
Husk beträffar, bekräftades af en
person som föreföll initierad. Och
Craddock blef ju någon tid efteråt
’afslöjad’[ , ] om med rätt eller orätt
vet jag dock icke.«
Men tack vare andeböcker av
R D Owens, Madame Esperance,
Florence Marryat och D D Homes,
»som synas innehålla vittnesbörd
af öfverväldigande kraft«, kunde
Romell behålla övertygelsen att
det nog finns ett liv efter döden. I
annat fall »så skulle jag mest lutat
åt den tron, att allt är slut i och
med döden«, ett mål som syns
honom »mycket tröstlöst och förfeladt«. »Jag kan därför icke annat
än ifrigt önska och hoppas, att de
ljusa framtidsutsikter, som hägra
för en vid läsningen af de ofvan
nämnda böckerna, måtte befinnas vara verkligheter och icke
endast ljusa drömmar.«
Bo E I Fransson

E

tt av de spökerier som
fångade Lars Romells
intresse publicerades i
Stockholms-Tidningen den
23 oktober 1905 under
rubriken »Spökerier i Närke.
Hvarken bibel eller psalmbok
vill hjälpa. Två kvinnor mörbultas tills de bli blåsvarta.«
Han skrev till kyrkoherde
Anders Anér i Boo och bad
om förtydligande och fick
svar tämligen omgående.
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Kyrkoherden bekräftade de
inträffade spökerierna, som
ägt rum i ett torp i Boströmsberg i den egna församling
en : »… jag för min del anser
det ligga sanning i notisen …
eftersom jag sjelf insändt notisen till Nerikestidningen. Ett
feltag inkom dock i notisen,
i det jag tog fel på käring
och kallade henne Karolina
i stället för Maria Charlotta
Jansdotter.«
Spökerierna hade börjat med att
den 82-åriga »Djupströmsänkan«
( Maja Stina Andersdotter ) hade
avlidit den 25 april. Efter att rykten om oroligheter i Boströmsberg
hade varit i svang hela sommaren
och till slut nått kyrkoherden,
bestämde han sig för att bege
sig dit för att närmare reda ut
förhållandena. Dottern Edla och
pigan Maria Charlotta hade flyttat från torpet efter det som hänt,
så prästen fick för tillfället nöja

sig med att tala med grannarna.
Men på hemvägen stannade han
till vid Boo gård, där dottern nu
bodde. Hon bekräftade det som
skrivits, nämligen att hon blivit nupen om nätterna på benen
och kroppen så hon blivit alldeles blåsvart. Hon hade försökt
skydda sig med böcker, men det
hade inte hjälpt. Hon kunde stundom »skönja skepnaden, der den
stod vid spisen, ehuru andra som
voro i rummet ej sågo den«. Hon
berättade vidare att hon känt liklukt och när hon bett modern att
säga vad hon ville henne, bara
uppfattat ett kväsande ljud och
ett hest skratt »som af en skata«.
Edlas 7-åriga flicka ( Ellen Jakobina Cecilia ) bevittnade också
fenomenet. Hon hade börjat storskrika och sagt att mormor gick
på åkern nere vid höhässjan, klädd
som »när Ni lade henne i kistan«.
Det hade varit omöjligt att bo
kvar i Boströmsberg. Torpet stod
öde och tomt. Ingen vågade flyt

Spökerier i Närke

Ett urval av Lars Romells
efterlämnade verktyg.


ta dit för spökeriernas skull. En
kvinna som lovades husrum där
förklarade att hon förr skulle
luffa land och rike omkring än
bo där, och en arbetare som erbjöds att bli torpare i Boströmsberg hade sagt att förr finge de
föra honom till fattighuset än dit.
Enligt tidningsartikeln om
spökerierna förklarades oroligheterna av att modern skulle
ha varit sträng och hård mot sin
dotter och hotat att, eftersom
hon inte kunde få bukt med dottern i livet, så skulle hon göra
det efter sin död. Och strax efter
hennes bortgång började dottern mycket riktigt hemsökas
och bli blånupen om nätterna.
Kyrkoherde Anér skrev till
Romell att gumman Djupström
hade varit baptist, »och derför
tycka baptisterna att det går deras
ära förnär, att en deras medlem
skall spöka«. Baptistpredikanten Olof Persson menade att det
hela bara var Edlas inbillning.
Anér fortsatte dock sina undersökningar. Hemma i prästgården
kände kyrkoherden »liksom en
maning att … medelst psykograf,
en blyertspenna som en stund
hålles på papperet tills den går
sjelf, göra förfrågningar« och fick
då från andevärlden veta att det
i själva verket inte var modern,
utan fadern, Johan Djupström,
som gick igen och var vred för dottern Edlas hårdhet mot modern.
Anér var övertygad om att
spökerierna verkligen ägt rum
och konstaterade i sitt brev till
Lars Romell : »Spiritismen synes
vara lika misskrediterad i vår tid
som Astronomin under Galilei
dagar. Och de som något syssla
med fördolda ting blifva, om än
icke brända, dock misskända.
Detta är en lott som alltid tillfallit
vetenskapen och religionens män.«
Bo E I Fransson
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På Arendorffs tid

V

ictor Arendorff ( 1878–
1958 ) har Nils Ferlin
att tacka för sin odödlighet i visan »På Arendorffs
tid« ( egentligen en kuplett
tillägnad Arendorff ), den som
börjar med orden :
På Arendorffs tid
då var himmelen vid
då var stjärnorna nära att se.
Det var glädje och skratt ;
blev man haffad en natt
var de’ ingenting särskilt me’
de’.
Arendorff var en legendarisk bohem och skald i Klara
kvarteren i Stockholm. Han
och Lars Romell stod varand
ra nära. I ett brev till polisens detektiva avdelning i
Stockholm i januari 1910
begärde Romell att den
anmälan han gjort mot
Arendorff någon eller några veckor före jul måtte avskrivas och i samma brev
berättade han om deras gemensamma förflutna.
Romell hade först lärt
känna Arendorff på Östermalms Allmänna Läroverk,
där han undervisat 1887–1890 i
modersmålet, tyska, matematik
och naturlära. Arendorff var en
av hans bästa elever.
I 20 års tid hade han sedan
ingen beröring med eller kunskap om honom »förrän han en
dag uppenbarade sig hos mig som
förfallen drinkare. Jag tog honom
då till mig, lät tvätta och bada
honom sen och kläda honom anständigt samt gaf honom förutom
bostad nödigt underhåll i tanke
att han kunde upprättas ur sitt
ömkliga förfall. Men jag blef be-

sviken. Han svinade åter ner sig
och visade dessutom sin tacksamhet mot min välvilja på det viset
att han förskingrade böcker ur
mitt bibliotek för att använda inkomsten deraf till fortsättning av
sitt buslif. Jag anmälde honom då
och han fick några månaders vistelse på Svartsjö.«
Efter frigivning från Svartsjö
tog Romell emot honom för andra
gången,
men för-

söket att »vänja honom vid ordnadt och samhällsnyttigt lefnadssätt« misslyckades än en gång
och han fick därefter tillbringa
ett par år på Berga alkoholistanstalt.
Arendorff sökte efter den tiden
åter upp Romell, vilket han lönade med att redan efter tre dagar
åter vara berusad och dessutom

ta med sig en av Romells överrockar utan lov. Men han kom
tillbaka och Romell började nu
»tro att det abnorma lifvet icke
uteslutande, som jag förut trott
berodde på lättsinne[ , ] utan nog
torde böra förklaras som yttring
af någon slags psykisk sjuklighet«.
Romell tog honom sålunda än en
gång till nåder, »och han har sedan dess uppfört sig väl och varit
nykter«.
Arendorff hade dessförinnan
skrivit till Romell då och då. I
december 1909 skrev han bl   a
att han ibland brukar besöka Hinke Bergegren ( tidningsman och socialistisk agitator ). »Han har
velat mitt bästa, beredt
mig arbete, såsom korrekturläsning o dyl.,
men nu har han intet
’knog’ åt mig, ty deras
tryckeri är nu i Södertelje«.
»Jag har svårt att
skrifva mer med pennan – udden sitter lös
– men kontentan af
min epistel är, att jag
blir nykterist och afstår
från vidare sällskap med
mina supbröder. Några
kvinnliga dryckeskamrater
har jag inte.«
»… om du kanske minnes kan
jag arbeta, flitigt arbeta, när jag
vill. Och ännu har icke spriten så
förhärjat mig, att min arbetsförmåga i någon mån blifvit nedsatt.
Du kan därför vara viss om, att
jag skall ligga i som en myra.«
Det var innan Romell polisanmälde Arendorff strax före julen
1910.
Bo E I Fransson
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Fr v Helge Hagberg, Margret Andersson och Bo Haglund har studerat året
1956 utan och innan.

Forskarcirklar om historiska år
¢¢¢ Hösten 2005 startade
ArkivCentrum forskarcirklar
för allmänheten. Syftet var
att kartlägga vad som hände i
Örebro ett specifikt årtal. Tre
grupper kom igång, som tog
sig an åren 1906, 1945 och
1956, och i höst har en ny
grupp börjat studera 1939.
ArkivCentrum står för handledning och hjälper till att ta fram
och tipsa om material. Tanken
är att gruppernas forskning skall
redovisas i någon form. För att
hålla ihop de olika gruppernas
slutprodukter finns det vissa
gemensamma teman som skall
fungera som en röd tråd genom
de olika cirklarna; bostadssituationen i Örebro, arbetsmarknaden samt fritid och nöjen är exempel på sådana teman. I övrigt

är det cirkeldeltagarna själva som
bestämmer hur de vill lägga upp
sitt arbete och vad de vill forska
om. Fortsättningsvis kommer vi
här på ArkivCentrum att ha nya
cirklar som skall forska om nya
årtal och på så vis kunna kartlägga händelser i Örebro år från år.
En av de grupper som startade
under hösten 2005 var de som
studerat 1956. De har nu blivit
klara med en skrift om vad som
hände i Örebro det året. Margret Andersson, Bo Haglund och
Helge Hagberg tycker att det har
varit roligt att gå tillbaka och se
hur det var på den tiden.
– Det är många namn och
händelser som är bekanta även
om jag är för ung för att minnas
så mycket från den tiden, säger
Margret. Genom den här cirkeln
har man kunnat fördjupa sig lite

mer och få en bättre bild av vad
som hände och hur det var.
  – Det har varit kul att jobba
tillsammans i en grupp även om
jag var tveksam ett tag om det
skulle bli någonting av det hela,
säger Bo. Men nu när skriften
är klar känner jag mig jättenöjd
med det arbete vi lagt ner.
Andreas Jeppsson
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varslar samtliga 50 anställda och
skofabriken REO läggs ner och 15
arbetare friställs.
Varslen fortsätter resten av
våren : Bååts AB gör sig av med
21 personer, Lundins 3, Hansells
6 och Örebro Skofabrik varslar
11 personer.
Men positivt i all bedrövelse
är att nästan alla som fått lämna
sina anställningar har kunnat
placeras på andra skofabriker eller inom andra yrkesområden.
Endast några äldre anställda
förblir arbetslösa.

är i tre plan och innehåller förutom Tre Rosor också Juvelens
Livs, en skosalong, ett kaffeoch tehus, en damfrisering och
en skönhetssalong.

Motortorpedbåt på grund i SM-final i bandy
ÖSK Bandy, svenska mästare
Hemfjärden
1955, gick till SM-final även i år
Två motortorpedbåtar från
svenska flottan gästade Hamnplan i Örebro den 18 augusti.
Stadens flickor gladde sig mycket åt blåjackornas besök. Betyget
från sjömännen blev att Örebro
var den trevligaste stad man besökt.
Men det var innan den något
snöpliga hemfärden, där en av
båtarna gick på ett berggrund
i Hemfjärden och fick bogseras
till hemmahamnen.

Varuhus invigt

Varuhuset Tre Rosor vid Järntorget har invigts. Varuhuset

och mötte i finalen Bollnäs med
bland andra Gösta »Snoddas«
Nordgren i laget. ÖSK var inte
lika lyckosamma som i fjol, utan
fick stryk med 3–2.

Skoindustrin
i kris
Ett flertal företag inom skoindustrin råkar under våren i svårigheter på grund av rådande
kreditrestriktioner.
Redan i januari hade skofab
riken Ideal försatts i konkurs
och i mars varslar Persson & Co
29 personer, Läderstansning AB

Nyheter i korthet

• Den framstående manskören
Lorelei firar 30-årsjubileum på
Konserthuset med Bertil Boo
som solist. Med bland sångarna
fanns även körens grundare Karl
Blomgren.
• 16 anställda vid Nordemalm
& Co på Storgatan har vunnit
200  000 kronor på lotteri. Och
inte bara de : T f kriminalassistent Egon Tuvestad har ritat
ihop en tolva på tipset och blivit
44 410 kronor rikare.
• Korsningen
Storgatan–
Järnvägsgatan blir ljusreglerad.
• Varuhuset EPA vid Järntorget utsätts för en kassaskåpskupp. Tjuvarna kommer över
47  000 kr.
• Väl insuttna Grand Hotell
har lagts ner och in har Juvelens
Livs och varuhuset Tre Rosor
flyttat.
• Kung Gustav VI Adolf besöker Örebro den 30 september.
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Svampen
under
byggnad
Örebros nya vattentorn reser
sig mot skyn. Bygget påbörjades
1955 och ska pågå ännu ett år.

Kall februari

Februari 1956 är den kallaste februari månad sedan krigsåren.
Medeltemperaturen i Örebro
uppmäts till minus 11 grader,
mot det mer normala 4 grader.

Järnvägsjubileum

100-årsminnet av Nora Bergs
lags Järnväg firas bland annat

13

genom att prins Bertil åker veterantåg från Örebro till Nora.

Bränder i Örebro

Örebro Förpacknings AB brinner den 3 juni och Örebro Snickerifabrik och dess virkeslager
står i ljusan låga den 14 juli.
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Karl Viktorsson – Fjugestaprofeten
¢¢¢ Han kallades Fjugesta
profeten, Karl Viktorsson
(1866–1949), som med Gud
på sin sida cyklade land och
rike runt och predikade det
tusenåriga fredens rike. Hans
religiositet kom på kollision
med såväl statskyrkan som
de frireligiösa samfunden,
inte minst när han byggde sin
egen predikosal och tolkade
skapelseberättelsen på sitt
högst egna sätt. Hans freds
iver fick honom att skriva till
världens ledare för att få slut
på det pågående världskriget
och här hemma uppmanade
han de inkallade soldaterna
att vägra bära vapen.

K

arl Viktorsson föddes den 9 januari 1866
i Frösvi, Edsberg. Att
växa upp i Edsberg på den tiden
innebar oftast att vara frireligiös.
Patron Hedengren på Riseberga,
som själv aldrig bröt med statskyrkan, hade släppt lös en lavin
av andlig väckelse och Karl kom
tidigt till tro. Men han studerade bibeln flitigt och tänkte
själv. Han kom under hela livet
att bli en sökande själ och bytte
upprepade gånger hemvist i
olika samfund. Han ville också
komma ut i världen för att se och
lära sig. Med sin fars välsignelse
anträdde han vid 25 års ålder
en vandring ut i Europa. Hans
lärotid kom att vara sex år och
han provade på ett antal olika
arbeten från Danmark i norr
till Bulgarien i söder. Under den
tiden fick han många vänner.
Hans dröm att avsluta med en
pilgrimsresa till Jerusalem stoppades i Konstantinopel eftersom

det var oroligheter i det Ottomanska väldet.
Han återvände hem till byn.
En förfallen gård där han såg
möjligheterna att bygga upp något nytt med hjälp av alla idéer
han hade med sig väckte hans
intresse. Han friade till ägarinnan som hette Maria Josefina
Johansson och var på väg att
bli gammal ungmö. Förutom
gården fick han en i särklass
god hustru och en djup och
ömsesidig kärlek kom att prägla
äktenskapet. De välsignades med
fem barn. Karl var snart i full
färd att förverkliga sina planer.
Gamla nedgångna byggnader
ersattes med nya där goda idéer
från utlandet blandades med
Karls egna. Nya jordbruksmetoder infördes och bästa tänkbara
raser i kreatursbesättningen
gällde liksom att gå i spetsen för
den tekniska utvecklingen. Sina
vänner ute i Europa höll han täta
kontakter med genom brev. Några av dem sände sina barn för
längre vistelser i Karls hem. Med
träget arbete växte här fram ett
mönsterjordbruk och samstämmiga vittnesbörd från hans barn
talar om en Sörgårdsidyll. Sedan
han byggt tillräckligt på gården
skaffade han utlopp för sin lust
att bygga genom att uppföra ett
hyreshus i Fjugesta. Stabilt så det
förslog; folkhumorn döpte det
till Sing-Sing.
År 1931 upplevde makarna
Viktorsson en stor glädje då förs
ta barnbarnet, som råkade vara
jag, föddes. De såg då fram mot
en lång och lycklig ålderdom
med många fler ättlingar som
skulle fullkomna deras lycka.

Ensamma år
Snart skulle deras glädje vändas i
djupaste sorg. Efter en kort sjukdom avled hustrun Maria 1932.
Ingen kunde nog förstå Karls
djupa sorg och hur oändligt
mycket hon betytt för honom.
Hon hade alltid låtit honom välja
väg själv, men på ett förunderligt
sätt fått honom att välja rätt. Nu
stod han där ensam och vilsen i
livet. Dottern Gärda och sonen
Sven hade av omtanke om fadern
tagit över allt arbete på gården
och han kände sig som om ingen
behövde honom. Återstod då för
honom att sköta Sing-Sing och
så en mängd religiösa grubblerier på nätterna. Så småningom
kom han till klarhet att inget
religiöst samfund passade riktigt
med hans syn på kristet liv. Han
byggde ett nytt hus mitt emot
Sing-Sing och där började han
hålla religiösa sammankomster
och snart hade han fått såväl
statskyrkan som alla frireligiösa
församlingar emot sig. Det gick
så långt att de krävde att hans
hus skulle rivas.
Profeten träder fram
Världen rustade till krig. Ändå
kom krigsutbrottet som en fullständig överraskning för Karl.
Sedan ungdomens vandringar
hade han många vänner i Tyskland. Han följde med vad som
hände i tiden och i radio fick
han in nyheter från Tyskland.
Den nazistiska propagandan
framställde Hitler som en stor
vän av fred och rättvisa. Karl
fick inte klart för sig vad nazismen verkligen stod för och
när Tyskland utan att lossa ett
skott införlivade Österrike och
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Karl Viktorsson (1866–1949), mera känd som Fjugestaprofeten. Religiösa
grubblerier och en brinnande fredsiver gjorde att han valde sin högst personliga väg i livet, föga uppskattad av dåtida kyrkofäder och frireligiösa
samfund.
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Tjeckoslovakien trodde han att
det var folkviljan i dessa länder
som talat. Att Hitler utan blodsutgjutelse tagit steg mot ett enat
Europa vittnade om att han var
en stor statsman. Hitlers anfallskrig fick honom att tänka om.
För Karl, som alltsedan hustruns
bortgång haft svårt att finna sin
plats i tillvaron, förändrades i
ett slag allt. Han såg klart att det
som nu övergick mänskligheten
var den stora vedermödan, som
omtalas i uppenbarelseboken.
Efter denna skulle det tusenåriga
fredriket komma. Med ens kände han att han var kallad till att
ägna resten av sitt liv att kämpa
för att få slut på kriget och att
vara med och forma det rike som
skulle komma därefter. Beslutsamt började han förbereda sin
mission. Pennan var flitigt i bruk
då han skrev ner sina tankar.
Den 30 oktober är ett dokument
daterat där han utvecklar sin
plan hur en framtida världsordning borde se ut. Den tar i första
hand sikte på Europa, men när
den är fullkomnad borde den
täcka hela världen. Det talas om
ett enda rike uppdelat i regioner.
Länder med mer än tio miljoner
invånare skulle delas upp i flera
regioner. Regioncentra skulle
ha samlingslokaler för 36 000
människor och högskolor och
seminarier. Regionerna skulle
styras av ett råd på 10 personer
och över förbundsstaten skulle
12 man valda av folket regera,
men ej ha sin makt i militär utan
i dygd och rättvisa.
Så snart han kunde startade
han sin mission kors och tvärs
genom vårt land. Med tåg, buss
och båt tog han sig fram, men
allra mest på sin cykel. Hans
lyxhotell kunde vara ett vandrarhem, men också en hölada
eller en parkbänk kunde få
duga. Budskapet till de inkal-

lade soldaterna var att de skulle
vägra tjänstgöra. Deras andliga
ledare anklagade han i skarpa
ordalag. Den massiva propagandan för att försvara vårt land till
sista blodsdroppen hade gjort
sin verkan och ingen ville lyssna
på Karl. Lika dåligt gehör fick
han när han sände telegram till
de krigförande ländernas ledare
med uppmaning att göra fred
med gemensamt försvar för hela
världen.
När han återvände från sina
resor och det var vinter kom han
och bad oss om logi några dagar
i stället för sitt oeldade rum i
Sing-Sing. Det fick han gärna
och han gav generöst ersättning i form av saker som kunde
komma till god användning. För
oss barn var det högtidsstunder
då han gärna sysselsatte sig med
oss. Han hade en del att berätta från sitt brokiga liv. Ibland
förmådde vi honom att visa
sitt paradnummer, att bita sig i
tårna. Hur många i den åldern
är så viga.
Innehållet i hans skrifter ändras märkbart i krigets slutskede.
Året 1944 kommer han till sin
syn på skapelsen och de första
människorna. Han var inte
okunnig om Darwins teorier,
men i det mesta är det Karls
egna tankar om hur det skeende som pågått i många tusen
år fram till våra dagars människa gått till. Han framlägger
inga vetenskapliga bevis, men
framhåller hela tiden att det är
Gud som är skaparen och styr
utvecklingen från början till
slut. Har han inte redan varit på
kollisionskurs med alla kristna
kyrkor så är han det nu.
Kanonerna tystnade i maj
1945. Nu borde Karls mission
vara avslutad och han kunde dra
sig tillbaka och sköta Sing-Sing.
Han ansåg tvärtom, att nu bör-

jade hans verkliga uppgift som
var att aktivt verka för det kommande tusenåriga fredsriket.
Samtidigt som han flitigare
än någonsin är verksam i Sverige börjar han att blicka ut över
gränserna. Redan den 21 september gör han sin första resa
till Norge och norrmännen tog
mycket väl emot hans budskap.
De betalade för hans skrifter och
samlade in pengar till hans mission och bad honom att komma
tillbaka.
Hemkommen från Norge
kommer han instörtande på min
arbetsplats vid Sven Pettersson
Speceriaffär. Han har skrivit till
USA:s president Harry S. Truman och presenterat sin plan för
det tusenåriga fredsriket. Genom
amerikanska legationen har han
fått svar: »Legationen har erhållit
instruktioner att meddela Eder
att de omsorger Ni visat genom
att bringa Edra åsikter till presidentens kännedom är mycket
uppskattade.« Nu är Karl eld och
lågor och skall iväg till Amerika
och träffa presidenten och han
vill ha med mig som tolk och
hjälpreda. Jag blir förskräckt.
Visst vore ett äventyr i Amerika
lockande, men hur skulle jag
duga till tolk med ett engelskt
ordförråd omfattande några
hundra ord? Dessutom skulle
jag, en grabb på 14 år, aldrig få
mina föräldrars tillåtelse. När
inte Truman ville betala resan
rann det hela ut i sanden.
Ganska tidigt under hans
verksamhet började man kalla
honom Fjugestaprofeten. Det
blev fler och fler som kallade honom så. Han blev nog en aning
smickrad att man ville jämföra
honom med de stora bibliska
gestalterna. Men han var alltför
ärlig att själv använda sig av den
benämningen. Visst hade han
sina uppenbarelser och skägg
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Fredsaposteln på missionsuppdrag i Örebro.

och hår växte till
allt mera profetiska
proportioner. Den
stora uppenbarelsen
som han nedtecknade i september 1946
övertygade honom
om att han verkligen
besatt profetiska
gåvor. Från och med
nu började han sina
skrifter med, »Sveriges Fjugestaprofet
har ordet och sanningen som han
förkunnar.«
Vid sitt sista besök
hos min mor märkte
hon att han var mer
rastlös än någonsin
och hon bad honom
att ta det lugnare. Nej
det kunde han inte,
han hade så mycket
att hinna med och
hans återstående tid
var så kort. Var det
något profetiskt över
det han sade? I hans
anteckningar från år
1948 beskrev han vad
som hänt på det årets Torpkonferens. Hur han blev omringad
och på väg att tvingas in i en
bil. Han räddades av en person
som ingrep och stoppade borttransporten. Samma sak hände
vid Torp 1949. Den här gången
var det ingen som kunde hejda
dem som såg som sin uppgift att
få bort honom därifrån. De hade
ingen polismans befogenhet att
bruka våld när de trängde in
honom i en liten bil. Sedan körde
de honom ett par kilometer och
lämnade honom hjälplös i en
beteshage. Där hittades han.
Förlamad fördes han till sjukhus.

Nöjd med att få dö för sin tro
avled han ett par veckor senare.
Med eftervärldens ögon
Sett med mänskliga ögon var
förstås hans verksamhet för
fredens sak ett enda stort misslyckande. Förutsättningarna
för att han skulle nå framgång
var i praktiken obefintliga.
Han fick aldrig riktigt fram sitt
budskap därför att hans tal och
hans skrifter blandades till i den
ordning hans tankar flöt fram.
För de flesta människor verkade
det svårt att förstå. Majoriteten
av svenskar stödde vår militära

beredskap då man var övertygad om att den höll oss utanför
kriget. De kristna, vilka var
hans främsta målgrupp i denna
fråga angrep han häftigt. Hans
hotelser om evigt straff och pina
var ju på inget sätt ovanliga,
sådant predikades i varje kyrka
och bönhus på den tiden. Om
han tagit hjälp för att organisera
verksamheten, att redigera skrifter, och förbereda kampanjer
kunde han ha fått ett helt annat
genomslag. I Norge koncentrerade han uppmärksamheten på
uppbyggnaden av det fredsrike
han väntade skulle komma. Där
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hade han också en viss framgång. Eftersom han helt och fullt
var övertygad om att han följde
Guds röst i allt han företog sig
blev denne i grunden vänlige
man en stridbar vapendragare
för den allsmäktige. Att han då
skulle lyssna till mänskliga råd
var för honom helt främmande.
Den herre han så troget tjänade
har säkert andra synpunkter än
vi på vilket resultat han uppnådde i sin verksamhet.
Var han då en profet? Otvivelaktigt hade han en kallelse som
gick ett stycke över vad vanliga
präster och predikanter får. Att
jämställa honom med bibelns
profeter är nog att gå för långt.
Kanske vi kan kalla honom en
lokal profet. På så sätt ger vi
honom denna status i sin egen
stad, vilket ju sällan varit någon
profet förunnat. En drömmare
var han i alla händelser, Drömmar slår ibland in fast de kanske blir lite annorlunda. Den
enade värld i fred och försoning
som han drömde om har åtminstone i Europa tagit några
steg i rätt riktning. Vi har sett
folkrörelser utan vapen stoppa
krig och diktaturer. Långhåriga
och skäggiga profetkopior fick
på sjuttiotalet USA att lämna
Vietnam. Berlinmuren föll inför
det oemotståndliga folktrycket.
Själv var jag i Polen dagarna för
kommunistregimens fall. Folkets vilja talade och de militära
vapnen var tysta. EU motsvarar
kanske inte exakt vad han tänkt
om ett enat Europa, men tullmurarna är borta, passfrihet råder,
folk får flytta fritt och liksom
Karl kan vi skaffa oss vänner
i alla länder. Kretsen utvidgas
efter hand och kanske det en
dag kommer att omfatta hela
världen. Vetenskap och teknologi har utvecklats på ett sådant
sätt som han skulle ha gillat.

Jag skulle mycket väl tänka mig
honom cykla omkring med en
bärbar dator i unikaboxen och
mobilen vid örat. De kristna
samfunden har inte övergått
till att omfatta Karls lärosatser.
Däremot samarbetar alla riktningar på många sätt, något
som var omöjligt på fyrtiotalet.
Dessutom vågar man numera

D

etta är en förkortad version av den
uppsats jag skrev
under den lokalhistoriska
kursen 2005–06. Ämnet för
min uppsats var Karl Viktorsson, känd i hela vårt land
som Fjugestaprofeten. Efter
hans död för 57 år sedan har
han blivit nästan bortglömd,
hans liv och gärning skulle
tystas ner. När jag nu satt mig
ner att skildra hans märkliga
levnadsöde har jag fått höra
många positiva reaktioner
från hans barnbarn och
barnbarnsbarn. Ett sådant
stöd har uppmuntrat mig i
min föresats att söka skapa en
sann bild av honom och vad
han gjort under ett omväxlande 83-årigt liv.
För två år sedan läste jag
bokserien om Riddaren och
Superhjälten Arn. På ett par
tusen sidor skildras hur alla
tänkbara goda egenskaper
samlats hos en man. Otroligt
tänkte jag ända tills jag började gå igenom materialet om
Karl Viktorsson. Här hade vi
en superhjälte som dessutom
var verklig och ingen romanfigur. Styrka och intelligens
plus alla andra goda egenskaper hos Arn återfanns
också hos Karl Viktorsson
Skillnaden mot Arn var att
han använde sig av pennan

inom församlingarna ifrågasätta
och öppet diskutera sådant som
var helt tabu för så där 60 år sedan. Karl sökte alltid nya vägar
till sanningen. Om han hade
levt i dag skulle han säkert fört
fram nya sanningar, som de inte
skulle till fullo acceptera.
Karl Olof Karlsson
och det talade ordet i stället för svärdet. Att båda fick
dö i kamp för det de trodde
var rätt och sant fullbordar
bilden av superhjälten.
De källor jag använt mig
av är inte några arkiv. Om det
eventuellt finns något material räcker det knappast att
ge någon sann bild av mannen bakom Fjugestaprofeten.
Jag har i stället använt mig
material som finns bevarat
inom släkten. Mycket är
bortkastat men det som finns
kvar tycker jag ger en god
bild av honom. Först har vi
hans Opholdsbog från hans
sexåriga vandring i Europa.
Sedan finns hans dagbok från
åren 1902–1905. Från tiden
därefter och framåt har hans
barn och då främst min mor
berättat en hel del som jag
minns. Från mitten av 30-talet har jag personliga minnen
av honom. Hans unikabox
som förvaras i mitt hem är
den verkliga guldgruvan då
där finns mängder av papper att undersöka. Där finns
restupplagor av hans skrifter,
drygt 40 st originalmanuskript och andra tankar han
nedskrivit, spridda anteckningar från hans många
resor.
Karl Olof Karlsson
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Choklad, choklad, choklad. Nicklas
Lindersson ( t   v ) föreläste och lät
lyssnarna provsmaka guldstänkta
praliner.

Arkivens Dag 2006
¢¢¢ Den stora begiven
heten under Arkivens Dag
på ArkivCentrum var utan
tvekan föreläsningen av Nicklas Lindersson från Venus
Choklad i Askersund med
provsmakning av chokladbitar och praliner ( en av dem
för övrigt dekorerad med 22
karats guld ! ).
Dessförinnan hade författaren
Sture Nilson berättat om mat i
gångna tider under rubriken »På
jakt efter förlorade smaker. Om
forna tiders kök«.
Hela ArkivCentrum domine
rades av utställningar, bl   a om
Örebro Kexfabrik, och i föreläsningssalen visades ( när inga
föreläsningar hölls ) rörlig film
från Örebro i gångna tider och
reklamfilmer från Ekströms.
Den traditionella tipsprome
naden gick i matens och dryckens tecken, precis som hela årets

Arkivets Dag. Besökarna grunnade bl   a över svaret på frågan
»Vad är en sommelier ?« ( 1. En
stor sked. X. Vinkypare. 2. En afrikansk frukt ).
Bo E I Fransson
En av flera utställningar under
Arkivens dag : memorabilia från
Örebro Kexfabrik.

Sture Nilson ( ovan ) berättade och
Lena Nordlund ( nedan ) bjöd på
blåbärssoppa och Risifrutti.
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Olle Söderlunds Quintette.

Nu är det klart :
Folkrörelsearkivet och
Företagsarkivet går samman
¢¢¢ En mörk och småkulen novemberkväll blev det
klart : Folkrörelsearkivets och
Företagsarkivets extrainkallade medlemsmöten beslutade att gå samman i den
gemensamma organisationen
ArkivCentrum Örebro län. Till
dess första ordförande valdes
Birgitta Almgren från Lokasällskapet.
Det hela firades med kaffe och
svängig nostalgimusik av Olle
Söderlunds Quintette, dvs Olle
Söderlund själv plus Hans-Olov
Karlsson, Bengt Linusson, Per
Nilsson och Christer Nilsson.
Däremellan informerade Katalin Gere om aktuella ting från
Riksarkivets nämnd för enskilda
arkiv.

Ny ordförande för den nya
organisationen ArkivCentrum
Örebro län : Birgitta Almgren.

