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Ånyo ett år ligger snart bakom oss. Organisationen ArkivCentrums första år. Vi har all anledning
att vara nöjda med sammanslagningen, som har gjort verksamheten administrativt mer lättarbetad och mer genomskinlig.
Det har varit full fart hela året med massor av besökare, forskare och kontakter av alla slag.
Vårt mest långväga besök kom från Indien, men vi kunde också notera ett givande utbyte med
norska kolleger på besök i november. Lokalhistoriska kursen har varit fulltecknad och vi har haft
en utbildning för Nerikes Allehandas journalister i Örebros historia. Intervjuprojektet har rullat
på för fullt och får förhoppningsvis en fortsättning nästa år. Arkiven fortsätter att rasa in. Vårt
forskningsråd har etablerats och lagom till julhandeln har vi publicerat två böcker. Vi har börjat att
rekrytera individuella medlemmar.
En komplett redovisning av innevarande års arbete sker i nästa nummer av Aktstycket. Nu tar vi
snart julledigt och önskar alla medlemmar och kontakter en God Helg och ser fram emot nästa års
Hindersmässaföreläsning den 24 januari på temat »Vem styr Sverige?« med professor Anita
Göransson från Linköping.
Alla önskas en spännande julläsning
Yvonne Bergman

Vem styr Sverige? Om klass, kön och
etnicitet i maktens korridorer
Hur är makten egentligen
fördelad i vårt land, vilka
bestämmer, vilka har inflytande?

Det frågar sig Anita Göransson i en stor undersökning av
de svenska makteliterna.
Det är en världsunik studie som

c:;.;;:;::;:;;;:;;;? bygger på tusentals enkäter som

ArkivCentrum
Örebro Län
Nikolaigatan 3 • 70210 Ö REBR O
Tfn 019-61129 oo (även texttfn)
Fax 0 19 - 6 11 8 1 2 0
E-post: arkivcentrum@arkivcentrum. se
Internet: www.arkivcentrum. se
Öppet måndag-fredag kl o8.30-17.oo
(lunchstängt kl12.00-1}.00)
samt sista lördagen i m ån aden (aug-maj)
klw.oo-14.00. Kvällsöppet tisdagar
kl17.oo-2o.oo (aug-maj).
Aktstycket nr 5 1, <lrg 12

skickats ut till svenska makthavare inom politik, näringsliv, kultur och vetenskap, förvaltning,
organisation och media. Den
kom våren 2007. Positioner och
inflytande har undersökts med
hänsyn till social bakgrund, kön
och etnicitet. Vad har då Anita
Göransson och hennes forskarkollegor funnit?
Vilka eliter är mest öppna, var
finns den största mångfalden?
Vilka är mest homogena och ogenomskinliga?
Ja, det får Du veta den 24 ja-

nuari klockan 19.00 på ArkivCentrum.
Anita Göransson är en av Sveriges främsta ekonomhistoriker
och är nu professor i Linköping
på tema Genus. Vi lovar en intressant kväll.
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Kriminalkommissarie Hallgren
minns sin barndoms jular

V

arje gång, som jag ser en
hjärtformad korg av flätat glanspapper – såsom
den här ovan – vare sig det är en
färdig produkt eller en färglagd
bild, erinrar jag mig min barndoms fattiga julhelger. Hur armt
och eländigt vi än hade det,
ordnade mamma alltid på något
vis med en julgran och litet ljus
och annan grannlåt till den. Och
då naturligtvis sådant, som var
billigt i anskaffning.
Det blev i regel ett paket ( 10
st ) vita julgransljus, ett tiotal

små flaggor av papper, vanligtvis
med olika nationers färger, ett
dussintal julgranskarameller,
litet glitter och några korgar av
här förut antytt slag.
Hon köpte några ark glanspapper i varierande färger, varav
hon och jag tillverkade korgarna.
Det var ett tämligen enkelt förfarande. Greparna klistrades fast
vid korgen. Och klistret bestod
av en smetig blandning av vetemjöl och vatten. För att korgarna
skulle puta ut litet och därmed
ge sken av, att de innehöll någon
godsak, lades något litet föremål
i dem.
Det fick icke vara ätbart, ty
då hade det knyckts omgående

Förre kriminalkommissarien Hans
Hallgren ( 1906–1994 ) berättar om
sin barndoms jular på 1910-talet
– och alldeles speciellt julen 1914
med dess besvikelse och självsvåld.

och försvunnit i någon hungrig
barnamage. De med krusade
pappersfransar försedda, olikfärgade julgranskaramellerna
brukade redan julaftonskvällen
tullas på sitt söta innehåll. Icke
genom att karamellens omslag
revs sönder utan genom fingerfärdig, finurlig utklämning av
den åtråvärda kärnan. Därigenom behöll karamellen i stort
sett sitt ursprungliga utseende
och tjänade alltfort som julgransprydnad.
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Någon gång kunde det hänga
några bleknosiga små äpplen i
granen. Ett under varje julgransljus, i haken på den spiralformade ljushållaren av förkopprad järntråd. Men ganska fort
drabbades dessa äpplen av bett
från gottsugna ungar och miste
därmed också sin funktion som
balanshållare åt ljusen. Som började peka än hit, än dit, utom de
som satt högst upp i granen. De
var oåtkomliga för »vargarna«
och pekade därför åt rätt håll:
uppåt mot julträdets toppflagga.
Som alltid var svensk och litet
större än de övriga i fanborgen.
Ibland var det en tretungad

örlogsflagga.
Julklappar var i regel sällsynta. Ibland kunde dock mamma
ha råd att köpa några små persedlar till vår klädsel. Som ständigt behövde kompletteras. Och
varje litet tillskott därtill vid
juletid gavs då namnet julklapp.
Understundom hände det, att
moster Gerda skänkte oss ungar
några små paket. Även de i regel
innehållande nyttosaker.
Periodvis bodde jag hos mormor Augusta och moster Gerda
och försörjdes då av dem. Och
jag trivdes väl i denna vänliga
miljö. Jag hjälpte mormor med
en och annan småsyssla och gick

ärenden åt henne. Då och då till
handelsbod eller bageri. På en
papperslapp skrev hon ned, vad
hon ville handla, och pengarna
till det omvecklades av papperet
ifråga. Och det och likviden höll
jag hårt inneslutna i min ena
hand.
En dag frågade moster mig,
vad jag skulle vilja ha, om någon
ärnade skänka mig en julklapp.
Glatt överraskad. svarade jag
omgående : »Tennsoldater !« Pojkar i min bekantskapskrets ägde
större eller mindre arméer av
tennsoldater. Det var den tidens
favoritleksak bland oss. Men jag
Syskonen Hans och Britta Hallgren
fotograferade av moster Gerda en
dag i augusti månad 1913. Hans
var då drygt 7 och Britta nyss
fyllda 6 år. Reproduktion av
ett gammalt och illa
medfaret kort.
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själv hade icke en enda krigsman
i min sold. Jag var en 9-årig general utan manskap och vapen.
Och så kom då julaftonen, och
moster överräckte till mig en
liten pappersomslagen kartong,
log och önskade mig en God jul.
Och jublande inombords tog
jag emot gåvan och tackade för
den. När jag fick den i min hand
hörde jag ett dovt skrammel
inifrån paketet. Och jag tänkte:
Tennsoldater !
I hast rev jag av det färgglada
omslagspapperet kring kartongen och öppnade den. Och fann
då till min snopenhet och ledsnad, att den icke innehöll några
tennsoldater utan ett dussintal
chokladbitar av olika form. Jag
minns nu icke, om moster såg,
hur besviken jag blev. Men när
min ledsnad avklingat något,
dämpade jag min sorg ytterligare
genom att avsmaka godsakerna.
Och på dem var det inget fel. De
tillhörde min älsklingsföda – när
jag någon sällsynt gång fick den
i min hand och fort därifrån in i
min mun.
Någon tid efter samma julhelg
gästade mamma och jag fru Ida
Pettersson med make och fosterson. Han hette Martin och var

tre år yngre än jag. Det visade
sig, att han fått flera fina julgåvor, bland dem en tropp tennsoldater. Tidigare var han lycklig
ägare av en liten grupp sådana.
Och nu lekte han och jag med
den lilla armén på köksgolvet.
Under tiden som mamma och
Ida pratade om ditt och datt.
I den prydligt uniformerade
armén fanns instuckna några
skamfilade karlar. Det var de
som hade de flesta tjänsteåren på
nacken. Och när Martin vid ett
tillfälle vände ryggen mot mig
passade jag på att avmönstra två
illa medfarna krigare och stoppade ned dem i min ena byxficka. Jag hjälpte dem med att
desertera. Och Martin upptäckte
ej fanflykten. När sedan mammas och min visit hos familjen
Pettersson på Sveavägen 3 var
slut och vi tackade för kaffe och
dopp och pratstund och återvände hem till vår »kasern« på
Sturegatan 50 följde de bägge i
min byxficka gömda överlöparna
med dit. Och där framlevde de
sina återstående dagar som soldater. Nu under mitt befäl.
Hans Hallgren
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Grattis !
150 år
• Askers baptistförening
100 år
• Rynninge egnahems
förening
• Örebro sportklubb.
50 år
• Bergslagens skyttekrets
• Caravan Club of Sweden.

Välkomna som
nya medlemmar !
A & L Bygg AB
Adolfsbergs hembygdsförening
Arne Svensson, Örebro
Atlas Copco Rock Drills AB
Birgitta Rosenberg
Brf Egen Härd
Brf Järnet i Örebro
Bricolistiska sällskapet i Örebro
Eva Lewin, Sköllersta
Gamla brukspojkars klubb
Göran Svensson, Örebro
Håkan Olsson, Örebro
Karl-Thore Herou, Örebro
Konstfrämjandet Bergslagen
Krister Strand, Örebro
Köket & Finrummet Örebro AB
Lars-Göran Malm, Örebro
Lännäs Frikyrka
Margareta Södergren, Örebro
Museiföreningen Örebro-Svartå
järnväg – Svartåbanans vänner
Peter Fors, Örebro
Sven Wikström, Örebro
Thord Strömberg, Örebro
Tisarens fiskevårdsområdesförening
Vallby-Lagmansgatans samfällighetsförening
Vintrosa Centerkvinnor
Wivianne Ohlsson, Örebro
Örebro läns krets av Pensionerade
lärares riksförbund
Örebro-Wadköping Soroptimistklubb
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Landstormens lilla lotta i Örebro

Örebro lottakårs styrelse 1941.

Vem minns inte »Landstormens lilla lotta«, filmen från
beredskapsårens 40-tal med
Sickan Carlsson ? Men landstormskvinnor fanns inte
bara på bio. De fanns i verkligheten också – och finns
fortfarande, organiserade
i lottakårer. I Örebro är de
sedan 1926 samlade i Örebro
lottakår.
»Från Örebro Landstormskvinno
förening utgick den 10 mars 1926
en inbjudan till samtliga med
lemmar i Moderata Kvinnoför
bundet och föreningen Damernas
Concordia att närvara vid dess
årsmöte två dagar senare. Vid
samma tillfälle höll fröken Frida

Malm, vice ordförande i den två
år tidigare bildade landstormsför
eningen i Stockholm, ett föredrag
över landstormskvinnoförening
arnas verksamhet.
Med det som utgångspunkt var
det nu meningen att här i Örebro
försöka få till stånd en landstorms
kvinnoförening.« (Ur dåvarande
landstormskvinnoföreningens
verksamhetsberättelse 1931, författad av Vera Tham.)
Initialt kallades föreningen Örebro landstormskvinnor, och dess
första ordförande var fru Elsa
Sahlin.
Föreningen startade som sagt
år 1926 och den huvudsakliga
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uppgiften var till en början att
stödja landstormsrörelsen, dels
genom att samla in pengar till
männens utbildning, dels genom
att åta sig utspisningen vid deras
övningar.
Landstormen var en armé
bestående av äldre värnpliktiga
( från 1914 av 35–42-åringar ),
tänkt att ingå i territorialförsvaret. Under andra världskriget
mobiliserades sålunda landstormen under ofredens första år
( 1939–41 ).
Den stödjande landstormsrörelsen hade startat 1903 och
avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov,
från 1912 organiserad i Sveriges
landstormsföreningars centralförbund.
Det speciella skötebarnet för
Örebrolottorna var ungdomsavdelningen, landstormspojkarna.
Den största inkomstkällan till
dess stöd kom att bli den årliga
stora tombolan vid Hindersmässan. Vidare ordnades barnfester,
dans- och teaterföreställningar,
supéer och dylikt, i allmänhet på
Stora Hotellet.
Arbetet gick efter två linjer :
dels sömnad av tombolavinster,

Genombrottsår
1939 kom att bli det stora genombrottsåret för lottarörelsen, då arbetsuppgifterna mångdubblades
och medlemsantalet ökade lavinartat. Det året räknades Örebrolottornas antal till 538, för att året
därpå öka till 929 stycken.
1939 beslutade man också om
en unglottakår för flickor mellan
14 och 18 år.
Landstormskvinnoföreningen
hade ända sedan starten sorterat under landstormsföreningen,
från vilken den fick sina direktiv.
1939 kom emellertid att bli ett
genombrottsår också organisatoriskt, eftersom lottakåren detta
år blev en egen organisation, varefter den kunde arbeta också för
andra sammanslutningar och
myndigheter. Här kan framför
allt nämnas hemvärnet. Samma
år bytte också föreningen namn
till Örebro lottakår.
Under krigsåren fanns tre typer av lottor inom Örebro lottakår : expeditionslottorna som
arbetade vid militära expeditioner, sjukvårdslottor som var
behjälpliga vid vaccinering och
dylikt, samt signallottorna som
tjänstgjorde vid bland annat luft-

bevakningsstationerna.
Finska krigsbarn
Många lottor från kåren hämtade finska krigsbarn vid gränsen i norr, för att sedan ta hand
om dem på tågen på väg till sina
värdfamiljer. Man hade också en
tillfällig förläggning där barnen
besiktigades och vaccinerades
innan de sändes vidare till respektive fosterhem.
En viktig uppgift för lottakåren under 1940-talet var att sy
kläder till nödställda i Europa.
Man utförde även transporter
och utspisning för Rädda Barnen
och Finlandshjälpen.
1945 uppläts Bista skola till
lotta- och hemvärnsgård, i vilken
man sedan höll sina kurser och
sammankomster. Det var samtidigt som orientering och faninstruktioner blev vanliga inslag i
lottornas verksamhet.
Efter 1940 hade Örebro lottakår andra lottakårer anslutna
under sig : Mosjö-Täby, Nerikes
Kils, Stora Mellösa, Laxå och
Tysslinge lottakårer, en flyglottasektion samt en ungdomsavdelning – unglottorna.
Under verksamhetsåret 1957/58
bytte föreningen namn – till Örebro armélottakår. På senare tid
har kåren emellertid bytt tillbaka
till det förra namnet och heter
således numera återigen Örebro
lottakår.
Kåren är fortfarande verksam
och ansluten till Riksförbundet
Sveriges lottakårer.
Therese
Eriksson
FOTO : BO E I FRANSSON

Örebro lottakårs första ordförande,
Elsa Sahlin.

dels fälttjänstlottornas utspisningsarbete. Därutöver fanns en
underhållningskommitté som
sörjde för underhållningen vid
kåraftnar och fester. En sångkör
bildades 1936.
År 1937 hyrde man en kårlokal
med adress Stortorget 14, som
kom att användas för lottornas
sammankomster.
De första militära utbildningskurserna i kokvagns-, expeditions-, signal- och sjukvårdstjänst
startade på hösten 1938. Efter genomgången kurs fick lottorna
skriva kontrakt för tjänstgöring
vid mobilisering och krig.
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Slutklippt för radioprofilen
Bo Hazell, 62

R

adiojournalisten Bo
Hazells skötebarn under
alla år på lokalradion och
dess efterföljare Radio Örebro
har varit hans klippärmar, med
stort och smått under dryga 30
år om den älskade radion, som
den speglats i pressen – lokalt
och i de rikstäckande medierna,
i dagstidningarna och de ideella
tidskrifterna. Men nu är det
slutklippt. De 47 pärmarna med
radiohistoria har överlämnats till
ArkivCentrum till fromma för
medieforskare och den lokalhistorieintresserade allmänheten.

Sista klippet på den sista sidan
i den sista pärmen blir den här
artikeln. Bo har lämnat radion
och njuter pensionärstillvarons
otium.
Lika väl som klippsamlingen
bevaras åt eftervärlden, lika osäkert förvaras radions bandade
program. Flera gånger har veteranerna i radiohuset i Örebro
– bland dem Bo Hazell – ryckt ut
och räddat musik- och intervju
skatterna från förgängelsen.
– Jag beordrades under 80talets mitt att kassera musikbanden. Hälften av banden låg

Arkivchef Yvonne Bergman tar emot
Bo Hazells högar av klippärmar för
slutförvaring på ArkivCentrum.

i stora travar i korridoren och
skulle kasseras. Det läckte ut i
pressen och sedan tog det bara
någon vecka så åkte allt in igen.
– Man har också varit på väg
att kassera programbanden med
alla våra kulturpersonligheter,
men som vi gamla uvar lyckades
rädda. Unika inspelningar från
gamla Regionalradion med Jeremias i Tröstlösa hittade jag i en
plastpåse nere i källaren, som jag
naturligtvis tog hand om.
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Ovan : Bo Hazells arbetsplats
sedan dryga 30 år – radion i
Örebro. Det började i det numera
rivna radio- och TV-huset i Almby
och slutade här, i Radio Örebros
lokaler på Västra Bangatan.
T h den kritikerhyllade boken
»Resandefolket. Från tattare till
traveller«.

Ha, ha, ha, sa de gamle
Bo Hazell började sin massmediala bana som lokalreporter
för Nerikes Allehanda i Arboga,
men drömmen om Radion fanns
där, och hade funnits med ända
sedan barndomen.
– De vuxna brukade fråga
mig: Vad ska du bli när du blir
stor ? Radio, svarade jag. Jag ska
börja på radion. Radio – det
var allt för mig. Ha ha ha, sa de
gamle, skrattade och tyckte att
det var förfärligt roligt. Det var
mig en käck unge som trodde att
han skulle kunna bli en like med
herr Jerring och de andra gossarna på radion.
– Det var bara det att jag hade
bestämt mig. Jag lekte radio. Jag
gjorde radioprogram på låtsas
från 9-årsåldern, läste telegram,

väderrapporter och spelade musik och »sände ut« via en magnetofonapparat till mina föräldrar,
som tvingades höra på. Det höll
jag på med i många år.
Regional- och lokalradio
Efter ett halvår i FN-tjänst på
Cypern och ett och ett halvt
år på NA i Arboga insåg Bo att
han behövde en journalistisk
grundutbildning, och tanken var
att skaffa sig den på högskolan i
Örebro. Men. Ett sommarvikariat på numera utraderade radiohuset i Almby kom emellan. Dåvarande chefen Rune Ruhnbro
kom sedan med ett erbjudande
som Bo inte kunde säga nej till :
ett tvåårskontrakt som reporter
på regionalradion.
– Jag fick natten på mig att
fundera, men bad om en natt till.
Sedan gick jag in till honom och
sa OK. Jag tänkte : Plugga, det
kan jag väl göra om två år.

Men så blev det inte. Han blev
kvar på radion i Örebro, med
ett avbrott 1973 för ett halvt års
lokalradioförsök uppe i Kiruna,
Bos hemtrakter. Där skulle man
testa någonting nytt: att inte som
tidigare sända riksradio, utan
radio över ett begränsat område,
ett län – spegla dess skeenden
och kultur.
– Jag ville testa gränserna där
uppe och direktsände den lokala
orkesterföreningens konserter.
Det var nytt. Det hade aldrig
gjorts i radio förut. Där kom den
riktiga kicken för mig.
Tillbaka i Örebro var han
några år senare med om att
starta Radio Örebro, lämnade
riksradions trygga tillvaro i
Almby och anslöt sig till ett nytt
gäng under ledning av Hans
Wennerlund vid Stortorget för
att göra radio direkt riktad till
örebrolänningarna.
– De första åren gjorde alla
allting. Ena morgonen satt man
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och körde nyheter, nästa dag var
man programvärd. Men snabbt
började jag inmuta mitt område :
Morgonöppet, som jag körde
varje torsdag i många, många
år, och där jag varje morgon
direktsände musik. Den levande
musiken ansvarade jag sedan för
fram till 1998.
Resandefolket
Googlar man på namnet Bo
Hazell på Internet framkommer
emellertid ett helt annat engagemang : det för resandefolket,
ett intresse som inleddes med
en radioserie 1991 om gatuvåldet i Örebro. Män i vuxen ålder
blev utsatta för slag, sparkar
och trakasserier när de kom
från krogarna på kvällarna. Det
hände över hela stan.
– Jag tyckte att det var fel att
bara rapportera om händelserna.
Jag ville veta varför detta hände.
Jag ville träffa de här killarna
som slogs. Varför gör ni det här ?
Jag ville träffa offren.

– Det var väldigt svårt. Många
ville inte vara med. Det var ju
pinsamt för dem. Men jag fick
tag i fem killar som ställde upp.
Jag blev särskilt intresserad av
en av dem, hans mamma, hans
syskon, hans lärare, hela hans
sociala nätverk och pratade med
poliser och sociala myndigheter.
Jag fick följa med överallt.
Vid ett av dessa besök i
pojkens hem bad en annan av
sönerna om två tjugor för att gå
på McDonalds. Mamman gav
honom pengarna och sa något på
ett för Bo främmande språk.
– Dokka tji dova loviar. Dovas
dejja har dokka dova loviar.
– Vad är det? frågade Bo.
– Det är tattarspråket, svarade
mamman.
– Va ? sa jag. Det finns det
inget som heter. Jo, det gör det
visst det, sa hon. Och jag är tattare, men det får du inte säga, för
det heter resande.
Han började fråga ut henne
om sin bakgrund, men hon ville

inte själv träda fram, men genom
henne fick Bo kontakt med
andra resande och han började
åka runt och intervjua dem, i
Sverige och Norge och bland
travellers i Frankrike, Holland,
Irland och England. Det var så
det började.
Av detta blev en serie radioprogram i P 1, P 2, P 3, P 4 och
Utbildningsradion, TV-program,
föreläsningar och slutligen en
bok : »Resandefolket. Från tattare
till traveller«, som kom 2002.
Bo tog tjänstledigt från radion,
barrikaderade sig i en lägenhet
i Gyttorp och skrev dagarna i
ända. Efter ett år var boken klar.
Framlyftandet av resandekulturen skulle visa sig bli hans
stora insats som journalist.
– Det är ett livsverk som jag
aldrig kommer att kunna lämna
helt. Och det vill jag inte heller,
för jag har fått så många vänner
bland de resande.
Bo E I Fransson

Långväga studiebesök på arkivet
ArkivCentrum hade nyligen
celebert besök från Indien.
Ett gäng företrädare för Atlas Copco India hängav sig
åt ett kort, men intensivt
studium av Alfred Nobels
efterlämnade papper.

FOTO : BO E I FRANSSON

På ArkivCentrum förvaras
nämligen handlingar från
Nitroglycerin AB, den världsberömde Alfred Nobels första
företag. Det grundades i Stockholm 1864 av – förutom Nobel själv – hans far Immanuel
Nobel, Carl Wennerström och
Johan Wilhelm Smitt.
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Mejerier på
glas
Med mejeriföretaget Arlas
arkiv, som lämnades in till
ArkivCentrum nu i november,
följde bland annat två askar
med glasplåtar – fotografier
på mejeribyggnader runt om
i länet från tiden 1928 till
1939. Några av dessa bilder
återges här.

FOTO : SAM. LINDSKOG

Överst fr v : mejerierna i Asker
1934 och Närkes Kil 1930. Ovan
fr v : mejerierna i Nybble 1934 och
Örebro mejeri vid Hagagatan
26–28 den 2 augusti 1937. Nedan
t h : Vretstorps mejeri 1934.
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Som tur var fanns också text till
glasplåtarna, som berättar vilka
mejeribyggnader som är avbildade. Och förutom namn och
ort till glasnegativen finns också
årtal noggrant angivna.
Vid den här tiden var mejeriverksamheten omfattande
i länet. Mejeribyggnaderna på
glasplåtarna drevs av Örebroortens Mejeriförening u p a, en
förening som hade bildats 1920.
Samma år inköptes mejeriet i
Örebro, beläget vid Hagagatan
– där det uppfördes 1904–05.
Vidare förvärvades mejerierna
i Ringkarleby, Glanshammar,
Hidingebro m fl. I slutet av 1922
omfattade rörelsen 16 mejerier.
Vid 1950-talets början uppfördes Centralmejeriet vid
Hovstavägen på Norr i Örebro.
Där hade redan 1946 byggts en
ostlagerbyggnad, då ett av de
största ostlagren i Europa.
1972 gick mejeriföreningen
upp i Mjölkcentralen, som 1975
bytte namn till Arla. Arla ingick
våren 2000 fusion med det

danska företaget MD Foods. Det
gemensamma namnet blev Arla
Foods.
Produktionen av mjölk, fil
och grädde vid Centralmejeriet i
Örebro flyttades 2007 till mejerierna i Jönköping, Stockholm och
Linköping. Kvar i Örebro finns
en färskvarucentral, som förser
lokalmarknaden med varor.
Arla Foods verksamhet flyt-

Vy över Arlas numera nedlagda
mejeri på Norr i Örebro. Bilden
tagen 1962 från dåvarande
direktörens villatomt. Nedan :
Interiör från Örebro mejeri på
Hagagatan i februari 1938.

tade i oktober i år till Bista industriområde, varvid det gamla
Centralmejeriet vid Svampen på
Norr lades ner.
Carl Magnus Lindgren

FOTO : SAM. LINDSKOG
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ArkivCentrums nestor Olle Bergström
fyller 85 – firar med ny bok

För det är just vad han är. Olle,
som ser oförskämt fräsch ut, har
fyllt 85 år i dagarna och firar det
hela med att samtidigt ge ut sin
tredje skrift, »Församlingar och
byggnader i Väckelsens Örebro«.
Med denna insats kröner han
sin 30-åriga gärning på Folkrörelsernas Arkiv/ArkivCentrum.
Han började arbeta på Folkrörelsernas Arkiv 1977 och pensionerades efter tio år 1987. Men man
ska inte för den skull tro att den
flitige pastorssonen slutade med
sin
dokumentationsgärning.
Den fortsatte han flitigt och ideellt under en lång följd av år, de
sista fyra–fem i något nedtrappat
skick. Olle Bergström har aldrig
slutat med sin sena livsgärning:
att dokumentera väckelsen. Den
bok han lagt fram nu är inte heller en slutsten i hans bygge.
– Det här är den första skriften
jag gjort som är inbunden med
hårda pärmar och har formen av
en riktig bok. Det känns verkligen roligt och tillfredsställande.
Jag har inte sagt något till någon
vad jag har hållit på med de senaste åren, säger Olle med en
tjuvpojksmin. Det lär bli en och

FOTO : BO E I FRANSSON

– Jag föddes i ett missionshus, växte upp och bodde
i missionshus och har varit
verksam inom frikyrkligheten,
så det kanske inte är så konstigt att jag också har ägnat
mig en hel del åt att forska
och skriva om väckelsens
hus och miljöer, säger Olle
Bergström stillsamt, då vi har
stämt möte för ett samtal
med arkivets nestor.

annan tappad haka i min omgivning nu när boken kommit
ut, säger han smått förtjust och
skrattar.
Mor dog i barnsäng
Men låt oss starta från början
med lite uppgifter om denne
trägne man. Olle föddes i Lysvik
på östra sidan av Norra Fryken
den 3 november 1922. På övre vå-

ningen i ett missionshus.
– Min mamma dog tyvärr i
barnsängsfeber i anslutning till
förlossningen och pappa stod ensam med min två och ett halvt år
gamla syster och mig. Som tur
var hade pappa en syster, Frida,
som blev som en mamma för mig
i fem år. Pappa hade en pastorstjänst i Lysviks missionsförsamling. Det var en församling med
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Mor Ester och pappa Anton.

två missionshus, ett i Lysvik och
det andra i Bjälverud på sjöns
västra strand. Så han fick ju ro
emellan de där husen och pappa
berättade för mig, att det ibland
kunde vara dimmigt, så han var
tvungen att ha kompass med sig
för att hitta fram, då det var en
bit att ro.
Väckelsen grep familjen
– Pappa kom ifrån Turinge socken i Sörmland. Nykvarn heter
samhället. Farfar och hans förfäder var småbrukare där. Han
hade fyra bröder och en syster.
Familjen greps av en väckelse
som hade utgått från två kvinnliga evangelister från Helgelseförbundet. Farfar köpte en tomt
och där byggdes ett missionshus.
Farfar blev en av de ledande i den
missionsförsamling som grundades som ett resultat av den här
väckelsen i början av förra seklet.
Min pappa Anton och hans syskon blev engagerade i rörelsen.
Han genomgick två evangelistkurser i Örebro, 1910 och 1912.
Därefter gick han igenom Missionsförbundets Teologiska se-

minarium på Lidingö 1913–1916.
– Efter att ha varit ute som
evangelist på en massa håll i Mellansverige fick han åren 1916–1919
en tjänst som resepredikant i
Dalsland. Han hade hela Dalsland som arbetsfält och åkte runt
en massa med buss, tåg och hästskjuts. Men hade sin fasta punkt
i Mellerud. Det var ett slitsamt
jobb. Så kom han då till Lysvik
1919 i norra Värmland.
Faster Frida
– Där stadgade sig livet lite. Han
gifte sig och en syster till mig,
som fortfarande är i livet, föddes
1920. Att mamma gick bort var
givetvis ett hårt slag för pappa.
Men som tur var kunde ju systern Frida hoppa in och fungera

Faster Frida med brorsbarnen Olle
och Inez hos farmor i Furuliden,
Nykvarn.

som mamma. Hon blev verkligen
som en mor för mig.
– I samband med att mamma
dog och pappa hade det svårt,
så flyttade han till Bjurtjärn i
sydöstra Värmland. Också där
kom vi att bo i pastorsbostaden
i Vikens missionshus, som ligger nära kyrkan. Huset finns för
övrigt kvar. Det var ju omodern
förstås. Vi fick hinka upp vatten, torrdass och så vidare, men
det var ett stort missionshus. En
fördel med Bjurtjärn var att det
fanns massor av fisk i Alkvettern. Så pappa var inte bara en
»människofiskare«, han drog upp
en massa vanlig fisk också, som
både stärkte det egna hushållet
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Olle och lumparkompisarna på
Kungl signalregementet S 1 i
Stockholm.

och räckte till att skänka bort.
– I Bjurtjärn stannade vi till
1928. Då gifte sig min faster Frida
och pappa blev följaktligen utan
hjälp ett tag. Och jag placerades
för en tid hos en farbror och faster
i Nykvarn. Min syster blev ackorderad i Gnesta. Men det varade
inte så länge. Pappa skaffade sig
en hushållerska och han flyttade
till en ny pastorstjänst i Norrbyås och Gällersta missionsförsamlingar samma år. I Fridhems
missionshus i Norrbyås bodde vi.

Pappa hade predikningar söndag
förmiddag i Norrbyås och sedan
på eftermiddagen i Gällersta.
Snäll och blyg
– Jag gick i sexårig folkskola
1929–1935. Jag var nog en snäll
elev. Det blev nog så när skolan
låg på synhålls avstånd och man
var son till pastorn. Naturligtvis blev min syster och jag på ett
naturligt sätt indragna i församlingens olika verksamheter, så jag
har varit aktiv sedan barnsben.

Pappa gifte om sig så småningom
och jag lämnade också hemmet.
Jag hade nog rätt bra betyg, men
var fruktansvärt blyg. Att söka
in till Karro i Örebro, vilket jag
säkert hade haft pappas stöd att
göra, var inte ens tänkbart för
mig då.
– Efter
fortsättningsskolan
jobbade jag som springpojke i
flera år hos flera olika arbetsgivare och så småningom som butiksanställd. Jag gillade att jobba
med service och handel och arbetade några år i sträck hos John
Thorells diverseaffär i Almby. Jag
är faktiskt med i arkivets andra
nya bok, »Örebro 1945«, där jag
är fotograferad som biträde tillsammans med Thorell själv, myser Olle.
– Inne i Örebro gick jag med
i Betlehemskyrkans ungdomsverksamhet, men kände mig lite
bortkommen och »obekväm«,
som det heter numera, av att de
flesta medlemmarna i föreningen
var studerande ungdomar – pojkar och flickor. Att vara springpojke var knappast någon status.
Men jag hade ett par kompisar
som var anställda på Bröderna
Erikssons snickerifabrik.
– Det var ju krig och det var naturligt för mig att ställa upp och
göra min värnplikt. Den gjordes
på S 1 i Stockholm. Det var stort
att komma ut på egna ben i landet. Det blev ett år och sedan ett
halvår i beredskapstjänstgöring.
Jag låg i Norrbotten, men blev tyvärr allvarligt sjuk och fick vistas
i hemmet. Pappa hade då flyttat
in till Örebro. Efter min tjänstgöring i armén gick jag på den s k
»Bondpoleringen«, Örebro praktiska språk- och handelsskola,
hösten 1944.
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Folkskollärare
– Efter ett års tjänst inom handel, bland annat med bokföring,
sökte jag in till folkhögskola. Det
blev Södra Vätternbygdens Folkhögskola 1945–1946 och därefter
Ljungskile 1946–1947. Man hade
på »Bondpoleringen« noterat att
jag hade en viss pedagogisk talang och uppmuntrade mig att
utbilda mig till lärare.
Olle gick direkt därefter 1947–
1951 på seminariet i Karlstad,
fick sin folkskollärarexamen 1951
och började hösten samma år att
tjänstgöra i Lillån, som han blev
trogen, med ett kort mellanstick
som rektor i Viby. Han vidareutbildade sig också till ämneslärare i mitten på 60-talet och var
verksam som sådan under resten
av 60- och 70-talen. I Betlehems-
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kyrkans ungdomsförening hade
Olle träffat sin blivande hustru
från Bodafors i Småland. Det blev
giftermål 1953, villabyggande och
två barn under 50-talet. Han blev
ordförande i Betlehemskyrkan
1968 i tio år. Livet rullade på. Under 1970-talet blev hustrun MajStina sjuk i cancer och arbetet i
de stora klasserna blev alltmer
slitsamt.
Arkivarie på äldre dar
– I samband med min älskade
frus död 1977, där församlingen
stödde oss på ett alldeles fantastiskt sätt, kände jag att jag behövde
byta miljö och sökte mig till dåvarande Folkrörelsearkivet. Och
det blev verkligen ett lyckokast.
Jag fick syssla med det som låg
mig så varmt om hjärtat : väckel-

Folkskollärare Olle Bergström med
klass 4 vid Lillåns skola 1953.

sens historia. Det var ett eftersatt
kapitel på arkivet och jag fick fullt
förtroende att värva nya medlemmar och nya arkiv från frikyrkorörelsen. Med min bakgrund
och »medfödda« kunskap om de
här organisationerna gick det efterhand väldigt bra.
Att Olle Bergström har haft en
mycket stor betydelse för arkivet
kan undertecknad vidimera. Olle
har varit en mycket engagerad,
plikttrogen och samvetsgrann
medarbetare i alla år. Inget folkrörelsearkiv i landet har så fin
dokumentation kring sitt läns frikyrklighet.
Göran Henrikson

