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Glad höst !
ArkivCentrum står redo inför en ny höst med ett antal aktiviteter. Vår huvudsakliga verksamhet sedan snart fyrtio år är att ta emot och ordna arkiv och att se till att de får en säker och trygg
förvaring. Men lika viktigt är att väcka och stödja intresset för länets lokala historia, då vi bevarar
handlingar för att de ska påminna och lära oss vad som har hänt.
Vi vet att det finns ett stort intresse för historia, inte minst visar vårt besökarantal detta. I höst
ger vi för tionde året i rad en kurs i lokalhistoria och dessutom en fortsättningskurs, detta gör vi
tillsammans med Lokalhistoriska sällskapet. Nästan hundra personer har anmält sitt intresse.
Vi kommer även att ha ett antal studiecirklar och föreläsningar och bästa sättet att få veta mer
om detta är att kontakta oss eller gå in på vår hemsida.
Medlemskontakten är viktig för oss. Hör av er om ni har frågor eller synpunkter. Tänk på att
besöka oss oftare och förlägg gärna ett styrelsemöte i våra lokaler.
Yvonne Bergman

Arkivens
dag 2008
Arkivens dag är ett samarbete
mellan arkivinstitutioner över
hela landet. I Örebro har ArkivCentrum öppet hus lördagen den
8 november kl 10–15. Årets tema
är Nöjen och underhållning.
Omslag : Affischer från 1927 och
1928 ur Karlskogabiografernas
arkiv.

ArkivCentrum
Örebro Län
Nikolaigatan 3 • 702  10 ÖRE BRO
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 54, årg 13
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B mben på strejkbrytarbalen

L

ördagskvällen den 13
april 1929 var det dans i
matsalen vid Strömsnäs
bruk i Degerfors. Tillställningen hade anordnats av Degerfors nationella ungdomsklubb, ansluten till högerns
dåvarande nazistanstrukna
ungdomsförbund. Utanför
festlokalen hade det samlats
»en del yngre oroselement
vilka med diverse glåpord
och tillmälen gåvo tillkänna
sitt ogillande av tillställningen«, som det stod i Karlskoga
Tidning efteråt. Stämningen
hade blivit alltmer hätsk och
senare på kvällen hade ett
järnrör kastats in genom ett
av fönstren och en explosion hade hörts. Ingen kom
visserligen till skada och det
visade sig att det bara var en
tändhatt

som hade exploderat, men
Bomben i Degerfors gav ett
eko i hela riket.
¢¢¢ Upprinnelsen till historien tar sin början dryga halvåret
tidigare, nämligen lördagen den
25 augusti 1928. Lantarbetarna
vid Strömsnäs Järnverks AB hade
då lagt ned arbetet i protest mot
att deras krav om löneförhöjning
inte hörsammats. Lantarbetarna
ansåg att de var berättigade till
löner i nivå med de övriga arbetarna vid bruket. Disponenten
Ernst Odelberg ställde sig kallsinnig till deras krav och rekryterade istället »arbetsvilliga« från
Svenska Nationella skyddskåren
i Stockholm. Dessa var professionella strejkbrytare som kunde
rekryteras i händelse av

strejk, eller som det uttrycks i
metallavdelningens jubileumsskrift: »det var inga vanliga jobbare utan prästsöner och grevar
som ryckte in för att falla arbetarna i ryggen«. Skyddskåren
hade ett nära samröre med Sveriges Nationella ungdomsförbund,
som var starkt influerat av nazistpartiet i Tyskland.

Strejkbrytarna anlände

Då de första »arbetsvilliga« anlände till järnvägsstationen i
Degerfors möttes de av en stor
skara industriarbetare som ropandes glåpord följde efter dem
hack i häl till deras inkvartering i
»strejkbrytarförläggningen«. När
de följande dag skulle ut på fälten
och göra sina
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sysslor åtföljdes de omigen av hätska kommentarer och irriterade
blickar, vilket fick dem snart att
återvända till sina baracker. De
tio strejkbrytarna hade fått nog
och begav sig av från Degerfors,
eskorterade till tåget av ett flertal
poliser. När tåget avgick jublades
det högljutt av en stor samling
människor som samlats vid stationen. »I och med detta får man
väl hoppas, att lugnet blivit definitivt återställt«, stod det att läsa
i Karlskoga Tidning onsdagen efteråt. Men detta var bara början
på vad som skulle komma.

Nya strejkbrytare

Två dagar senare, på fredagen,
fridlyste länsstyrelsen området
mellan sjön Agen och landsvägen, där skyddskåristernas logi
var beläget, med vite om 200 kr
vid överträdelse. Dessutom åtalades två personer för övergrepp
mot de arbetsvilliga.
Den 4 september anlände en
ny grupp arbetsvilliga från Stockholm och möttes av ca 300 uppretade bruksarbetare, som med
all tydlighet visade sitt missnöje.
Denna gång blev de eskorterade
av en extrainkallad polisstyrka,
med poliser från både Örebro
och Karlskoga, till sin barack.
Vid niotiden på kvällen samlades
upp till 2 000 personer utanför
det fridlysta området och protesterade mot strejkbrytarna med
»sång, skrän och stenkastning«.
Protesterna fortsatte genom att
hela skaran av människor något
senare marscherade mot disponentbostaden, där man stämde
upp Internationalen och ackompanjerade detta genom att kasta
sten mot byggnaden. Vid midnatt hade oroligheterna avtagit
och ett spänt lugn hade lagt sig
över det lilla samhället.

Ett bedrägligt lugn

När kåristerna dagen efter skulle
ut på fälten för att utföra sina
arbetsuppgifter hade den hätska
stämningen något lugnat sig,
även om de, så fort de gick förbi
några av byborna, fick glåpord efter sig. De arbetade sedan under
polisbeskydd.

Den s k Degerforsbomben som den
skildrades i Karlskoga Tidning några
dagar efter attentatet.

Strejkledningen hade uppmanat till besinning och detta hade
hörsammats. Situationen lugnade
ned sig, även om det fortfarande
fanns en pyrande irritation i hela
samhället till följd av strejkbry-
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tarnas närvaro. Handlarna vägrade sålunda att sälja sina varor
till strejkbrytarna, så de livsförnödenheter som de behövde fick
de skaffa från andra orter.

Strejkbrytarbalen

På lördagskvällen den 13 april
hade Degerfors nationella ungdomsklubb i matsalsbyggnaden
vid bruket ställt till med dans
med tillhörande supé samt ett
föredrag av löjtnant Carl Eric
Ericsson Wilcke, ombudsman
i Sveriges Nationella ungdomsförbund, på temat »Vad vill Nationella
ungdomsförbundet ?«
Bland deltagarna på festen – någonstans mellan 50 och 70 personer – fanns åtskilliga av brukets
tjänstemän, medlemmar av Degerfors nationella ungdomsklubb
och de från Stockholm anställda
strejkbrytarna. Att det skulle bli
fest och att strejkbrytarna skulle

delta var allmänt känt på orten,
därav namnet Strejkbrytarbalen.
Redan tidigt under festen samlades människor utanför matsalsbyggnaden för att visa sitt förakt
och missnöje. Senare under kvällen anslöt sig alltfler personer och
stämningen blev snart hotfull.
Runt tiotiden på kvällen hade demonstranterna börjat kasta stenar, som dundrade mot väggar
och tak på byggnaden.

Bombepisoden

Vid ettiden på natten, då åtskilliga festdeltagare redan lämnat festen, men ett 20-tal personer
fortfarande befann sig i lokalen,
kastades det in en sten genom ett
av fönstren och strax efteråt krossades ett fönster i det lilla serveringsrummet och en knall hördes
därifrån som från ett pistolskott.
Knallen visade sig komma från
en tändhatt som exploderat i det

5
folktomma serveringsrummet.
Därinne fann festdeltagarna även
ett 23 cm långt järnrör.
Ett visst tumult och förvirring
uppstod efter explosionen. En polisman gick in och synade röret,
men lät det vara kvar. Ombudsman Wilcke tog det senare med
sig och gick ut till folkhopen utanför, där han kom i dispyt med
de där samlade människorna.
Enligt polisprotokollet hade röret
sedan hanterats och undersökts
av flera av festdeltagarna innan
det omhändertogs av ingenjör
Norstedt, sekreterare i Degerfors
nationella ungdomsklubb, som
förvarade det under natten. Först
på måndagen överlämnades röret
till polisen, varpå en undersökning gjordes. Man fann då att
röret innehöll cirka 100 gram dySkiss över attentatsplatsen vid
Degerfors. Ur polisförhöret 1929.
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namit och nitrolit.

Polisutredningen

I den följande polisutredningen är det oklart huruvida den
sprängladdning som röret innehöll fanns där då den kastades
in eller om den placerats där i
efterhand. En provsprängning av
bomben gjordes dock och den visade sig ha kraftig sprängverkan,
vilket kunde ha fått förödande
resultat om den hade exploderat
inne i byggnaden.
Rykten började florera om att
det var festdeltagarna själva som
hade kastat in röret med uppsåt
att få de protesterande arbetarna
i Degerfors att hamna i dålig dager. Över 200 personer hördes
i fråga om attentatet, men vem
som kastat in röret eller vem som
preparerat det med dess innehåll
gick inte att utröna. Degerforsbomben var hett nyhetsstoff i
rikets tidningar och beroende på
vilken politisk inriktning de hade
kastades anklagelser åt olika håll.
Var det uppretade arbetare som
ville spränga strejkbrytare i luften eller var det en lömsk plan av
Nationella ungdomsförbundet ?
Frågan är ännu obesvarad.
Andreas Jeppsson

Ur arkivets dolda vrår

Ovan : Affisch från 1933 ur ArkivCentrums affischsamling.
Nedan t v : Ur Örebro läns hushållningssällskaps kvartalsskrift, första häftet
1909.

Femöring från 1942 överkörd av
Svartåtåget.

( Ur Örebro–Svartå järnväg –
Svartåbanans vänners arkiv )
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Min barndoms Ulvgryt
– åkern, ängen och skogen

N

u vid 86 års ålder fick jag
plötsligt en stark längtan
efter att minnas och nedteckna min barndoms naturvärld.
Stenarna, åkern, ängen och skogen
bildar i min verklighet en helhet. De
båda produktionsfaktorerna åkern
och skogen förenas på ett harmoniskt sätt med de två majestätiska
stenarna och den väna ängsmarken.
De representerar tillsammans min
barndoms »jorden« med allt vad det
betyder från spänning till trygghet.
Den här geografin fanns omkring
mitt barndomshem i Ulvgryt, Ja, jag
tyckte att den tillhörde mig.
Ulvgryt på 1930-talet var en
bygd med egen telefonstation, skola,
missionshus och diverse annan
verksamhet såsom takspåns- och
gengasvedsproduktion om ock i
mindre skala. Långt före denna tid,
men alltfort, reser sig de mäktiga

Ulvgrytstenarna, som jätten påstods
ha kastat när han egentligen var ute
efter kyrkklockorna, som störde
honom. Ulvgrytstenarna var och är
en stolthet för hela vårt landskap.
Ulvgrytstenarna sades också ha
hamnat här på denna strategiska
plats i samband med inlandsisens
avsmältning. Det var i alla fall skolans version. För oss barn var stenarna intressanta av flera skäl. Inte
bara därför att vi förstod, att det var
något märkligt och storslaget att
visa när vi gjorde promenader med
våra föräldrars gäster och då vi barn
kunde förevisa vår klättringsförmåga. Nej, den förmågan tillämpade vi
bäst och kanske lite våghalsigt när
vi själva om dagarna var ute på våra
upptäcktsfärder och i våra lekar. Vi
kände stor frihet och vi tyckte oss
ha något slags äganderätt till dessa
vår egen hemorts stora attraktion.

Man kunde krypa i skrevan mellan
stenarna och man kunde gömma
sig på vissa ställen under dem. På
sidorna kring stenarna plockade vi
hasselnötter.
Något år minns jag att vi på
samma slänter också hittade ett
stort antal patronhylsor efter en militärövning, som beväringarna från
dåvarande I 3 i Örebro hade genomfört dagarna innan. De hade tagit
skydd bakom stenarna och bakom
den kulle på vilken stenarna vilade.
Markområdet där stenarna
vilade var då ett så kallat naturskyddsområde. En vit skylt med röd
kant förkunnade detta faktum. Man
fick därför inte ta blommor och
andra växter därifrån. Något som
verkligen kunde vara frestande. På
En liten kontorist – Harald Lundberg
som 11-åring i hemmet i Ulvgryt.
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marken kring stenarna bredde nämligen ut sig mattor av liljekonvaljer
på våren, och med sommaren kom
det sedan andra vackra blommor.
Stenarna låg och ligger efter allmän
väg. Under min barndomstid var ju
inte trafiken hetsigare än att man
hann ta in den skönhet som platsen
erbjöd helt gratis.
I stenarnas skugga vill jag minnas mitt Ulvgryt – min barndoms
åker, äng och skog.
Åkern
Åkern var ett hav där rågen böljade
om sommaren och där kornknarrarnas knarr kunde höras om
kvällarna från det höga stråskyddet.
Åkern där några älgar kunde få för
sig att ta sig ett ordentligt skrovmål.
Älgarna fick inte skjutas. Bonden
gjorde väl vad han kunde för att
skrämma bort dem, men de var
inte så lättskrämda. Förvirrade blev
åkerns sorkar och råttor, när man
kom och körde in de sädeskärvar,
som stått på tork på åkern. De små
djuren, som hade sina bon på marken under kärvarna, de måste fly åt
alla håll, yra och solblinda.
På åkern odlades inte bara säd
såsom havre, råg, vete och mera sällan korn. Där sattes och skördades
också potatis och rovor. Potatisen
skulle kupas. Det klarades med häst
och årder. Rovgallringen var bar-

nens sysselsättning. I den stekheta
sommarsolen kröp man på bara
knäna. Förtjänsten kunde vara 10
öre raden, och raden syntes oändligt
lång. För att inte slita ut skinnet
alltför fort på knäna, så lade man
den bortgallrade rovblasten under
knäna, och kröp på den. Något lite
skyddade den.
Sedan skörden hade bärgats,
åkern hade plöjts och vinterns snö
hade brett ut sig över nejden, så
väntade barnen på den tid, när snö,
mildväder och kyla tillsammans
hade bildat skare på åkern. Då hade
också sparkstöttingarna kommit
fram och då blev samma åker en
lekplats för ortens barn.
Åkern har utöver människans
vilja till växtlighet också av sin egen
av naturen givna biologi. Åkerviolen
växte i kanterna och var en mycket
vacker och älskad liten blomma,
blåklinten, som kom dit mera som
ett ogräs, gjorde min åker väldigt
färgrik. Mållan kom här och där
och ville som revormstöreln tävla
om utrymmet. Kvickrot och diverse
gräs och halvgräs kunde leta sig till
åkern och åkerrenarna. Hur många
insekter som trivdes i den här
miljön kan man bara roa sig med
att tänka på. Och över allt detta flög
sädesärlor, svalor, mesar, trastar,
duvor och en och annan rovfågel.
Någon gång kunde man se en hök

sväva över åkern. Även han skulle
ha sin föda.
Ängen
Men såväl blommor som fåglar hörde väl ändå mera ängen till. Birger
Sjöberg sjunger ju om ängens alla
blommor av många hundra slag. Det
kan jag frestas att göra också. Låt
mig därför uppehålla mig en stund
vid min barndoms äng. Den bestod
av marken mellan åkern och skogen.
Dess topografi var en mycket svag
sluttning. Den högre och torrare delen låg intill landsvägen. Längre in
mot skogskanten var ängens mark
något lite mera fuktig.
Det bereder en viss svårighet att
definiera och beskriva skillnaden
mellan en äng och en hage. Särskilt
om det, som i mitt fall är fråga om
sådan mark, som min biologilärare
alltid benämnde och betonade,
nämligen löväng. Min barndoms
äng var lövängen. Strandäng, kärr
äng och fjälläng har jag sett på andra
håll senare i livet.
På min äng växte det enstaka
björkar, salixbuskar och någon asp.
Man kunde röra sig snabbt och fritt
på den mjuka marken. Det fanns någon hög sten att klättra på och man
kunde ta en bit sälg och tillverka sig
en pilbåge eller slangbella utav.
Olika kultur- och naturområden
passar för olika sysselsättningar och
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liljekonvalj. Ängen bjöd sedan
på mandelblommor, förgätmigej,
prästkrage, kattfot och smörblommor. Min lycka blev total när jag en
dag fann också den vita nattviolen
på våran äng. Längre fram på sommaren kunde mjölke och nässlor
vilja breda ut sig och ta lite för stor
plats.
Vitklöver, rödklöver, humleblomster och käringtand bildar en
underbar matta tillsamman med all
annan blomsterfägring. Till skönheten bidrar också de mindre namnkunniga växterna, frylena och inte
minst grobladen. Det är nog tur att
inte vi människor har komponerat
ängens matta. Då hade den nog inte
haft samma prakt och hade kanske
inte heller varit lika slitstark.
Skogen
Slitstark var också min barndoms
skog. Den skogen bestod inte bara
av träd, även om det var träden som
gjorde skogen. Tallarnas och granarnas sus var ett musikaliskt ljud,
som jag tydligt minns och som jag
redan som barn kunde stanna upp
för att lyssna på.
Men min barndoms skog, liksom
de flesta naturliga skogar, består av
mycket mer än av träd. Vår skog
hade flera platser dit vi vandrade
och som vi benämnde vid namn. De
var som små orter i vår egen värld,

varje plats med sin uppgift och sin
speciella karaktär.
Rävberget kunde ibland överraska med att vi fick se rävungar
utanför gryten. De vuxna rävarna
var svårare att se under dagen när vi
gjorde våra skogsvandringar.
Lämningarna efter vad vi fortfarande kallade för Torpet och som
låg på en liten kulle, var stenarna
som en gång bildat grunden och
en delvis igenrasad brunn. Utför
kullen gick det bra att göra kullerbyttor. Ibland hände det att vi gick
hela familjen till Torpet och hade
söndagseftermiddagskaffet med oss
i en korg.
Sandgropen var barnens lekområde nummer ett. Vi tilläts också att
bada på egen hand i det klara vattnet
och utan badtanter. Vi byggde hela
småstäder med hus och gator i den
fina sanden där.
Sågbacken låg nära stora landsvägen. Dit kördes ved och virke för
vidare transport. Dit kom också
någon gång en motor med tändkula,
som tillsammans med en spånhyvel
producerade takspån till ladugårdar
och uthus. Det var alltid samma
attraktion när hyvelgubben kom.

Ulvgrytsbygden med Harald
Lundbergs åker, äng och skog sedd
från E 18 med Ulvgrytstenarna t h.

FOTO  : BO E I FRANSSON.

lekar. I hagen och på ängen lekte vi
trädatten och »Kungasönerna« eller
»bo från bo«. Vi hoppade hage, vi
spelade kniv och vi gjorde kullerbyttor. Vi sparkade mera sällan
fotboll.
I luften hördes fåglarnas kvitter
och sång. Svalor och sädesärlor tävlade om vår gunst. Gärdsmygen var
möjligen något mera tillbakadragen.
Man var alltid lika noga med att
notera vilken dag på året, som man
först hörde göken gala. Och det var
inte likgiltigt från vilket håll man
hörde göken första gången. Från
söder var »dödergök«, från norr var
»sorgegök«, från öster var »tröstegök«, men bäst var det att höra den
från väster för det var »bästegök«.
Bland ängens gräs råmade korna.
Till aftonen gick de snällt fram till
den stora grinden vid vägen för att
få lämna sin mjölk.
Ängens blommor var av många
slag. De flesta kunde man inte det
rätta namnet på och många av
gräsen och halvgräsen räknade man
inte som blommor. Blommor var
växter med helst stora kronblad och
med vackra färger. Men även små
växter godkändes som blommor,
men då skulle de i alla fall ha en annan färg än grön.
I utkanten av ängen kunde vi om
våren plocka vitsippor och blåsippor. Till mors dag brukade vi plocka
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Skogen var utan jämförelse det
roligaste och mest spännande området i min barndoms Ulvgyt.
Skogen var inte bara spännande, den var mystisk också. Den
ställde frågor. I ett kärr i skogen
kväkte grodorna. Varifrån kom
allt grodslemmet på våren ? Varför
ylade räven så gällt och sorgset i
den mörka förnatten ? Och i skogen
fanns ju inte bara skogsrån utan
även lyktgubbarna. Hur små de än
var så såg man ju tydligt hur de blinkade och plirade med ögonen bland
spindelnäten mellan strån och blad
under de dimmiga och daggvåta
höstmorgnarna eller efter ett lätt
sommarregn på den sanka gläntan i skogen. Det var inga vanliga
daggdroppar. Det var lyktgubbarnas
ögon.
När jag minns min skog så minns
jag också mossa. Den mossbevuxna
marken, de mossbelupna stenarna
och trädstammarna och den härliga
vitmossan. Var kunde det kännas skönare att lägga sig för att se
molntapparna driva på himmelen
än på en bädd av vitmossa ?
Skogens tuvor kunde i ordspråket ställa till förtret. För mig var
tuvorna både vackra och roliga. På
sommar och höst var de ofta översållade av blåbär, odon och lingon.
Då var de under en kort tid också en
arbetsplats för barn och mammor.
Bären skulle skördas. Sylt och saft
skulle kokas för vinterns försörjning.
Tranbär kunde man plocka på
kärrmark. Men de skulle vara med
om minst en frostnatt först. Smultron var det en lycka att hitta, och
dom stoppade man vanligen direkt
i munnen eller trädde ibland på ett
strå och tog med sig hem. De söta,
goda vildhallonen tog man gärna
med sig utav, men det blev sällan något kvar att spara för vinterns behov.
Skogen erbjuder en blomsterprakt, som jag upplevde redan som
barn. Skogsstjärnan och linnean
var väl kanske dem, som man fäste
sig mest vid som barn. Som jag var
ganska intresserad av den vilda
växtligheten och alla slags blommor
så kände jag särskild lycka när jag

hittade sileshår, en växt som försörjer sig på insekter. Jag tyckte också
att det var spännande att träffa på
en saprofyt, som heter tallört. De
var lite mera ovanliga i den övriga
växtligheten.
En tillgång i skogen är vanligen
också svamparna. I min barndom
var det inte så vanligt att man
plockade och åt svamp. Vi varnades
i stället för att hållas med svampar
och inte minst då den ofta vackra,
men otäcka flugsvampen högst på
farlighetslistan. Enda undantaget
som jag kan minnas var kantarellen,
men det var inte så gott om den, så
några svampmåltider var det inte i
mitt barndomshem.

»Det var inga
vanliga daggdroppar. Det var
lyktgubbarnas
ögon.«
Redan som barn kunde man se
och höra att det i skogen fanns ett
fågelliv, och att fåglarna där inte var
riktigt desamma som i ängen och
över åkern. Skatorna byggde för all
del vanligen sina bon i kanten av
skogen. Dem såg man lite överallt.
De sades också vilja komma nära
bostäder för att hitta mat bland
sopor och för att stjäla med sig något
som blänkte. I skogen och fram mot
bebyggelsen sågs också domherren.
Den rödbröstade fågeln märktes
särskilt väl när snön hade lagt sig
över skog och landskap. – Djupare
inne i skogen kunde man se ugglor och uvar och ännu mera sällan
orre och tjäder. Någon duva kunde
kuttra någonstans och på vårarna
kunde ett andpar rasta vid någon
vattensamling under sin vidare
färd. Hackspettens verksamhet var
ingenting att ta fel på. Hur kunde
han undgå att få hjärnblödning?
Jag jagade »skräddare« på stilla
vattensamlingar, jag räknade prickarna på nyckelpigornas rygg och
konstaterade hur getingar, bin och

humlor satte sig på blommorna utan
att jag förstod vad som då skedde. Vi
jagade flugor, slog ihjäl bromsar och
lät oss stickas av myggor och knott.
Det fanns också väldigt trevliga andra små varelser i skogen.
Myrorna hörde dit och tog nog
första priset genom sitt hårda arbete
och sin byggnadskonst. Jag kunde
sitta långa stunder och se på hur de
stretade med att få med sig ett strå
till stacken. Man fick också lära sig
att myrorna alltid bygger sin stack
på södersidan av en stubbe eller ett
träd. Den kunskapen skulle vara bra
att ha om man gick vilse i skogen.
Det djur, som vi var mest rädda
för som barn, var nog ormen. Faktiskt hade den ett dåligt rykte redan
från de bibelsamtal, som förekom
i vårt hem. Jag råkade bara möta
någon orm vid några tillfållen i min
barndom. Vi slog aldrig ihjäl någon.
Det vågade vi inte.
Harar och ekorrar var särskilt
roliga och igelkotten tyckte vi också
om. Han hade också enligt uppgift
ormar såsom föda. Med den allt
tätare biltrafiken på den tidigare
under min barndom så lugna landsvägen, som efter andra världskriget
blivit riksväg nr 18, har igelkottar
fått offra sina liv på biltrafikens
altare.
Min berättelse här handlar om
1930-talet. Det var tiden innan
andra världskriget hade brutit ut.
Det var en idyllisk tid för barn,
som ännu inte förstod hotet från
diktatorerna söder om oss. Ulvgryt
var en idyllisk bygd för oss barn att
växa upp i. Det var en tid innan de
stora skördemonstren gjorde det
omöjligt för en kornknarr att vistas
i rågå kern, innan jag hörde talas om
bonitetstal, innan lövängar betraktades som icke-produktiv mark och
innan skogsgödsling och kalhyggen
hade förändrat både avverkningsmetoder och virkeskvaliteten. Men
de stenar, den åkern, ängen och skogen, som jag här minns och beskrivit, det var min barndoms värld.
Harald Lundberg
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Harald Lundberg, 86, skildrar sin barndoms Ulvgryt på 1930-talet. Den
här, något nedkortade, berättelsen är hämtad ur hans kommande bok om
hem- och barndomsbygden. Boken är en djupare studie av hela 1900-talet i
Ulvgryt och bär titeln »Ulvgryt – en bygd – ett sekel«.
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Konsums speceriaffär på Villagatan
i Örebro 1926 (ur Sällskapet Gamla
Örebros arkiv).

Jobba i

S

ommaren 1946 hade jag
på skollovet mitt första
jobb. Jag bar ut Nerikes
Allehanda på två olika distrikt,
i Hjärsta och kring Ullavigatan
i Örebro. Det var ingen heltid,
tog väl 2–3 eftermiddagstimmar. Då fanns fyra Örebrotidningar : Nerikes Allehanda,
Nerikes-Tidningen, ÖrebroKuriren och Örebro Dagblad,
alla utkom på eftermiddagen.
Året därpå, 1947, blev det heltidsarbete på en del av lovet. Jag
var springpojke ( sjas ) i Konsum
på Norrgatan. Butikerna för
livsmedel var på den tiden helt
annorlunda än i dag och det kan
väl vara av intresse att veta något
om detta. Det är mer än sextio
år sedan.

Innan jag började arbetet på
skollovet i början av juni ( jag
gick i samrealskolan, ÖPM )
fick jag skaffa en arbetsbok från
arbetsförmedlingen. Det var ett
tunt, grönt häfte med regler för
minderårig arbetskraft.
En måndagsmorgon klockan
åtta infann jag mig i den Konsumbutik som då låg i hörnet
Norrgatan–Nobelgatan. Lokalerna är även i dag butik av något
slag. Jag anmälde mig för den
hygglige och rolige butiksföreståndaren som hette Karlsson
– utan titel bör sägas, för det var
nog lite ovanligt då. Butiken var
egentligen tre och jag ska berätta
varför och hur det fungerade.
Konsumbutiken på Norrgatan
var modern 1947. Huset är byggt
i slutet av 1930-talet och under

kriget byggdes knappt något. Det
var en standardbutik : specerier, charkuterier, mjölk, alla
med skilda kundingångar som
krävdes då av hygieniska skäl.
Rotfrukter som potatis i lös vikt
kunde lätt infektera kött, som
finstyckades på plats – det var
skälet. Att vi bakom kunddelen
rörde oss fritt mellan delarna
– men dörrar fanns – ansågs ej
farligt. Sålunda var föreståndaren ständigt på språng, samtidigt som han var köttexpedit
och styckmästare; han sålde
inte specerier eller mjölk. Som
springpojke var jag mest i speceriavdelningen mellan de rätt få
buden, som jag förstår berodde
på att Konsum var en arbetarbutik. Hemskicken var alltid till
hemmafruar av annan »klass«.
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Vi var för övrigt två »sjasar«.
Den andra var en tjej, Ingvor
Källmén, något yngre än jag och
duktig gymnast.
Åter till första dagen. »Chefen« gick snabbt runt och visade
upp mig för de två biträdena i
mjölk – dito två – han själv och
hans två kvinnliga kollegor i
chark; en minns jag som alltid
gladlynt med någon kommentar.
Över mig i specerier fanns sen
en fru som var motsatsen. Inte
elak, men markerande sin överordning och missnöjd. Kanske
beroende på envisa krämpor.
När jag nu kände folket var
det dags för arbete. Det första,
och ständiga fristundsjobbet
var att väga upp potatis i källarlagret. Den såldes i en–tvåkilosoch några femkilospåsar, som
det då var bra att ha en buffert
av. Inte för mycket dock. Potatis skall förvaras i svala, mörka
lårar tills den säljs. I den här
källaren fanns också andra lårar
– alla utfällbara som potatislåren – för torkad frukt bl a. Det
var givet, upplevdes nästan som
tillåtet, att smaka på ringäpplen
och aprikoser. Efteråt har jag
förstått att den snälle chefen begrep att man snabbt tröttnade på
tilltaget. Som jag nämnt var det
inte så mycket hembud. Däremot
fick jag ofta åka till centrallagret
på Köpmangatan långt på söder
efter mindre påfyllningar av
udda varor, mest i paket.

Tappad kokos

En episod minns jag särskilt.
Det här var strax efter kriget och
långväga importvaror sällsynta.
En dag skulle jag snabbt hämta
en enda sak, kokos – väldigt
ovanligt, särskilt för mig som
nog aldrig sett det förut. Eftersom vår butik fått tilldelningen 1
kg ( att fördelas bland kunderna )
tog jag min privata cykel som

var betydligt mer lättrampad än
Konsums, den med litet framhjul och stor pakethållare. Jag
fick min kokospåse, satte fast
den på pakethållaren och for
iväg. Grabben, grabben ! lät det
högljutt. Jag stannade och såg
en tom påse och en lång vit rand
efter mig. Dom som ropade var
två lagergubbar. Men dom var
hyggliga, tyckte väl synd om
mig, så jag fick en ny påse och
stränga förmaningar. Ömt hållande kilopåsen kom jag hem till
butiken. Sen fick chefen bestämma. Jag smakade litet och det var
som sågspån.
Det här med kokosen visar
att allt inte kunde köpas direkt
kriget var slut. Kaffe, som exempel, var ransonerat ännu 1950.
Det vet jag eftersom jag då köpte
med mig denna nödvändiga vara
hem från Liverpool, dit jag kom
som »mässkalle«, men det är en
annan historia.
Min korta tid som Konsumanställd var personligt
viktig, då man lärde sig att hålla
tider, utföra beordrat arbete,
känna på ett allvar, som väl
numera påbörjas senare. Arbetstiden var från 8 till 18 med
en timmas matrast plus kaffet
på jobbet. Det blir långt när jag
räknar efter. Med lördagar 50
timmar i veckan och då fick vi
inte gå 18 som var meningen. Efter stängning skulle golvet sopas.
Vi strödde ut oljad sågspån ur en
hink, sopade upp den och lade
tillbaka den i hinken som jag
minns och jag tror att det gick
en kvart efter 18 innan friheten
kom.
Trots de långa arbetsdagarna
minns jag att det var roligt, men
det pågick väl bara ungefär 5–6
veckor av sommarlovet, så det
blev tid över ändå till bad och
sånt. Dessutom vet jag att man
var stolt över att arbeta, kände
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sig vuxen när man fikade med
dom andra och när man umgicks med kompisarna. Lönen
minns jag inte, men jag fick som
ensam son behålla den. När
jag slutade kunde jag köpa en
dyr – sextio kronor minns jag
– modellmotor till det modellflygande som då styrde den mesta
fritiden.
I de »snustider« när det här
skrivs kommer jag ihåg att vi
sålde snus även i lös vikt från en
låda, som fälldes fram under disken, men dosor med »Ettan« var
det vanliga. Och snusade gjorde
bara byggjobbare och »grovisar«
i anläggningsjobb.
Till sist : Det Konsum som jag
en gång för länge sedan gästspelade i på lägsta nivå var viktigt
för de flesta svenska arbetare.
Tyvärr är det inte så i dag, men
det är roligt att ha sett folkföretaget, när det var på topp
och påverkade väldigt många
svenskar på olika plan. Det var
en folkets samhörighet som inte
längre finns.

Arne Upling
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Ur arkivets dolda vrår

Föreläsningar och arrangemang
på ArkivCentrum hösten 2008
Onsdag den 10 september kl 19.00
Övergivna platser. Från Ronnie Peterson till Percy Barnevik
Föredrag av docent Jan Jörnmark
I samarbete med ABF/Tankarnas Trädgård
Tisdag den 14 oktober kl 19.00
Drottning Filippa
Universitetslektor Louise Berglund föreläser om en av
Örebro Slotts mytomspunna härskarinnor
I samarbete med Riseberga Rediviva och Lokalhistoriska
sällskapet

Firande i Odensbacken
1938 var det dubbelt firande i
Odensbacken. Kungen – Gustav
V – fyllde 80 år och firades med
en festlighet i Djurklouparken.
Samma år högtidlighöll Odensbackens gymnastikförening sitt
10-årsjubileum. Gunnar Carlsson i Talby fick Svenska Gymnastikförbundets guldmedalj för
energiskt och intresserat arbete
och fyra andra medlemmar, som
deltagit i gymnastiken under alla
tio åren, fick bronsplaketter.
( Ur Odensbackens
gymnastikförenings arkiv )

Välkomna som
nya medlemmar !
Fridhems friskolas
ekonomiska förening
Almby-Norrbyås hembygdsförening
SPF Kilsbergsbygden
SPF Trevnad
Unga hörselskadade i Örebro
Intacts vänner

Onsdag den 29 oktober kl 19.00
Familjearvet. Bröderna Marcus och Jacob Wallenberg i takt
och otakt
Professor Håkan Lindgren föreläser om de bägge legendariska
finansfurstarna
Onsdag den 3 december kl 19.00
En frigörande historia – Centerns Kvinnoförbund
Professor Ann-Sofie Ohlander föreläser om sin aktuella
forskning
I samarbete med Lokalhistoriska sällskapet
Ytterligare föredrag kan tillkomma i programmet.
Utöver dessa offentliga föreläsningar, till vilka alla intresserade
inbjuds, pågår en grundkurs och en fortsättningskurs i lokalhistoria samt ett antal studiecirklar.

1968
– ett omvälvningens
årtal

ABF ordnar i höst i samarbete
med ArkivCentrum en forskningscirkel för dig som var
med 1968, om studentuppror,
USA:s krigsföring mot Vietnam,
ungdomsrörelsens radikalisering
och politisering. Händelser och
hågkomster.
Du som är intresserad kan
anmäla dig till ABF Örebro län.

Första cykelstölden
i Örebro ?
»Natten till d. 9/8 [ 1900 ] bortstals medelst inbrott i en bod
vid Adolfsbergs brunn å Örebro
stads område från byggmästaren Lars Ljungvall en velociped
af Thule-fabrikat, svartlackerad,
venstra pedalröret oförnicklat,
försedd med inregistreradt
nummer 111 å bronsgul plåt
med svarta siffror samt värd
125 :– kr.«
( Ur f d kriminalkommissarie
Hans Hallgrens arkiv )
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Missionär i Kina
Tekla Maria Jansson kom från
Husby socken i Dalarna. Hon
var dotter till järnarbetaren Karl
Fredrik Jansson i Berga. Tekla
blev missionär inom pingstmissionen och anlände till Kina i
september 1921.
Tillsammans med missionären Haldis Zetterqvist öppnade hon en ny missionsstation
i staden Neiqui ( Nei-Kiu ) i
Chihli-provinsen ( i dag Hobeiprovinsen ). Hon vistades sedan i
Kina till början av
1940-talet.
Tekla Jansson
avled ogift 1957.
( Ur Tekla Janssons
personarkiv )

Svartåbanan
Örebro–Svartå järnväg ( ÖrSJ )
eller den s k »Svartåbanan«
öppnades för allmän trafik den
1 oktober 1897. Banan sträckte
sig över 49 km. Örebro–Svartå
Järnvägsaktiebolag skaffade
inga egna lok och vagnar, utan
trafiken arrenderades de första
åren ut till Köping–Hults Järnväg. Trafiken ombesörjdes därefter av SJ och 1914 fanns fyra
dagliga förbindelser i vardera
riktningen. Järnvägen förstatligades 1907. Godstrafiken mellan Lindbacka och Svartå lades
ner 1977 och persontrafiken
1985. Bansträckan Lindbacka–
Svartå revs sedan under åren
1990 och 1991.
( Ur Örebro–Svartå järnväg –
Svartåbanans vänners arkiv )

Fjugesta station
cirka 1900.
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B-Post

Avsändare:
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
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Karlskogas
första
biograf

F

ör den cineastiskt intresserade allmänheten
finns anledning att uppmärksamma ett spännande
material bevarat på ArkivCentrum om Karlskoga Biograf
och dess repertoar 1915–17.
Arkivet är inlämnat av Gunnar Rosbro (1930–2005),
rektor och mångårig ordförande i Karlskoga bergslags
hembygdsförening. Här finns
dåtida bioaffischer och detaljerade programblad.

¢¢¢ Programmet från december 1916 lockar med »Från
det mörkaste Moskwa«, ett drama i två avdelningar och den
barnförbjudna »Äventyrerskan
Diana«. I programbladet kan
man läsa att filmen är avsedd att
utgöra en liten illustration till
krigets förelöpare : det organiserade spioneriväsendet. »Filmen
är utomordentligt väl upptagen,
liksom rollbesättningen är den
bäst tänkbara« med den »kända
italienska filmskådespelerskan
Francesca Bertini« i rollen som
Diana, spionen Amaris medhjälperska och kapten Gustaf Rimes
älskade.
Karlskoga Biograf uppfördes
1912 på initiativ av skohandlaren Karl Erik Nordström – 1935
övertagen av sonen Carl Robert
Nordström – på en tomt granne
med IOGT :s ordenshus på Lovi-

selundsvägen i centrala stan. Föreställningar gavs dagligen i salongen, som
rymde 140 personer.
Denna Karlskogas
äldsta biograf revs
1969.
Bo E I Fransson

