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God jul och Gott nytt år !

I skrivande stund yr snön ner. Vinden är stark och höstmörkret kompakt. Men snart har vi julen här.
Med värme, samvaro och möjlighet till avkoppling och återhämtning. Till helgerna hör lite trivsam läsning. Vi har försökt att göra numret innehållsrikt och varierande och tror att läsarna har en trevlig stund
framför sig.
Nästa år firar arkivet 40-årsjubileum och vi hoppas att medlemmarna kommer att märka av detta.
Bland annat ska vi att ge ut en ny bok med godbitar ur arkivets samlingar. Kom ihåg att framdeles besöka
vår hemsida www.arkivcentrum.se för att följa det som är på gång.
Nu önskar jag alla – medlemmar och andra läsare – en riktigt god och vilsam helg !
Yvonne Bergman

Göran Greider om Dan Andersson

F

örfattaren, journalisten,
chefredaktören och före
detta dansbandsmusikern ( ! ) Göran Greider håller
den traditionella Hinders
mässoföreläsningen på ArkivCentrum sista veckan i
januari.
Göran Greider ska berätta
om den Dan Andersson som
för en 17-åring i Vingåker
kunde stå för både »frihetslängtan« och »skuldkänslor
gentemot det egna ursprunget«.

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 55, årg 13

Göran Greider föreläser med anledning av sin nyutkomna bok om
författarkollegan Dan Andersson, »Det gångna är som en dröm och det
närvarande förstår jag icke«.
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»Till de svenska farbröderna
som hjälper Spanien«

D

en 21 augusti 1939
hade Härdverksklubben på Bofors fått ett
brev från en av sina skyddslingar, Fernando Larréa, i
Biarritz i södra Frankrike. Det
hade rubrikens tilltal. Fernando berättar om sitt sommarlov. Han undrar om »barnen
hemma hos Er också badar
mycket. Vi här tycker det är så
roligt i vattnet«. Han avslutar
brevet »med ett handslag
från er fosterson och hoppas
att ni haft en trevlig sommar«.
Det här brevet som hade översatts
av Svenska Hjälpkommittén för
Spanien var ett av hundratals små
foton, brev och teckningar som
under 1939 letade sig upp från
Frankrike till Karlskoga. Bara

Barnhemsverk
samheten bland
Karlskoga
arbetarna under
Spanska
inbördeskriget.
några tiotal brev, teckningar och
foton finns veterligt bevarade. De
finns i Fackliga centralorganisationens Spanienkommittés arkiv.
De vittnar om en storartad och
till stora delar bortglömd hjälpinsats som Karlskogaarbetarna
finansierade under 1939.
Under Spanska inbördeskriget ( 1936–39 ) engagerade sig de
svenska arbetarna för den spanska republiken. Ett stort antal

Juan Pujadas Guell, ett av alla
små barn vars far hade stupat.
Juan var Tvärklubbens skyddsling.
Teckningen ovan om kriget är
gjord av Joaquin Perez, en av
Martinklubbens skyddslingar.
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kommittéer bildades och pengar
samlades in. Mest känd är nog
insatsen av de c :a 500 frivilliga
som gav sig av till Spanien och
slogs där. Mindre känd och mindre spektakulär, men lika värdefull, var den humanitära hjälpen
till Spanien.
I Karlskoga fanns en Spanienkommitté. Riktig fart blev det på
den under slutet av 1938. Man
hade bössinsamlingar, insamlingslistor, upprop och kampanjer av olika slag. Det som blev
mest framgångsrikt var fosterföräldraverksamheten. En verkstadsklubb eller en fackförening
åtog sig att sörja för ett eller flera
barn på de skandinaviska barnhem som fanns i Spanien och
som efter Republikens nederlag under 1939 flyttade över till
södra Frankrike. Man samlade
i sin verkstadsklubb eller fackförening in de behövliga 40 kronorna i månaden och sände dem
via Centrala Hjälpkommittén till
Frankrike.

1 200 barn försörjdes på detta
sätt under 1939 av den Svenska
Hjälpkommittén. I Karlskoga är
79 barn kartlagda. Det innebar
inte att alla barn underhölls samtidigt, men att så många totalt
under längre eller kortare perioder finansierades av arbetarna i
staden.
Pengarna togs upp på insamlingslistor, genom uttaxeringar
eller genom att anslag gjordes.
Pengarna överlämnades till
Spanienkommittén som sedan
skickade dem till den centrala
hjälpkommittén som distribuerade pengarna till ett antal barnhem i södra Frankrike. Kommittén fördelade barnen på deras
fadderföreningar, sände foton
och personuppgifter på alla barn
och översatte efterhand deras små
brev och kommentarer till sina
teckningar och handarbeten som
sändes till »fosterföräldrarna«.
På så vis uppstod ett påtagligt
och värdefullt band mellan den
krigsdrabbade spanska republi-

Barn och personal på barnhemmet
St Pierre i Biarritz i södra Frankrike
i juni 1939. Infällda: Julia Fraile
Cantalafriedo ( född 1926 ) och
Federico Urtiaga Martinez ( född
1929 ).

kens barn och solidariteten som
visades det spanska folket.
Denna hjälpverksamhet var
som flitigast under 1939 i samband med Republikens fall under
sommaren och innan Frankrike
överfölls av Tyskland 1940. Redan under hösten/vintern kan
man märka en avmattning som
bland annat hänger ihop med
starten av andra världskriget.
Ett ringa antal brev, teckningar och foton finns alltså bevarade
åt eftervärlden i Karlskogas folkrörelsearkiv. De ger en levande
och rörande bild av de spanska
barn som kom till barnhemmen
i Biarritz med omnejd, inte långt
från den spanska gränsen. Det
är brottstycken av de öden de
undergick. Många har förlorat
ene föräldern, oftast pappan, el-
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Brev från Julia Fraile 1939-07-15 :
»Till mina svenska fosterföräldrar.
Kära farbröder och vänner!
Jag skriver till er för att tala om att
jag mår bra. Hoppas att ni också
mår bra. Jag har det så bra här på
barnhemmet, och här har vi en
karta över Sverige, och på den har
jag sett, att Karlskoga ligger i södra
delen av Sverige, nära sjön Vänern.
Varje stad, där någon av oss har
fosterföräldrar, har vi märkt ut med
en liten svensk flagga på kartan.
Vår föreståndare här har bett
att få noterna till den svenska
nationalsången, så vi skall lära oss
den ...«
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ler under kriget och flykten skilts
från föräldrarna. Väl på de skandinaviska barnhemmen, ofta
gamla badhotell, förefaller det
av korrespondensen, som att de
blev väl omhändertagna, klädda,
försörjda, utbildade och sysselsatta. Nu kan man naturligtvis
förvänta sig positiva skildringar
när man skriver till sina välgörare, men breven verkar ärliga
och uppriktiga och skildrar hur
man har det. Två av barnen har
skrivit flera bevarade brev, samtidigt som de finns på bild och med
teckningar.
Den ene är den lille gossen
Federico Urtiaga. Han var 6 år
på det sjunde när kriget bröt ut.
Pappan Luis var hamnarbetare,
modern Guadelope var hemmafru. De har också flytt står det på
kommitténs registerkort med fotot på Federico. Den 17 mars 1939
skriver han till NK-klubben på
Björkborn för att tala om att han
mår bra. På baksidan av det lite
valhänt skrivna brevet så har han
gjort en färgteckning med den
svenska flaggan och en båt med
fjäll i bakgrunden. Han berättar
att de har rolig gymnastik, något
som flera barn återkommer till
med positiva kommentarer om
läraren.
»Och så har vi gymnastik som
är väldigt roligt. Det blir vi starka
av och får starka muskler i hela
kroppen. Och lekarna är skojiga,
till exempel ’labyrinten’ och ’Häst
och ryttare’«, avslutar Federico.
Den 23 juli skriver han på nytt.
Han har sett på kartan att det
ligger många sjöar i Karlskogatrakten, vidare att de ska lära sig
svenska nationalsången. Sedan
berättar han att »de har fått varsin kostym och en baddräkt och
sandaler och solhattar – alltsammans väldigt fint«.
Bland teckningarna i materialet finns en fin lastbåt på öp-

pet hav, ett omtyckt pojkmotiv,
i all synnerhet om ens pappa är
hamnarbetare.
Ett annat barn är den tre år
äldre Julia Fraile. Hon är från en
ort som heter Moredo och pappan är typograf, mamman »husmor« som det hette på 1930-talet.
Hon har skrivit tre långa brev till
NK-klubben på Björkborn. Hon
berättar i det första från mars
1939 att »Vi är femtio barn här
och flera tanter, en lärare och en
föreståndarinna«. Hon berättar
om skolgång och lekar.
I april sänder hon ett brev
till sina fosterföräldrar där hon
»skickar med ett betyg, så att ni
kan se hur jag sköter mig i skolan
och här hemma«. Lärarkollegiets
utlåtande, i bifogad maskinskriven avskrift, är mycket positivt.
Både för skolarbetet och uppförandet på barnhemmet. För det
sistnämnda står det : »Gott uppförande, god hälsa, flitig, lydig
sympatisk. Mycket intresserad av
att delta i arbeten för att städa i
hemmet och hålla det snyggt.«
Krutbruksarbetarna
kunde
vara stolta över sin Julia. Hon har
vidare sänt en teckning och berättat om alla de verkstäder som
fanns på barnhemmet, både för
konstnärlig framställning och
yrkesverksamhet, som skomakarverkstad och grafisk verkstad.
Understruket avslutar den
13-åriga flickan : LEVE det humanitära och framstegsvänliga
Sverige.
Man får verkligen intrycket,
utan att ha

undersökt det närmare, att de
svenska barnhemmen på ett
ansvarfullt och ambitiöst sätt
gjorde en god insats för barnen.
Många barn återvände under senare delen av 1939 till Spanien
och barnhemmen upplöstes av
naturliga skäl i samband med det
tyska överfallet på Frankrike.
Det var 20 klubbar på Bofors
som skänkte pengar till barnverksamheten. De svarade ensamma
för 15 000 kr. Övriga klubbar och
fackföreningar samlade in 5 000
kr. Hela stödet till Republiken
under perioden hösten 1936 till
januari 1940 var drygt 34 000 kr.
Metallarna i Bofors bidrog ensamma med 67 % av det totala
insamlingsresultatet. Tar man
bara barnverksamheten, som är
föremålet för denna artikel, dominerade de totalt och stod för
76 % av de insamlade medlen under 1939.
En genomsnittlig metallarbetares timlön var 1939 1:32 kr. Så
de insamlade beloppen representerar en avsevärd summa pengar
som Karlskogaarbetarna sände
till ett fjärran land. Som kunde
tyckas långt borta, men som låg
nära i sin kamp för folkfrihet och
demokrati.
Det skulle vara intressant att
på nytt få kontakt med Federico eller Julia. De och flera av de
andra barnen kan fortfarande
vara i livet.
Göran Henrikson
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Örebros jazzklubbar historiska

Eric Carlsson är själv musiker.
Han var saxofonist i Whispering
Band i Örebro åren 1947–97, med
några års uppehåll. Han hade
dessförinnan musicerat i Bengt
Holmströms orkester och spelat
upp till dans. Ungefär samtidigt
gick han in som medlem i en av
de tidigaste jazzklubbarna i stan,
Basin Street Club, som hade startat efter kriget. Första bevarade
protokollet är daterat den 3 janu-

ari 1947. Klubben
avlöste
Syncopation Club som
hade legat nere sedan
våren 1944.
Ingemar Lagerström
var ordförande, Eric
sekreterare och som
hedersmedlem hade
invalts musikern,
fotografen
och orni
tologen
»Knutte«
Borg, en av
pionjärerna
vid föregångar-

FOTO  : BO E I FRANSSON.

Ö

rebros tidiga jazzklubbar är numera historia. Alldeles nyligen
införlivades protokollsböcker
och fotografier från 30-talet
och framåt till samlingarna på
ArkivCentrum genom en av
föregångsmännen, Eric Carlsson, 81.

Ovan : Whispering
Band med Eric
Carlsson till vänster
i främre raden. T h
Eric Carlsson 2008.
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Ovan : Världens minsta jassklubb,
VMJ sammanträder för 29 :e
gången den 22 april 1956. Fr v Olle
Askerlund, Eric »Jerka« Carlsson
och Knut »Knutte« Borg. T v : Bengt
»Mille« Melin för kassabok 1955.
Nedan : Bengt Holmströms orkester
1947 med Eric Carlsson längst till
höger.

klubbens tillblivelse 1936. Som så
många andra föreningar i Örebro
startade Basin Street Club på Café
National på Rudbecksgatan.
På mötena samlades man och
pratade jazz och spelade medhavda skivor. Ibland fungerade
klubben som diskussionsforum,
och då och då höll någon medlem en föreläsning över ett givet
ämne eller presenterade en inhemsk eller utländsk musiker.
Första året förekom också en frågesport mot ett lag från The Hot
Rhythm Club of Karlskoga, med
en ytterst knapp seger för värmlänningarna.
Från slutet av 1946 ordnades
danskvällar med närmare tusentalet medlemmar, arrangemang
som tillförde klubbkassan välbehövlig förstärkning. Bland annat
inköptes en bättre radio, ett skåp
till den och klubbens skivspelare,
några böcker om jazz och en prenumeration på den amerikanska
jazztidskriften Down Beat.
Efter ett tag kom klubbens
skrivande medlemmar att bidra
till en jazzspalt i Örebro Dagblad,
»Vi på Basin Street«.
Klubberiet fortsatte för Erics
del efter Basin Street Clubs hädanfärd 1951 i den kortlivade Musikernas jass( ! )klubb och därefter
i den privata Världens minsta
jass( ! )klubb, med fyra medlemmar : Olle Askerlund, Knut Borg,
Eric Carlsson och Bengt Melin.
De fortsatte att träffas ända in på
90-talet, även om det mot slutet
bara var Eric och Bengt kvar av
den ursprungliga kvartetten.
Det sista och 86 :e mötet avslutades kl 01.50 en fredagskväll
i november 1990 och ut tonade
Glenn Millers orkester med »I
Got Rhythm«. Det var det sista
Bengt Melin skrev i protokollet.
Nu är även han borta.
Bo E I Fransson
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Vi fick några fotografier …
T v : Örebro
cyklisterna
Harry Stenqvist,
Titus Johansson
och Josef
Landsberg. T h :
Harry Stenqvist
med lumpar
kompisarna på
I 3 hösten 1914.

V

i fick några fotografier
härförleden med påskriften »Harry Stenkvist, svensk mästare på
cykel«, bilder tagna på 9 :e
kompaniet på I 3 i Örebro
hösten 1914. Bilderna satte
ljuset på en av Örebros stora
cyklister genom tiderna.
Cykelsporten i Örebro började
som tävlingsform i början på
1890-talet. En av dess framgångsrikaste utövare var Harry
Stenqvist, som började i IF Start,
men när den klubben upphörde
övergick han och de flesta andra
cyklisterna till IF Kamraterna.
En cykelsektion bildades och träningen intensifierades med sikte
på de annalkande olympiska spe-

len i Stockholm 1912.
Stenqvist blev också uttagen,
men som reserv, vilket gjorde honom mäkta upprörd. Han hade
fått ställa upp om han bara hade
ersatt sin favoritcykel »Express«
från Liljegren & Svensson i Örebro mot ett anbefallet fabrikat,
men han nekade att byta. I stället
fick andra svenska cyklister starta som normalt aldrig hade haft
en chans mot honom. Stenqvist
blev förbannad, men konstaterade slutligen lakoniskt att »det
kommer väl ett olympiskt spel
1916 också«. Men det gjorde det
inte, för första världskriget kom
emellan och allt internationellt
idrottsutbyte upphörde.
Den andre Örebrocyklisten,
Josef Landsberg, hade oturen att

kollidera med en av dåtidens fåtaliga bilister under olympiaden,
skadades och fick ligga en tid på
Maria sjukhus i Stockholm.
Lagcyklisterna i IF Kamraterna med Stenqvist, Landsberg och
Titus Johansson, segrade 1912 i
Svenska mästerskapet på 10 och
100 km. Och Stenqvist själv vann
distriktsmästerskapet individuellt både på 10 och 50 km.
1913 bärgade trion lagpriset i
Svenska mästerskapet över 100
km och under 1914 erövrade
samma cyklister fem stycken första- och fyra andrapris, förutom
en hel del individuella segrar. De
var även uttagna som Sveriges
representanter i cykelloppet vid
Baltiska spelen i Malmö 1914 och
vann första lagpris.
Bo E I Fransson
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Dagmar – svenska i Gestapos tjänst

D

en 16 november 1954
dömde tyska jurydomstolen i Kassel en
svensk kvinna till 15 månaders fängelse. Den dömda
hette Dagmar Imgart, en före
detta Örebrokvinna med
rötterna i Ramsberg, som
under Nazitiden tagit värvning hos Gestapo. Dagmars
angiveriverksamhet under
kriget medförde att flera
regimkritiska tyskar ställdes
inför rätta i den ökända tyska
folkdomstolen Volksgerichtshof. Många fick långa fängelsestraff eller avrättades.

På ytan är det ett solklart fall. I
facklitteraturen och andra källor som tar upp de regimkritiker som drabbades av hennes
angiveri, beskrivs Dagmar som
en hjärtlös och kallhamrad angivare, Gestapos kontrakterade informatör, agent »V140 Babs« med
kyrkliga kontakter som specialitet. Skvallrig och opålitlig. Att
hon var skyldig, det verkar alla
vara överens om.
Men ändå. Frågorna hopar sig
när jag ger mig i kast med de fåtal
primärkällor som finns tillgängliga i Sverige och nere i Tyskland.
Angav Dagmar sina vänner och
bekanta frivilligt ? Går det på något sätt att försvara hennes agerande ? Insåg hon konsekvenserna alls ? För det måste hon väl ha
gjort ? Eller var hon så naiv och
blåögd, utan någon tillsynes inlevelseförmåga, att hon inte insåg
vilka långtgående konsekvenser
angiveriet innebar för dem hon
angav ? Det troliga är att Dagmar, som många andra tyskar,

valde att inte se regimens terror,
arresteringar, deporteringar och
avrättningar.
Vilka var då hennes bevekelsegrunder ? Gjorde hon det för
egen vinnings skull ? För att hon
hade behov av att synas och stå
i centrum ? Eller handlade det
främst om en önskan att få resa
till Sverige två gånger om året för
att träffa sin gamla mor i Örebro ?
Kan det ha utgjort tillräcklig
drivkraft för hennes agerande ?
Eller existerade det även hot om
repressalier ?
Oavsett motivbilden. Moraliskt var det utan tvekan förkastligt. En central fråga är ändå om
hon fullt ut kan ställas juridiskt
ansvarig för den angiveriverksamhet som medförde långa
fängelsestraff och avrättningar
utfärdade av Nazitysklands då
rådande folkdomstol ? Straffsatserna var oproportionerligt höga,
baserades på subjektivt utvalda
fakta i målet eller saknade saklig
grund överhuvudtaget. De följde
heller inte internationell praxis.
Volksgerichtshof var framför allt
ett propaganda- och terrorinstrument i Naziregimens händer. Här
skulle rättskiparna stationera exempel, som exempelvis den illvilliga ökända domaren Roland
Freisler, på ett avskräckande och
förebyggande sätt, Im Namen des
Deutschen Volkes.
Tanken med min kommande
bok »Dagmar – svenska i Gestapos tjänst« är inte att försöka
urskulda en Gestapoangivares
agerande. Det handlar istället om
ett försök att förstå människan
bakom brottet, hennes motiv och
drivkrafter. Under researcharbe-

tets gång har bilden komplicerats
och fördjupats. Efter arkivstudier
i Örebro och Stockholm stötte
jag av en slump på tidigare okänd
korrespondens mellan Dagmar
och hennes mamma Tyra Atterling i Örebro. Enstaka brev från
mellankrigstiden som ger mig en
ingång till privatpersonen Dagmar och en möjlighet att lära
känna en del av henne, visserligen bara baserat på utvalda fakta.
Som det tillstår en brevskrivare.
Påfyllt med en dryg veckas koncentrerad forskning i tyska arkiv
har jag nu ett gediget underlag för
att återberätta Dagmars historia,
om en svenska i Gestapos tjänst.
Johan Perwe

Mer källmaterial ? Kanske
någon i läsekretsen känner
till brev eller andra källor
med anknytning till Dagmar Imgart och hennes
mor Tyra Atterling som
bodde i Örebro under krigsåren. Har ni tips får ni gärna
höra av er till mig på johan.
perwe@jpscript.com eller
08-541 301 10. Läs mer på
www.jpscript.com.
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Örebros egen Gestapospion,
Dagmar Imgart ( född Atterling i
Ramsberg 1896 och död 1980 i
Seeheim-Jugenheim i Tyskland ).
Hennes agentnamn var »V140
Babs«.
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Åsbrohammars bruksarkiv
återbördat till Närke

I

jubileumsboken för Spångsholms bruk utgiven 1961
uppger bokens författare
att han vid ett besök i Lerbäck fann Åsbrohammars
bruksarkiv förvarat på en
vind. Ägaren till vindsvåningen överlämnade då arkivet
till Spångsholms bruk utanför
Mjölby. Där hamnade arkivet
dock ånyo på en vind – i en
flygelbyggnad till brukets
dåvarande disponentbostad
på gården Strömsnäs, och
där blev det kvar efter gårdens försäljning 1966. Av
en slump återfanns bruksarkivet på samma vind 1997.
Gårdsägaren tog kontakt med
Sya hembygdsförening för
att fråga om de ville överta
handlingarna. Så skedde
också, men i somras kom
hembygdsföreningen med
en förfrågan till oss om att
överta det historiska materialet och i oktober hämtades således Åsbrohammars
bruksarkiv till ArkivCentrum.
Bruksarkivet omfattande en hyllmeter består bl a av brevkopieböcker, dagsverksjournaler, orderböcker och olika slags räkenskapsböcker, i tid i huvudsak från
1800-talets senare hälft. Dessutom finns handlingar rörande
hyttelag i Lerbäcks bergslag, såsom Rönne, Åhs och Svaldre hyttelager.

Grundaren

Grundare till Åsbrohammars
bruk uppges vara Per Viktor
Rehnberg ( 1826–1890 ). Han var

äldste son till bergsmannen och
kyrkvärden Anders Rehnberg,
som hade ärvt gården Estabo i
Lerbäck efter sin far. Men vid laga
skifte 1838 bestämdes att Anders,
ägare till sammanlagt ¼ mantal,
skulle flytta ut från byn »till sitt
torp, hvarest han för närvarande
bor i Åsbro ängen«. Där byggde
Anders sig en ny mangård, först
kallad Anderstorp, senare Åsbrohammar.
Per Viktor övertog vid faderns
tidiga död genom arv och köp
Anderstorp/Åsbrohammar med

Bruksägare Per Viktor Rehnberg
( 1826–1890 ).

tillhörande hammarsmedja.
På 1850-talet tycks Per Viktor
Rehnberg i stort sett ha bedrivit
handel, för 1861 omnämns han
som »handlande, som till salu
hålla jemte inhemska varor, sådane utländska, som å landet få
i öppna bodar föryttras«. Det är
först i husförhörslängden för Lerbäck 1861–65 som han tituleras
»Bruksegaren«.
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Industriell tillverkning

Nubbsmide var omfattande i
Lerbäck sedan gammalt, och förutom nubb omfattade Lerbäckssmidet även liar, hästskosöm och
saxar. Smidets avsättning sköttes
av ett stort antal uppköpare, och
däribland återfanns Per Viktor
Rehnberg. Han skall ha byggt en
vattenhammare i Estabo ( det s k
gamla bruket ) i slutet av 1850talet. År 1861 anhöll han om tillstånd att begagna en av honom
anlagd industri bestående av en
räckhammare och två spikhamrar. Denna anläggning skulle
benämnas Estaboda Manufakturverk. Tillverkningen vid Esta
bo skulle märkas med stämpeln
»PVR«. Denna tillverkningsstämpel kom att användas långt
efter Rehnbergs tid, t o m som
fabriksmärke vid Spångsholms
bruk in på 1930-talet.
Sannolikt var det år 1861 som
Åsbrohammars bruk grundades.
I en rapport några år senare omtalas att en »Jernmanufakturfabrik för tillverkning af jerntråd
m m eges af P V Rehnberg, Åsbrohammar« och att den omfattade tre »fabriker« som drevs av
tre vattenhjul och en ångmaskin.
Antalet anställda uppgavs vara

drygt 25, varav fem »mästare«.
En annan uppgift från ungefär
samma tid ger vid handen att
det vid bruket fanns två vattenhamrar och tio trådspikmaskiner
samt tråddrageri. Då fanns hela
anläggningen på den plats som
senare kom att kallas »Gamla
Bruket«. Det eldhärjades 1871,
och maskinerna lär efter branden ha satts provisoriskt för en
tid i gamla kvarnstallet vid Sågartorp. Två år senare flyttades
hela anläggningen till sydvästra
hörnet av Estabosjön ; så tillkom
»Nya Bruket« i form av ett tvåvåningshus med två vattenhamrar,
vilka jämte spikmaskinerna stod
på nedre botten. Vid vattenbrist
anlitades en ångmaskin. På övre
våningen fanns tråddrageriet,
och där sköttes även spikrensningen. Detta hade krävt omfattande kapital och ett bolag bildades därför 1874, Åsbrohammars
Jernmanufaktur-Aktiebolag. Ett
par år senare var Rehnberg ute
ur bilden efter att under en kort
tid ha verkat som förvaltare vid
bruket.

Nya ägare

Efter Rehnberg fick Åsbrohammars bruk flera nya ägare. År
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Åsbrohammars bruk med Västansjö
gård till höger ca 1900.
Denna gård byggdes av P V
Rehnberg 1876-1877 och där bodde
han till sin död 1890.

1879 uppges sålunda Simon Hasselström vara ägare och strax
därpå J C Kirkegaard. En tid
senare hade den sistnämnde en
kompanjon i byggmästare C A
Eriksson från Stockholm. Från
1882 stod denne som ensam ägare och tre år senare köpte sonen
Karl Eriksson bruket. Han kom
att investera en hel del i bruket
under 1880- och 90-talen, bl a
ökades antalet trådspikmaskiner
och en lokomobil inköptes för att
säkerställa drivkraften, varvid de
båda vattenhamrarna togs bort.
I juni 1896 bildades Åsbrohammars Bruks AB med bruksägare
Karl Eriksson som direktör.
Vid den stora jubileumsutställningen i Stockholm 1897
väckte brukets spikmaskin »Ettan« så stor uppmärksamhet, att
övriga utställare i maskinhallen klagade över att de inte fick
några åskådare. Senare samma
år kom bolaget i obestånd och ett
nytt bolag rekonstruerades, Nya
AB Åsbrohammar, som övertog

DECEM B ER 2008

14

Långa arbetsdagar för
110 år sedan …
Tillverkningsstämpel »PVR« från
förra sekelskiftet.

bruket i januari 1898. Huvudägarna i det nya bolaget var Bröderna Edstrand i Malmö. Ett nytt
tråddrageri uppfördes strax efter
övertagandet. År 1902 härjades
bruket dock av en eldsvåda, och
för att tillgodose köparnas behov av spik vände sig Bröderna
Edstrand till Spångsholms bruk,
som året därpå köptes upp och
ett nytt bolag bildades, Åsbrohammar-Spångsholms
Bruks
AB. År 1907 ombildades bolaget
till Åsbrohammar-Spångsholms
Bruks Nya AB ( från 1941 endast
Spångsholms Bruks AB ).
1903 beslöt bolaget att all
spiktillverkning skulle bedrivas i Spångsholm, medan man i
Åsbrohammar endast skulle ha
kättingtillverkning.
Maskiner
för detta ändamål installerades
där, medan alla spikmaskiner
i Åsbrohammar överfördes till
Spångsholm. Man tog t o m med
sig en hel fabriksbyggnad, som
stod kvar vid Spångsholm fram
till 1942 under namnet »Åsbro«.
Efter endast några år beslöt bolaget emellertid att all kättingtillverkning skulle flyttas till
Spångsholm, varefter bruksverksamheten i Åsbrohammar helt
upphörde 1908.
Carl Magnus Lindgren

I

Åsbrohammars bruksarkiv, som hämtades till
ArkivCentrum i oktober
i år, återfinns bl a en dagsverksjournal från 1896. Den
är noggrant utformad, med
antal arbetstimmar dag för
dag angivna för respektive
spikmästare och arbetare.
Man kan där utläsa att arbetsdagarna på 1890-talet var
mycket långa, oftast 12 timmar ( 10 timmar på lördagar ).
Men också 14 timmar och t o m
18 timmar förekommer. Det sistnämnda fick man bl a arbeta dagen före julafton. Man jobbade
sex dagar i veckan och några semesterveckor eller -dagar fanns

En sida ur dagsverksjournalen
år 1896 för spikklipparen Arv.
Thunkvist.

inte överhuvudtaget. Längre vilodagar ( 2–3 dagar i sträck ) hade
man kring jul- och påskhelger. I
våra dagar kan detta verka alltför tufft, men på den tiden kände
man knappast till sådana fritidssysselsättningar som sport-,
nöjes-, kultur-, hobby- och föreningsaktiviteter, som vi i dagens
svenska samhälle ägnar oss åt.
På 1890-talet gällde det att se till
att ha ett arbete med lön för att
kunna skaffa sig mat och betala
hyran.
Carl Magnus Lindgren
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Jul- och
Luciafirande
på det glada
20-talet

V

arenda organisation och
företag med självaktning
bjuder sina medlemmar
och anställda på julfest när det
börjar närma sig den 24 december. Så även förr. Och så även
Skoarbeterskornas kvinnoklubb
i Örebro, som här firar både jul
och Lucia i början av 1920-talet.
Platsen är gamla Folkets parks
paviljong och Lucian heter Ellen Andersson, klubbens ordförande, som till vardags jobbade på skofabriken Viktoria.
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Elsa Maria – sin egen museichef

E

lsa Maria Nyström
( 1920–1992 ) var en
mäkta historiskt och
kulturellt intresserad person. I synnerhet vurmade
hon för hembygden, Örebro
och Närke. Hon klippte allt
som skrevs i tidningarna om
dess människor och händelser. Hon var en aktiv föreningsmänniska och medlem
i Folket i bilds lyrikklubb,
Bergslagens poesivänner,
Albert Vikstensällskapet,
Örebro hembygdsförening,
Skoindustrins vänförening,
Bernadottesamfundet och
I 3 :s kamratförening, bara för
att nämna något av hennes
fritidsengagemang. Hon var
en samlare av stora mått.

Hemma i bostaden i Rosta
hade hon sitt eget souvenirmuseum – nog för att fylla
ett stadsmuseum. Det skomuseum hon inrymde i sin
gillestuga finns numera bland
samlingarna på Skoindustrimuseet i Kumla.
Elsa Maria Nyström var en flitig
skribent ; hon skrev både poesi
och prosa – bland annat i arkivets
minnesinsamlingar »Vår by och
vårt kvarter», »Töser och tanter«
och »Jag minns det som igår« – och
lät sig gärna intervjuas i pressen.
En liten del av hennes tidningsklipp och skrivarmödor förvarades fram till nyligen på ArkivCentrum, men har nu överförts
till Örebro läns museum.

Om sin läshunger skrev hon :
Jag har alltid älskat böcker.
Och jag minns hur glad och
lycklig jag blev när jag på min
8-årsdag fick en egen bokhylla,
som min mamma satte upp på
väggen, och där jag kunde ha
alla mina böcker. Bland sagoböcker och färgglada julböcker
stod den bok som jag tyckte
mest om och som kom att
betyda mycket för mig. Det var
en skolbok från 1906. Den hade
jag fått av en tant som själv
hade haft den i skolan.
Jag har boken kvar än och
brukar titta i den då och då.
Den är ny lite illa medfaren och
bladen ligger mer eller mindre
lösa mellan de smutsbruna lin-

DECEM B ER 2008

17

FOTO  : SÄLLSKAPET GAMLA ÖREBRO.

EPA, varuhuskedja etablerad
1930 som Enhetspris AB av det
göteborgska grossistföretaget
AB Turitz & Co. I samband
med omstruktureringar och
ägarförändringar inom branschen
sammanfördes 1978 EPA-varuhusen
– då ett 100-tal med 12 000
anställda och en försäljning på 3
miljarder kr – med Tempovaruhusen
inom dåvarande NK–Åhléns, varvid
namnet ändrades till Tempo och
sedermera till Åhléns. EPA stod, i
likhet med Åhléns Tempo-kedja,
för lågt pris och enkel kvalitet.
( Nationalencyklopedin )

nepärmarna, där man knappt
kan läsa den bleknade röda
texten: Barnens andra läsebok
av Sofi Almquist, utgiven på
P A Norstedt & Söners förlag.
Pris 1 kr 10 öre. Mitt namn
har jag skrivit i boken med
stora, kantiga bokstäver, som
man gör när man nyss lärt sig
skriva.
Den här boken innehöll
sagor, dikter och gåtor, precis
allt som en läshungrig liten
unge kunde önska sig. Här
fick jag för första gången läsa
Sagan om sötgröten och Pojken som gick med tionde till
prosten, och många andra
sagor. Det var också roligt att
gissa gåtorna. En del var så
svåra att mamma fick hjälpa
till att lösa dom. Men den här
gåtan var väl en av de lättaste:
Jag är kallast när det är varmt,
och varmast när det är kallt,
än bryr sig ingen om mig, än
samlas alla omkring mig.
När Epa-huset i Örebro revs upprördes hon och skrev ner sina
högst personliga minnen från Enhetsprisaktiebolagets dagar :

Nu har Storgatan 3 gått i himlen in, och jag skulle vilja lägga
en liten blomma i den grushög
som nu återstår. Det finns
ingen byggnad i Örebro som
jag haft så stor anknytning till.

»Jag skulle vilja
lägga en liten
blomma i den
grushög som nu
återstår.«
Så väl jag minns när Enhetspris AB, Epa, öppnade sin affär
i december 1930. För ett litet
barn var det en stor upplevelse
att gå in i detta »köpparadis«.
Att som 10-åring få gå till nyöppnade Epa-affären och med
några kronor i handen kunna
köpa julklappar till mor och far
och fyra bröder, det glömmer
man inte. Om jag minns rätt
så kunde man köpa varor för
mindre än en krona.
Affären var vackert dekorerad med girlanger i taket och
tomtar och änglar trängdes

om utrymmet. Från grammofonavdelningen strömmade julmusiken. Det var »Hej
tomtegubbar« och »Stilla natt«
om vartannat. Vilken feststämning. Alla flickorna, det var
bara flickor som anställdes i
affären, hade likadana rockar,
och det verkade ju »enhetligt«.
Epa-affären med de billiga
priserna blev säkert en svår
konkurrent till de många affärerna i Örebro. På Epa kunde
ju kunderna dessutom gå och
titta på varorna vid de många
diskarna utan att köpa något.
Man träffade mycket folk och
vintertid var det en bra »värmestuga«, inte minst för »torgfolket«, i väntan på att tåg och
bussar skulle föra dom tillbaka
till landet igen.
Bo E I Fransson
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Ur arkivets dolda vrår

E

n byggarbetsplats någonstans i Örebro i slutet på 30-talet. Bilen till
vänster är en Chevrolet från
1937. Det var en liten lastbil registrerad på Bröderna
Nilssons Byggnadsbyrå, som
hade sitt tillhåll på Ekersgatan
34. Firman ägdes av Harald
och Petrus Nilsson ( 1899–
1983 respektive 1902–1993 ).
Senare flyttade byrån till
Klostergatan 17.

Välkomna som
nya medlemmar !
JPScript
Samordningsförbundet
Finsam i Örebro
Psykiatriska utrednings- och
behandlingsteamet
SPF Sköllersta-Pålsboda

30-talsbygge i Örebro

Lastbilen avregistrerades 1940,
men överfördes inte till beredskapsregistret. Däremot antecknades den i militärregistret 1941.
Är det någon i läsekretsen som

kan identifiera arbetsplatsen så
hör av er.
( Ur ArkivCentrums bildsamling )

Katastrof i Adolfsberg ?
Tågolycka ( eller övning ? ) vid Adolfsbergs station någon gång i
slutet på 1920-talet. Vem vet vad som försiggår på bilden ?
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Den siste
radskrivaren

G

unnar Hjalmarsson,
Nerikes Allehandas lokalredaktör i Pålsboda
under många år avled i början
av hösten i en ålder av 87 år.

FOTO  : SÖREN GUNNARSSON.

Vi skildrade hans liv och verksamhet i Aktstycket för tre år
sedan. Då berättade han om sitt
engagemang i JUF, Jordbrukareungdomens Förbund, om sin
tid som ban- och terränglöpare
i Fjugesta IF och inte minst om
sitt arbete som Pålsbodaredaktör
mellan 1957 och 1985.
Han fortsatte även efter sin
pensionering att lämna referat
som tidningens siste radskrivare,
mot en betalning av en krona
raden.
Större delen av hans omfattande arkiv har donerats till
hembygden, men en del av hans
klippsamling och bevarade bilder har också letat sig till ArkivCentrum.

Förre lokalredaktören Gunnar
Hjalmarsson ( 1920–2008 ).
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Bilder ur
Gunnar
Hjalmarssons
samling :
kungabesök,
rådjuret Kickan,
89-årige
spänstfenomenet
Erik Andersson i
Bro, Hjortkvarn
och översvämning
i Kvismaredalen i
mars 1959.

B-Post

Avsändare:
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO

FOTO  : HÅKAN HENRIKSSON.

Arkivens
Dag – en
publik
fullträff
med
Flack
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Ö

rebros egen revykung
Peter Flack gästade
ArkivCentrum på Arkivens Dag den 8 november.
Och drog fullt hus, dvs ett par
hundra personer. Alla fick
inte plats i föreläsningssalen, utan åtskilliga
fick nöja sig med att ta
del av hans revyminnen
från korridoren utanför ;
hur hans revyintresse
en gång väcktes och
hans mer eller mindre

personliga möten med Martin
Ljung, Povel Ramel, Marlene
Dietrich och Frank Sinatra.
Årets tema »Nöjen« återspeglades också i utställningar och
den sedvanliga tipspromenaden.
1 :a pris vanns av Inga Persson
( nedan ), som fick en signerad
bok av Peter Flack och två biljetter till hans revy »På julkryss
med Hjalmar«, inklusive middag.
FOTO  : BO E I FRANSSON.
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