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Håller människan på att bli 
överflödig? Om den mänsk-
liga civilisationsutvecklingens 
positiva och negativa konse-
kvenser.

¢¢¢ Arne Jarrick föreläser på 
ArkivCentrum torsdagen den 26 
januari kl 19 i anslutning till sin 
nya bok »Behovet att behövas. En 
tänkebok om människan, kulturen 
och historien«.
 Arne Jarrick är professor i 
historia i Stockholm. Han har 
sedan den första oktober en 
nyinrättad tjänst som biträdande 
huvudsekreterare för humaniora 
och samhällsvetenskap på Veten-
skapsrådet. Jarrick  intresserar sig 
för mentalitetshistoria, en slags 
»psykologisk socialhistoria« i 
sin forskning. Hans avhandling 
hette »Den himmelske älskaren« 
och handlade om herrnhutarna. 
( 1987 ). »Mot det moderna förnuf-
tet. Johan Hjerpe och andra små-
borgare i Stockholm« hette nästa 
bok ( 1992 ). »Kärlekens makt och 
tårar. En evig historia« ( 1997 ) 

God Jul  och  
Gott Nytt År !
God jul och Gott nytt år önskar vi våra medlemmar, besökare, vänner och kolleger. Åter är ett nytt år till ända 
och vi kan se tillbaka på ett 2005 fyllt av händelser.  Vår bok »Det var dans i Folkets Park« blev en hejdund-
rande försäljningssuccé. Trots en stor upplaga är den snart slutsåld. I november kröntes framgången med 
priset som årets bästa länsbok på bokmässan på Örebro slott.
 I september hälsade vi Göran Henrikson välkommen tillbaka efter att ha varit sjukskriven i fem månader. 
Han arbetar nu halvtid, men har inte återgått till chefskapet, utan undertecknad har trätt i hans ställe.  
 Vi har inte legat på latsidan. Många leveranser har mottagits och forskarsalen har varit full av flitiga stu-
denter, skolelever och andra forskare. Kursen i lokalhistoria går för sjunde året i rad och i höst startade också 
tre forskarcirklar där ett 15-tal personer studerar Örebro under några utvalda år. 
 Som tidigare år erbjuder vi våra läsare av Aktstycket en varierad julläsning med rubriker som Örebroho-
meopaten som komponerade »Johan på Snippen«, Bandy – och ond bråd död, Missionärens jul i Kina �906 
och En socialistisk julotta i Silvergruvan.

Yvonne Bergman

Professor Arne Jarrick föreläser 
om behovet att behövas

blev också uppmärksammad, lik-
som förra boken »Hamlets fråga. 
En svensk självmordshistoria«.
 Han har varit sommarpratare i 
Sveriges Radio två gånger och är 
en mycket scenvan och fascine-
rande talare med ett brett regis-
ter. En intressant kväll utlovas.
 Föreläsningen arrangeras i 
samarbete mellan ArkivCen-
trum, Örebro universitet och 
Lokalhistoriska sällskapet i 
Örebro län.
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»Nu Johan på Snippen har köpt 
sej klaver, mä åttio basar å fint 
faner …«

Känns den igen ?
 Texten till den här gamla slag-

dängan har Skånska Lasse, dvs 
Theodor Larsson, knåpat ihop. 
Den har sjungits på grammofon i 
otaliga versioner. Sonen Skånska 
Lasse J :r har gjort den, liksom 
Sigge Fürst och Calle Reinholdz. 

Violinisten Ted Johnson and His 
Scandinavian Orchestra tog den 
över till USA och spelade in den 
i Chicago 1936. Och långt senare 
blev den en schlager för Britt 
Damberg som »Johan på Snip-

René Wahlberg – Örebro-
homeopaten som komponerade 
»Johan på Snippen«
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pen twist«.
 Musiken däremot hör hemma 
i Örebro. Här komponerades den 
av ingenjören och homeopaten 
René Wahlberg, fram till sin död 
1956 bosatt på Köpmangatan 11 
och dessförinnan på Trädgårds-
gatan 14.

Född i Frankrike
René Wahlberg var född i södra 
Frankrike, i Eaux de Bonn 
( Eaux-Bonnes ? ). Fadern var 
konstnär och professor vid 
Konstakademien, Alfred Wahl-
berg, för övrigt begravd på Norra 
kyrkogården i Örebro tillsam-
mans med sin hustru Ingeborg, 

han hade var ordförandeskapet i 
Medicinsk-biologiska sällskapet. 
Dessutom var han medlem av 
Sällskapet W :sex.
 Han levde efter devisen 
»Konsten är lång, livet kort, er-
farenheten bedräglig och tillfället 
flyktigt«.
 Wahlbergs efterlämnade ma-
nuskript och handskrifter förva-
ras numera på Medicinhistoriska 
museet i Stockholm.

järnhandlardotter från Asker-
sund och operasångerska.
 René avlade kemistexamen 
vid Norrköpings tekniska lä-
roverk och studerade därefter 
homeopatisk medicin, huvud-
sakligen i Tyskland. Han kom 
till Örebro första gången 1901, 
flyttade till Östersund 1907, där 
han var verksam på Homeopa-
tiska institutet, och hamnade så 
småningom i Askersund, där han 
förutom homeopatin också äg-
nade sig åt att importera Michi-
ganbilar från USA. Han återkom 
till Örebro 1920 och här stannade 
han till sin död.
 Även René målade – ett arv 
efter fadern – och var en fli-
tig amatörfotograf. En tid var 
han t o m ordförande i Örebro 
fotoklubb. Ett annat uppdrag 

Inte att förväxla med Gideon 
Wahlberg
René Wahlberg, står i databasen 
hos Stim ( Sveriges internationel-
la musikbyrå ) som G R Wahl-
berg och förväxlas därför ibland 
med skådespelaren och låtskriva-
ren Gideon Wahlberg, han med 
»Söderkåkar« och »Dansen går 
på Svinnsta skär«. Men det är 
alltså inte han, utan Gaston René 
Wahlberg som någon gång i bör-
jan på förra seklet komponerade 
»Johan på Snippen«, fast under 
namnet »Hindersmässan« efter 
Örebros traditionsrika vinter-
marknad.

Ernst Rolf
På något sätt fick Ernst Rolf höra 
melodin, tyckte av allt att döma 
att den var käck och slagkraf-

tig och stoppade in den i revyn 
»Lyckolandet« 1924 på Oscars-
teatern i Stockholm, med text av 
Skånska Lasse och under titeln 
»Bonnjazz«.
 Åtminstone ytterligare en 
komposition av Örebroingen-
jören föll Rolf i smaken, för på 
Ernst Rolfs repertoar ingick 
också »Kadettvalsen« av samme 
G R Wahlberg.

Alf Prøysen
»Johan på Snippen« vandrade så 
småningom över till Norge, där 
Alf Prøysen skrev »Ja, nå har’n 
Per fått det slik som han vil, jakke 
og bukse og nå kjörer’n bil …«
 Melodin inspirerade till två 
filmer : »Johan på Snippen« 1956 
och uppföljaren »Johan på Snip-
pen tar hem spelet« 1957 med ett 

Sångaren och revykungen Ernst Rolf 
(1891–1932).
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par örebrolänningar i rollistan. 
Adolf Jahr – med rötter i Lindes-
berg – spelade Johan »på Snip-
pen« Karlsson och Örebrosonen 
Curt Löwgren gestaltade Gusten, 
en avmönstrad sjöman. Melodin 
har dessutom förekommit i yt-
terligare tre filmer : »Klackarna i 
taket« med Sickan Carlsson 1952, 
»Där möllorna gå …« med Ed-
vard Persson 1956 och – tror det 
eller ej – i »ABBA – the movie« 
1977.
 Gaston René Wahlberg avled i 
Örebro den 8 maj 1956, nära 81 år 
gammal.

Bo E I Fransson

Ur »Populära visor och kupletter«, utgiven 
av Visförlaget i Norrköping och tryckt i 

Söderköping 1924.
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¢¢¢ Ett järnvägsspår rakt 
igenom bostadskvarteret ! 
Arkitekten Ivar Callmander 
tyckte nog att han hade kom-
mit på en briljant idé när han 
i december 1919 lade fram 
sitt förslag till arbetarbostä-

der för AB Johan Thermæ-
nius & Son i Hallsberg : en 
järnväg in mellan de båda 
entrédörrarna i det västra 
hörnhuset, dragen över den 
sammanhållna gårdsplanen 
och ut genom den sydöstra 

bostadslängan ! En djärv plan 
av en djärv arkitekt, känd för 
ett av de båda Kungstornen 
på Kungsgatan i Stockholm, 
Sveriges första skyskrapor.

Tuut tuut, säger tåget –
kör rakt igenom huset !
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Att han fick uppdraget att rita ett 
bostadskvarter i just Hallsberg 
hängde förmodligen samman 
med hans släktskap med den 
dåvarande disponenten för Ther-
mæniusverken, Alfred Thermæ-
nius. Hans hustru var kusin till 
arkitekten Callmander.
 Det uppseendeväckande 
bostadskomplexet var tänkt att 
ligga ungefär där dagens Sam-
zeliiviadukt i Hallsberg avslutas 
norrut – mellan Samzeliigatan 
och Kraftvärmegatan. Den nya 
järnvägsrälsen skulle sträcka sig 
från västra stambanan till Ther-
mænius företagsfabrik.

Järnvägsstyrelsen 
protesterade
Det modiga projektet stötte tidigt 
på patrull. Sålunda hade Järn-
vägsstyrelsen invändningar mot 
spårets dragning, invändningar 
som kort och koncist avfärda-
des av arkitekt Callmander i ett 
brev till disponent Thermænius : 
»vederbörande i järnvägen – lik-
som militärerna – insvepa sig i 
sin oåtkomliga sakkunskap … Jag 
tycker ej Du ska behöva finna Dig 
i att få både bostads- och fabrik-

stomterna fördärvade av ’sakkun-
skapen’.«
 När disponenten djärvdes 
att själv föreslå en lite sydligare 
dragning av spåret, men fortfa-
rande rakt igenom bostadshusen, 
protesterade arkitekten : »Den 
förstör dels bostadskvarterets ra-
tionella och estetiska utnyttjande, 
dels ock hindrar fabrikens fram-
tida utökning …« Disponentens 
förslag skulle nämligen nagga lite 
i kanten av en intilliggande tomt 
tänkt för företagets expansion.
 Arkitekt Callmander fortsatte 
sålunda planeringen av bo-
stadskvarteret efter eget huvud: 
»Bostadsbyggnaderna uppföras i 
kvarterets ytterkanter, varigenom 
ett stort och luftigt gårdsutrymme 
erhålles, i vars mitt spåret löper, 
avskiljt genom ca 2 meter höga, 
tegeltäckta vitslammade murar, 
utefter vilkas gårdssida planteras 
träd.«
 Nu blev det aldrig något bo-
stadskvarter byggt med genom-
dragen järnväg. Herrarna i Järn-
vägsstyrelsen kunde dra en suck 
av lättnad. Thermænius bestäm-
de sig nämligen för att inte bygga 
några fastigheter i det aktuella 

kvarteret och därmed var det 
fritt fram att dra järnvägsspåret 
var helst det behagade disponen-
ten och Järnvägsstyrelsen.

Bo E I Fransson
Research : Carl Magnus Lindgren

Den påhittige arkitekten Ivar Call-
mander ( 1880–1951 ). Han var född 
i Göteborg, men hade sina rötter i 
Örebro. Fadern var född här, liksom 
hans bror Reinhold, sedermera kom-
minister i Lerbäck. Ivars farfar, Carl 
Jacob Callmander, var verksam som 
magister vid Örebro skola.

Arkitekten Ivar Callmanders förslag till nya arbetarbostäder i anslutning till Thermæniusverken i Hallsberg, 
ritade 1919.
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Ute faller snön. I stora, 
luftiga tussar kommer 
den. Den landar behag-

fullt mjukt mot en nattfrusen 
jordskorpa, där den blir kvar i 
ett spännande men rogivande 
mönster i grönt och vitt. Snön 
svarar för den vita delen, medan 
det frostnupna gräset ger den 
gröna nyansen.
 Snart är vintern här. Det 

känns skönt. Huvudsaken är 
att det blir någon förändring, 
efter mer än ett halvt år av 
blötväder.
 Sportradion rapporterar 
att ÖSK förlorat den inledan-
de bandymatchen av årets 
bandysäsong. Mot vilket 
lag bryr jag mig inte om att 
notera.
 Nej annat var det förr — un-

der det glada 50-talet. Då visste 
man minsann vilket lag som 
ÖSK mötte. ÖSK var då allas 
vårt favoritlag. År efter år vann 
de allsvenskan och blev svenska 
mästare. De dominerade 
totalt svensk bandy. Olle Sääw, 
Tjappe Magnusson, Stockis 
Johansson, Orvar Bergmark, 
Karl-Erik Södergren m fl blev 
till idoler, som för alltid finns 

Bandy – och ond bråd död

Annat var det förr ! ÖSK:s bandylag
möter Nässjö på bortaplan. Efter en 
rafflande match vinner örebroarna

slutligen med 4–3. Fr v Nässjö-
målvakten Olle Bergström, ÖSK:s

Karl-Erik Södergren och två Nässjö-
försvarare.

ÖSK:s bandyidoler på 50-talet : Olle 
Sääw och Orvar Bergmark.



9DECEMBER 2005

kvar i den idrottsintresserade 
delen av hjärnan.
 Hasselfors lär efter vad 
som berättats mig haft en 
liknande era, fast då på en 
något lägre nivå, men ändå 
mycket hög, bedömt efter 
Hasselfors resurser.
 Det här hände före min tid i 
Hasselfors, men det har sagts mig 
att man då mötte storlag som 
Askersund som vid den tiden 
tillhörde den svenska bandyaris-
tokratin. Det här är en viktig del 
i Hasselfors idrottshistoria, som 
om den inte är det, borde doku-
menteras.
 Men Hasselfors har minsann 
djupare rötter än så i den svenska 
bandyaristokratin. Svensk 
bandys grand, old man, »ban-
dybaronen« Gerhard de Geer 
föddes och växte upp på Bålby 
Herrgård, som en av dåvarande 
bruksdisponenten och baronen 
Fabian de Geers söner. Förmod-
ligen lärde sig Gerhard att åka 
skridskor på Teens is, antagligen 
på mejeriviken. Den låg ju när-
mast gården.
 Sitt namn och rykte som 
bandybaronen fick dock Ger-
hard senare i livet, under sin 
tid som chef för Lesjöfors Bruk, 
vars bandylag han tog under 
sina vingars skydd och såg till 
att det under hans tid alltid 
tillhörde den svenska eliten.
 Gerhard har i sin bok »Från 
sekelskiftet och framåt« skildrat 
sin ungdomsår på Bålby. Den 
handlar förvisso inte om bandy, 
utan snarare om livet på Bålby 
vid sekelskiftet. Bandyintresset 
kom som sagt senare.
 Om bandyrapporten på 
sportradion förde mina tankar 
till bandy i Hasselfors, så för den 
fallande snön mina tankar till 
en av de mera dramatiska hän-
delserna som Gerhard berättar 
från Bålby-tiden och där snön 

är en viktig del i dramatiken och 
alluderar väl till rubrikens »ond 
och bråd död«.
 Jag citerar här Gerhards berät-
telse :

»Det är januari, vintern 
1894. Jag är knappt fem år 
fyllda. Vi sitter i matsalen 
denna kalla vinterkväll. Det 
har snöat ymnigt hela dagen 
och hela nejden är täckt av 
snö.
 Då hörs plötsligt bjäl-
lerklang från gårdsplanen 
och en höskrinda kör upp 
framför stora trappan. 
Dörren slås upp och in 
träder rättaren på Boda, 
då en utgård till lantbru-
ket på Bålby-Träntorp. 
Genom den öppna dörren 
hör jag ett sakta stönande 
från höskrindan. Rättaren 
meddelar att han i skrin-
dan har en av drängarna på 
gården, som under dagens 
tröskning trampat ned i 
tröskverket och fått ena 
benet avslitet strax ovanför 
knäet. Man hade lindat en 
trasa kring den kvarvarande 
benstumpen, placerat den 
arma drängen i höskrindan 
och kört honom till Baron 
på herrgår’n. Vad kan Baron 
göra ? Intet ! På gården finns 
varken sjuksköterska, läkare 
eller telefon.
 Far som i yngre år varit 
officerare borde ha kunnat 
stoppa blodflödet genom att 
göra ett hårt förband strax 
ovanför det avslitna benet. 
Men han tänker inte på 
det. Förmodligen har han 
inte lärt sig en så elementär 
insats vid olycksfall, som 
självfallet hör till dagens 
militära utbildning. 
 Far ger rättaren order 
att i den mörka natten fara 

vidare till Fjugesta, den plats 
där närmaste läkare bor. Det 
är dryga 2 mil dit och någon 
förvarning per telefon kan 
läkaren inte få, och inte 
heller vet vi om läkaren är 
hemma.
 Snön faller i stora sjok, 
medan bjällerklangen sakta 
tonar bort längs allén i norr, 
där drängen nu gör sin sista 
färd i höskrindan.
 Jag och min bror sitter 
som förstenade vittnen till 
den oförglömliga tragedin 
i vinternatten. Självfal-
let förblöder den arma 
mannen under den långa 
slädfärden till Fjugesta. 
Vid framkomsten är han 
sedan länge död.
 Morgonen därpå ser vi 
med förskräckelse på den 
stora blodpöl som dramatiskt 
avtecknar sig mot det vita 
snötäcket, på den plats där 
höskrindan stått. Man kunde 
sedan följa blodspåren ända 
ut mot stora vägen vid Ljung-
storp, där de sista dropparna 
fallit.«

— Så formades minnen och 
tankar, denna gråkalla no-
vembersöndag, när snön föll 
ymnigt, och ÖSK förlorade i 
bandy.

Sten-Ove Pettersson
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En socialistisk julotta
i Silvergruvan

¢¢¢ Jul kan firas på många 
sätt. Under några år under 
senare delen av 1920-talet fi-
rade man socialistiska julottor 
i Silvergruvan utanför Häl-
lefors. Arrangör var de lokala 
kommunisterna. Platsen var 
det alldeles nybyggda Folkets 
Hus. Tidpunkten juldagsmor-
gon.

1924 hade platsen fått en ny 
folkskollärare, Paul Almén, som 
var från Stockholm och hade gått 

på seminariet i Strängnäs. Almén 
var ung, 28 år 1926, entusiastisk 
och radikal. Han var odöpt och 
okonfirmerad, en stridbar ateist 
och hängiven anhängare av den 
kommunistiska tron. Han hade i 
Stockholm varit med i ungdoms-
klubben Revolt och hade många 
kontakter med framstående 
kommunister i Sverige.
 Som många unga 
radikala på den 
tiden var han 
också organiserad 
nykterist och en 
engagerad esperan-
tist. Via esperanto-
rörelsen hade han också 
internationella kontakter och var 
en av få svenska medlemmar i

Bilden ovan : Silvergruvans Folkets Hus 
där Hälleforskommunisterna firade 
socialistiska julottor på 1920-talet. T h : 
Genom proletariatets triumbåge mot 
framtidens »paradis«. Ur den tyska 
tidskriften Die Trommel, 1926.
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»Internationale der Bildungsarbei-
ter«, IBA, en socialistisk lärarin-
ternational.
 Almén ansåg att en annan 
värld var möjlig. Att hålla socia-
listisk julotta var ett sätt att här 
och nu föregripa utopin. För 
eftervärlden var dessa julottor 
ett intressant försök att skapa en 
alternativ kultur. De förefaller att 
ha varit väldigt ovanliga.
 1926 arrangerade han för 
första gången en sådan julotta i 
det då nybyggda Folkets Hus i 
Silvergruvan. Där rymdes 200 
sittande personer. Den följdes av 
flera. I Paul Alméns efterlämnade 
handlingar, som skänkts till Ar-
kivCentrum, har vi möjlighet att 
följa en sådan socialistisk julotta.

Julotteprogram
Programmet såg ut på följande 
vis :

 1. Musik
 2. Hälsningstal
 3. Deklamation
 4. Därefter sjöngs unisont 

»Ungdomsmarschen« i tre 
verser

 5. Föredrag av Nils Flyg
 6. Kaffepaus
 7. Musik 
 8. Deklamation
 9. Tablå : »Debatt vid julgrö-

ten«. 
Personer : Fadern, socialde-
mokrat; modern, halvt reli-
giös; ene sonen, kommunist; 
andre sonen, ungsocialist

10. Unison sång omedelbart    
efter tablån : »Internationa-
len«

Slut

Nils Flyg var en av partiets starka 
profiler som efter två parti-
sprängningar blev partiledare 
1937. Almén var nära vän till Nils 
Flyg och följde hans utveckling i 
det kommunistiska och därefter 
det socialistiska partiet. Hinke 
Bergegren var vid andra tillfällen 
en populär föredragshållare.
 I Hällefors kommun, där Sil-
vergruvan ligger, var den radika-
la arbetarrörelsen ovanligt stark.
Tre grenar stred om inflytandet: 
socialdemokraterna, kommunis-
terna och syndikalisterna.

 I pjäsen låter Almén, som an-
tagligen spelade kommunisten, 
de olika rösterna på ett minst 
sagt tydligt sätt exemplifiera de 
tre linjerna ( i det bevarade ma-
nuset till tablån är kommunis-
tens inlägg markerade med rött ). 
Det är mer fråga om en pedogisk 
tablå än en dramatisk pjäs. Vi 
gör några utsnitt av tablån, som 
författats av Almén.

Ur tablån

Modern : ( in med grötfat ) 
Kom in nu och ät. Nu är gröten 
färdig.

De övriga (  inifrån ett annat 
rum )  : Tack, tack.

Modern : Ju nu sitter vi här 
igen och äter julgröten. Julen är 
fridens högtid. Men här i huset 
kan det aldrig vara frid, för att 
ni ska ha så olika meningar. 
Tänk om ni ändå tänkte på 
skriftens ord : Frid på jorden 
bland människorna till vilka 
han har ett gott behag

Ungsocialisten :  Ja, men mor 
vet ju att även vi vill ha frid på 
jorden, men vi kan inte tro på 
någon övernaturlig guds ingri-
pande. Vi själva måste skapa fri-
den. Och mor vet ju att vi talar 
om att bryta sönder gevären för 
att förhindra krig.

Kommunisten : Javäl, men då 
ska ni låta bli att bryta sönder 
de vapen, som arbetarna kan ha 
nytta av. Förresten kommer ni 
nog inte åt att fördärva några 
vapen, men väl kommer borgar-
dömets lakejer att fördärva er.

Fadern : Ja, Du med Dina vålds-
läror. Du pratar om våld, så att 
till sist borgarna på allvar börjar 
rusta sig mot arbetarklassen. 
Fascism är vad ni tvingar fram 
med era våldsläror.

Modern : Ja det är så sant så.

Diskussionen är igång. Kom-
munisten vill ha proleratiatets 
diktatur, fadern talar för att 
demokratin ska ge en lättare 
väg till frigörelse än vålds-
diktaturen och syndikalisten 
( ungsocialisten ) talar mot 

Folkskolläraren och kommunisten Paul 
August Vilhelm Almén, född 1898 i 
Gävle, död 1979 i Hällefors.
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diktatur och för upplysning 
och generalstrejk. Kom-
munisten anser att man ska 
vända kriget i revolution. Fa-
dern säger att han inte tvekar 
inför det valet, men det är väl 
inte »någon stor risk att det blir 
krig«. Kommunisten och mo-
dern får givetvis sista ordet :

Kommunisten : Det är just 
vad det är. Men jag ska ta er på 
orden. Vi är eniga om att skapa 
freden genom att vända det 
kapitalistiska kriget till arbetar-
klassens revolution ?

De övriga : Ja därom är vi 
eniga.

Modern : Ja, så blev det då 
frid även i den här stugan på 
julafton. Vore det alltid så bland 
arbetarna en sådan enighet.

Musiken tar upp »Interna-
tionalen« och skådespelarna 
stämmer in med orden på 
första, andra och sista versen.

Slut

Paul Almén fortsatte sitt kom-
munistiska arbete i Hällefors 
och blev på 1930-talet den mest 
namnkunnige Kilbomskommu-
nisten i Örebro län. I sin yrkes-
karriär blev han så småningom 
rektor för yrkesskolan i Hällefors. 
1945 till 1968 var Almén partilös 
efter att ha följt Flyg ut i den po-
litiska öknen under kriget, men 
1968 togs han in i VPK. Han var 
vid den tidpunkten ordförande i 
Vietnamkommittén i Hällefors.
 Paul Almén avled 1979. 

Kretsmöte med alla kommunistiska kommuner och byceller i Hällefors. Paul Almén och hans fru i femte raden till vänster.

Artikeln bygger på Alméns per-
sonarkiv och på C H Hermans-
sons bok »Kommunister« ( Lund 
1977 ).

Göran Henrikson
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Missionärens jul i Kina år 1906

»Ja, nu har jag firat min för-
sta ( Christmas ) jul i detta 
land och den har i san-

ning varit skön. Jag vill härmed 
delgifva eder några minnen och 
intryck från densamma, och 
hoppas att den skall intressera 
eder. 
 På julaftonen vid femtiden 
kallades vi af den kinesiska 
cymbalen hvilken vi använda 
till matklocka till matsalen. Det 
första som väckte vår uppmärk-
samhet vid inträdet dit, var den 
vackra pappersjulgranen, som 
full af röda kinesiska taljljus stod 
brinnande på bordet. Detta var 
nog det enda hem i denna stad 
med sina 30–40 tusen människor 
som hade något sådant. Kineser-

 

¢¢¢ Den 20 december 1906 
anlände missionären Axel 
Waern till Kina, utsänd av 
Helgelseförbundet med säte 
i Örebro. Några dagar efter 
nyåret skickade han ett brev 
hem till vännerna i Sverige 
och berättade om sin första 
tid vid missionsstationen i So-
ping ( dagens You-yu ) och hur 
de ordnat sitt julfirande med 
inslag av svenska traditioner.

Missionsstationen var belägen i 
provinsen Shanxi i norra Kina. På 
samma plats hade tio missionärer 
från Helgelseförbundet år 1900 
blivit stenade till döds under det så 
kallade Boxarupproret, en folklig 
protest mot det ökande europeiska 

inflytandet över landets ekonomi 
och politik. Bakom upproret stod 
ett sällskap som kallade sig »Rätt-
tens och endräktens knytnävar« 
eller boxarna. 

Axel Waern föddes i Stockholm 
1881 som son till en byggmästare. 
Han arbetade till en början som 
affärsbiträde, men studerade vidare 
på missionsskolan i Boden och 
China Inland Missions bibelskola i 
London. Han anogs till missionär 
1906 och avreste samma år till 
Soping i Kina på sitt första mis-
sionsuppdrag. Waern återkom till 
Sverige 1912, men redan året därpå 
återvände han till Kina, nu till 
Shohchow. Han avled i tyfusfeber i 
Shentsu 1921.
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na fira icke jul ty de känna icke 
honom som är julens stjärna och 
kärna. Arma folk ! 
 Så sutto vi ned vid bordet för 
att äta den mat Herren i sin nåd 
dukat för oss. Kunnen i tänka 
hvad vi först fingo ? Jo, dopp i 
grytan. Aldrig hade jag tänkt 
att något sådant skulle bjudas 
på härute. Att vi sedan åto god 
risgrynsgröt är mindre att undra 
på, då i vissa delar av Kina män-
niskorna i hufvudsak lefva av 
ris. Senare på kvällen hade vi en 
skön stund tillsammans då vi åto 
litet frukt, sjungo, läste bref, ja 
än mer delade ut julklappar. Vi 
slutade med att läsa julevangeliet 
samt på våra knän tacka Gud för 
hans outsägliga julgåfva.
 Juldagen började med otta 
kl. 6 på morgonen. Vi voro icke 
många endast 8 st, 4 svenskar 
och 4 kineser men Herren var 
ibland oss och välsignade våra 
själar. Kl. 11 f.m. hade vi offentligt 
möte då ganska mycket folk var 

samlat. Br. Anderzen predikade 
öfver Jes. 9 om barnet som är oss 
födt och sonen oss gifven. Hvad 
som särskildt varit dyrbart för 
oss denna sista tid är att en skara 
unga studenter hvilka gå i en 
statens skola här i staden kommit 
till sammankomsterna. Bedjen 
Gud med oss vänner att Herren 
måtte få vinna några af dem för 
sitt rike och att de sedan såsom 
Kristi vittnen måtte gå ut och 
bland sitt folk förkunna evang-
eli glada budskap, detta är hvad 
Kina behöfver.
 På juldagens eftermiddag hade 
vi en liten mycket treflig fäst. 
Sång med musik till orgel, zittra, 
fiol och gittarr omvexlade flitigt. 
Så dracks te med kinesiska karlar 
och till sist talade br. A. om Jesus 
såsom världens ljus. Jag förstod 
endast två ord Jeso ( Jesus ) och 
La ( ljus )[,] rik välsignelse fick 
jag dock till min själ ty Herren 
var med sin välsignande närvaro 
midt ibland oss. Detta var en av 
de bästa fäster jag varit med på 
och ändå var det i hednaland.
 Ja, nu dyra vänner måste jag 
lämna detta ämne ty eljest blir 
mitt bref alltför långt. Vill dock 

säga att minnet af denna min 
första jul i Kina icke snart skall 
lämna mig. 
 Några dagar efter jul var jag 
ute och besåg kyrkogården där 
våra syskon ligga begrafna som 
mördades 1900. Stående där 
betraktande grafstenarne kom 
denna fråga i mina tankar ”Huru 
hafva, hjältarne fallit”. Jo, de föllo 
som segervinnare ty en dag skola 
de krönas med segerkronor och 
bära palmer i sina händer och 
bland frälsta skaror stämma in 
i segersången. Dyra vänner må 
vi vara deras efterföljare hvilka 
icke hafva älskat sina lif allt intill 
döden. Nog känns det litet un-
derligt att få stå här såsom deras 
efterträdare men jag räknar det 
ock såsom en stor förmån. Måtte 
Herren hjälpa mig att blifva 
trogen.

- - -

Bedjen för mig tecknar eder i 
Kristi kärlek förbundne Axel 
Waern.« 

Andreas Jeppsson

Martyrgravgården i Soping i provinsen Shanxi i Kina. Över ingången står raden »I väntan på Herrens tillkommelse«. 
Foto : missionär Eric Hallin.

Axel och Augusta Waerns bröllop i Kina 
1908 eller 1909. Äktenskapet result-
erade i barnen Ruth Dorotea ( född 
1910 ) och John Ragnvald ( född 1916 ).
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¢¢¢ Bensen är ett giftigt 
kolväte som länge användes 
som lösningsmedel, t ex för 
gummi. Bensen kallades 
tidigare bensol. Det är en 
petroleumprodukt som ingår 
i bensin. Bensen anses kunna 
ge upphov till cancer, främst 
blodcancer, leukemi.

Bensen/bensol har använts flitigt 
i lim på grund av sin förmåga att 
lösa gummi. Inom skoindustrin 
och vid tillverkning av 
regnkappor var bensolhaltiga lim 
vanliga förr, särskilt på 1940-talet. 
Men det skördade sina offer.
 Som kemist och verksam 
inom arbetsmiljöområdet gav 
jag mig en gång in i arkiven för 
att leta efter bensoloffren. Inte 
helt oväntat fanns en del av 

dem i min hemstad Örebro, där 
skoindustrin hade sitt centrum 
då. Människor och öden fanns 
väl dokumenterade.

Anemi
Flera fall av en blodsjukdom, 
aplastisk anemi, inträffade 
vid Oscaria, som var den 
största skofabriken i Örebro. 
En skoarbetare Atterlöf dog 
på lasarettet i Örebro den 10 
december 1946. Han var bara 38 
år men hade arbetat på Oscaria i 
23 år. Vad drabbade honom ?
 Enligt Atterlöfs anhöriga 
trodde han själv att han hade fått 
någon smitta som blodgivare. Det 
här var innan frystekniken fanns. 
När någon sjuk behövde blod 
så kallade man på en blodgivare 
med samma blodgrupp och 

överförde blodet direkt, från 
armveck till armveck med en 
slang och en pump. 
 När Atterlöf blev sjuk i anemi 
( dvs blodbrist ) behövde han själv 
blodöverföringar. Nu var han 
själv i andra änden på slangen. 
Kanske var det inte så långsökt 
att han gissade att han själv fått 
samma sjukdom som dem han 
hade hjälpt med blod tidigare. 
Men det var nog fel tänkt, och 
en läkare vid lasarettet skrev en 
dementi på detta rykte i Nerikes 
Allehanda. Det vore förödande 
för all rekrytering av blodgivare 
om det hade varit så.
 I början av 1947 dog ytterligare 
två skofabriksarbetare i samma 
sjukdom. Den ena, nåtlerskan 
Jenny Karlsson, arbetade 
också på Oscaria. Läkarna på 

När skoarbetarna blev sjuka
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lasarettet drog sina slutsatser 
och underrättade arbetsgivare 
och Yrkesinspektionen.
Vid Oscaria påbörjades en 
hälsoundersökning, och den 
visade att två kvinnor hade 
mycket låga blodvärden, alltså 
anemi.

Örebro, Kumla och Frövi
Skoindustrin hade ganska mycket 
personal på den tiden. I hela länet 
fanns omkring 200 skofabriker, 
som sysselsatte nästan 5 000 
anställda. Kanske hälften av dem 
var i Örebro, men Kumla och 
Frövi hade också skoindustri. 
 Många var småföretag, men 
Oscaria och Pehrsson & Co var 
stora företag. Jenny Karlsson 
arbetade på Oscarias 4 :e våning, 
en jättesal på 135x15 meter, och 
där arbetade 210 personer. 
 Yrkesinspektionen utökade 
sin inspektionsverksamhet vid 
skofabrikerna. Men i början 
av 1949 insjuknade ytterligare 
en skoarbetare i Örebro, Bertil 
Larsson. Han lades in på 
lasarettet i februari och dog där 
drygt två månader senare.
 Arbetarskyddsstyrelsen var 
nyinrättad chefsmyndighet för 
Yrkesinspektionen. Den kom 
till den 1 januari 1949 som en 
följd av en ny arbetarskyddslag 
som riksdagen hade antagit. 
Den nya myndigheten fick 
börja med bensolproblemet. 
Det blev snart en särskild lag 
om läkarundersökning av dem 
som arbetade med bensol. Snart 
kom också ett förbud för bensol 
i skolim. Man fann att ämnet 
behövdes inte längre där.

Vad gjorde myndigheterna ?
Men hade myndigheterna skött 
sig tillräckligt ? Bertil Larssons 
änka ifrågasatte detta. Hennes 
man drabbades ju ett par år efter 
att riskerna blev kända.

 Landsfogden Enhörning 
i Örebro ställde frågan om 
Yrkesinspektionen hade skött 
sitt arbete tillräckligt i ett 
brev till dess chefsmyndighet 
Arbetarskyddsstyrelsen. 
Som bilagor medföljde 
polisutredningar om Bertil 
Larssons död och om de andra 
tre fallen i Örebro. 
 Polisen i Örebro hade gjort 
ett grundligt arbete. Mycket i 
denna artikel är hämtat från de 
utredningar som polisen gjorde. 
 Arbetarskyddsstyrelsen var 
alltså nyinrättad, men man 
svarade utförligt, hela 11 sidor. 
Där framgick att aktiviteten hade 
varit hög men främst under 1949. 
Det framgick också svårigheten 
med att bedriva tillsyn vid 
småföretag. 
 Larsson hade den sista tiden 
arbetat vid ett vändskomakeri 
på Västra gatan. Där hade 
Yrkesinspektionen varit två 
gånger under 40-talet, men vid 
båda tillfällena hade de båda 
innehavarna varit ensamma. 
För egna företagare gällde inte 
Arbetarskyddslagen då, och det 
fanns alltså inget lagstöd för att 
kräva bättre ventilation i dåliga 
lokaler. 

Varningstexter
Varningstexter var det 
ganska dåligt beställt med. 
Ett bensolhaltigt lim fick sista 
tiden innan det förbjöds en 
varningstext, som angav att 
innehållet var mycket brand-
farligt, farligt att förtära och att 
ångorna var farliga att inandas, 
sörj för god luftväxling etc. 
 Men det var 10 rader mycket 
finstilt text. Arkiverade etiketter 
visade att stapelhöjden var ca 1 
mm, alltså i praktiken oläslig text. 
Förmodligen var detta meningen. 
Man ville inte skrämmas ...
 Jag hämtade mer om 
arbetsmiljön i gångna tider 
ur arkiven. Det var Arbetar-
skyddsstyrelsens och andra 
myndigheters arkiv, Riksarkivet, 
Kungliga biblioteket och en del 
personliga kontakter. Materialet 
räckte till en bok, »Arbetsmiljö av 
igår«, som kom ut på Almqvist & 
Wiksells förlag 1984. 
 Jag lärde mig också hur mycket 
intressant material som finns dolt 
i arkiven och väntar på att dras 
fram igen i ljuset. Men det är en 
hel del arbete ... 

Arne Stråby

Skofabriken Oscaria i Örebro där flera 
arbetare på 1940-talet dog i blodsjuk-
domen aplastisk anemi. T v toffelavdel-
ningen vid skofabriken Skandia omkring 
1950.
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¢¢¢ Under hösten 2005 har 
vi på ArkivCentrum startat tre 
forskarcirklar för den histo-
rieintresserade allmänheten. 
Deltagarna har fått i uppgift 
att undersöka vad som hände 
i Örebro tre specifika år under 
1900-talet. Till sin hjälp har 
de allt det arkiverade material 
som finns i våra depåer, men 
de söker även information på 
annat håll.

ArkivCentrums personal fung-
erar som handledare och sam-
manhållande kraft, men i övrigt 
är det forskning på egen hand 
som gäller. Grupperna träffas 
varannan vecka för att fortlöpan-
de diskutera vad de kommit fram 
till och hur de skall arbeta vidare.
 Deltagarna har själva valt vil-
ken inriktning de skall ha på sin 
forskning. Ämnesvalen varierar 
och kan handla om väder, nöj-
esliv, arbetsmarknad med mera. 
Syftet är kort och gott att 
kartlägga delar av Öre-
bros historia åren 1906, 
1945 samt 1956, och att till 
våren ge ut resultatet från 
varje cirkel i tryckt form. 
Nu runt juletid har vi 
hunnit ungefär halvvägs 
och vi hör oss för med 
några av deltagarna varför 
de börjat i forskarcirk-
larna, hur det har gått och 
vilket ämne och årtal de 
har valt.
 Marianne Johansson studerar 
händelser året 1906.
 – När jag såg att det skulle 
startas forskarcirklar kring det 
här kände jag att det var något 
som passade mig. Jag har alltid 
varit intresserad av vädret, så jag 
visste med en gång att det var det 

jag ville forska om.
 – Jag har fått leta mig fram till 
var man skall kunna hitta bra 
fakta om vädret. Bland annat har 
jag tittat i Örebro läns hushåll-
ningssällskaps års- och kvartals-
rapporter där de har registrerat 
väder och vind. Men de uppgifter 
som gick till SMHI:s föregångare 
Meteorologiska Centralanstalten 
kom från Örebro Telegrafstation 
som hade sina lokaler på Vasa-
gatan 13, så jag har varit tvungen 
att leta efter material hos SMHI 
i Norrköping och på Riksarki-
vet, där Telegrafstationens arkiv 
finns. Jag har även tittat i Öre-
bros dagstidningar efter uppgif-
ter om hur vädret var 1906. Jag 
tycker att det här är jättespän-
nande. Man blir helt uppslukad 
av uppgiften.
 – Jag tittar även på vilka skolor 
som fanns i Örebro 1906 men 
har inte hunnit lika långt där. 
 Bo Haglund har är med i grup-

pen som forskar kring året 1956.
 – Framför allt så är jag ju in-
tresserad av lokalhistoria. 1956 är 
ett år som jag har egna minnen 
från, så därför valde jag det. Jag 
håller på att titta på hur arbets-
marknaden såg ut i Örebro och 
i synnerhet när det gällde skoin-
dustrin.
 – Annars slås man av hur an-
norlunda det var på många plan. 
Det är en helt annan tidsanda, 
ett annorlunda språkbruk och 
inställning.
 – På nyhetsfronten så var ju 
Ställdalsolyckan i januari något 
som man kommer ihåg från det 
här året. Det var även örlogsbe-
sök i Örebro. Två motortorped-
båtar gästade staden i augusti. 
Vid avfärden gick en av båtarna 
på grund i Hemfjärden och fick 
bogseras hem.

Andreas Jeppsson

Forskarcirklar studerar årtal

Marianne Johansson och Bo Haglund 
deltar i ArkivCentrums forskarcirklar och 
studerar händelser och företeelser 1906 
respekive 1956.
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Owe Thörnqvist – publikmagnet på 
Arkivens dag
¢¢¢ Owe Thörnqvist kom, 
sågs och segrade när Arkiv-
Centrum bjöd in till Arkivens 
dag. Den folkkäre artisten 
infann sig till en till brädden 
fylld föreläsningssal. Alla fick 
inte sittplats, många fick stå 
och de som inte ens kom in i 
salen trängdes i dörröppning-
arna för att ta del av Owes 
berättande. 

Publiken fick ta del av en 
förhandsvisning av en blivande 
TV-film om Owes privata och 
artistiska liv. Efteråt berättade 
han och Hasse Zetterberg – Owes 
gitarrist på 50-talet – historier 
från livet på vägarna; bland annat 
om det s k Slaget i Pålsboda, när 
Owe klippte till en fridstörare på 
truten i Pålsboda Folkets Park, 
och om det vilda turnélivet på 
amerikanska militärförläggnin-
gar i efterkrigstidens Tyskland.

Efteråt köade folk med med-
havda plastkassar, fyllda med 
Thörnqvist-skivor och nothäften, 

för att få idolens autograf.
Aldrig har så många besökt 

ArkivCentrum på en och samma 
gång. Ett par hundra personer 
trängdes i lokalerna. 

Föreläsningssalen var knökfull av 
Owe Thörnqvist-fans.

Owe Thörnqvist berättade folk-
parksminnen och premiärvisade en 

kommande TV-film om sitt liv. T h 
Owe och arkivets musikexpert Bo 

Fransson.
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¢¢¢ Arkivets storsäljande 
bok »Det var dans i Folkets 
Park« skördade ytterligare 
framgångar inför och under 
2005 års bokmässa på Örebro 
slott.

Först vann vi kategorin Årets 
fackbok och efter en omröstning 
bland lyssnarna av Sveriges 
Radio Örebro stod det fredagen 
den 18 november klart att vi även 
vunnit priset Årets länsbok alla 
kategorier!
 När jurygruppen för 
facklitteratur valde »Det var dans 
i Folkets Park« motiverade den 
sitt val med följande ord :
 »Det var dans i Folkets Park speglar 
många förväntningar, drömmar 
och längtan under nästan hela 
nittonhundratalet. Boken beskriver 
Folkets Parktiden med värme och kärlek. 
Det rika bildmaterialet är intressant och 
man kommer mycket nära berättarna.
 En glad och kärleksfull bok.«
 Priset ? Äran – förstås, 
en guldpenna, en vacker 

blombukett, diplom 
och en check på 10 000 
kronor.
 Bokens redaktörer har 
varit Eva Dahlström, Bo 
E I Fransson och Göran 
Henrikson, men utan 
alla medverkande runt 
om i landet hade det inte 
blivit mycket till bok. Äras 
den som äras bör. Tack alla 
skribenter och intervjuoffer 
för era bidrag ! Ni är alla Årets 
länsförfattare 2005. 

Vi vann ! »Det var dans i Folkets Park« 
vald till Årets länsbok 2005 !

Eva Dahlström tog emot hyllningarna 
från mässpublik och jury. I bakgrunden 
Sveriges Radios producent Tommy 
Sundquist.


