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Trevlig sommar !
När detta skrivs ligger den svenska sommaren framför oss med midsommar, färsk potatis, jordgubbar, sol och bad och 
inte minst : fotbolls-VM. Efter den långa och kalla våren har vi gjort oss förtjänta av varma och soliga sommardagar och 
regn enbart på nätterna. 
 Som vanligt har aktivitetsnivån på arkivet varit hög under vintern och våren. Kurs- och cirkeldeltagare har tillsam-
mans med forskare och besökare fyllt våra lokaler. Föreningar, företag och enskilda personer har lämnat arkivmaterial 
och/eller kommit med frågor och medverkat till att vi har haft en livlig verksamhet. Den hoppas vi fortsätter även under 
sommaren, för arkivet tar inte semester även om bemanningen är lite lägre än annars.
 För läsning i hängmattan och annorstädes bjuder vi i sommarnumret av Aktstycket på en artikel om ett Folkets hus 
som inte längre finns och presenterar ArkivCentrums nya projekt »Muntliga källor till lokalpolitiken«. Vi uppmärksam-
mar att det i år är 70 år sedan spanska inbördeskrigets utbrott, Sten-Ove Pettersson berättar om hur hans intresse för 
fåglar väcktes och fortsättning följer på förra numrets skildring av den dramatiska drunkningsolyckan i Vättern 1888 som 
så när hade kostat skalden Verner von Heidenstam livet. Läs och njut av sommaren !
    Yvonne Bergman

De tu blir ett

Både Folkrörelsernas arkiv 
och Örebro läns företags-
arkiv har på respektive 

årsmöte fattat beslut om att lägga 
ner sina organisationer från och 
med årsskiftet 2006/2007. Samti-
digt ska de omedelbart återupp-
stå, men nu som enade i en ny 
gemensam organisation – Arkiv-
Centrum Örebro län. Slutgiltigt 
beslut och nya stadgar ska tas på 

ett möte i höst.
 Folkrörelsearkivet och Före-
tagsarkivet har arbetat ihop un-
der en lång följd av år. Från och 
med 1997 har vi haft gemensam-
ma lokaler. Då slog vi oss ihop 
för att tillsammans driva verk-
samheten i ArkivCentrum. Ar-
kivCentrum är alltså namnet på 
lokalerna, men huvudmännen 
för driften har varit de två ar-
kivföreningarna. ArkivCentrum 
har inte varit någon juridisk per-
son. Där kommer det nu att bli 
en ändring.
 Anledningen till sammangå-
endet är att vi efter tio års arbete 
tillsammans ordentligt lärt kän-
na varandra, haft personalunion 
på vissa befattningar och drivit 
en mycket likartad verksamhet. 
Vi har gemensamma lokaler, ge-
mensam forskarservice, gemen-
sam hemsida och telefonväxel 
samt delvis samma personal.
 Arbetet med två ekonomier, 
två styrelser, två verksamhetsbe-
rättelser, två årsmöten, två för-
eningsbyråkratier har efterhand 
upplevts som en onödig dubb-
lering. En sammanslagning blir 
arbetsbesparande för ledningen 
och frigör tid till själva verk-

samheten. Vi samlar helt enkelt 
krafterna och blir mer slagkraf-
tiga än vad vi kan vara var för 
sig. »Varumärket«, som det he-
ter nu för tiden, blir mer renod-
lat då ArkivCentrum på en och 
samma gång är institutionen och 
den juridiska person som driver 
verksamheten, inte som nu en 
institution som bärs upp av två 
föreningar med helt andra namn 
– Folkrörelsernas arkiv i Örebro 
län och Örebro läns företagsar-
kiv.
 Självklart kommer vi att driva 
ett arkiv som liksom nu är riktad 
både mot föreningar och före-
tag. Medlemmarna kommer inte 
märka mycket av den förändring 
som träder i kraft 2007, tio år ef-
ter inflyttningen. Vi hoppas och 
tror på en fortsatt god utveckling 
för »nykomlingen« ArkivCen-
trum Örebro län.

Yvonne Bergman
och Göran Henrikson

ArkivCentrum
Örebro Län

 
Folkrörelsernas Arkiv i Örebro Län

och Örebro Läns Företagsarkiv
i samarbete

Nikolaigatan 3 • 702  10  ÖREBRO
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)

Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se

Internet : www.arkivcentrum.se

Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )

samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar

kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).

Aktstycket nr 45, årg 11

Omslaget : Reklambild för affisch 
från A Lindgren & Söner i Göteborg, 
N :o 103 ( Match ). Tidigt 1900-tal.
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¢¢¢ Folkets husförening
en i Örebro är tillbaka på 
ruta ett, dvs en Folkets hus
förening utan ett Folkets 
hus. Föreningen Folkets hus 
bildades på ett allmänt möte 
1899, men något eget hus 
mäktade man inte med för
rän 29 år senare. I år har det 
till synes sista kapitlet skrivits 
i följetongen Örebro Folkets 
hus. Fastigheten på Järnvägs
gatan 8 har nämligen sålts 
till det kommunalägda Öre
broporten AB för 10 miljoner. 
Köpeskillingen gör visserligen 
föreningen skuldfri, men 
försäljningen innebär också 
att man gör sig av med en 
arbetarrörelseägd fastighet 
som en tidigare generation 
lät bygga och inviga den 23 
december 1928.

Det ursprungliga initiativet till 
att bygga ett Folkets hus i Örebro 
togs av den socialdemokratiska 
arbetarekommunen, som i janu-
ari 1899 tillsatte en kommitté för 
att sköta andelsteckningarna och 
förvalta de inbetalda insatser-
na. Förebilden var Stockholms 
Folkets husförening, vars stadgar 
man kopierade tämligen rätt av.

I den interimsstyrelse som val-
des på arbetarekommunens sam-
manträde den 19 februari 1899 
ingick skomakeriarbetarna Ernst 
J Jonsson och Walfrid Johansson, 
typografen E G Magnusson, mu-
raren Johan Lundqvist och kakel-
ugnsmakaren E Helenius.

Socialister ovälkomna
I avvaktan på ett eget hus tänk-
te föreningen hyra in sig i re-
dan befintliga fastigheter, men 
fastighetsägarna var inte alltid 
välvilligt inställda att hyra ut 

till socialdemokrater. Läder-
handlande Karlsson, som ägde 
Drottninggatan 22, var en av 
dessa. Han »ville ej gerna ha 
med socialister att göra« och vid 
föreningens sista kontakt med 
honom svarat »att han ej vågade 
hyra ut lokalen till Folkets Hus«.

Föreningens ordförande Ernst 
J Jonsson föreslog då att man åt-
minstone skulle kunna hyra en 
lägenhet att hålla till i, förslags-
vis på 2 rum och kök, vilket 
också blev 1900 års årsmötes 
beslut. Det större rummet skulle 
kunna fungera som expedition, 
resonerade man. I övrigt kunde 
man hyra ut rummet till små 
föreningsmöten, styrelse- och 

Saknas : ett Folkets hus

Bilden ovan : Gamla Folkets hus 
på Järnvägsgatan 8, vars saga nu 
är all. Huset är sålt och Folkets 
husföreningen har tömt lokalerna 
på sina tillhörigheter.
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kommittémöten. Det mindre 
rummet och köket tänkte man 
sig hyra ut till någon familj som 
var villig att hålla lokalen i ord-
ning.

Det slutade emellertid med att 
föreningen hyrde in sig i Gamla 
gatan 9, ägd av Örebro temp-
lares byggnadsförening, och 
strax därpå anställdes skoar-
betaren F O Palmkvist som lo-
kalföreståndare.

Samtidigt förhandlade man 
med templarna om köp av deras 
gamla bänkar och inventarier. 
Templarna hade tänkt sig 150 
kronor för det hela, vilket emel-
lertid ansågs på tok för högt av 
Folkets husstyrelsen, som ville 
pruta ner beloppet till 75 kronor. 
Tempelstyrelsen sänkte då priset 
till 125, men med hänsyn till det 
fortfarande höga priset och bris-
terna i de gamla inventarierna 
beslöt Folkets husföreningen att 
för samma belopp beställa helt 

nya bänkar och bord av Bröder-
na Ericksons Snickerifabrik. In-
ventarieparken kompletterades 
sedan allt eftersom, bland annat 
med ett halvt dussin spottlådor.

Först ut att hyra de nya sam-
lingslokalerna var Skofabriks-
arbetarefackföreningen, som 
anmälde intresse att hålla sina 
möten i den stora lokalen första 
och tredje onsdagen i månaden. 
Samtidigt inkom intressean-
mälningar från Skräddarefack-
föreningen och Kakelugnsma-
karefackföreningen.

Priset för uthyrning till 
föreningar som inte tillhörde ar-
betarrörelsen eller Folkets hus-
föreningen sattes till 2 kronor. 
Uthyrning till baler och fester 
fakturerades 8 kronor och offent-
liga möten 3,50 kr. När Skofab-
riksarbetarefackföreningen i no-
vember 1900 ville använda den 
stora lokalen under en pågående 
strejk fixerades lokalhyran till 75 

öre per dag och 1 krona om belys-
ningen användes.

Svårt att rekrytera
Redan på den tiden var det svårt 
att rekrytera frivilliga till styrel-
seuppdragen. Det hela ställdes 
på sin spets på årsmötet 1901. 
Eftersom »det syntes omöjligt 
att få ett styrelseval till stånd« 
så bestämdes att »samtliga när-
varande ansågos som kandida-
ter«. De fem som fick flest röster 

Grundläggning av Folkets hus på 
Järnvägsgatan den 11 februari 
1928. Under grundstenen 
inmurades vid det här tillfället 
ett kopparskrin, tillverkat av 
kopparslagare Hellgren, med en 
historik över byggnadens tillkomst, 
en förteckning över samtliga 
fackföreningar i staden och deras 
medlemsantal, ett antal fack- och 
lokaltidningar, mynt från tiden samt 
inlagor från arkitekt, byggmästare, 
entreprenörer och Folkets hus 
styrelse.
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»skulle varda förpliktigade att 
vara föreningens styrelse«. De 
tre därpå följande var att betrak-
ta som ersättare. 

Det var inte bara svårt att 
rekrytera villiga kandidater till 
styrelsen. Det var ungefär lika 
svårt att väcka föreningslivets 
intresse att bidra med kapital 
till ett tänkt Folkets hus och          
snart började föreningen mer in-
tressera sig för en Folkets park än 
ett egenägt Folkets hus. Idén fick 
man från Västerås, där en bryg-
geriägare hade skänkt pengar till 
en nöjespark. Men ett förslag om 
att vända sig till Norlings Bryg-
geri Aktiebolag i Örebro med en 
motsvarande begäran röstades 
ner av föreningsmedlemmarna. 
Däremot bidrog förslaget till att 
väcka tanken på en folkpark. 
Men det är en helt annan histo-
ria.

Folkets hus utan hus
Folkets husföreningen är nu 
alltså åter en förening utan egna 
samlingslokaler, precis som 
1899.

Det ska emellertid sägas att det 
här inte var första gången som 
Folkets husföreningen gjorde sig 
av med sitt Folkets hus. Redan 
1965 såldes fastigheten på Järn-
vägsgatan till landstinget, som 
inredde lokalerna för Örebro 
folkhögskola. Fackföreningsex-
peditionerna, som hade huserat 
i fastigheten, flyttade över till 
nybyggda Medborgarhuset, där 
Folkets hus köpte in sig i de två 
översta våningarna. 

När hyrorna i Medborgar-
huset, trots kommunala sub-
ventioner, steg i höjden väcktes 
tanken på att återta den gamla 
Folkets husbyggnaden. Det lyck-
ades 1988 och lokalerna återin-

Styrelsen för Örebro Folkets 
husförening 1921. Sittande fr   v : 
Joh Th Jonsson, Elis Vallin, Karl A 
Karlsson och Gustaf V Fredholm. 
Stående fr   v : Per Bjerrström, C O 
Eklind och Birger Eriksson.

vigdes och styrelsen såg ljuset 
i den annalkande framtiden. 
Verkligheten blev en annan. I 
början av 2004 rapporterades 
att Folkets husföreningen var 
i allvarlig ekonomisk kris. Om 
inte föreningen får hjälp av kom-
munen så inställs betalningarna, 
meddelades det i pressen.

Nu – 2006 – ska den gamla 
Folkets husbyggnaden förvand-
las till ett ungdomens hus. Kom-
munfullmäktige har gett kultur- 
och medborgarnämnden en mil-
jon för att verkställa satsningen.

Bo E I Fransson
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Muntliga källor till kommunalpolitiken 
– nytt projekt på ArkivCentrum

¢¢¢ Arkivet har tillsam
mans med Örebro universitet 
startat ett nytt stort projekt. 
Det handlar om intervjuer 
med kommunalpolitiker 
och vi har anställt sex unga 
akademiker att utföra ar
betet. Pengar till detta har 
vi fått från Statens kulturråd, 
hela 1  440  000 kr. De sex har 
valts ut bland drygt 90 kvali
ficerade sökande från hela 
landet.

Vad är det då 
som får historiker, etnologer och 
statsvetare att lockas till det här 
projektet ?
 Frånsett att det är ganska 
unikt med en så här bred in-
samlingskampanj av muntligt 
källmaterial är det en rad frågor 
kring kommunalpolitiker som är 
intressanta att ställa.
 Utmanande är också att få 
tillfälle att testa hur de teoretiska 
lärdomarna om politiken stäm-
mer med den kommunala verk-
ligheten.
 Enastående dessutom är att vi 

nu har tillfälle att under ett in-
tensivt år, tillika valår, fånga po-
litiken och dess villkor. Vi kom-
mer att skapa ett fönster tillbaka 
till år 2006 för framtidens män-
niskor att blicka tillbaka igenom. 
Alla intervjuer ska skrivas ut och 
blir efterhand, med intervjuper-
sonernas tillstånd, tillgängliga 
för forskning.
 En startpunkt för projektet 
har varit insikten att de kommu-
nala protokollen och de politiska 
partiernas handlingar har speg-
lat verkligheten bakom lands-

tings- och kommu-

na lpo-
litiken på ett otillräckligt sätt. 
För att kunna kartlägga bak-
grundsfaktorer, miljöer, tankar, 
föreställningar och problem i 
den kommunala politiken, lik-
som för att kunna samla fakta 
kring vissa händelser och pro-
cesser är den muntliga intervjun 
en ypperlig metod. Arkivet har 
stor erfarenhet av insamling av 
muntligt källmaterial. Vi inledde 
en sådan verksamhet under slu-
tet av 1970-talet med Clas Thor 
som intervjuare av folkrörelseve-

teraner.
 Vem blir politiker ? Vad finns 
det för förebilder och erfarenhe-
ter ? Betyder folkrörelserna läng-
re någonting som »demokratins 
skolor« ? Hur ser vägen in i po-
litiken ut ? Hur ser nominering-
arna ut ? Finns det en särskild 
partikultur ? Finns det särskilda 
outtalade kvalitets- och kom-
petenskrav på ledande kommu-
nalpolitiker ? Är kvinnornas roll 
i politiken oproblematisk ? Be-
hövs män i politiken ? Finns det 
en särskild »invandrarpolitik« ? 
Hur ser maktfördelningen mel-

lan tjänstemän och poli-

tiker ut ? Var fattas de verkliga 
besluten ? Vad tycker politikerna 
om relationen stat–kommun ? Är 
målstyrning bättre än verksam-
hetsstyrning ? Finns det alterna-
tiv för ökat medborgarinflytan-
de ? Är mediernas roll i kommu-
nalpolitiken ett problem eller en 
tillgång ? Hur ser relationen till 
näringsliv och fack ut ? Osv, osv. 
Se där några av frågorna ställda 
till framskjutna och mindre 
kända politiker, från alla partier, 
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rutinerade och färska, män och 
kvinnor, gamla och nya svensk-
ar. Svaren kommer att bli spän-
nande. De ställs till ett urval av 
kommunalpolitiker i Örebro, As-
kersunds och Hällefors kommu-
ner och Örebro läns landsting.
 Projektets syfte är alltså inte 
att »hänga ut« eller »komma åt« 
kommunalpolitikerna, utan sna-
rare att lära känna dem, ge dem 
en röst och teckna deras villkor. 
 Kommunal- och landstings-
politiken är kanske inte så »glas-
sig« ; den är ett gnetande med 
medborgarnas vardag.  Ändå ut-
gör den en grundbult i det demo-
kratiska systemet. Det är viktigt 
att belysa den och det hoppas vi 

nalpolitiker från Örebro län 
har knutits till projektet. De är : 
Raul Björk ( s ), Torgny Larsson 
( s ), Erik Johansson ( m ) Birgitta 
Lindahl ( fp ), Olof Johansson 
( mp ), Inga Davidsson-Friberg 
( c ), Gun Carlestam-Lewin ( v ), 
Lars Molin ( kd ), Sonja Ceder-
löf ( m ) och Hans Eriksson ( s ). 
Sonja Cederlöf representerar As-
kersunds kommun och Hans Er-
iksson Hällefors kommun. Alla 
deltagare i referensgruppen kan 
se tillbaka på många och tunga 
uppdrag under åren i kommu-
nalpolitiken. Raul Björk är i dag 
ordförande i landstingsfullmäk-
tige. Torgny Larsson har samma 
post i fullmäktige i Örebro.

statsvetare och historiker till-
sammans med en rad andra spe-
cialister trimmat de anställda. 
Dessa har också utnyttjat tiden 
till litteratur- och nätstudier för 
att lära känna undersöknings-
området. Några provintervjuer 
har genomförts.
 Örebro läns landsting, Öre-
bro kommun, Regionförbun-
det, Adolf Lindgrens stiftelse 
och Riksarkivet har skjutit till 
275  000 kr till projektet, som i 
första steget ska hålla på till års-
skiftet. Vi hoppas därefter på en 
förlängning under följande år.

Göran Henrikson
Projektledare

Sex nyanställda akademiker : 
Fr   v Patrick Jonsson, Maryam 
Adjam, Mats Guldbrand, Gabriella 
Hugosson, Carolina Carneck och 
Örjan Gruvberger. Och Milou.

kunna göra med »Muntliga käl-
lor till kommunalpolitiken«.
 En referensgrupp med ett 
antal mycket erfarna kommu-

 Under april och maj har ett 
ambitiöst utbildnings- och trä-
ningsprogram genomförts till-
sammans med universitet, vars 
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Helge Hagberg har sina rötter i 
Sunnemo i Värmland, socknen 
som till större delen ägdes och 
fortfarande ägs av Uddeholmsbo-
laget. Det var följaktligen också i 
ett av bolaget tillhörigt torp som 
Helge och hans åtta syskon växte 
upp, sju pojkar och två flickor. 
Torpet, som rymde två rum och 
kök, låg ute på rena landsbygden 
en halvmil från kyrkan i Sunne-
mo. Sommartid utökades boytan 
när vindsvåningen kunde tas i 
bruk.
 Pappa August var byggnads-
arbetare som under kriget, när 
praktiskt taget all byggnads-
verksamhet upphörde, tvingades 
sadla om till skogsarbete. Mam-
ma Elisabet skötte hemmet och 
djuren – ett par kor, får, gris och 
höns.

Började i skogen
Även Helge fick börja i skogen 
efter den sexåriga folkskolan för 
att bidra till familjens försörj-
ning.
 –  I regel stod jag för att fälla 
träden. Min bror skötte kvist-
ningen och far barkade, berättar 
han.
 Dessutom gällde, då som nu, 
skyldigheten att inte bara skör-
da, utan också att så, dvs att 
återplantera gran och tall. I det 
arbetet deltog han också, liksom 
i flottningsarbetet på Klarälven.
 –  Jag var en sådan där ked-
jepojke som mätte timret. Vi 
ungdomar läste av, sedan var det 
vuxna som ansvarade för att det 
blev noterat och registrerat.
 –  En tredje verksamhet var att 
anlägga vägar, men det mesta var 

att hugga i skogen.

Lockades till Örebro
Att Helge Hagberg hamnade i 
Örebro berodde på äldste bro-
dern. Efter ett mellanspel i Kö-
ping fick han nämligen arbete 
som biografmaskinist på Royal-
biografen vid Stortorget ( där 
Kompassen ligger i dag ).
 Allt eftersom de yngre sys-
konen hemma i Värmland blev 
vuxna lockade han över dem till 
Örebro. En bror kom 1943, en an-
nan 1944 och själv flyttade Helge 
till stan 1950 – och fick jobb, 
först på skofabriken Oscarias la-
ger och sen på Johnsson Metall, 
innan han 1954 anställdes som 
SSU-ombudsman. Som sådan, 
placerad i en kupa högst upp i 
gamla Folkets hus, hade han som 
första uppgift att reorganisera 
alla vilande SSU-klubbar i länet 
– och de var många i början av 
50-talet.
 –  Jag skulle åka ut – med buss 
eller tåg – till ställen som Deger-
fors, Hällefors och Askersund, 
ligga där en vecka, ta kontakter 
och ordna möten. Jag var ute på 
kvällarna, träffade ungdomar 
vid korvståndet på torget och 
bildade klubbar.
 –  Jag minns t   ex en gång i Häl-
lefors. Vi hade Cacka Israelsson 
och en talare från förbundet som 
dragplåster – och fyllde biogra-
fen i Folkets hus, som tog 400 
personer. Men så fick vi också 
igång ungdomsklubben i Hälle-
fors igen!
 Det politiska intresset hade 
Helge Hagberg med hemifrån, 
även om vare sig far eller mor 

¢¢¢ Förre socialdemokra
tiske riksdagsmannen Helge 
Hagberg, 74, är en av de po
litiker som intervjuas i Arkiv
Centrums nystartade projekt 
»Muntliga källor till kommu
nalpolitiken i Örebro län«. 

F d riksdagsman Helge Hagberg : 
Viktigt att människan är engagerad !
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var så engagerade inom arbetar-
rörelsen att de hade förtroende-
uppdrag. Däremot var fadern 
aktiv som deltagare när arbetar-
ekommunen hade möten och dit 
fick yngste sonen följa med, Hel-
ge som många gånger föredrog 
de äldre partimedlemmarnas 
sällskap framför de jämnårigas. 
Där grundlades hans grundtes 
här i livet:
 –  Det är viktigt att människan 
är engagerad ! Det är A och O.

Partiombudsman
Efter att valåret 1964 ha arbetat 
som valombudsman fick han ar-
betet som ombudsman på parti-
distriktet. Då hade han dessför-
innan varit anställd att sköta de 

då så populära sparklubbarna i 
Örebro Sparbank och på Öre-
bro-Kuriren, där hans syssla var 
att förmå framför allt stans fack-
föreningar att teckna aktier i fö-
retaget.
 Som ombudsman kom han att 
sköta partiets valrörelser.
 –  Arbetarekommunerna var 
då framför allt valorganisationer, 
i och med att det var val vartan-
nat år.
 –  Från 1971 blev det 3-åriga 
mandatperioder och sedan 4-
åriga, när partierna insåg att det 
krävdes längre perioder för att 
kunna genomföra sina program. 
I och med det kunde partiverk-
samheten aktiveras, och därmed 
blev det också en mer kontinuer-

lig aktivitet mellan valen och det 
har det varit sedan dess.

Riksdagen nästa
Att det slutligen blev riksdagen 
för Helge Hagberg tillmäter han 
tillfälligheternas spel. I valet 1973 
kandiderade han visserligen, 
men på en icke valbar 6 :e plats. 
Men så avgick förstanamnet på 
Örebrolistan, Sven Moberg, som 
konsultativt statsråd och blev ge-
neraldirektör och chef för Stats-
kontoret, med följd att Helge 
plötsligt fick se sig som ordinarie 
ledamot av Sveriges riksdag, en 
inte helt positiv upplevelse till att 
börja med :

SSU-ombudsmannen Helge Hagberg ( t h ) omgiven av Örebro läns SSU-distrikts verkställande utskott anno 
1955: ordförande Stig Andersson, Norrbyås ( sittande i mitten ), fr v Karl-Georg »Jojje« Hollberg, Framtiden 
( studieorganisatör ), Rune Pettersson, Norrbyås ( kassör ), Rune Johansson, Framtiden ( facklig ledare ) och Hans 
Karlsson, Pålsboda ( fritidsledare ).
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Ville tillbaka
–  Jag ville tillbaka till kommu-
nen ! Det var för långt ifrån, för 
mycket teoretiskt. I riksdagen 
är man lagstiftare, vilket är ett 
långsiktigt arbete, och jag är nog 
mer inriktad på att vara praktisk 
och mycket konkret. Så första ti-
den i riksdagen tänkte jag att jag 
skulle tillbaka till kommunalpo-
litiken igen. Men det blev inte så. 
Jag stannade 18 år i riksdagen.
 Nu när han har lagt heltidspo-
litiken bakom sig är han ideellt 
engagerad, framför allt i hem-
bygdsrörelsen.
 –  Det är så mycket mer kon-
kret och så mycket mera intres-
sant. Jag sysslar bara med roliga 

Helge Hagberg, SSU-ombudsman 
1954–1957, ordförande i Örebro 
läns SSU-distrikt 1958–1964, 
ledamot av SSU :s förbunds-
styrelse 1958–1964, 
partidistriktsombudsman 1964–
1971, kommunalråd med ansvar 
för kulturfrågor 1971–1973 samt 
riksdagsman 1973–1991 med säte 
i utbildningsutskottet. Foto : Örjan 
Gruvberger.

saker. Det tråkiga får andra hålla 
på med.
 –  Partierna är en skugga av 
sina forna jag, säger han, men 
hembygdsrörelsen är kraftfull.
 –  Det är viktigt att vi återska-
par lite av det engagemang som 
en gång fanns, att människorna 
blir involverade och får känna 
att de har egna revir som det 
är möjligt att verka i. Vi i hem-
bygdsrörelsen får sällan stöd 
från samhället. Vi klarar oss 
själva, och det är bra. Visst får 
vi statligt bidrag till rikskansliet, 
men ute i landet, i den enskilda 
föreningen, där är det ideellt ar-
bete som gäller.

Kulturengagerad
Vid sidan av hembygdsrörelsen 
är Helge Hagberg nu på ålderns 
höst också engagerad i Folkrö-
relsearkivet, länsmuseet, Frövi-
fors pappersbruksmuseum och 
Kilsbergsfrämjandet. Han har 
varit aktiv inom handikapprö-
relsen, är ordförande i harald 
forss gille, verksam i Länsbiblio-
tekets vänner, revisor i Hjalmar 
Bergmansamfundet och ledamot 
i Jeremiasfonden.
 Än hänger gubben med !

Bo E I Fransson
efter en intervju av Patrick Jonsson 

och Örjan Gruvberger
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¢¢¢ Vad blir kvar av his
torien i människors minne ? 
Sakta, sakta skruvas belys
ningen ner på scenen. Per
sonerna och händelserna 
som länge stod i rampljuset 
blir svårare och svårare att se. 
Stora och dramatiska skeen
den som berörde och upp
rörde sin samtid har man i 
dag ganska dimmiga begrepp 
om. Dåtidens motsättningar 
har försvunnit eller ersatts 
av andra. Nya namn, nya 
händelser och nya processer 
tränger undan och överlagrar 
de gamla. 

Vem minns i dag namn som 
Ebro, Guadalajara eller Aragon, 
kända namn på fronter under 
spanska inbördeskriget ? Vem vet 
i dag att unga radikala pojkar i 
Sverige kunde ha »La Pasionara« 
– Dolores Ibárruri – som idol-
porträtt på väggen under sent 
30-tal ?
 Spanska inbördeskrigets plat-
ser, personer och händelser har 
utanför Spanien, där såret fort-
farande är öppet, på drygt två 
mansåldrar i stort sett försvun-
nit in i glömskan. Ändå var det 
en av sin tids stora konflikter, 
brutal och mycket blodig. Det 
mest omskrivna var kanske till-

komsten och insatserna av den 
s   k Internationella brigaden, där 
frivilliga från hela världen slogs 
mot Franco. 40  000 man från ett 
50-tal länder stod för det bredas-
te internationella engagemanget 
i modern tid. Insatsen blev he-
roiserad och romantiserad. 
 Också från vårt land for unga 
män iväg för att kämpa mot fas-
cismen. Till deras minne restes 
Liss Erikssons staty La Mano 
( Handen ) 1977 på Södermalm 
i Stockholm. Bakom detta stod 
De Spanienfrivilligas kamratför-
ening. Monumentets text lyder: 
»Av 500 svenskar som år 1936–38 
kämpade för Spaniens demo-

»Medan vi badade och trivseltrivdes«
– spanska inbördeskriget 70 år
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krati stupade var tredje. De gav 
sitt yttersta vid Madrid, Jarama, 
Guadalajara, Brunete, Teruel, 
Aragon, Ebro. Vandrare stanna 
– minns dem med stolthet.«
 Den här artikeln ska handla 
om två Spanienfrivilliga från 
Örebro län, som utan att själva 
ha sörjt för det, lämnat efter sig 
tydliga spår i historien. 15 arbe-
tare for från vårt län till Spanien.
 Fem av dem dog. Minnet av 
dem håller på att suddas bort. 
Två – Rune Berg, Örebro och 
Harry Eriksson, Nora – finns 
kvar för eftervärlden, den ene 
förevigad i en dikt, den andre 
ihågkommen genom en gravsten 
på Nora kyrkogård.
  En glad och populär man var 
Rune Berg. Han stupade vid Bel-
chite våren 1938. Han tillhörde 
en arbetarfamilj i Örebro, son 
till muraren Louis Berg, Jordga-
tan 7. Berg hade varit aktiv i den 
kommunistiska rörelsen och var 
en glad grabb med lite av en räv 
bakom örat. »Det vilade inga 
ledsamheter där inte«, menade 
fackföreningsmannen och den 
ledande kommunisten i Örebro, 
Gustav Hjelm, som kände Rune 
Berg. 
 Dödsbudet, som spreds i Öre-

Ovan : Harry Eriksson ( 1909–1940 ) och hans grav på Norra kyrkogården i 
Nora. Nedan : Rune Berg ( 1910–1938 ) och hans fästmö Margit sommaren 
1932.
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från tagit sig till Spanien. »När 
han tog farväl av de sina under 
julvistelsen hade han vid avre-
san sagt till fadern : – Ja, adjö då 
farsan, det är väl kanske sista 
gången vi träffas«, skrev Neri-
kes Allehanda. Han hade hunnit 
skriva ett brev hem till mamma 
Frida adresserat i Albacete den 
16/1 1938 : »Du mår väl bra hop-
pas jag och inte tar det för hårt 
att jag for frivilligt.« »Som Du 
vet är det lite krigiskt här i Spa-
nien, men jag har inte deräckt 
fått någon känning av det ännu«, 
skriver han. I det andra brevet 
som är från den 10/2 och rubri-
cerat »Hej på dej morsan« skri-
ver Rune om det märkliga land 
han kommit till, »här nere an-
vänds inget smör eller mjölk, i 
stället används oliver till det feta 
i maten«. Apelsinerna är billiga. 
Rune har vant sig vid det ovanli-
ga i landet och ber sin mor skriva 
snart, för han »skall ut till fron-
ten om en tid«. »Du får förlåta 
det korta brevet, skall bliva läng-
re nästa gång. Skriv svar snart«, 
avslutas brevet. På brevpapperet 
är tillskrivet : »Hälsa Yvonnie så 
mycket.« Yvonnie är Runes lilla 
dotter, som bor i Motala. 
 Den 8 juli svarar mamma Fri-
da : »Min egen kära Modiga son 
Rune!« Hon skriver om släkt, 
vänner och bekanta och om »lil-
la Yvonnie, hon är stor o duktig 
o rar …, om Du visste vad hon 
har blivit mörk i håret«. Och hon 
säger till sonen : »Om Du visste 
vad jag tänkt på Dig« och ber 
»Snälla Rune skriv till mig är Du 
så rysligt snäll«. »Är det sant att 
alla svenskar ska skickas tillbaka 
hem igen ? Så mycket välkom-
men!« Brevet avslutar mamma 
Frida med »Skriv svar är Du 
snäll.«
 Brevet når aldrig Rune. Det 
har sänts tillbaka från Barce-
lona. Knappt två veckor efter att 

Rune Berg

Rune Berg, mörklockig liten murarson
lekande, kastar lasso i Järntorgsparken
tillsammans med stojande fattigmansbarn.

Rune Berg ungkommunisten, spelande fiol
på eggsexan i Näbbtorgsfiket
med gitarristen Calle Hertzman
och Ljusdalsolle på dragspelet.

Rune Berg och Sterner Halldin
sista kvällen på Café Pankan
innan resan till Spanien.

Det gäller kampen mot Franco
och nazifascismen, kampen
för människovärde!

Här sitter vi och lyssnar på Bagge
och de små riksdagslammens bräkande
om nonintervention

Förgäves vädjar Sonja och Georg Branting!
Spaniens lagliga regering får inga vapen,
men bulvanen för det tyska Krupp
Axel Wennergrens Bofors och S.K.F.
tjänar plenty monny i den blide Oxfordguden
Buchmans multipokeranda!

Det svenska stålet biter som det gjorde 
i Ådalen 1931, och 1932 i Sandarna, Klemensnäs och Byske.
Här råder borgfred, i Spanien kämpar Internationella Brigaden.

De offrar sina liv,
Rune Berg föll vid Belchite en sommardag 
1938, medan vi badade och trivseltrivdes.

Folkligt lojala i den stigande högkonjukturens Folkhem.

harald forss

Dikten publicerades 1977 i samlingen »Inferno – Paradiso« ( Rabén & 
Sjögren ), fast delvis ändrad. Ovanstående version är den ursprungliga, mer 
direkt och mindre tyngd av senare omformuleringar. 

bro via Örebro-Kuriren och 
Nerikes Allehanda den 19 juli, 
var stort uppslaget. Meddelan-
det hade kommit till familjen via 

Ny Dag. Rune Berg var sjöman 
i tre år och hade varit hemma 
till julen 1937. Han hade därefter 
återvänt till Rotterdam och däri-
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hon sänt brevet når nyheten om 
Rune Bergs död Örebro. Han 
blev 28 år gammal och hade stu-
pat tidigare på våren vid den s   k 
Ebrobågen.
 Det som lyfter fram Bergs livs-
öde särskilt var att hans kamrat 
från ungdomen, Harald Forss, en 
ung örebroare med författaram-
bitioner, skrev en dikt till minne 
av kamraten. Forss publicerade 
sin första diktsamling »Trött 
Pupill« 1939. Där finns den inte 
med. Dikten om Rune Berg läm-
nade han till Örebro-Kuriren, 
som emellertid vägrade trycka 
den. Dikten förblev opublicerad 
fram till en utställning om Spa-
nienrörelsen 1976, då allmän-

heten för första gången fick läsa 
den, 38 år efter att den skrevs. 
Forss var nu ett känt namn på 
parnassen och tillfrågad om var-
för den inte publicerades i Öre-
bro-Kuriren svarade Forss att re-
daktör Åkerberg var i Stockholm 
och »subalternerna på tidningen 
vågade inte själva låta trycka 
den«. Man kan förmoda att for-
muleringarna om Bofors i dikten 
var lite känsliga och att kritiken 
av folkhemsidyllen var otaktisk. 
Kanske också för Harald Åker-
berg.
 I samma nummer av Örebro-
Kuriren som meddelar att Rune 
Berg stupat, stod en artikel om 
ännu en länsbo, Harry Eriksson, 

från Gyttorp som hade råkat illa 
ut. »Gyttorpspojke fången hos 
Franco« var rubriken. Han och 
tio andra svenskar hade tagits 
till fånga under striderna vid 
Batea under mars och april. De 
fanns i ett koncentrationsläger i 
San Pedro de Cardena i provin-
sen Burgos.
 Harry Eriksson var rörarbeta-
re på Nitroglycerinaktiebolaget i 
Gyttorp, född 1909. Han var en 
seriös ung man som visste vad 
han gav sig in på. Han diskute-
rade ofta med vännen och gruv-
arbetaren Fritz Gustavsson om 
Republikens frihetskamp. Bägge 
var övertygade kommunister och 
ville kämpa med vapen i hand 
mot fascismen. Harry var en 
kraftnatur, enligt Gustav Hjelm.
 De tog sig till Spanien, där 
Fritz dödades under Ebrooffensi-
ven. Harry kom hem i april 1939, 
men i ett miserabelt skick efter 
en fasansfull tid i spanska fäng-
elser. Misshandel, urusel mat, 
sömn direkt på kalla cementgolv 
med resultatet att både lungor 
och mage blev förstörda. Som 
principfast IOGT :are drack han 
heller inget vin, utan dåligt och 
osunt vatten, vilket förvärrade 
hans tillstånd. Vid hemkomsten 
vårdades han på Hålahults sa-
natorium och på Nora sjukhus 
innan han avled i april 1940. 
 Hans kamrater i kommu-
nistpartiet och facket beslöt att 
starta en insamling till en min-
nesten över Harry Eriksson. In-
samlingslistor cirkulerade bland 
Gyttorpsarbetarna och på ar-
betsplatser i Nora, och en grav-
sten restes över Harry Eriksson 
som ännu kan beses på Norra 

Spansk folkfrontsaffisch. Texten 
lyder: »Vapen krävas för fronten. 
Folkliga exekutivkommittén. 
Avdelning för propaganda och 
press«.
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kyrkogården i Nora.
 Förmodligen är det den enda 
gravstenen i landet där det står 
att den döde varit en Spanien-
kämpe. Rune Berg och Harry 
Eriksson kommer att bli ihåg-
komna efter det att deras kam-
raters namn sedan länge suddats 
ut ur det kollektiva minnet.

Bakgrund
Den 18 juli i sommar är det 70 
år sedan starten av det spanska 
inbördeskriget. Det gav en för-
smak av andra världskriget och 
upprörde en hel tid.
 General Franco gjorde uppror 
mot den radikala republikanska 
regeringen som vunnit en knapp 
valseger i början på året. Spanien 
var fyllt av starka inre motsätt-
ningar, men konflikten kom gan-
ska snart att internationaliseras. 
Västdemokratierna åstadkom ett 
noninterventionsavtal som för-
bjöd hjälp till någondera sidan. 
Mussolini och Hitler brydde sig 
inte om det utan intervenerade 
på Francos sida. Genom att väst-
makterna hade tvått sina händer 
och inte ville lägga sig i, prisgav 
de demokratin och lämnade fäl-
tet fritt för den skrupelfrie Stalin 
och hans unga stat Sovjetunio-
nen att hjälpa Republiken. Repu-
bliken var nödgad att ta all hjälp 
den kunde få. Det mest upp-
märksammade inslaget blev den 
våg av internationell sympati 
som tog sig uttryck i att Interna-
tionella brigaden sattes upp och 
att ca 40 000 man från ett 50-tal 
nationer deltog som frivilliga i 
kriget. 
 På sin tid uppfattades kampen 
mellan Franco och Republiken 
som en strid mellan frihet och 
tyranni. Så här skrev Harald 
Åkerberg den 8 augusti 1936 i 
Örebro-Kuriren : »Den strid, som 
den spanska demokratin utkäm-
par gäller inte bara Spanien och 

förhållandena där. Den gäller 
friheten, inte bara Spaniens utan 
också vår. Segrar reaktionen 
betyder det att ännu ett avsnitt 
lagts till den front som i mörka 
och täta kolonner marscherar 
fram och som svurit folkfrihe-
tens död och undergång.« Han 
uttryckte då vad många kände. 
 I efterhand och redan medan 
konflikten pågick – den höll på 
i nästan tre år innan Republiken 
förlorade – var det uppenbart att 
Sovjetunionen och den interna-
tionella kommunistiska rörelsen 
försökte få och fick ett inflytande 
både på den republikanska sidan 
och i de olika nationella miljöer-
na. Stalins insats under konflik-
ten var knappast hedersam eller 
särskilt framgångsrik i militärt 
hänseende.
 För svenskt vidkommande 
lyckades det relativt sett mar-
ginella SK P med hjälp av den 
utbredda solidariteten med Spa-
nien i arbetarmiljöerna och ett 
skickligt arbete komma in i vär-
men igen och återvinna ett visst 
inflytande efter partispräng-
ningen 1929 och efter den s   k 
ultravänsterpolitiken. Man ut-
förde ett effektivt arbete. Förut-
sättningen var den djupa känsla 
för Spanien som fanns i breda 
kretsar oberoende av om man 
var socialdemokrat, syndikalist, 
kommunist eller helt oberoende.
 Också i Örebro bildades en 
hjälpkommitté med representan-
ter för olika partigrupperingar. 
Ordförande var kommunisten 
och fackföreningsmannen Gus-
tav Hjelm. Stora summor pengar 
samlades in både via allmänna 
bössinsamlingar och uttaxering-
ar via facket, ett faddersystem 
etablerades, manifestationer och 
soaréer hölls och engagemanget 
för Spanien var stort. Kommit-
téer bildades även på andra håll i 
vårt län, bland annat i Karlskoga, 

Nora och Hällefors.
 Medan hjälpkommittén var 
en »ekumenisk« verksamhet, så 
låg själva frivilligsaken i fast och 
hemlig kommunistisk hand. En 
hel del kände sig kallade, men en 
viss sållning skedde, framför allt 
för att kunna välja bort äventy-
rare och folk som försökte smita 
från familjeplikter och liknande. 
En högst inofficiell och hemlig 
kontaktman var Gustav Hjelm. 
Till sin hjälp och ende förtrogne 
hade han C V-arbetaren James 
Andersson/Folkmarsson. Verk-
samheten var brottslig, då Sve-
rige skrivit under noninterven-
tionsavtalet, och ingen i hjälp-
kommittén kände till Hjelms 
dubbla roller som lokal kontakt-
person för de frivilliga och för 
Komintern.
 Vad var det då som drev flera 
unga män från vårt län och land 
att med livet som insats lämna 
den relativt trygga tillvaron i 
Sverige ? Idealitet, en politisk 
medvetenhet, mod och en offer-
vilja – att inte bara prata, utan att 
försöka göra något praktiskt för 
att hjälpa Spanien – var tillsam-
mans säkert de vanligaste driv-
krafterna. Arbetslöshet förekom 
i något fall, påfallande många 
hade sjömanserfarenhet och var 
vana vid ett »spännande« inter-
nationellt liv. De flesta hade en 
kommunistisk åskådning.
 Eller var det kanske så att 
Rune Berg och Harry Erikssons 
och deras döda kamrater i Inter-
nationella brigaden blev de bon-
deoffer Stalin var beredd att satsa 
på den internationella politikens 
schackbräde ? Det ena utesluter 
inte det andra.

Göran Henrikson

Källor : Henrikson, Göran, »Spaniens sak är vår. Spa-
nienrörelsen i Örebro län 1936–1939«. I: Från bergslag och 
bondebygd, Örebro 1979 samt ArkivCentrums Spanien-
samling från en utställning 1976.
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Den inledande, här 
beskrivna tilldragelsen 
skedde något av de för-

sta åren på 1940-talet. Jag är 7–8 
år och deltar gärna i de sysslor 
som kan förekomma hemma på 
gården i Norrhult. – Och de är 
förvisso inte få.
 Det är försommarkväll, när 
den är som bäst. Dagen har 
varit varm och den varma luften 
syresätts nu av en fuktigare 
kvällsluft.
 Jag ska följa med Far och 
stänga för korna. De ska få en ny 
betesfålla på Mellangärdet ner 
mot bäcken, eftersom det tidi-
gare – Hemmagärdet – är avbe-
tat. Av någon anledning skedde 
den här typen av arbeten alltid 
på kvällen. Tydligen räknades 
det inte som »riktigt« arbete och 

skulle därför göras på övertid.
 Vi hade redan föregående 
kväll kört ut störar och taggtråd, 
så att allt material skulle vara på 
plats. Vi hade då utefter fållans 
ena långsida fått sällskap av en 
liten, orolig, knubbig och brokig 
fågel, som tydligt talade om att 
den inte ville ha sällskap av oss. 
Dju teck, teck, teck, teck lät den, 
medan den flyttade från kärrtis-
tel till kärrtistel utefter dikes-
kanten. På min fråga vad det är 
för fågel svarade Far, att han såg 
den ofta i samband med slåtter-
arbetet, men inte visste dess 
namn. Någon vanlig »täckling« 
var det i alla fall inte. – Prata 
med Rune Olsson från Mullhyt-
tan. Han är ju intresserad och 
kunnig på fågel, hade han hört 
sägas. – Förresten en konstig 

prick, som sysslade med sån’t, 
var Fars slutkommentar.
 Kanske order »täckling« behö-
ver en förklaring. Det var någon 
form av samlingsnamn för alla 
småfåglar runt gården. Främst 
för pilfink och gråsparv, men 
också för sångare och mesar av 
alla de slag. Svalorna var väl de 
enda som föll utanför »täcklings-
familjen«. Andra provinsiella 
namn på fåglar var regnskrika 
för gröngöling, lerbena för 
ljungpipare, vindspov för stor-
spov och ringsvala för tornsvala 
(tornseglare).
 Tillbaka till betesfållan och 
stängslandet. Far och jag föl-
jer åkerrenen ner mot mossen. 
Från skogsremsan, som hindrar 
mossen att välla ut mot fälten, 
ligger som en ridå av fågelljud. 

Så föddes en fågelskådare
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Det är bofink och trastar, men 
framförallt sångare av skilda slag 
vi hör. Vi kan inte skilja ljuden 
åt, bara njuta av kören – och hel-
heten. Ute från mossen hörs de 
ängsliga varningsropen från det 
storspovpar som häckar där ute. 
Förmodligen är det rävhonan 
från Hultagrytet, som påbörjat 
sin nattliga jakttur. Ljuden drar 
sig norrut och förstärks, när 
följet kommer in i vipornas revir 
utanför Mattssons hage, för att 
så småningom tona bort över 
Ljungstorpaängarna.
 Far börjar med att rulla ut 
taggtråd utefter den dikeskant 
som skall bli fållans norra gräns. 
Han hinner bara ett 20-tal me-
ter, när en liten fågel lyfter från 
dikeskanten. Far stannar upp 
och kallar på mig. Gemensamt 
söker vi igenom dikeskanten, 
där Far tyckte sig se fågeln flyga 
upp. Boet blir svårfunnet, men 
så småningom är det Far som 
finner det. Han lyfter försiktigt 
på det nedfallande gräset från 
en tuva och där ligger det. De 
sex grönblå äggen gnistrar som 
små smaragder, när den sneda 
kvällssolen, liksom en spotlight, 
lägger sitt varma ljus över dem. 
Också boet är vackert. Konstfär-
digt flätat av rottrådar, gräs och 
mossa. Varje strå ligger på exakt 
rätt plats. Något så vackert har 
jag aldrig sett förut!
 På stående fot beslutar jag att 
följa boets vidare utveckling och 
till varje pris ta reda på, vilken 
fågel vi har att göra med. 
 Tjugo meter bort, på en späd 
videkvist sitter fågeln vi just 

skrämt från boet. Den varnar 
envist och intensivt och manar 
oss att snarast försvinna från 
platsen, vilket vi också gör. Det 
är fågeln från i går kväll. Den 
knubbiga och brokiga och som 
vi inte känner namnet på.
 Efteråt, långt efteråt har jag 
förstått, att just här och nu föd-
des mitt ornitologiska intresse.
Intresset skulle komma att 
förstärkas den kommande som-
maren, för att så småningom, 
tillsammans med jakt och fiske, 
bli en viktig del i min livsstil.
 Det började med att tidigare 
nämnda Rune Olsson, trots brist 
på fågelhandböcker – Folke Rö-
sjös »Svenska Fåglar« kom först 
1949 – lyckades bestämma vårt 
»fynd« till buskskvätta.
 Några dagar efter upptäckten 
av buskskvätteboet hittade Far 
och jag ett ormvråkbo, när vi 
var på väg till torvtäkten för att 
kontrollera, om den vända tor-
ven var torr no g att staplas. Boet 
innehöll fyra välartade, men 
rejält ilskna ungar. Ilskna i varje 
fall när jag kollade boet. Jag höll 
förstås också koll på buskskvät-
teboet, men till min stora leds-
nad fann 
jag en 

dag boet utrivet och förstört. 
Kanske var det mina besök 
– om än så försiktiga – som gav 
traktens kråkpar en vink om var 
boet fanns och tog för sig på det 
sätt som kråkor pläga. – Sorgligt 
var det i alla fall.
 Ormvråksparet var mera 
lyckosamma. Alla fyra ungarna 
kom så småningom på vingarna.
 Den här sommaren skulle 
ge flera naturnära upplevelser. 
En kväll kom grannen Erik 
Mattsson med åtta fasanägg i 
en korg. Han hade vid dagens 
slåtter demolerat ett fasanbo och 
frågade nu om vi hade någon 
»liggsjuk« höna och om jag var 
intresserad av att ta hand om 
eventuella kycklingar. Jag var 
förstås intresserad. Det var värre 
med att få tag på en »liggsjuk« 
höna. Vi hade ingen, men mitt 
snabbesök hos alla grannar i byn 
gav positivt resultat. Mor Elin 
hos närmaste grannen hade en 
lämplig höna, som raskt häm-
tades och lades på äggen i den 
iordningställda buren.
 Efter några dygns ruvande 
kläcktes äggen. Full pott blev 
det. Åtta pigga kycklingar och 
alltså inget rötägg.
 Nu följde en arbetsam tid. Att 
bara åtta små dunbollar som 
dessa kan konsumera så mycket 
mat. Nästan hela dagarna gick 
åt att leta myrägg, larver och 
maskar. När det blev för besvär-

ligt fick Mor rycka in med 
hårdkokta ägg. Men 

allt gick bra. Ända 
till den dagen då 

kullen och hönan 
skulle släppas fria, 

för att på egen 
hand lära sig att 
söka sin föda. 

Då försvann 
kycklingarna 
snabbt. En ef-
ter en, och ef-

Sten-Ove Pettersson, 
torvingenjör från 

Hasselfors, ledamot av 
Företagsarkivets styrelse, 

amatörskribent – och 
fågelskådare.
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ter fyra dagar var alla borta. En 
förtvivlad skrockande, lockande 
höna var det enda som fanns 
kvar. Hönans förtvivlan dela-
des förstås av mig. Om blickar 
kunnat döda hade både gårdens 
katt liksom Sävstaholmsträdets 
skatpar varit stendöda.
 Men tiden läker alla sår. Det 
ornitologiska intresset fortsatte 
och utvecklades. Jag anslöt till 
en grupp likasinnade. Alla äldre 
och alla män. Tillsammans 
gjorde vi exkursioner i 
våra hemma-marker, 
där vi upptäckte nya 
arter och lärde de-
lar av naturens 
under.
 Tidigt blev 
jag samman-
förd med den 
tidens största 
ringmärkare 
av fåglar, 
brukstjäns-
temannen 
Mauritz 
Magnusson, 
Hasselfors. 
Han blev i 
många stycken 
min mentor. Av 
honom fick jag lära 
mycket i samband 
med att jag »legomärkte« 
för hans räkning, men 
framförallt öppnade han dör-
rarna för vidare kontakter med 
landets ledande ornitologer och 
naturvetare.
  Att få göra inspelningar med 
Radiotjänsts Sture Palmér, som 
skulle bli till klassiska fågelski-
vor, liksom många radioprogram 
med Nils Dahlbäck, Sten Wahl-
ström, Jan Lindblad och Nisse 
Linnman var »kickar« som drev  
intresset framåt.
 Men viktigaste kontakten 
var förstås den med mästaren 
själv – Erik Rosenberg. Sam-

varon med honom, vare sig det 
skedde på någon av Västernär-
kes stormyrar, vid Oset eller 
Kvismaren, eller hemma på den 
rökiga kammaren i Almby, kom 
att bli livsavgörande i naturan-
knutna frågor. – Så kunnig och 
så suverän, att förmedla kunska-
per. Han var stor, förmodligen 
den störste.
 

    Deltagan-
det vid bildandet av Västernär-
kes Naturvårdsförening inklu-
sive det ständiga medlemskapet 
i denna förening, liksom ständig 
gäst i landets mest exklusiva och 
högaktade fågelklubb, Ornitolo-
giska Klubben Örebro, tillskapad 
av Erik Rosenberg, har gett rika 
och breda kontaktytor, mig till 
stor nytta och nöje.
 Parallellt med det ornitolo-
giska intresset, har livet igenom, 
lusten till jakt och fiske följt. 

– Och det har känts alldeles 
naturligt.
 Jag är glad att tillhöra den 
generation som kunnat förena 
dessa intressen. Det har vid 
många tillfällen gett positiva 
synergieffekter och över huvud-
taget gjort livet i skog och mark 
rikare. Det kan vara intressant 
att här notera, att när jag var 
med om att bilda Västernärkes 
naturvårdsförening i början på 
1950-talet, så var fler än hälften, 
jägare. Den tidens nyvaknande 

intresse för naturvård, miljö 
och fågelskådning är 

definitivt sprungen 
ur jägarnas led.

 Uppenbarligen 
är gemenskapen 

inte så stor i 
dag. Jägarna ser 
ofta fågelskå-
darna som ob-
stinata velour-
typer som lite 
ostrukturerat 
rör sig i mar-

kerna utrustade 
med kikare och 
artlista redo för 

kryssning. – Tvek-
sam sysselsättning 

tycker många jägare.
 Fågelskådarna, å 

andra sidan, ser jägarna 
som beväpnade machotyper 

som det är klokast att hålla sig så 
långt borta ifrån, som möjligt.
 I sanningens namn ska sägas 
att ovan beskrivningar inte alltid 
behöver gälla. Och tur är väl det. 
Min, vid det här laget långa er-
farenhet, av båda dessa intressen 
visar att de kan förenas.
 Det är ju ändå i grunden 
samma mål vi arbetar mot – en 
välbalanserad, rikare natur.

Sten-Ove Pettersson
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¢¢¢ I förra numret av 
Aktstycket berättade vi om 
skalden Verner von Heiden
stams räddning ur sjönöd på 
Vättern. De båda lantbrukar
na från Dimmestorp med det 
gemensamma namnet Viktor 
Andersson räddade Heiden
stam från att drunkna. Lant
brukarna kallades i folkmun 
för Gamlebon och Nybon 
för att skilja dem åt. Histo
rien finns även återgiven av 
skalden själv i essäsamlingen 
När kastanjerna blommade. 
Minnen från Olshammar 
( 1941 ).

Heidenstam räddades alltså, men 
lika väl gick det inte för medseg-
laren häradshövding Carl Albert 
Robson som drunknade. Hans 

kropp drogs ner i djupet tillsam-
mans med båten och var sedan 
förvunnen. Häradshövdingens 
far, brukspatronen på Aspa, ut-
fäste en belöning på 100 kr till 
den som kunde finna sonens 
kvarlevor.
 Gamlebon som varit med 
och räddat Heidenstam gav sig 
ut och sökte efter den döde och 
lyckades efter några dagar hitta 
kroppen flytandes vid en holme i 
skärgården. Han förde liket i sä-
kerhet närmare land varpå han 
anmälde fyndet till inspektor 
Pettersson vid Aspa. Under tiden 
rodde Gamlebon åter ut med sin 
hustru för att dra upp den döde 
på land. Hustrun roddes sedan 
tillbaka till gården vid Dimmes-
torp. 
 Budet från Aspa som hade fått 

i uppdrag att föra den döde hä-
radshövdingen hem såg att den 
döde inte var så illa tilltygad, 
men däremot att han saknade 
sin rock. Rocken upphittades 
några veckor senare av en fiskare 
vid namn August Pettersson.
 Illasinnade rykten kom nu i 
omlopp beträffande Gamlebons 
hustrus deltagande vid bärg-
ningen och rockens märkliga 
försvinnande. Misstanken var att 
Gamlebon och hans hustru tagit 
av liket rocken och lagt beslag på 
eventuellt innehåll. Den utlovade 
belöningen från den dödes far, 
brukspatron Robson, till upphit-
taren uteblev härav. 
 Även då Heidenstam skulle 
belöna sina räddare uppstod det 
vissa diskussioner. Gamlebon 
och Nybon hade gemensamt räd-

Efterdyningarna av Heidenstams 
räddning ur Vätterns vågor
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dat Heidenstam, men den förre 
ansåg sig ha varit ledande i rädd-
ningsuppdraget och därför också 
berättigad till en större belöning 
än den senare.
 Den Heidenstamska belöning-
en bestod för Gamlebons del av 
en silverbägare med inskription, 
25 kr i penningar samt ett por-
trätt av skalden själv. Nybon er-
höll 10 kr, ett porträtt samt från 
Heidenstams mor »en synnerli-
gen vacker i grönt hållen kanna 
med zink- eller tennlock«. Dess-
utom fick Nybon vid ett senare 
tillfälle sig tillsänt en silverpo-
kal med inskription och 200 kr i 
kontanter. 
 Grunden till ovanstående be-
rättelse finns att läsa i en ned-
tecknad berättelse av folkskollä-
rare August Aulin i Laxå Bruks 
arkiv. Berättelsen bygger på en 
intervju av Nybon, Anders Vik-
tor Andersson, år 1922. Dramat 
på Vättern skulle ha utspelat sig i 
augusti 1889 (i själva verket 1888). 
Så hur mycket som har förvan-
skats, dragits ifrån eller lagts till 
under årens lopp är osäkert. I 
en jämförelse med Heidenstams 
egen berättelse finns det en del 
uppgifter som inte är samstäm-
miga eller kan ge en annan vink-
ling på berättelsen.
 Heidenstam skriver att när 
de båda seglarna trillar i vattnet 
så känns kläderna tunga och de 
försöker att kränga av sig dessa 
för att lättare kunna simma i den 
hårda sjön. Det kan ju vara fallet 
att häradshövdingen lyckats få 
av sig sin rock i vattnet eller rent 
utav innan de går i vattnet och 
att rocken helt enkelt tömts på 
sitt innehåll och spolats upp på 
land med naturkrafternas hjälp. 
 Som avslutning på berättelsen 

skriver dessutom Heidenstam att 
liket återfanns först fyra veckor 
efter olyckan. Då hade de båda 
torparna kommit upp till honom 
med mössan i hand och sagt att 
de hittat häradshövdingen. Han 
hade slagits så illa mot hällarna 
att han i det närmaste var oigen-
kännlig och av kläderna var det 

bara trasor kvar.
 Gamlebon var hos lokalbe-
folkningen ansedd som en snål 
och högst tvivelaktig figur vad 
gällde ekonomiska förehavan-
den. Av sina grannar gick han 
under öknamnet Räven.
 Om det var detta som legat 
räddaren i fatet när det gällde att 
få ut belöningen och att bruks-
patronen därmed såg en möjlig-
het att slippa betala ut belöning-
en eller om det fanns grund för 
misstankarna, låter jag här vara 
osagt, men ger en öppning till 
ytterligare efterforskningar i fal-
let för den som känner sig ma-
nad.

Andreas Jeppsson

T v : Brukspatron Albert Robson 
utfäste en belöning till den som 
kunde finna sonens kvarlevor. 
Nedan : Klipp ur Askersunds 
Veckoblad den 11 augusti 1888 om 
den olycksaliga båtfärden.


