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Trevlig sommar !
ArkivCentrum Örebro län tar inte semester, utan slår bara ned på takten efter det första halvåret som ge-
mensam arkivorganisation för både företag och föreningar. 
 I föreliggande nummer inbjuder vi denna förhoppningsvis soldränkta och vilsamma sommar till se-
mesterledig läsning om en numera nedbantad Ekströmsgubbe, symbolen för länsföretaget som är intimt 
förknippat med nypon- och blåbärssoppa. Vi fortsätter intervjua gamla och nya kommunalpolitiker i vårt 
projekt »Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län«. Det har blivit dags att summera det första 
året och bjuda på ett smakprov i form av ett porträtt av pastorn och kds-politikern Kurt Teglund, verksam 
i Hällefors från 1969 fram till sin död 2005. Karl-Thore Herou berättar hur han började samla på kända 
artisters fotografier och autografer. Vi förtäljer historien om en bil och dess ägare, och ger er en artikel om 
brevhuvuden och vad de har att berätta. Slutligen presenteras Örebros okrönte revykung på 50-talet, Ragge 
Persson, vars efterlämnade bildskatt numera förvaras på ArkivCentrum. Läs och njut !

Yvonne Bergman

Omslaget : Dansanta damer i 
Ragge Perssons första egna 
Örebrorevy med premiär 
nyårsafton 1951.

Aktstycket, den tidning du 
nu håller i din hand, ges 
ut fyra gånger om året. 

Det är arkivets medlemstid ning, 
men har också många andra 
läsare : politiska beslutsfattare, 
media, arkivkollegor runt om i 
landet och andra allmänt histo-
riskt intresserade personer. 

ArkivCentrum är som bekant 
ett arkiv för föreningar, företag, 
gårdar och enskilda personer 

verksamma i eller med ankny-
tning till Örebro län. Arkivet är 
organiserat som en ideell fören-
ing som till dags dato har över 
500 medlemmar. Från och med i 
år välkomnar vi dessutom indivi-
duella medlemmar.

För närvarande finns närmare 
5  000 arkivbildare i våra magasin, 
som omfattar 5 kilometer histo-
riskt material. Här finns inte 
bara förenings- och näringslivets 
efterlämnade handlingar i form 
av protokoll, korrespondens och 
räkenskapsmaterial. Här finns 
också fotografier, kartor och en 
stor avdelning med muntliga och 
skriftliga berättelser.

ArkivCentrum dokument-
erar den lokala historien, just 
nu i form av intervjuprojektet 
»Muntliga källor till kommunal-
politiken i Örebro län«. Vi ger 
kurser och föreläsningar och har 
en livaktig bokutgivning, senast 
den prisbelönta »Det var dans i 
Folkets park. Minnen från den 
svenska folkparken«. 2005 utsedd 
till Årets bok i Örebro län. I höst 

ger vi ut två nya böcker med 
samtids historiskt innehåll.

Vill Du veta mer om Arkiv-
Centrum, besök vår hemsida : 
www.arkivcentrum.se. 

ArkivCentrum – Din »historiefabrik«

Aktstycket nr 49 , årg 12

ArkivCentrum
Örebro Län

 

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 ).

Läs lokalhistoria på 
ArkivCentrum !
Återigen ordnas en tvåtermins-
kurs i lokal historia med Örebro 
län som utgångspunkt. 
 Kursen inleds med en kronolo-
gisk genomgång från stenåldern 
till Vasatid. Därefter samlas vi 
kring olika teman : agrarhistoria, 
bergshantering, militär väsende, 
folkrörelser, kvinnohistoria, 
emigration och industralisering. 
Dessutom ingår metodiska inslag 
som källkritik, handskrifts-
läsning och hur man skriver 
lokalhistoria. Kursen ges varan-
nan måndagkväll med start den 
3 september. Anmälan görs per 
post eller telefon till ArkivCen-
trum eller per e-post till yvonne.
bergman@arkivcentrum.se.
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¢¢¢ Tillhör du också dem 
som känner av den allmänna 
kroppsfixeringen vi dagli-
gen omges av och inför den 
stundande badsäsongen 
tänker »Ja ja, jag kan ju alltid 
bada i vassen, så ingen ser 
mig« ? Det är inte bara vi 
människor som känner av 
dagens kroppsideal där vi 
ska kunna visa upp en 
vältränad och smal 
kropp, till och med 
Örebros, ja rent ut 
sagt ett av Sveriges 
äldsta och kanske 
mest kända varu-
märken känner 
av de förändrade 
kroppsidealen. 
Ett varumärke som 
för övrigt firar sitt 
100-års jubileum i år 
– nämligen Ekströms-
gubben.

ter till Örebro Kemisk-Tekniska 
fabriks ägarinna Josefina Eklind 
och hennes avlidne make Carl 
Edvard Eklind. Josefina gick 
allmänt under namnet Fina och 
av de sina kallades hon Mor Fina. 
Sigge Bergström hade efter ett 
antal års studier i Paris återvänt 
till Örebro och sin kärlek och 
blev nu en del i den stora Eklind-
ska släkten. Historien säger att 
Bergström en kväll 1907 satt i 
Mor Finas gemytliga kök och 
lyssnade på hennes och svågern 
Frithiof Svenssons bekymmer 
över hur jästmjölet ( bakpulvret ) 

Ekströmsgubben – från 
tjockis till nästan smalis
Vem har inte en egen relation till 
Ekströmsgubben ? Vi har alla växt 
upp med bilden av den frodige 
bagaren som gott klappar sig på 
sin runda mage. En bagare som 
mår bra och njuter av livet. Men 
till och med Ekströms runda och 
glada bagare har satts på en bant-
ningskur sen några år tillbaka. 

Historien om Ekströms go’e 
bagare började för 100 år se-
dan, 1907. Eller kanske snarare 
1906, då Ekströmsgubbens upp-
hovsman, konstnären Sigge 
Bergström, gifte sig med sin ung-
doms kärlek, Elsa Eklind, dot-

Mor Fina – skiss av Sigge 
Bergström, årtal okänt. Förvaras på 
Nationalmuseum.
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inte alls var den framgång det 
borde vara. Bergström hade lös-
ningen på problemet : »Ni måste 
göra mer reklam och ha en riktig 
jästmjölsgubbe som blickfång«, 
lär han ha sagt och fattade sedan 
sitt skissblock och skissade vad 
som kom att bli Ekströmsgub-
ben. Det sägs att den frodiga Mor 
Fina utan egen vetskap var hans 
inspiration och modell, och visst 
är hon lik Ekströmsgubben på 
den skiss som är gjord av Berg-
ström. 

Varumärket tecknat av Berg-
ström lär ha använts första gån-
gen i reklamsammanhang i slutet 
av 1907 i Nerikes Allehanda och 
det patenterades 1909. Bergström 
ritade även något år senare Ek-
ströms varumärke för vanilj-
socker. Förutom dessa varu-

märken gjorde Sigge Bergström 
sig ett namn som konstnär. Han 
blev uppmärksammad bland an-
nat för sina rollporträtt av kända 
svenska skådespelare, men han 
skildrade även landskap och 
skrev böcker. Ekströmsgubben, 
som han ser ut på bilden där upp-
hovsmannen håller i sina alster, 
fick behålla sina karaktäristiska 
drag under lång tid.

I slutet av 1970-talet började 
idéer om att förändra det in-
arbetade varumärke få fäste. 
Varumärket skulle bli mer likt 
en levande människa, men fort-
farande vara korpulent.

Men så för något år sedan 
skedde den stora förvandlingen, 
då även Ekströmsgubben fick 
känna av samhällets kroppsfix-
ering och åtskilliga kilo bantades 

bort från den en gång så frodiga 
kroppen och i dag ser Ekströms-
gubben ut som vem som helst, 
bortsett från sin klädedräkt och 
nyckelknippan på magen. Frågan 
är dock om denna förändring är 
till det bättre. Är vi konsumenter 
verkligen så kroppsfixerade att vi 
inte tål att se ett av Sveriges mest 
välkända varumärken som en 
korpulent och glad bagare?

Lena Nordlund

Ekströmsgubben tillsammans med 
GB:s glassgubbe. Bilden är från 
1979.

Sigge Bergström med sina verk 
av den glade Ekströmsbagaren 
och hans son, vaniljpojken, eller 
möjligen mor Fina som ung. Bilden 
är från 1958.
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Intervjuprojektet »Muntliga källor till 
kommunalpolitiken i Örebro län«.
Nu inne på år två !

Fr   v Petra Bäckman, Örjan Gruvberger, Patrick Jonsson, 
Göran Henrikson, Carolina Carneck och Mats Guldbrand. 
Infälld : Maryam Adjam.
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ArkivCentrum startade i 
april förra året, i samar-
bete med Örebro univer-

sitet, ett projekt där vi med hjälp 
av sex akademiker började inter-
vjua kommunalpolitiker i Örebro 
län. 

Hittills har vi samtalat med 
115 människor : unga, gamla, 
män och kvinnor, nybörjare och 
veteraner från samtliga partier 

samt skrivit ut dessa politiker-
intervjuer. När projektet är slut 
i november bör vi i det närmaste 
ha dubblat det antalet. Vi har ett 
unikt tillfälle att fånga tiden, att 
skildra det politiska maktskiftet 
som sker just nu. Materialet, som 
tecknar både politikern och män-
niskan, hennes villkor och om-
ständigheter under det slutande 
1900-talet och i begynnelsen av 

det nya seklet, kommer att utgöra 
en guldgruva för den framtida 
forskningen kring sekelskiftets 
kommunalpolitik och lokalhis-
toria samt presentera vilka män-
niskor det var som bar upp och 
gestaltade den. 

ArkivCentrums projekt är 
unikt. Så vitt vi vet är vi ensamma 
om att under en koncentrerad tid 
intervjua en så stor mängd poli-
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Carolina Carneck intervjuar Lennart Bondesson ( kd ), 
kommunalråd i Örebro.

FO
TO

 : 
PA

VE
L 

KO
U

B
EK

/N
A

.

tiker så grundligt i ett avgränsat 
område. I stället för att dokumen-
tera en enstaka politiker myc ket 
noggrant har vi alltså valt att i 
stället intervjua en stor mängd 
kommunalpolitiker i Örebro län, 
och med ett brett fokus, nämli-
gen på vad vi har kallat »kommu-
nalpolitikens villkor«. Materialet, 
de utskrivna intervjuerna, blir 
tillgängliga för forskning 2008 
och så småning om, där bestäm-
mer varje individuell politiker, 
också för allmänheten.

Erik Fichtelius spektakulära 
intervjudokumentär med förre 
statsministern och partiledaren 
Göran Persson har haft ett an-
nat, mer medialt syfte, men visar 
att intervjuandet av politiker lig-
ger i tiden. Vi vill visa att den lite 
»gråa« kommunalpolitiken är 
full av spännande berättelser.

Tillsammans med universitetet 
har vi valt ut några av länets kom-
muner för dokumentationen.

Det har varit Örebro, Asker-
sunds och Hällefors kommu-
ner samt Örebro läns landsting. 
Genom att ta med landstinget så 
får vi möjlighet att få sjukvårdens 
problem och de regionala as-
pekterna belysta. Genom doku-

mentationen av Hällefors kan 
vi studera hur en bergslags- och 
glesbygdskommun har försökt 
att komma till rätta med bygdens 
strukturproblem. Universitetet 
bedriver dessutom en forskning 
kring Hällefors som vår doku-
mentation har en direkt relevans 
för. Askersund är en motpol i 
södra länet med sin decentralise-
rade struktur och ett livligt poli-
tiskt liv under 70- och 80-talen. 
Örebro är som länets största och 
centralt placerade kommun med 
mängder av politiker en given 
deltagare i studien.

Under den här våren håller vi 
på med att avsluta intervjuandet i 
Hällefors och Askersund. 

Vi har valt ut en ny kom-
mun i länet vars politiker vi nu 
ska intervjua samtidigt med att 
vi fortsätter i Örebro och med 
landstinget. Det är Karlskoga, 
bergslagskommunen med en 
annan landskapsidentitet, den 
värmländska. Högteknologisk, 
med en viktig försvarsindustri, 
ett förnämligt kulturliv och stora 
strukturproblem som politikerna 
har att brottas med. Karlskoga 
blir en viktig och intressant upp-
gift att arbeta med. Start skedde 

i april.
Statens kulturråd har bedömt 

vårt projekt som intressant och 
skjutit till 1,8 miljoner för år två. 
Av Riksarkivet och lokala organ 
har vi erhållit 325  000 kr.

Vi fortsätter med delvis samma 
styrka som under 2006. Carolina 
Carneck och Mats Guldbrand job-
bar med Örebro kommun. Örjan 
Gruvberger och Patrick Jonsson 
fortsätter med landstingspolitik-
erna. Maryam Adjam, som lägger 
sista handen vid Hällefors, kom-
mer att ta sig an Karlskoga. Detta 
gör hon tillsammans med en 
nyrekryterad etnolog från Upp-
sala, Petra Bäckman. Hon har er-
satt Gabriella Hugosson, som är 
mammaledig. Göran Henrikson 
är projektledare. 

Den referensgrupp av erfar-
na kommunalpolitiker som är 
knuten till projektet, har utvid-
gats med två personer från Karl-
skoga: Margareta Karlsson ( s ) 
och Lennart Eliasson ( fp ). 

Vi hoppas att år två ska bli 
lika stimulerande och spännande 
som det första året.

Göran Henrikson
Projektledare
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¢¢¢ Förre kds-
politikern Kurt Teg-
lund ( 1925–2005 ) 
är en av de politiker 
som porträtterats 
i ArkivCentrums 
omfattande intervju-
projekt. Kurt Teglund 
var verksam i Kristen 
demokratisk samling 
( kds ) i Hällefors i 
drygt ett decen-
nium : från mitten på 
70-talet till senare 
delen av 80-talet. I 
två valperioder satt 
han i fullmäktige – 
efter valen 1982 och 
1985. 

Han var ursprungligen 
från Stockholm och var 
aktiv på många fält. 
Han var pastor, målare, 
rörmokare, lastbils-
chaufför m   m. Genom 

en intervju med sonen Sören 
Teglund, själv under en period 
verksam i kds, har det varit möj-
ligt att få en bild av den engage-
rade fadern. 

–     Pappa föddes egentligen på 
Östermalm, på den gamla barna-
vårdsanstalten som nu är gym-
nastik- och idrottshögskola. Han 
växte upp ute i Spånga. Hans pap-
pa var målaremästare. Det var en 
småborgerlig familj som på den 
tiden tillhörde Missionsförbun-
det. Men sedan konverterade alla 
i familjen till den nya väckelsen, 
Pingströrelsen, som bröt fram 
väldigt starkt i Stockholmområ-
det. Det var i slutet på 20-talet. 
Man startade en liten »försam-

lingsplantering« ute i Spånga och 
gjorde i ordning ett litet kapell i 
husets bottenvåning.

Pingströrelsen var en ny fö-
reteelse i det religiösa livet som 
berörde många människor och 
den här omvändelsen kom att få 
en stor betydelse i Kurt Teglunds 
liv.

–     Inte bara att han en eller två 
gånger i veckan satt och lyssnade 
på predikningar och berördes av 
budskapet, utan sången och mu-
siken blev snart en del av hans 
liv. Han tog sånglektioner och 
hade en bärande stämma när 
han sjöng. Och han lärde sig själv 
spela dragspel och mandolin. Det 
gav honom en stor glädje resten 

av livet.
–     Något som påver-

kade min far redan i 
unga år, det var att det 
fanns en social del inom 
pingströrelsen. Det var 
många människor som 
hade missbruksproblem 
och annat. De kom och 
blev frälsta, som det het-
te inom pingströrelsen, 
deras liv förändrades 
och de blev fungerande 
i samhället. Min far 
berördes mycket av det 
här, att se människor 
runtomkring sig hjälpa 
andra med sociala pro-
blem, alkoholmissbruk 
och andra ting. Inte 
minst tog han intryck 
av alla missionärer från 
Filadelfia som kom hem 
och berättade om sjuk-
vårdsinsatser, byggin-
satser och annan hjälp 

för att stötta medmänniskor i 
Afrika, Latinamerika och Asien. 
Så ett socialt engagemang för 
människor fanns tidigt hos min 
pappa.

Som tonåring engagerade sig 
Kurt också i församlingens mu-
sikliv. Han sjöng till dragspel 
eller mandolin och sjöng med i 
strängmusiken. Kurt träffade som 
18-åring sin fru, en blivande mo-
desömmerska, och gifte sig efter 5 
års bekantskap med henne 1948. 
Inom sju år föddes tre barn.

–     Pappa var djupt berörd av 
det kristna budskapet och kände 
en kallelse att bli förkunnare. 
Han gick på en bibelskola på Fila-
delfia i Stockholm och kom som 

Kurt Teglund – jourhavande
medmänniska och kds-politiker
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pastor till en liten ort i Varbergs 
kommun. Det var nog tufft för 
mamma att ge upp allt i Stock-
holm och flytta ner till en liten 
fastighet på två rum och kök och 
ett litet kapell i bottenvåningen. 
Pappa försörjde sig som rörmo-
kare och mamma sålde litteratur 
från Förlaget Filadelfia som hon 
fick en blygsam andel av. På så 
sätt fick vi ihop till mat och så 
fick vi lite i natura från en kyck-
lingproducent och fisk från Bua 
fiskeläge. 

Familjen bodde här i tre år, ett 
stenkast från havet. Det var en 
konservativ, schartauansk bygd 
och pingströrelsen hade svårt att 
få riktigt gehör. Teglunds entusi-
astiska och nya stil passade inte 
in. Bättre gick det i Kolmården 
dit familjen flyttade 1955. Han 
skulle ta hand om ungdomsarbe-
tet i den stora pingstförsamlingen 
Sion i Norrköping.

–     Det gjorde han med besked 
genom att starta en stor man-
dolinorkester. Det var, om jag 

minns rätt 50 ungdomar som 
lärde sig att spela olika storlekar 
av mandoliner, några akustiska 
gitarrer och sen en kontrabas till. 
Jag minns att det lät som en stor 
balalajkaorkester. Vid några till-
fällen fick vi spela i IBRA Radio, 
så den här mäktiga musiken gick 
ut till ett femtiotal länder över 
världen.

–     Men där i Kolmården minns 
jag första gången han kom hem 
med taxi. Han cyklade alltid an-
nars. Men nu kom han i en taxi 
tillsammans med en man som 
han var tvungen att stödja. Han 
var så berusad. Min far tog in 
honom på rummet och försökte 
lugna honom. Det var min första 
bild av hur min far engagerade sig 
för människor som hade problem. 
Det här var något av hans signum 
i livet: »Tala inte bara, utan gör 
någonting. Gör nåt bra och visa 
människor att det finns andra vä-
gar och andra sätt att leva!« Det 
var inte bara att stå och predika i 
kyrkan, utan det handlade om att 

möta människors behov och för-
söka stödja människor, speciellt 
de som inte klarade livet och som 
livet var svårt för. 

Sedan flyttade familjen upp till 
Sundbyberg och sen till Spånga. 
Teglund lade ner ett enormt ar-
bete på församlingarna och hade 
stora framgångar med en mycket 
positiv medlemsutveckling som 
följd. Han engagerade sig också 
i den öppna kriminalvården och 
blev övervakare för flera perso-
ner. Samtidigt var han pastor på 
heltid.

1963 startade prästen Birger 
Ekstedt och Lewi Petrus ett nytt 
politiskt parti, Kristen demokra-
tisk samling.

–     Min far sa direkt: »Detta 
ska jag satsa på.« Och han hade 
mycket tuffa debatter i det röda 
Sundbyberg med socialdemokra-
terna. I media och på annat sätt.

Kurt Teglund i kretsen 
av Sionförsamlingens 
mandolinorkester i Norrköping 
1958.
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–     1969 flyttade min far till Häl-
lefors. Han hade en bror i Älves-
torp. Farföräldrarna hade 1967 
skaffat en stuga i Hammarn och 
när en tjänst som pastor blev le-
dig i pingstförsamlingen valde 
min far, som nyss flyttat med fa-
miljen till Tensta, alltså att flytta 
vidare till Bergslagen. För mor 
blev det svårt att lämna sitt yrke 
och de två yngre syskonen behöv-
de stanna kvar för skolgången.

När Kurt Teglund kom till 
Hällefors hade församlingen 
80–90 medlemmar. Man hade 
traditionella gudstjänster och så 
var det inte mycket mer.

–     »Oj, här finns det mycket att 
göra«, sa min far typiskt nog och 
drog igång ett omfattande barn- 
och ungdomsarbete. Kyrkan blev 
snabbt för liten och han hjälpte 
till att bygga ut den. Den står kvar 
i dag och heter Hela Människan 
Återbruket. För att hjälpa till att 
finansiera det här tillbygget hade 
pappa fixat med en grupp som 
spelade och sjöng lite i populär-
musikstil. De åkte runt i landet 

och gav även ut en skiva. Vid den 
här tiden uppstod också en ung-
domsväckelse i Hällefors. Pappa 
lade ner oerhört mycket engage-
mang och arbete samtidigt som 
han skulle sköta sitt hushåll själv. 
Det uppstod en liten konflikt i 
församlingen och han valde att 
sluta och började måla igen.

–     Ungefär vid den här tiden, 
i mitten på 1970-talet bildades 
kds i Hällefors och pappa blev 
mycket aktiv där. Hällefors var 
en av Sveriges rödaste kommu-
ner. Min far satsade på de sociala 
frågorna och det var ju egent-
ligen socialdemokraternas och 
vänsterns planhalva, men pappa 
hade lätt att identifiera sig med 
arbetarklassen. Han var ju också 
facklig representant i Målarför-
bundet och det var väl inte utan 
att en del kamrater någon gång 
lade sin röst på honom.

Kurt Teglund hade flera järn 
i elden. Tillsammans med so-
nen Sören, som flyttat upp 1977, 
startade han i samarbete med 
flera kyrkor en RIA-stuga. 1982 

hade sonen startat Jourhavande 
medmänniska och tillsammans 
fick man igång en RIA-stuga, 
en verksamhet som fortfarande 
finns kvar, RIA som står för 
rådgivning i alkohol- och nar-
kotikafrågor och är ett socialt 
omvårdnads- och behandlings-
arbete utifrån kristen grundsyn. 
Människor och företag var hjälp-
samma och från 1986, då han 
blev förtidspensionär engagerade 
sig Kurt på heltid för RIA-stugan. 
Verksamheten utvecklades med 
möbelreparationer och second 
hand-försäljning. Missbrukare 
togs om hand, härifrån arbetade 
han med Närradions utsänd-
ningar ett par gånger i veckan, 
kläder kördes ner till Rumänien 
m m.

–     Min far dog på äldreboendet 
i Hällefors 2005. 

Göran Henrikson
efter en intervju av Maryam Adjam

Sören Teglund minns sin far, pastorn 
och kds-politikern Kurt Teglund.
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Redan som ung fick jag 
tillfälle att lyssna till 
klassisk musik på gram-

mofon – på 78-varvsskivor. Min 
far Richard Herou var nämligen 
antikvariatsbokhandlare i Falun 
och samtidigt ombud för Oscar 
Werthén som sålde resegrammo-
foner. Oscar Werthén som var far 
till Hans Werthén, vd i Electro-
lux-koncernen 1967–74. Någon 
gång under 1930-talet köpte min 

far en 78-varvsskiva med sång 
av den italienske operasånga-
ren Beniamino Gigli ( 1890–1957 ) 
och skivan spelades upp på en av 
grammofonerna. Från den stun-
den blev jag helt betagen av den 
underbara sång och musik som 
där kunde avnjutas. Beniamino 
Gigli sjöng en aria ur »Pärlfis-
karna« av Georges Bizet, valsen 
ur »Guld och silver« av Franz 
Lehár samt »Serenad« ur Harle-

kins Millioner av Ricardo Drigo.
Längre fram under 1940-talet 

kom jag att lyssna till musik på 
radion, ofta på ett program kal-
lat »Für jeden etwas« ( Något för 
envar ) på tyska radion. I detta 
program hördes vackra sångrös-
ter, bl a den tyske tenoren Herbert 
Ernst Groh ( 1906–1982 ). Han blev 
den förste som jag skrev till för 
att be om fotografi med dedika-
tion. På dålig tyska skrev jag till 

Hur jag började samla fotografier 
på världsberömda musikartister 
med personliga dedikationer

Karl-Thore Herou med ett tidigt signerat foto av den ungerske 
operettonsättaren Franz Lehár ( 1870–1948 ).
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honom. Han var då bosatt i Ber-
lin. Han svarade ganska snabbt 
på min förfrågan och sände ett 
signerat foto. Det blev sedan fle-
ra brev, som jag sände till olika 
artister världen över. Detta var 
upptakten till mitt samlande 
av foton (och biografier) över 
världens främsta musikartister. 

Autografsamlingen
Bland dem som sänt foton med 
dedikation kan nämnas : ovan 
nämnda Beniamino Gigli, Peter 
Anders ( 1908–1954, tysk tenor ), 
Tito Schipa ( 1888–1965, italiensk 
tenor ), Hermann Prey ( 1929–98, 
tysk baryton ), Dietrich Fischer-
Dieskau ( f 1925, tysk baryton ), Eli-
sabeth Schwarzkopf ( 1915–2006, 
tysk sopran ), Amelita Galli-Curci 
( 1882–1963, italiensk-amerikansk 
sopran ), Lauritz Melchior ( 1890–
1973, dansk-amerikansk tenor ), 
Kirsten Flagstad ( 1895–1962, 
norsk sopran ), Herbert von Kara-
jan ( 1908–89, österrikisk dirigent 
och operaregissör ), Bruno Walter 
( 1876–1962, tysk-amerikansk di-
rigent ), Arturo Toscanini ( 1867–
1957, italiensk dirigent ), Artur 
Rubinstein ( 1887–1982, polsk-
amerikansk pianist ), Nicolai 
Gedda ( f 1925, tenor ), Maria Cal-
las ( 1923–77, grekisk-amerikansk 
sopran ), Fritz Kreisler ( 1875–1962, 
österrikisk-amerikansk violinist 
och tonsättare ), Jascha Heifetz 
( 1899 eller 1901–1987, rysk-ameri-
kansk violinist ), Yehudi Menuhin 
( 1916–99, amerikansk-brittisk 
violinist och dirigent ), Wilhelm 
Furtwängler ( 1886–1954, tysk di-
rigent och tonsättare ), Plácido 
Domingo ( f 1941, spansk tenor ), 
José Carreras ( f 1946, spansk te-
nor ), Luciano Pavarotti ( f 1935, 
italiensk tenor ) etc etc. Listan 
kan göras hur lång som helst!

Det kan också nämnas att jag 
träffat många berömda artister på 
Konsert huset i Örebro bl a Andrés 

Segovia ( 1893–1987, spansk gitar-
rist ), Göran W Nilson ( f 1941, di-
rigent och pianist ), Sixten Ehrling 
( 1918–2005, dirigent och pianist ), 
Hans Leygraf ( f 1920, pianist, ton-
sättare och pedagog ) och sist men 
inte minst vår egen världstenor 
Jussi Björling ( 1911–1960, tenor 
och hovsångare)! Han hör verkli-
gen till en av mina stora favoriter!

På tu man hand med 
Jussi

När Jussi Björling någon gång 
på 1950-talet gav en konsert i 
Örebro passade jag på att be om 
hans namnteckning på ett fo-
tografi som jag hade med mig. 
Jussi Björling och jag satt vid var 
sida av ett litet bord i ett mindre 
rum innanför foajén. Jag hade 
med mig ett album i vilket flera 
berömda artisters foton fanns 
insatta. Bland annat fanns på en 
sida Beniamino Giglis porträtt 
med en personlig hälsning skri-
ven på italienska, och på sidan 
intill fanns Jussi Björlings vackra 
foto. När Jussi Björling fick se 
detta blev han mycket glad och 
imponerad. I hastigheten skrev 
han sin personliga hälsning på 
engelska. Han kom just då inte 
ihåg att han kunnat skriva på 

svenska. Han hade nyss gjort ett 
bejublat operaframträdande på 
Metropolitan i New York, och 
där var han ju van att skriva på 
engelska. Han liksom beklagade 
sitt misstag i det han sade »nu 
har jag skrivit på engelska«. Det 
gick ju bra det med ! Själv var jag 
mycket glad och tacksam att få 
träffa den världsberömde Jussi 
Björling, som gav intryck av en 
mycket fin och godhetsfull per-
son. Han tog sig tid att även titta 
på flera andra berömda artisters 
foton som fanns i albumet. Det 
blev för mig en stor upplevelse 
att få ha en liten pratstund med 
en av världens främsta tenorer!

Anna-Lisa Björling
En annan intressant upplevelse 
var när Anna-Lisa Björling ( 1910–
2006, Jussis änka ) med väninna 
kom till Musikmuseet i Stock-
holm år 1994 till min utställning 
där kallad »Vill ni se en stjärna ?« 
Ett hundratal foton på internatio-
nellt berömda musikartister fanns 
där exponerade, bl   a naturligtvis 
porträttet på Jussi Björling, som 
nu finns i Jussi Björlingmuseet 
i Borlänge. Fru Björling tog god 
tid på sig att bese utställningen 
och hon var mycket intresserad. 
Vid detta tillfälle överlämnade 
hon ett vackert porträtt på sig 
själv med dedikation, vilket en-
ligt väninnan var det sista hon 
hade kvar. Så underbart vänligt! 
Detta porträtt finns nu uppsatt i 
Jussi Björling Museet i Borlänge.

Radiokonsert
En minnesrik operakonsert upp-
levde jag då jag någon gång un-
der 1950-talet fick lyssna till skön 
operasång i Musikaliska akade-
miens konsertsal i Stockholm. 
Konserten skulle sändas i ra-
dion. Nils Grevillius ( 1893–1970 ) 
var dirigent och Brita Hertzberg 
( 1901–76, sopran och hovsånger-
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ska ) och Einar Beyron ( 1901–79, 
tenor ) var solister. Program-
met bestod bl   a av operaarior av 
Puccini. Mig veterligt var jag 
enda åhöraren. Samtliga mottog 
mig mycket vänligt, och alla tre 
skrev sina namn på de fotografier 
som jag hade med mig. Det var 
en stor upplevelse att få lyssna 
till en sådan operakonsert, som 
dessutom skulle sändas i radion!

Kerstin Thorborg
En lika stor upplevelse var det 
för mig att få besöka operasång-
erskan Kerstin Thorborg ( 1896–
1970, mezzosopran och hovsång-
erska ) och hennes make operare-
gissören Gustaf Bergman i deras 
villa nära Hedemora i Dalarna. 

Den gången hade jag inte något 
fotografi med att få namnteck-
ning på, men när jag förklarat 
saken att jag hade en samling av 
andra världsberömda sångartis-
ters foton gick Gustaf Bergman 
själv till övre våningen och häm-
tade två vackra foton av Kerstin 
Thorborg, båda signerade. Man 
kan tycka att man »tränger sig 
på« med önskan om artisternas 
namn på fotografierna. Men så är 
det inte. Alla blir tvärtom glada åt 
uppmärksamheten. Deras vackra 
sångröster skänker ju så mycken 
glädje åt människor världen över.

La Nilsson
När min fru och jag besökte Bok-
mässan i Örebro år 1995 medver-

kade Birgit Nilsson ( 1918–2005, 
sopran och hovsångerska ) där. 
Hon hade då skrivit sin bok »La 
Nilsson«, vilken gjorde stor suc-
cé. Naturligtvis köpte vi boken, 
vilket vi aldrig ångrat, så trev-
lig och välskriven som den är ! 
Med oss hade vi ett stort vackert 
foto av Birgit Nilsson, vilket hon 
mycket tillmötesgående skrev 
sitt namn på. Det var för oss 
en stor upplevelse, att få träffa 
den stora Wagnersångerskan.

Det kan kanske nämnas att 
breven till musikartisterna 
skrevs på tre språk : tyska, engel-
ska och franska. Därvid har jag 
fått stor hjälp av min fru Ingrid, 
som varit översättare av breven. 
Samlingen av fotografier är ca 
2  000 st. De musikartister som 
jag haft glädjen att få träffa har 
samtliga varit synnerligen till-
mötesgående, ja, de har alla verk-
ligen visat mycket stor vänlighet.

Karl-Thore Herou

En legendarisk autografsamlare, 
förre antikvariatshandlaren Karl-
Thore Herou, Örebro.

Makarna Karl-Thore och 
Ingrid Herous samling över 
musikartister, fotografier, 
autografer och brev har i vår 
överflyttats från Universi-
tetsbibliotekets forsknings-
arkiv till ArkivCentrum.

I samlingen ingår dess-
utom ett maskinskrivet 
lexikon i lösbladssystem i 
33 band på drygt 18  000 si-
dor : »All världens tolkare av 
klassisk musik«.
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¢¢¢ I samband med en 
gårdsauktion i Kumla här-
förleden ropades en trave 
glasplåtar in av okänt ur-
sprung. De har sedermera 
övertagits av Sällskapet Gam-
la Örebro, som i sin tur depo-
nerat samlingen på ArkivCen-
trum. Ett 50-tal av glasnegati-
ven föreställer exteriörer och 
interiörer av Konsumägda 
butiker och företag i Örebro, 
tagna på 1920- och 30-talen, 
flertalet av dem framställda i 
samband med Konsumfören-
ingen Örebros 10-årsjubileum 
1926. De övriga bilderna 
härrör från resor, bl   a i Norge, 
och ytterligare andra är rena 
familjemotiv. Ett av dem 
fångade vårt intresse.

Den föreställer en familjeträff 
utanför en nybyggd villa. Tak-
lagskransen hänger fortfarande 

på förstukvistens tak. Framför 
huset står en bil parkerad och ef-
tersom vi kan se nummerplåten 
T 2139 klart och tydligt vet vi ge-
nom Länsstyrelsens register över 
avställda motorfordon att det är 
en Chevrolet av 1923 års modell.

Den fördes in i registret den 30 
maj samma år. Där framgår att 
den fyrsitsiga personvagnen väg-
de 800 kilo, var 4 m lång och 1,7 
m bred och hade en bensinmotor 
på 20 hästkrafter med fyra cylin-
drar med en dimension på 93,5 x 
102 mm. 

Vi vet också att bilen nyköp-
tes av verkstadsarbetaren Karl 
Gustav Morén på Sturegatan 20 i 
Örebro ( 1876–1947 ). Förmodligen 
är det han som står i direkt an-
slutning till bilen på bilden ovan, 
med dottern Sigrid ( 1916–1997 ) 
och hustrun Cecilia ( 1886–1960 ) 
närmast sig. Övriga i sällskapet 
är antingen släktingar eller vän-

ner. Familjen bodde på Sturega-
tan 20 i dåvarande Almby kom-
mun. Samma lägenhet övertogs 
för övrigt senare av dottern Ceci-
lia och mågen Sten Engberg.

Bilen köpte Karl Gustav Morén 
säkerligen hos Motorkompaniet 
på Kungsgatan 9, grundat 1923. 
De sålde nämligen bilmärket 
Chevrolet i Örebro.

Bilskatten betalades punktli-
gen den 15 februari varje år och 
var från början 64 kronor, för att 
stiga till 75 och slutligen sjunka 
till 60 kronor under bilens sista 
levnadsår. För även bilar har en 
begränsad livstid. Den här Chev-
roleten, för övrigt av modell Su-
perior Series B Touring, mötte 
sitt öde 1935 hos skrothandlaren 

En bil säger mer än tusen ord

Ovan : Familjen Morén och bekanta. 
Till höger om sig har Karl Gustav 
Morén den då tre år gamla 
Chevroleten av 1923 års modell.
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Ovan: Bilturen har tagit familjen 
Morén med bekanta ut i det gröna. 
En hökblick avslöjar att det på 
frukostfilten saknas varken sill eller 
nubbe. T h bilkortege med Moréns 
Chevrolet sist i ledet.

Erik Klingvall i Södra Billinge, 
Närkes Kil.

Karl Gustav Morén hade gjort 
sig av med bilen efter sju år och 
sålt den vidare till en jordbruks-
arbetare i Forsnäs, Åtorp : Karl 
Ivar Karlsson, som i sin tur behöll 
den fyra och ett halvt år innan 
bilen gick till skrot. Bilarna höll 
med andra ord inte länge på den 
tiden, åtminstone inte den här: 
11,5 år.

Bilnummer återanvänds. Följ-
aktligen kom T 2139 att återupp-
stå redan året därpå, även då på 
en Chevrolet, fast en både större 
och tyngre modell. Den köptes 
in sprillans ny sommaren 1936 av 
fru Gerda Lagerstam ( 1901–1984 ) 
som på den tiden drev matsalar 
på Hyttåsen i Bofors. Hon ge-
nomförde för övrigt köpet bara 
några månader före sin skilsmäs-
sa. Var det månne den dyrköpta 

bilen som fick äktenskapet att 
haverera ?

Vagnen såldes hur som helst 
redan året därpå som taxi till 
en handlare i Vretstorp för yr-
kesmässig trafik. Fordonet togs i 
anspråk av försvarsmakten un-
der krigsåren på 40-talet, men 
inregistrerades på nytt somma-
ren 1946 av en trädgårdsmästare i 
Pålsboda. Bilen hamnade så små-
ningom hos en chaufför i Kumla, 
som köpte den 1952. Den bytte 
därefter registreringsnummer till 
O 42106 och flyttade till västkus-
ten för sina sista rundturer.

Bo E I Fransson
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¢¢¢ För många av oss som 
får ett brev eller en faktura 
förbiser ofta brevhuvudet 
eftersom det bara anses vara 
en extratext som i huvudsak 
innehåller avsändareupplys-
ning med reklam. Det är ju 
ett faktum att brevhuvudet 
inte är det som är huvudin-
nehållet i ett brev eller en 
faktura! 

Vad är ett brevhuvud ?
Ett brevhuvud visar normalt av-
sändarens namn och adress, och 
det återfinns oftast överst på 
brevpapperet. Med brevhuvud 
och i förekommande fall logga 
eller illustration vill man gärna 
profilera sig ; således utgör de ett 
profileringsverktyg.

Begreppet brevhuvud finns 
också sedan länge inne i vår da-
tatekniska värld. Vid Google-
sökning på ordet brevhuvud på 
internet kan man få upp till 44 
500 träffar om e-post eller doku-
mentmallar. Däremot får man 
endast drygt 225 träffar på bilder 
av olika brevhuvud.

I dag använder man elektro-

niska brevhuvud med informa-
tion om vem man är och om hur 
man kan nås. I det digitala doku-
mentet sätter man gärna in fir-
mans logga i brevhuvudet – som 
också används i t   ex elektronisk 
e-post.

Varför intressant ?
Med hjälp av ett brevhuvud kan 
avsändaren berätta om vem han/
hon är. Med vapen ( av någon 
heraldisk typ ), bild, teckning el-
ler logga som illustration kan 
avsändaren ge ett intryck av att 
brevet är seriöst. Detta är särskilt 
viktigt för alla som bedriver nå-
gon form av affärsrörelse. Här får 
avsändaren en verklig chans att 
göra reklam om sig själv och för 
den produkt som man säljer eller 
tillverkar.

På det här sättet kan man av 
ett brevhuvud utläsa vad avsän-
darna vill framhäva och det ger 
också en fingervisning om vad 
de är stolta över, vad de vill visa 
upp om sig själva eller associeras 
med.

De äldre brevhuvudena, sär-
skilt från decennierna kring 

Även brevhuvuden har sin historia
Brevhuvudet ovan : Industri AB 
Viking. Detta företag bildades 1901 
i Dalarna av Carl A Pehrson ( född 
i Kumla 1878 ), men flyttade till 
Örebro1907. Företaget var beläget 
vid Hagagatan 7, vars byggnad syns 
t   v. Under 1918–1951 hade företaget 
ett glasbruk i Skebäck, vars byggnad 
syns t   h på brevhuvudet daterat 
1928. Byggnaden vid Hagagatan 
finns kvar än i dag som bostadshus. 
Företaget blev uppköpt 1957 av 
Bostik AB i Helsingborg, och 1961 
lades verksamheten ner i Örebro. 
Vad företaget tillverkade kan man 
få information om av texten t   h, 
nämligen skokräm ( som det blev 
mycket känt för ), lädersmörjor och 
ugnssvärta. Det framgår också att 
företaget hade filialer i Moskva och 
Helsingfors. Fabriken i Moskva, som 
grundades 1913, upphörde dock 
redan 1918 i samband med oredan 
efter den bolsjevikiska revolutionen 
året innan. Där var firmanamnet 
Warjag, det ryska ordet för viking. 
Även om företaget inte finns kvar, 
så finns dock namnet Viking kvar 
i Bostik AB:s produktsortiment, i 
specialskokrämer som t   ex Viking 
Fiskarsmorning.
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förra sekelskiftet, ger gärna ett 
intryck av att brevet är exklusivt. 
Man har arbetat hårt för att det 
skall se fint ut. Även om brevet 
är tryckt i tusentals exemplar ger 
det ett bättre intryck om brevhu-
vudet är omsorgsfullt utfört.

Det är m   a   o intressant att se 
vad som blir framhävt eller ut-
vecklat genom kärleksfull vård i 
gamla brevhuvuden. I alla fall ger 
det mycket mer än om avsända-
ren endast anger adress och tele-
fonnummer.

Dåtidens samhälle
De äldre brevhuvudena kan i dag 
ge oss visuella bilder på bygg-
nadsmiljöer som kanske numera 
är försvunna. Likaså kan brev-
huvudena berätta någonting för 
oss om dåtidens samhälle, efter-
som de kan berätta historien om 
en affär, en firma, ett företag, en 
organisation och i vissa fall något 
om samhället i övrigt.

Ett brevhuvud från decen-
nierna kring år 1900 försöker 
ofta säga något om vilka ägarna 
är och vad de sysslar med. Man 
vill gärna »skryta« lite om sig 
själva. Detta kan man göra med 
hjälp av bilder och teckningar av 

flotta fabriker, affärer och andra 
byggnader. Som krona på verket 
gärna också ett årtal som visar 
hur länge man har existerat, ef-
tersom det är något som indike-
rar ett stabilt och tryggt företag.

Man kan nog med visst fog på-
stå att brevhuvudena är en viktig 
källa till studier av svenskt nä-
ringsliv, inklusive dess teknologi 
och byggnadshistoria. Här finns 
m   a   o mycket att inhämta, särskilt 
om industrihistoria, eftersom 
många av de gamla affärs- och 
industriföretagen i sina brevhu-
vuden ofta har illustrationer av 
de egna lokalerna och produk-
terna.

Olika stilarter
Att skapa ett brevhuvud förr var 
en omfattande process. De gra-
fiska fackarbetarna som arbetade 
med tryckplåtarna var därför ut-
bildade i både reproduktionstek-
nik och typografi.

Brev och fakturor från mitten 
av 1800-talet till 1900-talets mitt 
kan vara väldigt omsorgsfullt ut-
förda, både i avseende på skrift-
form och brevhuvud. En del av 
breven är rena konstverken med 
sina rikliga utsmyckningar. Un-

T   v Örebro Frö-, Frukt- 
och Blomsterhandel, E F Sandberg. 
Detta mycket rikt illustrerade 
brevhuvud daterat 1901 visar en 
handelsträdgård vid Vattugränd 
7   B i Örebro, vilken grundades 
1894 av trädgårdsmästare Erik 
Ferdinand Sandberg. Efter hans död 
tillföll firman 1929 änkan Johanna 
Sandberg. Emellertid övertogs firman 
redan 1931 av sonen Paul Sandberg, 
som drev den till 1952. Här kan 
man se att trädgårdsmästaren 
är stolt över sin verksamhet, och 
har säkerligen förstorat en del av 
både byggnaderna och växthusen 
på illustrationen. Dessutom tycks 
odlingsytorna också vara överdrivet 
stora. Likaså kan man se ett gurkhus 
och ett vinhus som gjorts grafiskt 
efter förlaga av fotografierna. 
På brevhuvudet anges också 
information om de 1 :a-prismedaljer 
som firman erhållit från olika 
trädgårdsutställningar.
 T   h G O W Lindgren & Co. Grossist-
firman bildades 1875 av handlanden 
Göran Oscar Wilhelm Lindgren och 
Gustaf Vidinghoff. Firman bedrev 
handel med bl   a socker och kaffe. 
Från 1880 fanns även en filial i 
Hallsberg. Senare ( troligen på 1890-
talet ) blev Lindgren ensamägare 
till firman och firman omnämns 
ännu år 1920. Firmans adress var 
Drottninggatan 14, i det vackra 
hörnhuset på brevhuvudet från 
1888. Den grafiska bildillustrationen 
har skapats efter ett fotografi. 
Hörnhuset revs 1963 och ersattes av 
det s   k Folksamhuset.
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der 1900-talet har brevhuvuden 
däremot utvecklats från en or-
namental stil med ymniga deko-
rationer till en mera funktionell 
och enklare stil. Det här stäm-
mer nog överens med konstens 
stilriktningar i övrigt. Man kan 
alltså, åtminstone till viss del, 
följa förändringarna i brevhuvu-
denas utformning i konsthistori-
ens olika stilar, alltifrån den klas-
siska, via den romantiska övergå 
till en mera funktionalistisk och 
modern stil.

Den moderna stilarten har så-
ledes gett oss dagens brevhuvud 
som är väldigt enkla och nyktra; 
många med bara streck eller fär-
ger som uttrycksmedel. Mening-
en är att endast form och färg 
ska ge en association. Några av 
dessa stilar påminner också om 
det som man inom konstvärlden 
kan kalla för nonfigurativt eller 

kubistiskt.
Illustrationerna i den här ar-

tikeln är hämtade ur ArkivCen-
trums företagsarkiv. Brevhu-
vudena visar exempel på olika 
stilarter inom konst och typo-
grafi. I enstaka brevhuvud kan 
det förekomma en blandning av 
olika stilarter. Att man väljer att 
ha med något gammalt och något 
nytt i brevhuvudet kan vara ett 
medvetet val för att visa att af-
färsrörelsen har en solid historisk 
bakgrund, men också att den är 
modern och följer med i tiden.

Carl Magnus Lindgren

T   v Örebro Stolfabrik. Detta fina 
brevhuvud med illustration över 
fabriksområdet vid Klostergatan 
27 är daterat 1897. Fabriken ägdes 
av firman Örebro Stolfabrik, bildad 
1890 av fyra kompanjoner : G K 
Torell, K A Almcrantz, K E Lennström 
och K J Lundell. 

Man tillverkade 
som firmanamnet anger stolar. 
Fabriken hade dessförinnan 
ägts av Örebro Tändsticksfabrik. 
Firman med 85 anställda lades 
ner 1912. Illustrationen visar en 
byggnadsmiljö som sedan länge är 
försvunnen. I dag ligger SCB-huset 
här.
 Nedre bilden: Motorkompaniet, 
John Widestrand & Co. Firman som 
var belägen i Örebro bildades 1922 
av John Widestrand från Sköllersta. 
Året därpå fick han en kompanjon 
till firman : Hjalmar Öijer. Firman 
upphörde 1935. Det här vackra 
brevhuvudet daterat 1924 i 
flerfärgstryck visar två fordon på 
en landsväg med husbebyggelse 
t v och landsbygd t   h. Här vill 
man visa att firman säljer 
amerikanska Chevrolet-bilar. De 
båda ägarna grundade 1927, via 
sammanslagning med en annan 
firma, Motorkompaniet Pettersson 
& Öijer AB. 1951 ändrades namnet 
till Motorkompaniet i Örebro AB.
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¢¢¢ Han var 50-
talets odiskutabla 
underhållnings kung i 
Örebro med nio egna 
revyer, från premiären 
nyårsafton 1951 till en 
bit in på 1960. Scenen 
var Nya Teaterns i 
gamla Folkets hus på 
Järnvägsgatan. Namnet 
är Ragge Persson, som 
privat hette Ragnar 
och hade tobaksaffär i 
Baronbackarna.

Bilderna från föreställ-
ningarna, en trave tid-
ningsklipp och Ragges 
egen sminkväska från 
roaråren förvaras sedan 
i början av maj på Ar-
kivCentrum, överläm-
nat av teaterentusiasten 
Curt Skanebo, som just 
har återvänt till hembyg-
dens Hälsingland efter en 
mångårig kulturgärning i 
Örebro.

Ragges minne har då 
och då väckts till liv. 1993 
påmindes vi om Ragges existens 
genom utställningen »Så minns 
vi Ragge« på Stadsbiblioteket. 
Senast hyllades han av brodern 
Gunnar Persson när PRO Öre-
bro nyligen 65-årsjubilerade i 
Brunns parken. Där underhöll 
Gunnar med gamla revymono-
loger och kupletter tillsammans 
med Ragges revyprimadonnor 
Verna Brus ( f   d Persson ) och 
Maj-Lis Högberg ( f   d Berggren). 

Ragges revyer annonserades 
som Ragge Perssons nyårsrevy, 
men hette i programbladen »Öre-

brorevyn«, vars föregångare och 
delvis samtida var ÖK-revyn, 
initierad av Örebro-Kuriren i 
mitten av 40-talet. Även där var 
Ragge och broder Gunnar aktiva, 
fast Ragge Persson var igång på 
tiljorna långt dessförinnan.

Det hade börjat i nykterhetsor-
den Verdandi i slutet på 20-talet. 
Verdandi hade en egen teater-
grupp, NOV:s amatörer, och det 
var där Ragnar utvecklade sitt in-
tresse för scenkonsten. Där träf-
fade han också sin blivande va-
penbroder i vått och torrt, revy-
kollegan och nära vännen Henry 

Åberg. Henry var 14 år 
när de blev bästa kom-
pisar. Han och Ragnar 
skrev sedan tillsammans 
stora delar av revyerna 
på 50-talet, i början ock-
så i samarbete med Gits 
Olsson, då ung journa-
list på Örebro-Kuriren, 
sedermera uppskattad 
kåsör i tidningen Se och 
Svenska Dagbladet.

Ragnar växte upp på 
Söder i Örebro, i den 
s     k Skomakarstan. Han 
föddes 1912 i en sys-
konskara om fyra barn. 
Två lever fortfarande : 
systern Ingrid, som har 
fyllt 90, och yngste bro-
dern Gunnar, 81, som 
alltjämt är aktiv som 
underhållare.

Fadern, som enligt 
Henry Åberg var en 
vänlig själ och allmänt 

kallades »Tysta Persson«, hade 
egen tillverkning av barnskor i en 
liten lokal vid Karl Johans park, 
som han hade kunnat starta tack 
vare en stor lotterivinst. 

Ragnar gick sex år på Vasasko-
lan innan han, liksom två av hans 
syskon, fick arbete på en rörgros-
sistfirma på Olaigatan som hette 
Askania. Han jobbade på lagret 
där. 1936–37 gick han sedan till 
sjöss, på Svenska Amerikalinjens 
Kungsholm.

I början på 40-talet blev Rag-
nar sjuk i tbc och kom att vistas 

Ragge som Enslingen på 
Essön, en publiksuccé i 
den sjätte Örebrorevyn 
1957.

Ragge Persson i våra hjärtan –
nyårsrevyernas Örebromästare
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längre och kortare tider på Öst-
eråsens och Hålahults sanato-
rier. Han blev kurerad, men till 
priset av att ena lungan slutade 
fungera. Enligt Henry Åberg var 
det inte sanatorievistelserna som 
hade den läkande effekten, utan 
en högst hemmagjord medicinsk 
kur.

Ragnar odlade nämligen på 
inrådan av morfar mögelsvamp 
i en glasburk med vatten och 
gammalt bröd. När det blev till-
räckligt med smet så tog han en 
matsked och åt, och blev till sist 
helt fri från tbc. T o m läkarna var 
konfunderade.

Efter tillfrisknandet blev Rag-
ge engagerad av Örebro Folk-
teater, som hade spelningar över 
hela landet. Den stora uppsätt-
ningen var »Värmlänningarna«, 
där Ragge spelade dräng.

I vardagen återgick han till ar-
betslivet som artistförmedlare, 
men fick snart möjlighet att öpp-

na egen cigarraffär i Baronback-
arna. Den drev han sedan fram 
till sin bortgång 1971.

Tankarna på egna revyer väck-
tes i slutet av 40-talet. Han och 
Henry satt kväll efter kväll på 
Lilla Caféet på Trädgårdstorget 
och diskuterade ämnet över en 
kaffe med bulle och två Bridge-
cigarretter.

–     När kaféet sedan stängde 
fortsatte vi i något gathörn halva 

nätterna.
Enligt Henry hade Ragge en 

speciell egenhet under revyåren : 
När han drog sina monologer 
ville han stå med ryggen mot en 
mellanridå.

–     Han ville att någon skulle 
hålla ett finger i ryggen, så att 
han hade kontakt med Terra fir-
ma [latin för »fast mark«]. Han 
tyckte annars att han svävade 
fritt, och det var ofta jag som höll 
i fingret.

Ragges revyer var till stor del 
lokala till sin karaktär. Gunnar 
Persson minns :

–     De handlade om de då kända 
örebroarna och som vi skojade 
om så gott vi förmådde, först och 
främst Johan Behrn [Örebros då 
framträdande industriman och 

Ovan : Ragge med sin sminklåda, 
numera härbärgerad på 
ArkivCentrum. T   v yngste brodern 
Gunnar Persson, 81.
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B-Post
Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO

fastighetsägare].
Nyårsrevyerna hade i regel 

premiär på nyårsafton eller, som 
1957, några dagar innan och gavs 
sedan i ett 20-tal föreställningar:

–     De flesta spelades här i Öre-
bro, i gamla Folkets hus, men vi 
var även ute och turnerade – till 
Kumla, Lindesberg, Hallsberg, 
Karlskoga och några år tror jag 
även att vi utsträckte oss till Ar-
boga. Och på somrarna reste vi 
i folkparkerna. Vi var mycket 
i Västergötland, där han var 
mycket populär.

Örebrorevyerna var rena 
nummerrevyerna med i huvud-
sak örebroare på scenen. Men det 
kom också artister utifrån, som 
Calle Reinholdz, Curt Löwgren, 

Stig Grybe och Dagmar Olsson, 
och t   o   m internationella gäster: 
dansflickor från München, dan-
santa danskar och den mörkhya-
de, norskfödda sångerskan Jossie 
Pollard.

Allehandas recensent, legenda-
ren Carl Hammarén, var svag för 
Ragge, även om han visst kunde 
fälla en och annan giftig kom-
mentar. Efter premiären på Rag-
ges sjätte revy skrev han sålunda : 
»Det finns något troskyldigt och 
äkta hos honom, som är mycket 
sympatiskt, och det är väl när tro-
skyldigheten bryts mot hans bak-
sluga flinande som det uppstår 
en sådan komisk effekt. Det finns 
någonting hos Ragge Persson, som 
gör att han inte påminner om nå-

gon annan revyartist.«
Scenerierna i revyerna var på-

kostade. 1953 lockade man med 
dekorationer i »självlysande färg« 
i det som i pressen kallades »tro-
ligen den dyraste lokalrevy som 
satts upp i Örebro«.

Kapellmästaren hette under 
hela tiden Jack Ronalds, örebro-
are och – som Ragge själv – gift 
med en syster till Henry Åberg. 
Egentligen hette han Eric An-
dersson och arbetade på Öre-
bros kommunala bostadsföretag, 
Öbo.

1960 års Örebrorevy blev Rag-
ges sista, även om sällskapet där-
efter fortsatte att turnera land 
och rike runt ytterligare en tid. 

Yngste brodern Gunnar ser 
med glädje tillbaka på revyåren 
med Ragge.

–     Även om det var jobbigt, 
särskilt som jag dessutom var in-
spicient. När vi åkte i parkerna 
kunde man komma hem tre–fyra 
på morgonen och så skulle man 
börja jobba klockan åtta. Det var 
jobbigt, men det var mycket ro-
ligt också. O, ja.

Nu är det tid att vi slutar vårt spel,
Ja, att ridån får gå.
Men innan dess ville vi för vår del
så gärna passa på
att bära fram ett tack för de’
ni av gemyt har lyckats ge.
Och så till sist hoppas vi att ni går
emot ett lyckligt år.

(2 aktens final i 1952 års nyårsrevy)

Bo E I Fransson

Ragge tillsammans med den 
norskfödda sångerskan Jossie 
Pollard ( 1921–2000 ), som 
gästspelade i både 1956 och 1957 
års nyårsrevyer.


