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75 år i Varabiografernas tjänst
När han var tio år fick han frågan 
om han ville dela ut bioaffischer  
i Vara. Lennart Persson sa ja, 
 vilket blev början till en långvarig 
kulturgärning. I dag fyller han 85 
år och han är fortfarande engage-
rad i Park bios verksamhet.  

På tegelbruket där Lennarts far Karl 
Persson arbetade rasade en bitter och 
långvarig arbetsmarknadskonflikt i 
början av 30-talet. Familjen fick flytta 
från sin arbetarbostad strax innan Len-
nart föddes den 9 juni. Så småningom 
hamnade familjen på nuvarande Olas 
gränd där Lennart växte upp i en stor 
familj.

–  Två av mina äldre syskon delade 
ett litet rum, medan vi övriga sex barn 
och våra föräldrar bodde i ett rum, be-
rättar Lennart.

Även om det inte saknades mat på 
bordet var det en knapp tillvaro. Fa-
dern hade olika jobb för att försörja 
familjen, medan modern skötte hem-
met utan moderna hjälpmedel. På skol-
loven arbetade Lennart på Mineral-
vattenfabriken.

– Jag minns inte vad jag fick betalt. 
Det minns jag däremot från mitt nästa 
jobb på Warbo. Det var det tråkigaste 
jag varit med om. Jag var där en vecka 
men det kändes som en månad och jag 
fick 12 kronor och 75 öre.

På Vara tunnbinderi  trivdes han där-
emot. Där blev han kvar i 51 år. Guld-
klockan fick han redan 1971 

Den gärning Lennart Persson är 
mest känd för och som bland annat 
renderat honom kulturpris både i Vara 
och Essunga handlar dock om något 
annat. Han var tio år när han fick frå-
gan om han ville hjälpa till och dela ut 
filmaffischer. Lennart sa ja och resten 
är historia. 

Från affischutdelare för dåvarande 
Cosmorama avancerade han till chok-
ladförsäljare.

–  Man hade tio procent på försälj-
ningen, det var inte mycket. Många 
gånger åt man så mycket att man gick 
back, berättar Lennart.

Någonstans på vägen vaknade ett 
starkt filmintresse. Filmen Den stora 
drömmen med musik av Chopin gjorde 
starkt intryck.

–  Recensenterna tyckte att filmen 
var sentimental, men jag tyckte det 
var så tjusigt, minns Lennart.

Han slukade det mesta  – från krigsfil-
mer som Revansch i Burma med  Errol 
Flynn till sentimentala romantiska dra-
mer med svensk-tyska Kristina Söder-
baum.

–  Jag kunde sitta och varenda före-

ställning under en dag, förklarar han.
När han fyllt 18 fick han officiellt till-

stånd att sköta en projektionsapparat. 
Tillståndet krävdes bland annat på 
grund av det brandfarliga materialet 
i den tidens filmer. 

–  Men jag hade skött projektorn 
långt innan dess. På lördagskvällar-
na ville mina äldre kamrater ofta åka 
iväg på dans och då fick jag vara kvar i 
maskin rummet berättar Lennart.

En gång höll det verkligen på att gå 
illa. Filmen fastnade i en skarv och vär-
men från projektorns båglampa antän-
de celluloiden.

–  Som tur var hann jag slita av filmen 
innan elden nådde filmrullen.

Under många år  var Lennart Persson 
ansvarig för biograferna i Vara och Ess-
unga. Han har fått uppleva en stor del 
av biografernas lokalhistoria. Han var 
med när logen som ägde Godtemplar-
gården tog över Cosmorama som blev 
Park bio. Han upplevde när tv:en kom. 

Fortfarande höll bion ställningarna.
– När Änglar finns gick hade vi inte 

en biljett över, minns Lennart.
Senare tog logen också över Kro-

nan och fick då ta över kontraktet 
med Nordisk Tonefilm som produ-
cerade flera mycket populära filmer, 
bland annat Hon dansade en sommar 
och flera dramer av Per-Edvin Salje. 

När videon kom blev konkurren-
sen hårdare, och efter några år lades 
Kronan ned. Fortfarande producera-
des dock filmer som blev publiksuc-
céer på Park.

År 2011 digitaliserades  Park bio. Ef-
ter det beslutade Lennart att ta ett 
kliv tillbaka från posten som biograf-
ansvarig. Fortfarande ses han dock sät-
ta upp filmaffischer i Vara, alltså unge-
fär samma arbetsuppgift som han hade  
i början av sin bana.

– Cirkeln är sluten, säger han.
Mats RosqVIst

mats.rosqvist@nlt.se 0510-89784
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Cirkeln är sluten för Lennart Persson. Att dela ut affischer var hans första jobb i biografvärlden och det är också det han fortfarande ansvarar för 
på Park bio.

Lennarts favoritkaraktärer
i biroller kan skå-
despelarna ofta ta 
ut svängarna or-
dentligt vilket kan 
göra dem mer in-
tressanta. Lennart 
Persson ger ett par 
exempel:

 ■ Ernest Borgnine 
som den aggressi-
ve och osympatiske 
Fatso Judson i Här ifrån till Evigheten.

 ■ Walter Brennan som vicesheriffen 
stumpy i Rio Brav. 

till listan kan läggas två särdeles 
 obehagliga filmskurkar:

 ■ Richard Widmark som tommy Udo  
– psykopaten med det ondskefulla 
skrattet.

 ■ stephen McNally som våldtäktsman  
i våld i mörkret 

Lennart 
Persson
aktuell: fyller  
85 år den 9 juni.
Bor: lägenhet på 
torggatan.
Intressen: förut-
om filmintresset 
är Lennart bland 
annat aktiv hem-
bygdsförening-
en och i PRo där 
han ingår i varas 
framgångsrika 
PRo-vetarlag.
Firar: vid ett 
 senare tillfälle  
i kretsen av de 
närmaste

En händelse som Lennart minns spe-
ciellt ägde rum på Bio Kronan när de 
båda konkurrerande lokalredaktörer-
na Klas Karlsson, NLT och Rune ”Bim-
bo” Johansson, SkLT, sin vana trogen 
utnyttjade dåtidens möjlighet för jour-
nalister att gå på bio gratis. Några film-
recensioner producerade de inte, där-
emot var de behjälpliga på annat vis.

Den här gången var det vilda väs-
tern på Kronan, närmare bestämt 
Mannen från Kentucky med Burt 
Lancaster. 

En överförfriskad person i salong-
en kommenterade flitigt en av fil-
mens höjdpunkter. Då fick Klas och 
Bimbo nog.

– Bimbo höll upp dörren och Klas 

tog tag i mannen, ledde ut honom 
och kastade honom ned för sten-
trappan på Kronans innergård. Jag 
är glad att han inte slog ihjäl sig, 
säger Lennart som dock berättar att 
de två redaktörerna innan sitt ingri-
pande fick klartecken från landsfis-
kal Sven Horney, som också satt i  
salongen.

Klas och Bimbo ingrep på Kronan

106-åring kallades till skolstart
 En 106-årig kvinna i Vadste-
na var på väg att bli 2017 års 
äldsta försteklassare. När 
skolan kallade in de nya för-
steklassarna inför höstens 
skolstart fick 106-åringen 
en kallelse, eftersom hon, 
född 1910, blandades sam-
man med barnen födda 
2010.

– Vad tänker man, jag 
skrattade bara, säger hon 
till Motala och Vadstena 
Tidning om kallelsen.

106-åringen svarade med 
att bjuda in sina klasskam-
rater på saft och glass på 
ett ålderdomshem i Vad-
stena. I samma veva passa-
de hon också på att svara på 

frågor som barnen skrivit, 
som exempelvis ”Vilken är 
din favoritsaga?” ”Mjölkade 
man korna för hand när du 
var liten?” och ”Fanns det 
el?”

– Jag läste inte så mycket 
sagor. Jag var mest ute och 
spelade kula och kastade 
boll, säger hon. (TT)


