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Fortsatt trevlig höst !
Aktiviteten på ArkivCentrum har återgått till det normala igen efter sommarens ledigheter. Nu gäller det att 
leva upp till utmärkelsen Årets arkiv 2009. Vi fick ju priset för våra folkbildningsambitioner och sådana har 
vi fortsatt. Vi satsar i höst på studiecirklar kring årtal, händelser och företeelser i länet samt rena läsecirklar.

»Fika med Fransson«, önskeskivorna till kaffet som blev en publik framgång under våren, serverar vi även 
i höst. De lokalhistoriska kurserna har dragit igång för elfte året. Både grund- och fortsättningskursen är full-
tecknade.

Lagom till bokmässan på slottet i november släpper vi en ny bok, »Aktstycken«, med det bästa ur 14 års ut-
gåvor av vår medlemstidning.

Yvonne Bergman

Omslag : Musse Pigg i skofabriken 
Oscarias reklam, förmodligen från 
slutet av 40-talet eller början av 
50-talet. Ur Oscaria AB :s arkiv.

Deckardrottningen Anna Jansson om 
liv och död

Författaren och sjuksköter-
skan Anna Jansson från 
Vintrosa berättar om sitt 

författarskap på ArkivCentrum 
den 14 november. Hon är aktuell 
med »Först när givaren är död«. 
Detta apropå årets tema för 
Arkivens dag, »På liv och död«. 
Förutom kriminalromaner har 
Anna skrivit böcker i vårdetik 
och ett antal barnböcker. 
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Under en dryg månads 
tid, från den 4 augusti 
till den 6 september år 

1909 var det storstrejk i Sve
rige. De två antagonisterna var 
de relativt nybildade organisa
tionerna Landsorganisationen 
( LO ) och Svenska arbetsgiva
reföreningen ( SAF ) som bok
stavligen spelade ett rävspel 
med varandra.

¢¢¢ I bruksarkiven kan man 
följa storstrejkens utveckling och 
förlopp under 1909. Många do-
kument beskriver förhållandena 
under strejkmånaderna.

I ett brev från gruvförvaltaren 
Per Larsson vid Nora Bergslags 
gemensamma grufveförvaltning 
till disponent Carl Sahlin vid 
Laxå bruk den 4 augusti 1909 re-
dogör han för läget vid bruken : »I 
dag är 422 borta från arbetet. De 

arbetsvilliga är alltför lättskräm-
da, ehuru vi sökt uppmuntra 
dem. Så snart de hunnit lugna sig 
skola vi söka få anrikningsverken 
i gång.«

Vid bergslagsbruken följde 
nog samma mönster som i övriga 
Sverige med en inledningsvis stor 
entusiasm bland de strejkande 
arbetarna, som sedan tröt när 
strejken drog ut på tiden. I flera 

av bruksarkiven finns listor som 
arbetarna fick skriva på för att få 
komma tillbaka till sina arbeten, 
och där de på tro och heder fick 
lova att de inte tillhörde eller stod 
i förbindelse med Landsorganisa-
tionen eller gav understöd till ute-
stängda arbetare. Många återgick 
sålunda till arbetet långt innan 
konflikten var över.

I Laxå bruks arkiv får man en 

aning om hur pass hårda de 
fackliga tongångarna kunde 
vara mot dem som inte sym-
patiserade med strejken. Där 
finns bevarat två offentligt 
spikade »dödsdomar« över 
dem som arbetade, trots ar-
betsnedläggelsen, med upp-
maning att ta avstånd från 
dessa. De är tryckta med hand-
press för att i händelse av åtal 
inte hamna under Åkarpslagen, 
utan under tryckfrihetsförord-

Storstrejken 1909 och 
dess verkningar i länet
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ningen. Åkarpslagen infördes 
1899 som ett skydd mot dem som 
inställde sig som arbetsvilliga. 
Enligt denna lag var det ett brott 
att på något sätt hindra strejkbry-
tare. Lagen upphävdes i och med 
Saltsjöbadsavtalet 1938.

Det finns också bevarat så 
kallade storstrejksformulär, där 
arbetsgivarna noggrant uppgav 
hur många som varit frånvaran-
de från arbetet under den period 
som konflikten pågick.

CV – klurigt problem
En av Örebros största arbets-
platser i början av 1900-talet var 
Centralverkstäderna ( CV ). Vid 
storstrejken uppstod ett klurigt 
problem. På CV tillhörde de flesta 
organiserade arbetarna Svenska 
järnvägsmannaförbundet, men 
ett 70-tal arbetare var anslutna 
till Svenska Järn- och metallar-
betareförbundet, som var ett av 
de tyngsta förbunden inom LO, 

och det propagerade starkt för 
strejk. Järnvägsmannaförbundet 
var inte vid den här tiden anslutet 
till LO och därmed var medlem-
marna inte heller uttagna i strejk. 

Vid ett extrainsatt möte för 
Metalls avd 21 i Örebro togs frå-
gan om arbetskonflikten upp. 
Representanter för arbetarna vid 
CV menade att det skulle vara lik-
tydigt med »att ta ut sina betyg« 
att gå ut i strejk så länge Järnvägs-
mannaförbundet stod utanför. 
Man hoppades att Järnvägsman-
naförbundet skulle besluta om 
sympatistrejk, för då skulle även 
Metalls CV-arbetare kunna lägga 
ner arbetet. Tills vidare beslutade 
man dock att rätta sig efter Järn-
vägsmannaförbundets centrala 
riktlinjer, utan att för den skull bli 
betraktade som strejkbrytare.

Järnvägsmannaförbundet 
bestämmer sig emellertid för 
att ställa sig utanför konflikten 
och inte ta ut sina medlemmar i 

strejk. Vreden hos Metallklub-
bens medlemmar finns på pränt i 
protokollsboken där man skriver: 
»att det är obehagligt för jern- o 
metallsmedlemmar att de kom-
mit i så dåligt sällskap som jern-
vägsmannaförbundet, hvilket 
betecknades sämre än det så k. 
gulingeförbundet«.

Gulingeförbundet var LO-ar-
betarnas beteckning på Svenska 
Arbetareförbundet, som hade 
bildats som ett alternativ till de 
socialistiska fackförbunden, och 
sågs som ett hot mot dessa. Till-
läggas bör dock att Svenska Arbe-
tareförbundet sympatistrejkade 
vid storstrejken 1909.

Andreas Jeppsson

Arbetare vid SJ :s centralverkstäder i 
Örebro i början av 1900-talet.
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Fakta om 
storstrejken

Frågan om storstrejk hade varit 
aktuell redan sommaren 1908. 
Sverige hade gått från en 

högkonjunktur till en lågkonjunktur. 
Den tidigare högkonjunkturen hade 
resulterat i överproduktion hos fler
talet industrier, så när lågkonjunktu
ren slog till satt man med en mängd 
osålda varor och alldeles för mycket 
arbetskraft. Arbetslösheten sköt i 
höjden och fick till följd att de redan 
tidigare ansträngda relationerna 
mellan arbetare och arbetsgivare 
blev ännu sämre.

Arbetsgivarna ställde krav på LO att ett 
antal strejker uti landet måste blåsas av, 
annars skulle man ta till storlockout. 
Den 20 juni 2008 hade ca 14  000 arbetare 
stängts ute från sina arbeten. Inom LO 
uppstod en diskussion om att svara med 
storstrejk. Vid ett extra representant-
skapsmöte menade man dock att en stor-
strejk skulle innebära en katastrof för 
fackföreningsrörelsen. Lågkonjunktu-
ren och brist på understödsmedel gjorde 
att man inte ansåg sig kunna finansiera 
en allmän arbetsnedläggelse.
 Beslutet att inte ta till storstrejk ökade 
missnöjet i många fackföreningar, som 
begärde utträde ur LO. Under perioden 
juli 1908–juli 1909 tappade LO ca 44  000 
medlemmar, vilket motsvarade en tred-
jedel av det totala medlemsantalet.

Ungsocialisterna var de som högljud-

dast kritiserade LO och menade att detta 
var ett svek mot arbetarna.

Nya konflikter ökade spänningen 
under 1909. Arbetsgivareföreningen 
hade haft som strategi att samla ett an-
tal konflikter i så kallade »buketter« och 
överlämna dem till LO med krav på upp-
görelser av samtliga, annars skulle man 
ta till lockout.

Den 14 juli 1909 hade SAF :s direktör 
Hjalmar von Sydow samlat sju konflik-
ter, »Hjalmar von Sydows bukett«, med 
krav på lösning, annars skulle man ta 
till lockout vid ett antal industrier från 
och med den 26 juli omfattande 163  000 
löntagare.

Tillfället var väl valt. Taktiken var att 
svälta ut LO och fackföreningarna och 
därmed försvaga deras inflytande.

Men nu var måttet rågat för LO och 
istället för att vika sig ytterligare en gång 
så proklamerade man storstrejk från och 
med den 4 augusti. Det var bättre att falla 
i öppen kamp än att krypa till korset. 
Beslutet om storstrejk mottogs med en-
tusiasm. Över 300  000 arbetare lade ner 
arbetet. Äntligen skulle man sätta hårt 
mot hårt.
 Det fanns i rådande läge en övertro 
på storstrejken som arbetarnas ultimata 
vapen. Det sågs som ett blixtkrig som 
snabbt och effektivt skulle lamslå hela 
samhället, få arbetsgivarna på knä och 
tvinga regeringen att ingripa.

Resultatet blev inte så. Arbetsgivar-
na, med fyllda lager och litet behov av 
arbetskraft, drabbades inte så hårt som 
man önskat och regeringen förhöll sig 
passiv. Järnvägsmannaförbundet ställde 
sig utanför och arbetsgivarna lyckades få 
strejkbrytare att arbeta i hamnarna. 

Understödskassorna tömdes snabbt, 
så den strejk som var tänkt att hålla på 
i någon vecka drogs ut till en dryg må-
nad. Många arbetare var tvungna att 
gå tillbaka till sina arbeten för att klara 
uppehället. Den entusiasm som funnits 
började tryta. Hela strejken rann ut i 
sanden. I december 1910 nåddes den for-
mella uppgörelsen, men storstrejken var 
i realiteten sedan länge över.

Andreas Jeppsson



6 SEPTEMBER 2009

Folkpartiet i Örebro län 
räknar sin start från den 
25 april 1909. Då hölls 

ett möte med frisinnade läns
kommittén i Arbetarförening
ens lokal i fastigheten Stora 
Åvik på Östra Bangatan i 
Örebro. Omkring ett hundra 
ombud var närvarande och 
förhandlingarna leddes av 
Anton Hahn, Örebro.

¢¢¢ Vid detta möte bildades 
Örebro läns norra och södra 
valkretsförbund. På årsmötet 
1922 beslutade man sedan att slå 
samman dessa till ett valkretsför-
bund för hela länet.

Redan den 26 juli 1909 tillsat-
tes en »byråbestyrelse«, som tre 
månader senare föreslog att en 
expeditionsbyrå skulle inrättas i 
Örebro. Den skulle betjäna de två 
valkretsförbunden och förestås 
av en »avlönad tjänsteman med 
skyldighet att viss tid på dagen 
hålla byrån öppen för allmänhe-
ten«. Denne tjänsteman blev folk-
skollärare Josef S Gralén, men på 
grund av kostnadsskäl fick han 
dock inte någon expeditionslo-
kal. Först år 1916 ordnades lokal-
frågan och då tillsammans med 
Frisinnade föreningen i Örebro, 
som för en årskostnad av 250 kro-
nor upplät sin lokal i fastigheten 
Fabriksgatan 7. År 1941 flyttades 
expeditionen till Kungsgatan 20 
och den 1 februari 1962 kunde 
man flytta in i nya lokaler, med 
adress Nygatan 18. I dag huserar 
expeditionen för Folkpartiet Li-
beralerna Örebro län vid Oskars-
parken.

Vid årsmötet 1920 efterträdde 
Elof Ljunggren riksdagsman An-

ton Hahn som ordförande i norra 
valkretsförbundet, medan godsä-
gare Petrus Ödström kvarstod 
som ordförande i det södra. Vid 
sammanslagningen av de båda 
valkretsförbunden 1922 blev re-
daktör Elof Ljunggren det nya 
valkretsförbundets ordförande, 
där han kvarstod till år 1940.

1920-talet blev från frisinnad/
liberal synpunkt ett händelse-
rikt decennium. Starka motsätt-
ningar inom det frisinnade lägret 
gjorde sig gällande, bland annat i 
nykterhetsfrågan. Motsättning-
arna ledde till partisplittring. 
Först i mitten av 1930-talet kunde 

skadan repareras och de båda 
grupperna återförenas i Folk-
partiet. Denna sammanslagning 
godkändes av valkretsförbundets 
arbetsutskott i Örebro län den 
10 juli 1934 och vid det första ge-
mensamma årsmötet den 22 april 
1935 konstituerades Folkpartiet i 
Örebro län.

Ombudsmannafrågan fick en 
tillfredsställande lösning i och 
med att Josef Gralén åtog sig sek-
reteraruppdraget. Han var en 
flitig protokollförare under de 
första arbetsamma åren. Men år 
1919 lämnade han Örebro och 
därmed aktualiserades på nytt 
ombudsmannafrågan. Först 1921 
fick den sin definitiva lösning, då 
Nils Thorsén tillträdde befatt-
ningen.

Folkpartiet i länet 100 år

De handlingar som tillhör 
Folkpartiet i Örebro län och som 
förvaras på ArkivCentrum utgör 
ett omfattande arkiv. Värt att no-
tera är :

•	 de omfattande personuppgifter som 
lämnats över valkandidaterna,

•	 tidningsurklipp ( 50 volymer ) 
från år 1909–1976 med tonvikt på 
politiska artiklar, inte bara från det 
frisinnade/liberala lägret, och

•	 trycksaker från 1905–1960 om-
fattande både egna och centralt 
producerade trycksaker, cirkulär 
och affischer.

Olle Bergström

( som hämtat fakta  ur 
jubileumsskriften »Liberalism och 

frisinne. Folkpartiet i Örebro län 
femtio år 1909–1959« )

Ovan : Folkpartiets förste 
ombudsman Josef S Gralén, som 
fyllde 50 år 1931. T h ett urval av 
folkpartiaffischer förvarade på 
ArkivCentrum.
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»Egna angelägenheter  
hafwa måst sättas å sido«

För de flesta har kanske det 
av Sveriges regering utlysta 
Märkesåret 1809/2009 gått 
spårlöst förbi – möjligen med 
undantag för årets special
utformade enkronor – men 
förlusten av 1/3 av landets yta 
för 200 år sedan var verkligen 
en omvälvande händelse för 
Sverige och dess invånare. 
Och då inte bara för dem 
som efter krigsslutet kom 
att hamna under den ryske 
kejsarens styre i det nybildade 
Storfurstendömet Finland. 
Även om krigsskådeplatserna 
låg långt från länet kom den 
ryska inmarschen i de finska 
landskapen den 21 februari 
1808 att snabbt märkas också 
för invånarna i Örebro län. De 
indelta soldaterna från Närke 
skeppades dock inte över till 
striderna i öster utan sattes 
huvudsakligen in för att be
vaka den västra gränsen mot 
Norge. 

¢¢¢ Den 14 mars 1808 utfär-
dade kung Gustav  IV  Adolf en 
kungörelse om utskrivandet av 
ett så kallat lantvärn bestående av 
i princip alla ogifta män i åldern 
18–25 år. Det var också de oträna-
de lantvärnsmännen som fick en 
mer direkt kontakt med striderna 
i öster. Närkes ena lantvärns-
bataljon engagerades nämligen 
i skärgårdsflottans strider med 
ryssarna i Skärgårdshavet.

Den 4 maj 1808 utfärdades en 
kungörelse om en extraskatt – en 
så kallad krigsgärd – för att klara 
av det extrema läget landet ham-

nat i. I mars hade nämligen Dan-
mark också förklarat Sverige krig 
och landet stod plötsligt inför ett 
tvåfrontskrig. Denna krigsgärd 
– som skulle uppgå till ¾ av fö-
regående års taxering – kan man 
se spår av i Laxå bruks räkenska-
per från 1808 och 1809, där man 
under samtliga anställdas avräk-
ningar hittar en utgift för krigs-
gärden. 

I Laxå bruks arkiv hittar man 
också ett brev som ger en bra bild 

av hur lokalsamhället i Närke 
drabbades vid denna tid. Förutom 
att många trupper passerade det 
centralt belägna Närke vid olika 
truppförflyttningar placerades 
även en reservarmé till Örebro 
län. Brevskrivaren är bruksin-
spektoren Carl Adolf Malmström 
( far till författaren Bernhard Elis 
Malmström och riksarkivarien 
Carl Gustaf Malmström ) vid 
Laxå bruk som skriver till kol-
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Scen från ett slagfält från Sveriges 
sista stora krig 1808–09 där ryssen 
sticker en bajonett i svensken.
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legan Carl Adolph Muhr på Öls-
boda bruk :

Samma herrebud wi ock fått ; 
Egna angelägenheter hafwa måst 
sättas å sido, och de allmänna 
underhjelpas. – Förleden wecka 
skjutsade Grimstens härad Cano-
ner och ammunition, denna vecka 
utgjör Grimstens härad Krono-
skjuts wid Blacksta, och Sundbo 
härad wid Edsbergs Sanna. – Alla 
soldat-rotar hafwa haft särskildt 
mönstringsbesvär af skjuts och 
förplägning, och få åter samma 
besvär nästa Fredag wid allmän-
na upbrottet. – Grimstens härad 
har utan dess fått af främande 
regementen en Garnizon af 600 
Man på obestämd tid att härber-
gera och förpläga, och gjärd är i 
alla socknar häromkring utskref-
ven.

Sådant är tilståndet; Och då 
Marcher och skjutsar oförtänkt 
påkomma härs och tvärs och 
wi såsom närmast stråkvägen 
troligen blifwa mäst åthållne 
under brådskan, hoppas jag Tit : 

intet undrar det jag ingen ting kan 
lofwa. – Tacka Gud att du bo wid 
Öhlsbo. 

– Laxån den 16 Mars 1808. Carl 
Ad. Malmström

Det finska kriget gick dock av 
olika skäl illa för de svenska trup-
perna och vid årsskiftet 1808/09 
hade de svenska styrkorna måst 
utrymma de finska landskapen 
och de ryska trupperna nådde 
Umeå i slutet av mars 1809. De 
sista mer omfattande striderna på 
svensk mark stod sedan vid byn 
Ratan fyra mil norr om Umeå den 
20 augusti 1809. Vapenstillestånd 
ingicks den 23 augusti och den 17 
september 1809 undertecknades 
ett fredsfördrag i Fredrikshamn 
varvid Sverige avträdde de finska 
landskapen inklusive Åland och 
delar av dåvarande Västerbotten 
och Lappland. Under tiden hade 
dessutom kung Gustav  IV  Adolf 
avsatts i en statskupp den 13 mars 
1809, vilket senare skulle bana 
vägen för en ny dynasti på den 
svenska tronen. Ett val som gjor-

des vid riksdagen i Örebro 1810.
Denna gång blev det aldrig nå-

gon större flyktingvåg från de fin-
ska landskapen likt de som blivit 
följden vid de tidigare krigen med 
Ryssland under 1700-talet. Troli-
gen berodde detta på att den ryske 
kejsaren Alexander  I gav Finland 
en autonom ställning som eget 
storhertigdöme inom det ryska 
imperiet och lät de finska land-
skapen behålla sina gamla svens-
ka lagar, språk och religion. Ett 
fåtal präster från de finska land-
skapen kom dock att flytta över 
till det som var kvar av Sverige. 
En av dessa var skalden och aka-
demiledamoten Frans Michael 
Franzén. Han hamnade först som 
kyrkoherde i Kumla 1812, där han 
stannade till våren 1825. Han blev 
senare biskop i Härnösand, men 
han är idag kanske mest känd 
som psalmdiktare och står bland 
annat som författare till »Bereden 
väg för Herran« och »Den korta 
stund jag vandrar här«, vilka han 
för övrigt skrev när han var bo-
satt i Kumla.

Håkan Henriksson
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Under många år kunde 
de som passerade ef
ter den östra sidan på 

Storbron i Örebro bli fotogra
ferade av en man som stod 
där med en kamera uppställd 
på stativ. Bilderna togs utan 
uppmaning eller köpkrav. Ville 
man ha bilderna, vanligen tre 
stycken, fick man en biljett 

Kanonfotograferna på Storbron

med ett nummer på och upp
lysning om när och var man 
kunde köpa ut bilderna.

Fotona har med tiden blivit kul-
turhistoria. De visar modets väx-
lingar i alla avseenden. Här finns 
människor avbildade i arbete, t  ex 
»springschasen« Bo Haraldsson 
med transportcykel från Installa-

tionsbyrån från år 1945. Männis-
kor fritidsklädda på det vanligas-
te fortskaffningsmedlet – cykeln 
–, människor i sommarkläder 
– där vi även ser barnvagnsmo-
det –, människor i vinterkläder, 
sorgkläder, vardagsklädda och 
finklädda.

Lennart Alm
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Då och då får ArkivCen
trum förfrågningar per 
mejl. Ofta rör det sig 

om forskare som bor lite läng
re bort och som inte själva 
kan komma hit för att forska. 
Det kan handla om frågor om 
när den där släktingen egent
ligen jobbade på skofabriken i 
Örebro eller någon som und
rar var ett litet gruvbolag var 
verksamt någonstans. I början 
av sommaren fick vi en av de 
mer långväga förfrågningarna.

¢¢¢ Det var amerikanen 
Christopher Carl Muhr som frå-
gade efter uppgifter om sin far-
fars farfars far, bruksförvaltaren 
Carl Adolph Muhr ( 1783–1839 ) 
på Laxå bruk. Christopher, som 
är överstelöjtnant med Pentagon 
som arbetsplats, hade tänkt över-
raska fadern med en släktkrönika 
på hans 85-årsdag i höst, och be-
hövde nu hjälp med uppgifter om 
släkten. Han hade hittat en kor-
tare artikel om den välbekante 
bruksförvaltaren i ett äldre num-
mer av Aktstycket på vår hemsida 
och hade med hjälp av en engelsk-
svensk ordbok lyckats översätta 
en hel del av texten. Men lite hjälp 
behövde han trots allt, och när 
han förstod att vårt arkiv innehöll 
så mycket mer om släkten Muhr 
blev frågorna allt fler. Bland an-
nat finns Carl Adolphs privata 
korrespondens bevarad och den 
ger en verkligen en unik möjlig-
het att komma nära dessa män-
niskor, som levde och verkade för 
två hundra år sedan.

Christopher har fått en del av 
breven inskannade och de ingår 
nu i den släktkrönika som han 
snart färdigställt. En sådan blir 

ju än mer intressant om man kan 
se hur förfäderna såg ut, men ty-
värr så vet vi inte hur Carl Adolph 
Muhr såg ut, då han aldrig lät av-
bilda sig. Vi hade bilder på hans 
två döttrar, men saknade en bild 
på sonen Carl Victor. Denne 
hade utbildat sig till jägmästare 
och blivit en framstående man i 
Västergötland, där han ägt större 
egendomar, sågverk och mejeri. 
När Korsberga kommun bildades 
1863 blev han också dess förste 
ordförande i kommunalstäm-

man. Han var också aktiv på kyr-
kostämmorna, där han lyckades 
driva igenom en något ovanlig 
reform. Han tyckte nämligen att 
kollektupptagningen i kyrkan 
var opassande, ja att den när-
mast kunde liknas vid tiggeri och 
framför allt ansåg han att den var 
störande för andakten. Därför fö-
reslog han att den skulle upphöra 
och istället ersättas med ett ökat 
skatteuttag med ett öre per fyrk. 
Reformen genomfördes och levde 
kvar under lång tid.

»Ett ofantligt hufvud«

Carl Victor Muhr ( 1822–1910 ), son till bruksförvaltare Carl Adolph Muhr på 
Laxå bruk.
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Carl Victor dog 1910, så han 
borde givetvis finnas avfotografe-
rad och efter kontakt med den lo-
kala hembygdsföreningen i Kors-
berga fick Christopher till slut ett 
foto på Carl Victor Muhr. Enligt 
en samtida beskrivning så skulle 
han ha haft »ett ofantligt hufvud 
och grofva lemmar placerade på 
en liten kropp«. En anteckning i 
Laxå bruks arkiv berättar vidare 
att han varit mycket rörlig, både 
till kroppen och lynnet. Hans 
häftighet hade gjort att folk i all-
mänhet höll sig på avstånd från 
honom, men att han samtidigt 
hade varit känd som en rejäl och 
pålitlig person i affärer och som 
ärvt en god portion av faderns 
ordentlighet. Tack vare hjälp från 
Örebro stadsarkiv fick vi också 
veta att han varit en mycket fram-
gångsrik elev vid Karolinska sko-
lan i Örebro, ja till och med bäst i 
klassen, med högsta betyg i äm-
nen som franska, tyska, geometri 
och räknelära.

Nu ser vi fram emot att snart få 
läsa mer om släkten Muhrs vidare 
öden i Sverige och USA !

Håkan Henriksson

Ovan t  v bruksförvaltare Muhrs amerikanske sonsons sonsons son Christopher Carl Muhr. T  h »Muhrs brukskatekes«, 
Carl Adolph Muhrs rättesnören för de bruksanställda, som länge cirkulerade i avskrifter innan de publicerades 1892..
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Det bästa ur Aktstycket 
blir »Aktstycken« 
Nu ska vi plocka ut godbitarna 
ur arkivets medlemstidning 
Aktstycket och ge ut »Akt-
stycken. Örebro läns historia 
i valda bitar«. Boken ska vara 
klar till bokmässan på Örebro 
slott den 13 och 14 november.

 Boken blir i samma format 
som den populära 1945-boken, 
fast sida upp och sida ner i färg !
 Arkivets medlemstidning 
ges nu ut för 14 :e året. I »Akt-
stycken« bjuder vi på de bästa 
artiklarna !

Apropå 
svin-
influensan

I en tid av grasserande svinin-
fluensan ges rader av goda 
råd för att förebygga in-

sjuknande : undvik att vistas där 
det finns mycket människor, ar-
beta hemifrån om det är möjligt 
och använd handsprit.
 I samband med svininfluen-
sans pandemiska föregångare 
koleran, som härjade i länet 1834, 
gavs följande medicinska råd av 
doktor C  U  Sondén vid Danviks 
hospital och Barnängen :

Så snart illamåendet tillkänna-
gifver att Cholera är i kroppen, 
begifver den sjuke sig i en god 
säng och betäcker sig väl. Han 
börjar genast att intaga af den 
vanliga Camfert-spiritus, som 
finnes å alla Apothek, 2 eller 4 
droppar ( aldrig mera ) uti en 
thesked med socker mättadt 
vatten, eller på en sockerbit 
hvar 5 :te minut. Faller pati-
enten efter några intagningar 
i svettning, och isynnerhet om 
symptomerna derunder förmil-
dras, gifves af dropparna mera 
sällan  ; hvar qvart, hvar half 
eller hel timma, och slutligen 
var 3 :dje eller 6 :te timma. 
Ökas symptomerna, uppkastas 
dropparna genast de blifvit 
tagna, gifves, utan afseende på 
tiden, ofördröjligen mera, och 
ingifningen förnyas hvar 3 :dje 
minut. Sådan är hela den medi-
cinska behandlingen.

( Ur arkivets koleradokument, 
som kan läsas i sin helhet på vår 

hemsida. )
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Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO
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Bruksstämplar och 
varumärken
 
»En skrifven bok öfver de vid 
Bruken använda jernstämplar, 
innehållande jemväl beskrif-
ning öfver vigter, metaller 
m m. Upprättad 1779« ( Ur 
Hasselfors Bruks arkiv ). Hela 
boken finns att läsa på arkivets 
hemsida !

Välkomna som 
nya medlemmar !
Tångeråsa bygdeförening
Fellingsbro hembygds- och 
 fornminnesförening
Olaus Petri hembygdsförening
Team Actum
John Bauergymnasiet
Sällskapet Concordia

1. Fru Elisabeth ( Lisa ) Skoglund 
( 1876–1952 ) satt i stadsfullmäk-
tige för de frisinnade/folkpartiet 
1926–38. Hon var examinerad 
folkskollärarinna, ledamot i 
styrelsen för Högre folkskolan och 
ordförande för Örebro läns husmo-
dersförening.

2. Fredrik Wilhelm Lundmark 
( 1888–1942 ), bridgespelare och 
bankdirektör i Skandinaviska 
Kredit AB.

3. Nils Ericson ( 1881–1956 ), 
polismästare, rådman, ordförande i 
taxeringsnämnden och ledamot av 
folkskolestyrelsen och barnavårds-
nämnden.

4. Olov Stylin ( 1888–1948 ), ar-

kitekt och byggnadskonsulent vid 
Örebro läns hushållningssällskap.

5. Holger Rosencrantz ( 1871–
1941 ), cellospelande brandchef och 
löjtnant i reserven.

6. Nils ( Nisse ) Höglund ( 1888–
1967 ), musikdirektör och dirigent 
för Örebro orkesterförening.

7. Oscar Karlsson ( 1881–1960 ), 
kriminalkommissarie.

8. Bertil Waldén ( 1901–1963 ), fil 
lic och intendent vid Örebro läns 
museum.

9. Fredrik von Friesendorff 
( 1870–1962 ), friherre, överstelöjt-
nant och befälhavare för Örebro 
rullförsvarsområde nr 41.

Känns de igen ? 30-talets 
Örebrokändisar

Gräddkanna tillhörig 
skofabriken Oscarias 
arkiv.

Ur arkivets dolda vrår

Aktstycket nr 58, årg 14

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 ).

Intet nytt under solen

Nerikes Allehanda 1936-06-16


