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Nostradamus 
på Arkivens dag

Lördagen den 10 november är det 
dags för Arkivens dag. Hos oss på 
ArkivCentrum kommer vi som 
vanligt hålla öppet hus och bjuda 
in till ett spännande evenemang. 
Årets tema är Framtiden.  

Som föreläsare i år har vi Anna 
Carlstedt, från Stockholms uni-
versitet som skrivit världens första 
doktorsavhandling om Nostra-
damus. Nostradamus har gått till 
historien genom sina  skrifter från 
1500-talet där han påstås ha kunna 
förutsagt  framtida historiska 
händelser. Anna Carlstedt som är 
filosofie doktor i franska har gått 
igenom hans texter menar dock att man snarast bör se Nostradamus 
som poet och inte profet. 

Vi kommer även att ha utställningar på temat Framtiden och vår 
 uppskattade  traditionella tipspromenad. 

Under hösten kommer vi även bjuda på fler föreläsningar och andra 
programpunkter. Detaljerade uppgifter om detta finns i programmet 
på tidningens baksida.

Trevlig höst!

Framsidan
Bilden på tidningens framsida 
är från en beställningskatalog 
för tröskverk från Themaenius-
verken från 1925. Thermaenius 
tillverkning av tröskverk star-
tade år 1847 i Torshälla av Johan 
Thermaenius. Thermaenius-
fabriken i Hallsberg grundlades 
år 1868 av hans son ingenjör 
Carl Edvard Themaenius. År 
1894 övertogs verksamheten av 
dennes söner. År 1954 tillver-
kas tröskverk nr. 50 000. År 
1960 förvärvas Thermaenius-
verken av Volvoägda Bolinder- 
Munktell AB. 1982 när trösk-
tillverkningen upphör har 
sammanlagt 60 502 tröskor 
producerats. 

ISSN 2001-2551

Nyheter på Hemsidan
ArkivCentrums hemsida förnyas 
och uppdateras ständigt. Under 
våren och sommaren har vi gjort 
vissa förnyelser för att tillgänglig-
göra vårt bestånd ytterligare. Vi 
har bland annat uppdaterat vårt 
beståndsregister som numera är i 
PDF-format. Det nya registret är 
enklare att söka i och innehåller 
mer information än det tidigare. 
Vi har också digitaliserat och 
lagt ut nytt arkivmaterial för att 
forskare lättare ska kunna ta del 
av det. Bland annat finns proto-
kollsbok Metalls avd 160 i Gryts 
bruk mellan åren 1906–1909 samt 
första numret av Örebro-Kuriren 
från 1902.

Foto: Elistabeth Toll
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Byggboom i 
Örebro 1912
Under de inledande 
decennierna 
av 1900-talet 
förändrades Örebros 
stadsbild tämligen 
markant. En mängd 
nya byggnader sköt 
i höjden och ersatte 
gamla träkåkar. 
Många byggnader 
som idag närapå ses 
som landmärken i 
staden byggdes runt 
1912 och vissa har 
försvunnit helt.

och inre kalkstensarbeten leve-
rerades av Yxhults stenhuggeri-
aktiebolag, tegel hade levererats av 
Marks tegelbruk och takskiffer av 
Grythytte skifferverk. Vid invig-
ningen skriver Nerikes Allehanda 
att ”stora folkskaror hade redan 
tidigt samlats omkring det nya 
tämplet, men ehuru detta rymmer 
1 100 personer kunde många icke 
erhålla tillträde”. 

Olaus Petrikyrkan
Redan år 1908 börjades 
byggnationen av Olaus 
Petri kyrkan. Meningen var att 
den skulle stå klar den första 
juni 1912 men inte förrän den 
fjärde  söndagen i advent (22 
december)1912 invigdes Olaus 
Petri kyrkan. Anledningen var 
de strejker och lockouter som 
inträffat, först 1908 sedan även 
1909 samt 1911, och fick till följd 
att bygget blivit försenat. Yttre 

<<< Örebro var vid slutet 
av 1800-talet en typisk hant-
verks- och handelsstad som 
slingrade sig uppe på en ås med 
sankmarker på båda sidor. Efter 
hjälmar sänkningen på 1880-talet 
kunde man  successivt expandera 
den stadsplanelagda ytan. Nya 
 industrier anlades i rask takt och 
befolkningen ökade. 

Från mitten av 1800-talet fram 
till 1912 hade Örebros befolkning 
sexdubblats, år 1850 bodde det ca 
5 000 personer i staden och 60 år 
senare närmare 30 000. Örebro 
förvandlades från en liten hant-
verksstad till en industristad.

Nya byggnader uppfördes för att 
möta den växande stadens behov. 
Här kommer några exempel på 
byggnader som stod färdiga eller 
var under uppförande runt 1912.

Olaus Petrikyrkan 
invigdes i december 

1912. Större delen av 
byggnadsmaterialet 
kom från industrier i 

Örebro län.

Foto: Andreas Jeppsson

Foto ur Sällskapet gamla Örebros arkiv
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Centralpalatset
Byggnationen av Centralpalat-
set pågick under hela 1912 och 
vid nyåret hade man fått tak på 
byggnaden och i september året 
därpå var det färdigt för inflytt-
ning. Efter en anordnad tävling 
mellan framstående arkitekter från 
Stockholm, Göteborg och Örebro 
så vann Örebroarkitektfirman 
Jonsson & Verners förslag om hur 
byggnaden i hörnet Storgatan och 
Olaigatan skulle se ut. Vid byg-
gandet befarade man att den sex 
våningar höga och 87 meter långa 
fasaden mot Olaigatan skulle förta 
slottets prakt. Men man konstate-
rade efter att byggnadsställning-
arna tagits ned att så inte var fallet 
utan ”det mångsekelgamla massiva 

slottet höjer sig fortfarande på sin 
ö i sublim oberördhet av det nya 
modärna byggnadsvärket”. 

I 3-kasernerna
Under decennierna kring sekel-
skiftet 1900 genomgick det 
svenska försvaret en stor omvand-
ling. I samband med detta gjordes 
också en översyn av var de olika 
förbanden var lokaliserade. År 
1906 beslutades att Livregemen-
tets grenadjärer (I 3) som varit 
stationerade i Sanna-
hed utanför Kumla, 
skulle omlokaliseras 
till Örebro. Örebro 
stad upplät mark för 
kaserner och övnings-
område vid Rynninge 

norr om staden. Under sommaren 
1909 påbörjades byggandet och 
kasernerna stod klara under 1912–
1913. Ursprungligen var det tänkt 
att bli fyra kaserner som skulle ha 
ramat in kaserngården men slutli-
gen blev det bara tre tillsammans 
med en kanslibyggnad. 

Överst: Kanslibyggnaden 
vid I 3-området år 2012.

Underst: Centralpalatset 2012.
Till vänster: Centralpalatset 

under byggnation med 
taklagskrans år 1912.

Foto ur Sällskapet gamla Örebros arkiv

Fotografier från 2012: Andreas Jeppsson
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Örebro stads gas- och 
elektricitetsverk
Under hösten 1912 var även ny- 
och tillbyggnaden av Örebro stads 
gas- och elektricitetsverk klar. 
Planeringen av bygget inleddes år 
1909 då staden köpte Hallgrens 
mälteri och spannmålsmagasin 
dels för att man ville undvika en 
oönskad kvarnbyggnad på platsen 
och dels för att det var en lämplig 
plats för en belysningsstation i 
staden. Avsyningen av kontors-
byggnaden i hörnet Vasagatan 
Södra Strandgatan gick igenom 
utan anmärkning och utform-
ningen får gott betyg. Men Nerikes 
Allehandas skribent opponerar sig 
mot att byggnadens runda form 
inte på ett estetiskt sätt står i sam-
klang med det nybyggda telehusets 
skapa hörn 
som ligger 
mitt emot. 
Men att ”vän-
nerna av vår 
stads förskö-
nande” i alla 
fall kan trösta 
sig med att det 
är bättre än det 
gytter av gamla 
träkåkar som 
låg där tidigare.

Pehrson & Co
Under 1912 byggde AB J Pehrson 
& Co sin skofabrik i hörnet av 
Ringgatan och Västra Bangatan, 
byggnaden stod färdig året efter. 
Men i december 1912 drabbades 
byggarbetsplatsen av en olycka 
som krävde fem liv. Vid gjutarbetet 
av taket på byggnaden gav plötsligt 
träkonstruktionen som höll upp 
gjutformen efter och nio arbetare 
föll handlöst, tillsammans med 6 
ton cement, håltegel och trävirke, 
till marken. 

Cirkus 
Den 30 november 1912 invigdes 
en cirkusbyggnad vid Kungsgatan 
– Bondegatan. Byggnaden var ett 
åttkantigt, gulmålat trähus med 
plats för ca 2 000 personer. Vid 

premiären 

var cirkusen fullsatt till sista plats 
och Cirkus Orlando uppträdde 
med hästar, hundar, elefanter, ak-
robater samt de obligatoriska pel-
lejönsarna. Byggnaden användes 
även för konserter, dans, basarer 
m.m. Idag finns det inga spår kvar 
av cirkus byggnaden. Vi har inte 
ens lyckats hitta ett fotografi på 
den.

Andreas Jeppsson

Nedan: AB J Pehson & Co byggnad 
2012 samt under den tid då 
skofabrikationen var igång.

Till vänster: Annons för invigningen 
av den 1912 uppförda cirkus-

byggnaden.
Nederst till vänster: Örebro stads 

gas- och elektricitetsverk 2012 där 
kulturskolan numera håller till.

Fotografier från 2012: Andreas Jeppsson

Foto ur Sällskapet gamla Örebros arkiv
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<<< Att det tydligen blåser 
i Östernärke kan vi se än idag 
genom de moderna vindkraftverk 
som förser elnätet med ström. 
Även om John Nerén inte har 
helt rätt i sitt påstående har han 
ändå rätt i att hans bror Edvin 
Nerén tidigt satte Stora Mellösa på 
 världens vindkraftkarta. 

Vindkraftverk i Örebro
Redan 1898 kan man läsa i Neri-
kes Allehanda att Johannes Dahl i 
 Örebro hade anlagt ett vindkraft-
verk vid sin mekaniska verkstad 
i  Örebro. Verkstaden låg på 
tomten Kristine holm strax norr 
om staden, ungefär där Olaus 
Petriskolan idag ligger. Dahl 
tillverkade falsmaskiner och var 
en av de få tillverkarna i Sverige 
av dessa maskiner. Så för att möta 

den stora efterfrågan så tillverkade 
han ett vindkraftverk för att kunna 
effekt ivisera 
tillverkningen. 
Dahl menade att 
vindmotorer var 
mycket lämpliga 
för industriell 
verksamhet.

Första vind-
kraftverket
Pionjär på 
området var den 
skotske profes-
sorn James Blyth 
(1839-1906) som 
i sin trädgård i 
Marykirk år 1887 
uppförde den 
 första elproduce-
rande vind möllan. 

Vindkraftverket i Mälsa

Världens första automatiska vindelektricitetsverk stod 
färdigt 1910 i Stora Mellösa, i alla fall om man ska tro 
John Nerén, Mellösakännare under 1940-talet.

Vindkraftverket i Mörby 1910.

Edvin Nerén tillsammans med sina med-
hjälpare på vindkraftverket i Mörby.
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Foto ur John Neréns: Boka um Mälsa
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undvika skador och blev därmed 
mer framgångsrikt än Blyths kon-
struktion.

Vindkraftverk i Mörby
Lika vidskepliga som i Marykirk 
var man tack och lov inte i Stora 
Mellösa. Bygdens son, uppfinn-
aren och ingenjören Edvin Nerén 
drev tillsammans med Örebro-
sonen Hjalmar Friberg en elektrisk 
firma i Stockholm. Här föddes 
hos Nerén idén om att  producera 
elektricitet genom vindkraft och 
kunna förse de 
delar av världen 
som inte hade 
tillgång till vat-
tenkraft eller kol med 
elkraft. 

Modellen stod klar 1908 
och patent beviljades. 
Våren 1910 snur-
rade det första 
vindkraftverket 
på Neréns egen 
släktgård i närheten 
av Mörby kvarn. Planen 
var att förse hela socknen 
med vindkraft producerad 
belysning  genom väl valda 
 placeringar av ett flertal 
verk. 

Bara en månad efter 
att verket hade uppförts 
förstördes det tyvärr i en 

Elkraften användes till belysning 
i Blyths eget hem. År 1891 belöna-
des Blyth med guld medalj av the 
Royal Scottish Society of Arts för 
sitt arbete för att främja förnyelse-
bar elproduktion. Trots detta blev 
uppfinningen ingen succé. Vind-
kraftverket ansågs inte ekonomiskt 
lönsamt och när Blyth erbjöd 
Marykirks invånare att få stadens 
huvudgata upplyst med hjälp av 
vindenergi avslogs erbjudandet 
med hänvisning till att elektricitet 
var Djävulens påfund. Det skulle 
dröja till år 1951 innan vindkraften 
började byggas ut i Storbritannien.

Oberoende av Blyth uppfördes 
samtidigt av amerikanen Charles 
F. Brush ett automatiskt vindkraft-
verk. Brush verk hade fördelen av 

att kunna 
stängas 
av 
under 
alltför 
hård 
vind 
och 

brand tillsammans med tre ladu-
gårdar efter att några barn från 
byn hade lekt med tändstickor. 

Efter detta kom nästa verk att 
 istället byggas söder om Stock-
holm. Fler verk byggdes för export 
och förfrågningar inkom från 
Sydafrika, Australien, Argentina 
samt från Rysslands tsar. 

Huvud attraktion
Neréns vindmölla var huvud-

attraktionen vid 
Baltiska ut-
ställningen i 
Malmö år 1914 

vilket återupp-
väckte plan erna på 

att göra Stora  Mellösa 
till vindkraftcentrum. 

Kanske hade 
omfattningen 

av vindkrafts-
utbyggnaden 
i vårt län sett 

annorlunda ut 
om inte Edvin Nerén kort 
efter utställningen hade 
omkommit i en bilolycka 
26 år gammal den 
1  september 1914.

Emma Ode

Neréns vindkraft-
verk vid Baltiska 

utställningen i 
Malmö 1914.

Foto ur John Neréns: Boka um Mälsa
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<<< Högfors bruk ligger ca 14 
kilometer nordost om Koppar-
berg.  Tidiga uppgifter anger att 
ett torp med namnet Högfors 1662 
innehades av en man vid namn 
Nils Nilsson.  Under 1600-talets 
slut ägs det av länsmannen i Nora, 
Peder Hansson Båth vars son, 
malmletaren Hans Pedersson 
Båth, sedermera övertog den och 
sålde gården år 1735 till Daniel 
 Svedenstierna. Svedenstierna 
hade några år  tidigare inlett en 
gruvletningskampanj efter silver-
fyndigheter och därefter inrättade 
han Högfors till förvaltarbostad 
vid Segerfors silververk. 

Detta anlades vid ett fall i Hög-
forsälven vid Högforstjärns utlopp 
men lades ned och istället tillkom 
på 1760-talet en tackjärnshytta på 
samma plats. Hyttans järnmasugn 
blev den första i Ljusnarsberg.

Tackjärnshytta
Tackjärnshyttan införlivade i 
början av 1800-talet de skogar, 
som Kronan hade tilldelat Seger-
fors silververk. År 1820 stod Johan 
Abenius och sexman Johan 
Niclas Ericsson på Laxbro  
som hyttans ägare. Bruks-
patronsläkten Ericsson från 
Laxbro-Ramsbergsbruk hade 
anor bland annat från bergs-
mannen Mickel Hindersson 
som under 1600-talet ägde 
Laxbro i Ljusnarsberg. Johan 
Niclas Ericsson gick därför 
under sin tid i trakten under 
namnet ”Laxbrogubben”. 

Högfors AB
Hyttan såldes 1872 till det 
nybildade Högfors AB. Pro-
duktionen vid bruket ökade 
drastiskt efter upptäckten av 

Under våren tog ArkivCentrum emot en spännande och 
omfattande leverans av arkivmaterial från Högfors bruk.

Ovan: Huvudbyggnaden vid 
Högfors bruk år 1873.

Nedan: Leverans av ritnings-
skåpen från Högfors bruk.

Foto: Emma Ode

Foto: August Wahlström (?)
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Sköttgruvefältet, som man började 
bearbeta på 1880-talet. Skött-
gruvan fick sitt namn efter gården 
”Sköttens” som var det vardagliga 
namnet på den närbelägna Rund-
bergets gård. År 1893 togs en ny 
hytta i bruk och den gamla lades 
ned. 

8 km linbana
År 1892 hade en 8 km lång linbana 
byggts i syfte att förena gruvan 
och bruket med Silverhöjdens 
järnvägsstation. Linbanan ersatte 
hästfororna, men byttes ut mot 
normalspårig järnväg redan 1903. 

Bruket omfattade vid 1950-talet 
hytta med gruvor och masugn, 

sintringsverk, gjuteri och meka-
nisk verkstad med ett hundratal 
anställda. Tillverkningen utgjor-
des då av tackjärn, gjutgods och 
sinter. 

Från år 1932 arrenderade 
Högfors gjuteri- och mekanisk 
verkstad Högfors bruk av Högfors 
AB. Högfors hytta lades ned 1955 
och revs 1963 även om Högfors 
AB levde vidare. Masugnen och 
hyttområdet är idag helt raserade, 
liksom de flesta arbetarkaserner. 

Tackjärnspannor 
Något som är tämligen ovanligt är 
att taket på herrgårdsbyggnaden 
är belagt av gjutjärnstackor.  Vid 

Örebro läns 
museums be-
byggelse- och 
kulturmiljö-
inventering 
av Högfors 
år 2000 så 
hittades 
det bara en 
reservtacka 
och man 
påpekar att 

en gjutform för tillverkning av re-
servtackor bör konstrueras. Även 
den tidigare intilliggande smedjan 
hade ett tak av tackjärnspannor, 
men smedjan raserades 1873. 

Arkivhandlingarna
Materialet består av handlingar 
och kartor rörande bruksverksam-
heten. Sedan tidigare förvaras på 
ArkivCentrum handlingar från 
fackföreningsrörelsen i form av 
bl.a. sågverksindustriarbetare-
förbundet och gruvindustriarbe-
tareförbundet och från arbetar-
rörelsen, de kommunistiska och 
socialdemokratiska arbetarekom-
munerna i Högfors. Tillsammans 
kan de olika arkiven ge en djupare 
bild av brukshistorien i det lilla 
samhället Högfors. En stor del av 
historiska handlingar från Högfors 
bruk återfinns även hos Koppar-
bergs hembygdsförening.

Emma Ode
Research: Siw Ehrendahl

Vy över bruksmiljön vid 
Högfors bruk år1873.

Fallen vid Högfors bruk år 1873.

Foto: August Wahlström (?)

Foto: August Wahlström (?)
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Arbetsgymnastik

Ett experiment vid Kooperativas skofabrik 
i Örebro med Greta Adrian som ledare.

År 1939 utförde den legendariska 
gymnastikledaren Greta Adrian 
ett experiment vid en av stadens 
skofabriker. Idén till experimentet 
kom från  Margit Palmaer som ett 
par år tidigare, för tidningen VI:s 
räkning gjort ett reportage där hon 
själv provat på att jobba som sko-
arbeterska på nåtlingsavdelningen 
vid Kooperativas skofabrik i Öre-
bro. Hon hade då kommit fram 
till att arbetet var oerhört ensidigt 
och att detta i längden måste vara 
slitsamt så väl fysiskt som psykiskt. 
Palmaer tog kontakt med Adrian 
och tillsammans utarbetade de ett 
förslag. 

Maskinerna stoppas
Såväl företagsledningen som de ar-
betande nappade på förslaget och 
på slaget tre under de kommande 

veckorna stoppades maskinerna, 
alla fönster öppnades.  Ur repor-
taget kan vi läsa att ... ”Fru Adrian 
hoppar upp på ett arbetsbord, där 
hon syns över hela salen och så 
sätter hon igång med att dirigera 
sin betydligt över hundrahövdade 
skara. Det hela gör nästan ett 
filmatiskt intryck eller påminner 
än mer om en orkester, som för 
var dag alltmer smidigt, alltmer 
samspelt följer sin dirigent”. 

Framtidens melodi?
Huruvida detta spred sig till andra 
industrier, vilket initiativtagarna 
till experimentet hoppades på, 
har vi inte efterforskat. Men ur 
Kommunalarbetareförbundets 
arkiv har vi hittat en bild med ett 
följebrev från 1970 rörande arbets-
gymnastik eller pausgymnastik 

som de då kallar det. Arbets-
gymnastiken tycks inte vara något 
som slagit igenom. Utan det be-
skrivs som något ganska nytt och 
innovativt. Men från Landstingets 
centraltvätteri meddelas det att... 
”Detta genomförda förslag har 
visat sig skapa avkoppling, ökat 
trivseln och höjt kamratskapen”.

Andreas Jeppsson

Greta Adrian leder arbets-
gymnastik på nåtlings-
avdelningen vid Kooperativas 
skofabrik i Örebro år 1939. Pausgymnastik vid Lands-

tingets centraltvätteri 

år1970.

Foto ur Tidningen VI

Foto ur Kommunalarbetare-

förbundet. Avd 43:s arkiv
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Nya hyllmeteravgifter
Vid ArkivCentrums årsmöte beslutades det att det var dags att justera hyll-
meteravgifterna. Arkivets verksamhet bekostas till viss del av de avgifter 
som vi får in från våra medlemmar, dels genom medlems avgifter och dels 
genom hyllmeteravgifter. Vi försöker att tillhandahålla en hög kvalitet och 
en god service till våra medlemmar och övriga  besökare och för att kunna 
uppfylla detta beslutades att höja avgiften till 150 kr per hyllmeter,  avgiften 
har varit densamma sedan 1996. Medlemsavgiften kommer inte att höjas 
utan blir kvar på samma nivå som tidigare.

När Svampen blev Svampen
Vet du var Bergkälletornet lig-
ger? Det hade du 
förmodligen inte 
behövt fun-
dera över 
om de 
sty-
rande 
i Öre-
bro 
fått 
som de 
ville år 1958 
när namnet på 
Örebros nya vattentorn på 
norr skulle fastställas. Stadens 
kulturvårdsnämnd hade inför 
drätselkammaren i Örebro föresla-
git namnet ”Bergkälletornet” med 
anledning av att tornet var byggt 
vid Bergkällebacken. Detta fick 
drätselkammaren att skruva på sig. 

”Det finns svampar av 
andra slag”
När drätselkammaren anhöll 
kulturvårdsnämnden att 
ånyo överväga namnfrågan 
eftersom den i folkmun in-
formella men slående benäm-
ningen ”Svampen” redan hade 
vunnit en viss hävd fick man 
följande svar: ”Att vattentornet i 
dagligt tal har kommit att kallas 
Svampen, utgör enligt nämndens 
mening inget skäl för att detta 
namn skulle stadfästas. Visst 

liknar tornet ett slags svamp, 
men det finns svampar 

av andra slag 
som ser helt 

annorlunda 
ut”. 

Om-
röstning

För att 
gå drätsel-

kammaren en 
ytterst liten bit till 

mötes ändrade kul-
turvårdsnämnden förslaget 

till enbart ”Bergkällan”, vilket också 
blev det förslag som drätselkamma-
ren lade fram inför stadsfullmäktige 
i juni 1958. Diskussion utbröt. Drät-

selkammarens ordförande Harald 
Aronsson yrkade bifall till förslaget 
”Bergkällan” medan Gustav Hjelm 

med instämmande av flera i försam-
lingen yrkade att tornet skulle heta 
”Svampen”. Fullmäktiges ordföran-

de förklarade diskussionen avslutad 
och menade att namnet ”Bergkäl-
lan” hade vunnit flest bifall, varpå 

Svampen-anhängarna begärde 
votering i frågan. Efter omröst-

ningen kunde konstateras att 
Gustav Hjelms yrkande ”Svam-
pen” hade vunnit med 26 röster 
över Harald Aronssons förslag 

”Bergkällan” som förlorade med 
16 röster. 
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