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Nu har vi nästan återöppnat!
Vi närmar oss nu slutet på detta 
annorlunda år med en ännu på-
gående pandemi. På ArkivCen-
trum har vi trots allt oförtrutet 
fortsatt att komma till rätta i de 
nya lokalerna. Samtliga arkiv-
hyllor är nu uppmonterade och 
numera har vi plats för över 
7000 hyllmeter arkiv! 
 Snart finns också en ny expe-
ditionsdisk uppmonterad men 
på grund av pandemin kommer 
det fortsatt att vara behövligt att 
förboka alla besök.
 Bilden som pryder omslaget 
till detta nummer av Aktstycket 
är hämtad från årgång 1929 av 
jultidningen Tomte-Klockan. 
Tidningen gavs ut av Örebro 
barnträdgård och Örebro 
Fröbelseminarium under åren 
1912–1941. Den trevliga illus-
trationen är signerad »EF« som 
står för Eva Forss, men som är 
mer känd under namnet Eva 
Billow (1902–1993), som hon 
fick efter giftermålet 1939 med 
formgivaren Anders Billow. 
Stilen kanske känns igen och 
det är inte så konstigt då Eva 
Billow har illustrerat en rad 

kända barnböcker såsom Astrid 
Lindgrens Nils Karlsson-Pyssling 
från 1949 och Monica Ehrström-
Enckells Barnens Rimbok från 1931. 
Eva tecknade också den långlivade 
egna barnserien Kajsa och Snur-
ran som hon började teckna för 
Svenska Journalen redan 1925.  
Hon skrev och illustrerade även 
egna böcker såsom Filippa Hal-
londoft (1960) för vilken hon också 
erhöll Elsa Beskow-plaketten. 
 Men hur kommer det sig att Eva 
Forss/Billow även har illustrerat 
flera nummer av Örebro barnträd-
gårds jultidning? Eva var född 1902 
på herrgården Södervik i Övre 
Ullerud, Värmland som yngsta 
dottern till agronomen och bruks-
förvaltaren Albin Forss och hans 
hustru Gerda Kjellmark. Fadern 
led dock av en kronisk hjärtsjuk-
dom vilket sannolikt ledde till att 
familjen flyttade till Örebro 1910, 
där han också avled redan 1912. 
Även om modern Gerda var född i 
Mariefred kände hon sig sannolikt 
hemma i Örebro då hon hade flera 
syskon boende i staden. Hon hade 
dessutom delvis växt upp norr om 
staden då hennes far hade varit 
kyrkoherde i Axberg 1881–1896. 
 I Örebro bodde de i en lägen-

het vid Oskarsparken 3 och det 
vara i samma kvarter med adress 
Oskarsparken 7 som Evas moster 
Maria Kjellmark (1863–1942) 
bodde och där hon sedan okto-
ber 1902 drev Örebro Kindergar-
ten eller Barnträdgård. Några år 
senare startade hon även Örebro 
Fröbelseminarium för utbild-
ning av barnträdgårdslärarinnor. 
Eva har beskrivit sin moster som 
»full av sagor och berättelser 
och lekar« och man kan ana att 
hennes intresse för att arbeta 
med barn delvis hade väckts vid 
mosterns barnträdgårdar. 
 Efter åtta klasser vid Ris-
bergska flickskolan i Örebro 
sökte Eva vid 18 års ålder till Tek-
niska skolan i Stockholm. Där 
vid Tekniska skolan (från 1945 
Konstfackskolan), blev Eva själv 
lärarinna 1925 och det var också 
då som hon formellt flyttade 
ifrån Örebro. Vid Konstfacksko-
lan blev hon sedan kvar till pen-
sionen 1968, men kontakten med 
mostern Maria Kjellmark behöll 
hon dock, bland annat genom att 
fortsätta illustrera Tomte-Klock-
an såsom nedanstånde exempel 
från 1931. 

Håkan Henriksson
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En annorlunda jul står för 
dörren. Vi kommer inte att 
kunna fira helgen så som 

vi brukar. När nu juldagarna blir 
annorlunda, kunde det kanske 
vara en idé, att också låta julmaten 
och juldrickat få ett par nya inslag. 
Jag föreslår att man låter Janssons 
frestelse utgå och ersätter den med 
en rysk variant som jag hittat i en 
spännande receptbok på Arkiv-
Centrum. Och i stället för den 
sötsliskiga vinglöggen vi brukar 
dricka, föreslår jag en brännvins-
glögg efter en uppskrift jag hittat i 
ett ärvt recepthäfte.

 Att botanisera i nya, eller ännu 
hellre, i gamla kokböcker är en 
hobby jag då och då ägnar mig åt. 
Jag har alltid varit svag för mat i 
alla dess former, både praktiskt 
genom att laga och inte minst äta 
maten, men också teoretiskt ge-
nom att läsa recept och lära känna 
matens och tillredningens historia. 
I kokböckernas utformning och 
innehåll speglas vår vardagshisto-
ria och vår samhällsutveckling.
 Mitt intresse gäller främst det 
svenska matkulturarv som kok-
böcker utgör, speglar och formar. 
Låt oss bara se på gäddan, denna 

fina matfisk. I den äldsta kokbo-
ken i min lilla samling; Marga-
reta Nylanders handbok vid den 
brukliga finare matlagningen (6:e 
uppl. 1835), i vilken min mormors 
mormor Britta Cristina Larsdot-
ter skrivit in sitt namn 1838, finns 
hela 12 recept, i Hemmets kokbok 
(22 uppl. 1917) finns 7 gäddrecept. 
Iduns kokbok (9 uppl. 1918) har 12 
recept medan KF:s Vår kokbok, (14 
uppl 1986) inte har ett enda spe-
cifikt gäddrecept utan behandlar 
den tillsammans med annan fisk 
som till exempel fisk i ugn, kokt 
fisk osv. Så sett har Vår kokbok sju 

Två julrecept 
– ur receptböckernas hemligheter
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olika tillredningsförslag.  I Anna 
Bergströms Annas nya mat, stora 
kokboken (1 uppl.  1991) finns 1 
gäddrecept. 
 Från att ha varit en uppskattad 
matfisk har gäddan reducerats till 
en nästan udda särling som har 
svårt att göra sig gällande bland 
norsk lax och annan importerad 
fisk.

Receptböcker   
Handskrivna receptböcker är en 
annan källa till vår matkulturs 
historia. Alla har väl i sin ägo sin 
mammas eller mormors tummade 
och nötta häften, gärna med svart 
omslag, fyllda med nedplitade 
recept från väninnor, släktingar 
eller tidningar och böcker. Det är 
mindre vanligt att de hamnar på 
arkivinstitutioner. Själv har jag i 
min ägo mammas och en ingift 
mosters handskrivna häften.
2010 erhöll emellertid ArkivCen-
trum en spännande receptbok 
med ytterst märklig proveniens 
och det är den som är utgångs-
punkt för den här artikeln. Den 
väckte min nyfikenhet och jag lade 
ner en hel del möda på att under-
söka boken och dess recept. Som 
jämförelse har jag gått igenom 
ett recepthäfte från min moster, 
men det är arkivets receptbok som 
spelar huvudrollen.

Maria Janssons bok
Den oansenliga boken på 160 x 100 
mm har 160 sidor paginerade för 
hand. Halva omslaget på fram-
sidan är bortrivet till hälften och 
omslaget på ryggen är också borta. 
Boken är nött och flitigt använd. 
Ett litet antal namn finns inskrivna 
och flera orter och adresser. Samt 
ett stort antal spännande och idag 
oanvända eller sällan brukade 
recept. De vittnar om en borgerlig 
matkultur kring förra sekelskiftet. 
Det som gör boken särskilt spän-
nande är att det bland recepten 
på hotchpotchsoppa, dorfinsmet, 

judebröd och charlotte russe finns 
litterära texter insprängda. Det 
är psalmverser, dikter, böner och 
frälsarsånger som blandas på ett 
oortodoxt sätt med oxroulader, 
irländsk fårstuvning och kräftsås. 
Bokens texter är skrivna både 
fram- och bakifrån och ibland upp 
och ner.
 Den lilla bokens ägare och 
huvudskribent är hyttarbetare-
dottern Eva Maria Jansson född 
i Ljusnarsberg 1874. De första 
anteckningarna är från Uppsala 
1896. Det är fem buffémenyer från 
Hotel Phoenix i Uppsala. Det sista 
receptet, bondkakor är från 1937. 
Maria arbetade i Uppsala 1896 
och 1897, kanske på Phoenix, men 
flyttade sedan till Stjernfors bruk 
i Ställdalen där en del av recepten 
tillkommit.  
 1901 återfinner man henne på 
den förnäma adressen Oscars-
parken 7 i Örebro. Hon har blivit 
hembiträde åt överstelöjnant 
Fredrik Henrik af Robson och 
dennes 24 år yngre hustru Berta 
Sernander. Hennes bror var för 
övrigt den kände botanikern Rut-
ger Sernander. Vid den här tiden 
börjar recepten stramas upp och 
får noggranna måttsangivelser. 
 Hur länge hon stannade hos af 
Robsons är inte klart, men 1910 
gifter hon sig med Karl Sköld, en 
kusk från Kräcklinge. Med sig i 

boet har hon då sin lilla inbundna 
skatt av recept »för det borgerliga 
hemmet«. Maria dör 1949 och 
maken dog redan 1936.
 Merparten av recepten tillkom 
runt sekelskiftet. I slutet på boken 
har Maria(?) skrivit Psalm som 
sjöngs på Titanic och därefter skri-
vit in hela texten på Närmare Gud 
till Dig. Titanic gick under 1912 
och vid den tidpunkten är alltså 
receptboken nästan fullskriven. 
På en lös lapp från 1930 finns ett 
recept på fyllda apelsiner. Och så 
bondkakorna från 1937. Förutom 
Maria har ett par väninnor och 
arbetskamrater, bland annat barn-
jungfrun hos af Robsons, skrivit i 
hennes bok.

Recepten
Det finns 177 recept. Maria har till 
en början sökt skapa en struktur 
på dem: Soppor, fiskrätter, kötträt-
ter o.s.v., men efter några år blir 
det allt svårare att hålla sig till den 
ursprungliga planen. Jag har gått 
igenom samtliga recept och delat 
upp dem efter Hemmets kokboks 
förslag till indelning av olika 
sorters mat samt därefter samlat 
recepten under dessa grupper. 
Hemmets kokbok gavs ut som 
lärobok av den i sammanhanget 
normerande Fackskolan för huslig 
ekonomi i Uppsala.
 Så här fördelar sig maten i Ma-
rias receptbok: Soppor: 15 st = 8,4 
%, Kötträtter: 11 st = 6,2 %, Fiskrät-
ter: 7 st = 3,9%, Mellanrätter: 12 st 
= 6,7 %, Växträtter: 6 st = 3,4 %, 
Såser: 11 = 6,2 %. Efterrätter: 25 st 
=14 %, Tårtor och bakelser: 27 st = 
15 %, Bakverk och kaffebröd: 42: 
23,7 %, Växtkonserver (sylt, saft, 
inläggningar): 21 st = 11,8 %.
 Vi finner alltså att Maria och 
hennes vänner framförallt har 
skrivit upp recept på efterrätter 
och bakverk. De utgör 65 % av 
innehållet, medan förrätter och 
huvudrätter endast utgör 35 % av 
materialet. Det var kanske inte så 

»Rysk potatisgratin«
Skär kokt potatis i skivor, tvätta, rensa 
och bena ur två dussin ansjovis, 
skär i tunna skifvor 4 hårdkokta 
ägg. Smöra väl en djup eldfast form 
(porslin) och betäck den med ett 
hvarf potatisskifvor, derpå ett lager 
ansjovis och så ett lager  äggskifvor. 
Omväxla  med ett lager potatis, 
ansjovis o ägg tills formen är fylld. 
Öfversta lagret bör vara potatis. Fyll 
håligheterna med sur grädde o smält 
smör, litet stekt rivfebröd strös över. 
Gräddas på en ¼ timme.
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konstigt. Vardagsmaten; köttbul-
lar, ärtsoppa etc kunde man ju 
klara utan vidare. Det var för det 
söta, goda och exklusiva man 
behövde tips och stöd. 

Moster Signes recepthäfte
Signe Nilsson i föddes Härslöv i 
Skåne 1893. 1922 gifte hon sig med 
min mammas äldste bror Sven-
ning Ericsson. Hon utbildade 
sig till gymnastikdirektör. Efter 
giftermålet levde familjen på flera 
ställen i Närke och Bergslagen. 
Familjen hade ett stort umgänge. I 
regel fanns det hembiträden eller 
praktikanter i köket. Genom min 
kusin Kerstin Svenning har jag 
ärvt moster Signes 5 receptböcker.
 Glöggreceptet finns i ett spiral-
häfte; 210 mm x 160 mm. Det är 
synnerligen väl använt, tummat 
och slitet. Pärmen på framsidan är 
borta till hälften. Den är försedd 
med texten Tillhör köket, Obs! Inga 
fläck (borta) härpå el. ha (borta). 
Jag tolkar häftet som arbetsbok för 
Signe själv och flickorna i köket. 
Några av de andra receptböckerna 

från min moster är väl hållna (och 
mindre använda!?) samt struktu-
rerade i sin receptuppställning, 
medan denna är en total bland-
ning av olika recepttyper. Äggsal-

»Östgötaglögg«
½ l bordsbrännvin, Kryddpeppar; 3–4 
korn, Kardemumma: 6–8 st m skal bort-
taget, Nejlikor: 4–5 st, Hel ingefära: 
1–2 krossade bitar, Kanel: 3–4 gr, 
Pomeransskal: 1 stor som ett teskeds-
blad, (Sötmandel 10–15 st krossade 
(kan uteslutas), russin. Kryddmängden 
kan variera, men peppar bör ej tagas 
mindre än angivits. Av kardemumma, 
kanel o pomerans däremot ej mera.
Beskrivning: Lägg kryddorna i en 1-li-
terskastrull med c:a 2 dl vatten el. mer 
om ni vill ha någon glögg. Upphetta 
till nära kokpunkten o håll det så under 
omrörning c:a 5 min. Tillsätt därefter 
brännvin o uppvärm det hela till 50–60 
gr. Ställ av kastrullen o låt innehållet stå 
i den någon halvtimme. Uppvärm då 
åter glöggen o tillsätt ngt socker under 
omrörning så att detta löses. Sila glög-
gen o servera den riktigt het.

lad till sillpudding står på samma 
sida som Moster Fannys frökenka-
kor. 
 Recepten har skrivits in efter-
hand av Signe och hennes an-
ställda och ger en god bild av den 
vardagliga matlagningen. Recep-
ten är inte så lyxiga och exklusiva 
som i Marias bok. Tiden är 1940-
tal. Inga inskrivna årtal finns med, 
men några av recepten är tagna ur 
Stora Kokboken. Den kom 1940 
och det var för övrigt där som 
benämningen Janssons Frestelse 
dyker upp för första gången.
 Häftet innehåller 139 uppskrifter 
på sina 75 sidor. Uppdelningen 
efter matslag är märkligt likartad 
med Maria Janssons receptbok. 
Efterrätter 23 st, växtkonserver 5 st, 
och bakverk 61, tillsammans 64 % 
av alla recept. Alltså nästan exakt 
samma andel som hos Maria. En 
stor skillnad är att det inte fanns 
några tårtor med i Signes lite 
kärvare arbetshäfte. Inga safter 
alls men dock hennes recept på 
östgötaglögg.

Göran Henrikson
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Många gruvpigor 
och en väderkonst 

Utsnitt av karta över Guldsmedsboda bergsallmänning där Kärr-
gruvan anges som ödelagd, upprättad 1802 av S.G. Ljunggren.

Det är nog lätt att tro att 
man endast hittar upp-
gifter om smeder och den 

för svensk ekonomi en gång så 
viktiga exportprodukten stångjärn 
i ett bruksarkivs räkenskaper. I 
själva verket är det ganska få sidor 
av räkenskapsböckerna som inne-
håller sådana uppgifter. Istället 
handlar en mycket stor del om till 
exempel den så viktiga kolningen, 
de omfattande transporterna som 
behövdes vid ett bruk, inköp av 
tackjärn från traktens bergsmän 

samt spannmål och andra varor 
från städernas handelsmän. I 
Svartå bruks räkenskaper kan man 
utöver detta även hitta uppgifter 
om gruvarbete och malmleveran-
ser eftersom bruket dessutom ägde 
andelar i olika gruvor.
 En av de gruvor som Svartå 
bruk stundtals ägde andelar i var 
Kärrgruvan (ofta med tillägget 
Södra eller Västra) på Guldsmeds-
boda allmänning, omkring 3 km 
söder om Svartå i Kvistbro socken, 
men endast ett 50-tal meter från 

gränsen till Skagershults socken. 
Den hade sannolikt först blivit 
bruten på 1660–1670-talen, men 
sedan legat öde under många år 
innan Svartå bruk tillsammans 
med bergsmän från Dormhyttan 
och Mullhyttan år 1745 åter tog 
upp brytningen i ett gemensamt 
gruvlag bestående av 12 hela delar. 
Gruvan var då 11 famnar eller 19,6 
meter djup. Malmens järnhalt låg 
oftast över 40% och hade en gan-
ska hög manganhalt. Tillsammans 
med järnmalmen från Hässelkulla 
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i Vintrosa socken uppgavs den ge 
ett »godt och förswarligt Tackjern« 
trots att den var »torr och mager«.

Tramphjul vid gruvan
För malmuppfordringen använ-
des först en handvind men inom 
något år byggdes även en »kran«. 
Det var ett tramphjul som drevs 
av människokraft. För vattenupp-
fordringen fanns en handpump 
men kranen kunde även nyttjas för 
detta ändamål. För malmbrytning-
en användes både krutsprängning 
och till en del fortfarande även 
tillmakning eller eldsättning. År 
1748 hade man kommit ner till 25,4 
meters djup och årsbrytningen 
uppgick till 480 lass eller 176 ton. 
 Berget i Kärrgruvan var dock 
mycket otätt vilket gjorde det 
svårt att använda krut vid gruv-
arbetet och mycket arbete gick åt 
till att uppfordra allt vatten som 
tillströmmade nere i gruvan. En 
hästvind byggdes 1750 för att ta 
hand om vattenuppfordringen så 
att kranen fortsatt kunde brukas 
endast till malmuppfordringen. 
 År 1753 hade man nått ner till 
28,5 meters djup men nu valde 
man att påbörja ett nytt försök i 
den gamla gruvans norra ände 
samtidigt som man slog ihop 
gruvlaget med en nyupptagen 
gruva som kallades Herrguvan 
och var belägen ett 80-tal meter 
söder om Kärrgruvan. Det nya och 
större bolaget fick 20 hela delar 
varav Svartå bruk kom att äga 8 
delar. Arbetet vid gruvan pågick 
detta år från den 2 maj till den 27 
september med 18 gruvarbetare. 
Malmvinsten under året uppgick 
till 140 ton. Men redan nästa år 
drabbades man av ett jordras i gru-
vans norra del och en mycket stor 
del av årets arbete gick dessutom åt 
till att hålla undan vattentillström-
ningen. Av 21 veckors arbete med 
12 arbetare användes 9 veckor till 
vattnets avförande – så kallad kos-
ning – varför man endast lyckades 

bryta drygt 62 ton järnmalm.

En väderkonst byggs
Någon gruvbrytning kom inte 
till stånd under 1755 och nästföl-
jande år köpte Svartå bruk lös alla 
inventarier vid gruvan från de 
andra delägande bergsmännen. 
Uppenbarligen fanns det en plan 
från brukets sida att fortsätta arbe-
tet i egen regi, men det tycks inte 
ha blivit verklighet förrän 1759 då 
Svartå bruk tog ut en egen mutse-
del på Kärrgruvan. Tanken hade 
dock varit att man redan under 
hösten 1758 skulle ha byggt en så 
kallad väderkonst vid gruvan men 
på grund av brist på arbetsfolk 
kunde arbetet först komma igång 
i slutet av juni 1759. Arbetet leddes 
av byggmästaren Johan Joens-
son som i arvode erhöll 400 daler 
kopparmynt samt 2 daler per dag i 
kosthåll under 74 dagar. 
 Vad var då en väderkonst? 
Alltsedan 1600-talets början hade 
man i Sverige använt sig av vat-
tenkraften för att driva gruvornas 
pumpar. Det var dock kostsamma 
anläggningar då vattenkraften 
inte alltid fanns i gruvornas när-
het utan kraften fick överföras 
från vattenhjulet via stänger eller 
så kallade konstgångar som ofta 
kunde bli kilometerlånga. För att 
slippa bygga ett vattenhjul med 
tillhörande dammanläggningar 
och konstgångar valde man vid 
Kärrgruvan att istället bygga en 
väderkvarnsliknande anläggning 
som skulle driva gruvans pumpar. 
De var inte vanligt förekommande 
i Sverige och av förklarliga skäl var 
de inte alls så tillförlitliga som en 
vattenkonst. Vattenkraften kunde 
man lagra genom att dämma upp 
vattnet för att använda när den be-
hövdes, vilket ju givetvis inte gick 
med vindarna. Trots dessa nack-
delar hade en väderkonst uppförts 
redan på 1650-talet i värmländ-
ska Nordmark och på 1690-talet 
byggdes en vid Dannemora. Dessa 

hade dock övergivits inom kort. 
På platser utan tillgång på någon 
vattenkraft kunde de dock vara 
värdefulla, såsom vid Utö gruvor i 
Stockholms södra skärgård, där en 
väderkonst uppfördes på 1730-ta-
let. 
 Väderkonsten vid Kärrgruvan 
kom att skötas av uppsättaren 
Måns Ersson som blivit under-
visad om dess skötsel av bygg-
mästaren Johan Joensson, som 
återkommit till gruvan från Dylta 
svavelbruk under fem dagar i maj 
1760. Gruvbrytningen kom nu 
igång igen och redan under 1761 
ska man åter ha kommit upp i en 
brytningsvolym på drygt 193 ton. 
Föga arbete verkar dock ha före-
kommit under 1762 men väl under 
1763 då det omtalas att man till och 
med hade betalat extra dagsverks-
löner för att laga väderkonsten på 
midsommardagen.  
 Under 1764 verkar man bara ha 
inhägnat gruvområdet med 500 
famnar gärdesgård. Brytningen 
var dock igång igen under 1765 då 
man bland annat också lät täcka 
den nya gruvstugans tak med nytt 
näver. Och under 1766 köpte man 
fyra arbetshästar på Skänninge 
marknad för 912 daler att användas 
vid Kärrgruvans hästvind. Det 
året bröts också 140 ton järnmalm, 
men det blev också det sista året 
på länge som Kärrgruvan kom 
att brytas. Väderkonsten tycks ha 
skötts av uppsättaren Måns Ersson 
under hela denna brytningspe-
riod. Han var annars verksam som 
uppsättare vid Björkhyttan, som 
var Svartå bruks masugn.

Gruvans arbetare
Vilka var det då som arbetade i 
Kärrgruvan under åren som Svartå 
bruk enskilt bröt gruvan? Ja, det 
är inte helt lätt att utifrån brukets 
räkenskaper säkert säga vilka som 
utförde arbetet. I räkenskaperna 
hittar man oftast bara löneutbetal-
ningar till olika hushåll vilka i de 
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Träsnitt ur den tyske mineralogen Georgius Agricolas »De re metallica« från 1556 
visande en tidig konstruktion av gruvpumpar drivna med kraft från ett vattenhjul.

allra flesta fall förestods av man-
nen i hemmet och det var långt 
ifrån alltid som det var denne som 
utfört själva arbetet. Här tittar vi 
närmare på hur det såg ut under 
brytningsåret 1763 för att se om 
det går att komma lite närmare 
vilka de var som verkligen arbe-
tade i gruvan. Till att börja med 
är det viktigt att komma ihåg att 

de mindre järnmalmsgruvorna 
på 1700-talet i allmänhet endast 
bröts under den varmare delen på 
året och kanske bara under 10–15 
veckor. Gruvarbetet var alltså 
nästan aldrig en huvudsyssla och 
de flesta arbetade vid en hytta eller 
i skogen under resten av året. 
 I Svartå bruks kapitalbok från 
år 1763 hittar man under »Wästra 

Kiärrgrufvans malmbrytning 
och forlöners omkostnadsconto« 
40 personer som erhållit större 
eller mindre ersättningar. Tyvärr 
uppges det inte här exakt vilka 
arbeten de har utfört men några 
har sannolikt utfört diverse körslor 
till och ifrån gruvan. Störst ersätt-
ning har den ovan omnämnde 
uppsättaren Måns Ersson fått: 
561:16 daler kopparmynt. Summan 
är så pass hög att det är sannolikt 
att det i summan ingår löner till 
flera personer, även om skötseln av 
väderkonsten i sig troligen gav en 
förhållandevis bra lön. 

Många gruvpigor
Bland de övriga 39 personerna är 
det bara fem som bär yrkestitlar 
med direkt anknytning till gruv-
arbetet. Dessa bör alltså ha räknat 
gruvarbetet som sin huvudsyssla. 
Dessa fem är gruvpigorna Ingrid 
Olofsdotter i Svartsjöbäck (med en 
lön uppgående till 81:8 daler), Ag-
neta Zachariasdotter i Limudden 
(46:8 daler), Catharina Persdotter 
(63:24 daler) och Margareta Olofs-
dotter (62:16 daler) samt gruv-
drängen Johan Johansson (91:8 
daler). Gemensamt för dessa fem 
arbetare är att de alla har sin hu-
vudsakliga inkomst från gruvarbe-
tet vid Kärrgruvan. Större delen av 
de andra har andra inkomster från 
kolförsäljning, byggnadsarbeten, 
höbärgning och diverse arbeten 
vid bruket. 
 I 1763 års avräkningsbok kan 
man utläsa att gruvgången för 
gruvpigorna betalades med 1 
daler 8 öre eller 40 öre per dag. 
Det betyder att gruvpigan Ingrid 
Olofsdotter hade arbetat i 65 dagar 
eller nästan 11 veckor. Tyvärr av-
slöjar avräkningsboken inte vilken 
dagsverkslön gruvdrängen Johan 
Johansson har fått men möjligen 
uppgick den till 1 daler 16 öre eller 
48 öre, vilket betyder att han i så-
dana fall har arbetat i omkring 60 
dagar. Den lönen är i alla fall vad 
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Gruvpigan Margareta Olofsdotters konto i Svartå bruks avräkningsbok från år 1763 visar att hon förutom inkomsten på 62 daler 
och 16 öre kopparmynt för gruvarbetet även fått 5 daler för fyra höbärgningsdagar. På utgiftssidan kan man utläsa att hon har 
tagit ut 1 tunna råg, ½ lispund salt, 20 marker sill samt 10 daler kopparmynt kontant. Observera att det gick 32 öre på en daler.

som anges som gruvgångslön för 
soldaten Per Gulsmed som arbetat 
i 48 dagar och erhållit en lön på 72 
daler. Det kan finnas olika orsaker 
till skillnaden men det är intres-
sant att det för Jonas Andersson i 
Skirsjötorp anges att han fått betalt 
för 46 dagars gruvgång à 1 daler 8 
öre. Om det var så att bara gruv-
pigorna hade denna något lägre 
lön är det troligen hans hustru, 
dotter eller piga som i själva verket 
har arbetat i gruvan. Och om man 
räknar med denna möjliga löne-
skillnad mellan gruvpigor och 
gruvdrängar så verkar det som 
om större delen av gruvarbetarna 
faktiskt var gruvpigor även om lö-
nerna är bokförda under männens 
konton i avräkningsboken. 
 Vi vet också att en majoritet 
av gruvarbetarna i det angräns-
ande Nora bergslag utgjordes av 
gruvpigor så sent som på 1820-ta-
let. Bergmästare Samuel Troilius 
kunde år 1826 berätta att av Nora 
bergslags 628 gruvarbetare var 
minst två tredjedelar kvinnor. 
Och redan 1784 skrev bergmäs-
taren Eric Bergenskiöld i Nora 
att »Bergs lagen har icke månge 
arbetare, utan är derföre nödgad 
så mycket ifrigare nyttja dem han 
äger. Dess egne Barn, till och med 
Hustrun på de fläste ställen, göra 
vid Bergsbruket tjenst. Om Som-
maren, eller ifrån Maij till Micha-

elii, gå Son och Dotter om hvaran-
nan i Grufvorne, och om Vinteren 
göra de tjenst vid Blåsningen, då 
Hustrun är med och bokar mal-
men på Masugnen«. Sannolikt var 
förhållandena snarlika även vid 
gruvorna i Lekebergslagen. 

Olyckor vid gruvorna
Om man tittar i Kvistbro sockens 
dödböcker hittar man också ett 
flertal gruvpigor som förolyck-
ats under gruvarbete såsom den 
26-åriga Ellika Nilsdotter från 
Vekhyttan som den 23 juni 1765 
»föll i grufwan sig till döds«. Den 
15 juni 1770 blev den 19-åriga 
bergsmansdottern Brita Staffans-
dotter från Norrhult slagen av en 
lina i Kärrgruvan på Kronobergs 
gruvfält varefter hon avled sex 
dagar senare. Den 35-åriga pigan 
Cherstin Carlsdotter från Ribboda 
föll till döds i Högbergsgruvan 
den 19 maj 1779 och den 3 decem-
ber 1799 blev den knappt 19-åriga 
pigan Catharina Persdotter från 
Gammelhyttan slagen av en 
hästvind vid arbetet i Vreta gruva. 
 Och givetvis kan man hitta fler 
gruvpigor även i Svartå bruks rä-
kenskaper. År 1756 har gruvpigan 
Anna Dansdotter i Velamshyttan 
fått betalt för 10 veckors gruvgång 
för en av Svartå bruks tre delar 
i Moragruvan. Under åren 1765 
och 1766 arbetade även gruvpigan 

Stina Johansdotter vid Kärrgru-
van, 32 respektive 58 dagar à 40 
öre. Intressant nog har hon under 
1765 även fått betalt för att ha bokat 
17 ¾ tunnor malm à 10 öre vid 
Björkhyttan. 
 Som vi kan se är yrkestiteln 
gruvpiga minst lika vanligt 
förekommande som gruvdräng 
redan vid mitten av 1700-talet. 
Det märkliga är dock att ordet 
gruvpiga inte finns med i Svenska 
Akademiens stora ordbok där man 
dock kan hitta ordet gruvdräng 
med flera användningsexempel 
från 1530-talet och framåt.   
 Vad hände då med Kärrgruvan 
och hur gick det med väderkon-
sten? Väderkonsten övergavs 
och någon egentlig gruvbrytning 
kom inte igång förrän Svartå bruk 
år 1805 åter lät muta in gruvan 
varefter man byggde en hästvind 
för malmuppfordringen och en 
körkonst för vattenuppfordringen. 
Under 1830–1831 byggdes så en ny 
vattendriven konstbyggnad med 
en 1544 meter lång konstgång från 
ett vattenhjul som hade byggts 
efter Svartån vid Åråsabron. Hela 
anläggningen hade kostat omkring 
6000 riksdaler rgs. Åren därefter 
kunde den årliga brytningen ökas 
till ca 250 ton järnmalm, men 
redan på 1840-talet ansågs gruvan 
vara så gott som utbruten.

Håkan Henriksson



10 December 2020 Aktstycket

Norge har sin berömde 
döve skridskokung, 
konståkaren Carl Wer-

ner. Mauritz Sternhammar från 
Örebro lyckades visserligen inte 
tillkämpa sig denna hederstitel, 
men hans idrottsbana som hastig-
hetsåkare på skridskor blev ändå 
framgångsrik.
 Mauritz föddes den 6 april 1870 
i Ekeby socken, söder om Örebro. 
Modern var pigan Anna Lovisa 
Larsdotter vid Högsjö bruk utan-
för Vingåker. Eftersom modern 
inte var gift valde hon att föda bar-
net hemma hos föräldrarna som 
var anställda vid Nynäs säteri. Det 

var också hos morföräldrarna som 
Mauritz fick bo de första nio åren. 
Han ska där ha gått tre terminer 
i småskolan, men han drabbades 
1879 av en svårartad scharlakans-
feber varvid hörseln totalt förlora-
des. Efter att detta hade hänt flytta-
de han i april 1879 till sin mamma, 
som då hade flyttat till Örebro. På 
hösten samma år fick han börja på 
dövskolan i Örebro. Där stannade 
han sedan till 1883 och året därpå 
blev han typograflärling på Örebro 
Tidnings tryckeri. Örebro Tid-
ning kom ut 1881–1899 och ersattes 
sedan av Örebro Dagblad som 
utgavs sex dagar i veckan under 

åren 1900–1956.
 Tryckeriet, som senare blev 
Örebro Dagblads tryckeri, låg på 
Drottninggatan 34. Mauritz bodde 
på 1880-talet med sin mor, som 
då försörjde sig som tvätterska, 
på Kyrkogatan 6, bara ett kvarter 
från arbetsplatsen. På tryckeriet 
blev han sedan kvar som typograf 
i över 35 år. Och någon gång runt 
1890 antar Mauritz släktnamnet 
Sternhammar. Dessförinnan hade 
han efternamnet Johansson. 
 I början av 1890-talet blev 
Mauritz ombudsman i Örebro för 
Dövstumföreningen i Stockholm 
och sedan även för De dövstum-

Mauritz Sternhammar 
– den döve skrinnaren
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mas sjukkassa. Mauritz var också 
styrelseledamot i Örebro Döv-
stumförening 1909–1912.
 Det påstås att Mauritz »kunde 
inte ens stå på skridskor vid 13 
års ålder«, men det hindrade 
likväl inte honom att till slut bli 
en duktig skrinnare. I Örebro 
fanns i slutet av 1800-talet Örebro 
Roddklubb (bildad 1886) vilken 
om vintern även brukade anordna 
skridskotävlingar. Mauritz anmäl-
de sig en vinter till denna tävling 
och placerades därvid bland 
allmänna läroverkets styvaste 
skridskoåkare. Han blev denna 
gång slagen, då han som nybörjare 
inte satt inne med den nödvändiga 
tekniken. Men så blev han bekant 
med Gustaf Fjæstad, Europamäs-
taren på skridskor, och de började 
träna tillsammans. 
 Den 19 februari 1893 hölls 
skridskotävlingar i Lindesberg, 
vars skridskoklubb då hade ett par 
segerrika hastighetsåkare. Örebro 
roddklubb inbjöds att sända en 
representant. Mauritz hade dock 
otur i uttagningstävlingen och 
en annan utsågs att representera 
klubben. Men Mauritz gav inte 
upp utan reste på egen bekost-
nad till Lindesberg och lyckades 
erövra 1:a pris på 500 meter och 

2:a pris på en engelsk mil, medan 
klubbens egen representant inte 
lyckades erövra något pris. Den 12 
mars samma år blev det tävlingar 
i Örebro och då fick Mauritz vara 
med eftersom han nu ansågs vara 
klubbens bäste man. Han lyckades 
rädda 2:a priset på 500 meter åt sin 
klubb och tog 1:a priset på engelska 
milen. Hans skridskoframgångar 
fick dock snart ett abrupt slut. Men 
det var inte endast hans fel utan 
det berodde på att roddklubben 
upplöstes och att det därefter inte 
fanns några ordnade skridskoba-
nor att träna på.
 Han var också intresserad av 
skytterörelsen. Det sistnämnda 
innebar flera både 1:a och 2:a pris 
från segrar vid skyttetävlingar. 
Bland annat erövrade han ett 1:a 
pris på 300 meter för 97 poäng av 
120 möjliga samt ett 3:e pris på 300 
meter mot 10-ringad halvfigur.
 Mauritz deltog som ung även i 
cykeltävlingar, bland annat i Öre-
bro den 19 augusti 1894. I Örebro 
Velocipedklubbs arkiv finns en 
skrivelse daterad den 8 augusti 
1893 författad av Mauritz där han 
till tävlingskommittén anmäler 
sig till en cykeltävling eller »till 
kappritten å 10.000 och 1.000 
meters bana.« I klubbens kassabok 

för år 1894 framgår det att Mau-
ritz betalade en tävlingsavgift på 
1 krona den 15 augusti. Avgiften 
fick han betala eftersom han inte 
var klubbmedlem till skillnad från 
de andra tävlande. Mauritz kom 
dock bara på sjunde plats i bägge 
tävlingarna. På 1000-meterslop-
pet kom han sju sekunder efter 
vinnaren Alfred Thermænius från 
Hallsberg som vann på tiden 1 
minut och 45 sekunder.
 Mauritz gifte sig den 23 juni 1895 
med den jämngamla Anna (kallad 
Anny) Eriksson från Rya utanför 
Lindesberg. Anny var också döv 
och man kan anta att de hade träf-
fats redan vid dövskolan i Örebro. 
De bosatte sig först i bostaden 
Fridhem på Hagagatan 3, men flyt-
tade efter några år till Angelgatan 
4, också på väster i Örebro.
 Mauritz avled av levercancer 
vid blott 52 års ålder den 5 novem-
ber 1922. Mauritz efterlämnade 
frun Anny (1870–1949) och de 
två barnen Elsa (1896–1988) och 
Sandor (1898–1982). Dottern Elsa 
blev lärare och sonen Sandor blev 
en framgångsrik köpman som 1938 
startade företaget AB Sternham-
mar med försäljning av fordonsre-
laterade tillbehör. 

Carl Magnus Lindgren

Anny och Mauritz Sternhammar i 
hemmet på Angelgatan 4 i Örebro. 
Notera alla tävlingspokaler som står på 
skåpet till höger. Foto: privat.
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