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Värmlänning och meteoro-
log. På Arkivens dag den 13 
november kommer han till 
ArkivCentrum i Örebro : Lage 
Larsson, väderpresentatör 
på Sveriges Television. På 
fritiden är han en hängiven 
seglare, så väder och vind 
lär följa honom de flesta av 
dygnets timmar.

¢¢¢ Enligt sökmotorn Goog-
le har han gått till hävderna för 
en hostattack som skakade Rap-
portsändningen den 16 oktober 
2008. – Det kändes som att jag 
hade haft kuddkrig och slagit 
sönder en kudde och fått fjädrar 
i halsen, konstaterade han efteråt.

Lage Larsson kommer ur-
sprungligen från Kristinehamn 
och har sin bakgrund som me-
teorolog och officer i flygvapnet 
och marinen. Där var han i 35 år, 
bland annat under många år på 
Berga örlogsbas vid Hårsfjärden 
söder om Stockholm, där han le-
vererade marin- och helikopter-
prognoser. Samtidigt gjorde han 

Lage Larsson pratar väder 
på Arkivens dag

väderprognoser för Stockholms 
lokalradio under 16 år, innan han 
1995 började på TV.

Han fick lysande recensioner 
för boken »Skärgårdsväder« som 
han skrev för några år sedan 
tillsammans med Jonas Ekblad, 
illustrerad av fotografen Jeppe 
Wikström.

Till Lage Larssons dolda ta-
langer hör att han kan hantera en 
slagruta.

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 ).

Aktstycket Redaktör och ansvarig utgivare :
Bo E I Fransson

Aktstycket nr 62, årg 15

När fåren frös ihjäl 
under höbärgningen

1840 föddes Per Gustav Larsson i 
torpet Stora Stavsjön i Ramunde-
boda. Han har berättat om miss-
växtåren på 1860-talet :

»1867 blev jag lantbrukare och 
det var minsann inte så roligt att 
börja då, för det var det omtalade 
nödåret. När jag kom till Bäcken 
i Viby och övertog gården efter 
svärfar, hade han skördat en fjär-
ding råg och 10–12 tunnor havre. 

( ... ) Det var hemska år 1867–1868 i 
Viby liksom på många andra plat-
ser. I Skarboda såddes ej ett enda 
korn 1867. Jorden var för sur. 1868 
i höbärgningen frös fåren ihjäl vid 
Genstorp, då de voro på bete och jag 
hörde talas om att då man körde 
hem höet från Lagmansängarna 
vid Lassåna så var det stora snö-
drivor överallt. Sådana hårdår har 
vi dock sluppit sedan dess.«

Ur Nordiska Museets samling 
»Folk berättar«. 
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Klimatförändringarna tillskrivs 
i dag de extrema väderleks-
förhållanden som tycks råda 
på vår jord. Men även förr 
kunde vädrets makter slå till 
och lamslå städer och byar. 
Som i Örebro några vår dagar 
år 1900, då stora delar av 
Väster låg under vatten.

¢¢¢ Det började natten till 
den 17 april. Islossningen i Svart-
ån tog en oväntad och kraftfull 
fart under inverkan av storm-
vindar och ett ljummet vårregn. 
Plötsligt var stans träbroar ho-
tade och Storbron blev av med en 
av sina hörnstenar av de framru-
sande vattenmassorna. Ån och 
Älvtomtabäcken steg snart över 
sina bräddar. Södra tomtgärdet 
var det första som översvämma-
des och snart vattenfylldes också 
gärdena norr om ån.

Under dagen tornade de lös-
ryckta isflaken upp sig ned-
anför kanslibron med följd att 
hamnkajen svämmade över. En 
av dammluckorna vid kraftsta-

tionen i Skebäck slogs sönder av 
de sammanpackade ismassorna. 
Längre upp längs Svartån hade 
den gamla dammen vid Snav-
lunda ( mellan Karlslund och 
Lindbacka ) följt med strömmen. 
Virket fastnade nedströms i den 
nybyggda Hagabron, vilket till-
sammans med den packade lö-
sisen bidrog till att åvattnet steg.

Vid 20-tiden släppte alla för-
dämningar och »det nu tätbe-
byggda, trefna och idoga Väster 
hotades att uppslukas af Svartåns 
vårsvällande flöden«, enligt sam-
tida tidningsreferat. Innergår-
darna täcktes av »alnsdjupt« 
vatten, källare och vedbodar fyll-
des och i några små stugor utan 
sockel »steg vattnet upp emot 
sängbottnarna«.

Även boende på östra sidan 
om järnvägen drabbades. Källare 
vattenfylldes och i hotell Conti-
nentals kök stod vattnet fotdjupt.

Vattnet fortsatte att stiga fram 
till midnatt, varefter det så sakte-
liga började dra sig tillbaka.

Många av stans innevånare 

var på benen för att betitta is-
lossningen och dess förödelse. 
Gatorna var förvandlade till ka-
naler. »Men det fanns tyvärr inga 
gondoler på kanalerna, hvilket 
betydligt försämrade den annars 
pittoreska s[ c ]enen«.

Inte sedan 1860 och 1861 hade 
örebroarna varit med om något 
liknande.

Bo E I Fransson

Översvämning på Väster i Örebro 
den 17–18 april 1900.
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När floden kom till Örebro

Ekersgatan mot sydost från 
Tulegatan.



4 SEPTEMBER 2010

U
R

 B
ET

IL
 C

A
R

LS
O

N
S 

P
ER

SO
N

A
R

K
IV

.

Klagomål på att byggnads-
arbetare från andra länder 
kommer till Sverige och job-
bar för lägre lön är inte något 
nytt fenomen. Redan 1855 
gick mureriarbetare i Örebro 
ut i strejk i protest mot att 
det kom arbetare från Tysk-
land och jobbade för låg lön. 

¢¢¢ I arbetarorganet Folkets 
Röst den 16 juni 1855 finns en no-
tis lydandes :

Från Örebro skrifves att denna 
stad den 8 dennes varit skåde-
plats för ett uppträdande af oro-

ande beskaffenhet, i det en mängd 
mureriarbetare förenat sig om att 
förklara sig på intet villkor vilja 
arbeta förr, än några personer, 
hvilka äro tyska till nationen, blif-
vit afskedade från de byggnadsfö-
retag, som de fått åt sig anförtrod-
de, emedan desse »utländningar« 
ansågos göra intrång i uti svenska 
murareyrket och således bidraga 
till en ( måhända ganska nyttig ) 
täflan, hvarförutan nedsättning 
i arbetsförtjensten troddes blifva 
en följd af deras användande. 
Murarne hade lagt sitt uppsåt i 
öppen dag derigenom, att de upp-
hörde med allt arbete, och i stället 

tågade flocktals på gatorna, der-
vid hotande att på hvad sätt som 
helst förpassa de förhatlige »tys-
karne« utur staden. Så vidt der 
var bekant, hade dock de sålunda 
uppretade murarne ej våldfört sig 
å person, eller annorledes gjort 
skada.

Två år tidigare, i juli 1853, rap-
porterades det i pressen att en 
större arbetskonflikt inträffat vid 
järnvägsarbetena strax norr om 
Örebro. Troligtvis handlade det 
om byggnationen av Sveriges för-
sta järnvägssträcka, mellan Nora 
och Ervalla.

Dumpade löner och arbets
nedläggelser på 1850-talet
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 Järnvägsarbetarna krävde 
hög re lön för det arbete de utför-
de, som i tidningen rapportera-
des vara »det ingalunda konstiga 
arbetet att i skottkärror inskofla 
jord eller fortskaffa den«. I protest 
gick 10–12 av arbetarna till en av 
de högre cheferna och förklarade 
att de samtliga arbetare begärde 
sitt avsked. Till svar fick de att 
detta var en fråga som måste lö-
sas på själva arbetsplatsen varpå 
de ombads att inställa sig där kl 
4 följande morgon. ( Med anled-
ning av den besvärande hettan 
mitt på dagen började arbetet så 
pass tidigt mot att man i gengäld 
fick 3 timmars middagsvila. )

Följande morgon kom järn-
vägsingenjören, baron Düben, 
till arbetsplatsen i den tidiga 
morgontimman och när han såg 
att »en mängd arbetare ej syntes 
hugade att sysselsätta sig«, sa han 
att de som inte börjat arbeta kl 5 
blir av med sitt arbete. Baronen 
tillkallade sig de män som upp-

vaktat honom dagen innan och 
sa att de nu helt var skilda från 
järnvägsarbetet. De övriga fick 
ytterligare en tidsfrist fram till 
frukost, men om de inte hade 
börjat arbeta då så skulle även de 
bli avskedade.

Många av de avske-
dade ångrade sig 
dock och menade 
att de blivit förledda 
av orosstiftaren.

Efter frukosten stod fortfaran-
de 120 man fast vid sina krav och 
hade inte börjat arbeta ; samt liga 
av dessa avskedades då. De som 
inte hade deltagit i protesten, 
utan fortsatt att arbeta blev nu 
trakasserade av de avskedade ar-
betarna, »som sökte att frånrycka 
dem spadarne och dylikt, hwarvid 

fleras händer under kampen blef-
vo skadade«.

Många av de avskedade ång-
rade sig dock och menade att de 
blivit förledda av orosstiftaren 
och bad om att återfå sina arbe-
ten. Men de fick då till svar att 
»då de ej betänkt sig i tid, nådens 
dörr för dem wore sluten«.

Att det var många som arbe-
tade vid järnvägsbygget vittnar 
tidningen också om, då de skri-
ver att det trots allt var omkring 
300 som var kvar efter orolighe-
terna och att de 120 avskedade 
arbetarna nog snart skulle kunna 
bli ersatta.

Andreas Jeppsson
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Motstående sida : Loket BJ5 med 
gruståg vid anläggningen av 
Bergslagernas Järnväg år 1876. 
Ovan : Anläggningsarbetare vid 
Säfsnäsbanan.
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Konsum har haft betydelse i 
mitt liv. Min far arbetade vid 
Konsums skofabrik AB Sko-
industri ( långt senare Kem-
bels, när Konsum lagt ned 
sin fabrik med detta namn 
i Stockholm ) i Almby från 
1932 till 1950 – 18 år. Då jag 
är född 1933 hade han sitt 
arbete inom Konsum under 
hela min uppväxt. Han fick 
anställningen 1932 efter lång 
arbetslöshet och trots att han 

hela tiden vantrivdes tordes 
han inte sluta förrän jag var 
vuxen. Utan att han sagt det 
tror jag att det var så.

¢¢¢ Förutom omsorg om 
mig, ende sonen, var det förstås 
min mor och i hög grad det hus, 
egna hem, som han namnriktigt 
uppfört med egna händer under 
kvällar, nätter, det som kallades 
semester. Detta arbete var nöd-
vändigt med den magra lön som 

skoarbetet gav, särskilt och iro-
niskt på »arbetarföretaget« Kon-
sum där ackordet i något slags 
rättvisetänkande aldrig över-
skred avtal. Det kunde det göra 
i den privata, kapitalistiska indu-
strin i sällsynta tider av högkon-
junktur och brist på arbetskraft. 
Det positiva med Konsum var 
en trygghet, åtminstone påstådd 
mot snabba avskedanden i täta 
nedgångsperioder.

Naturligtvis är Konsum myck-

Konsum – fragment från en 
svunnen tid



7SEPTEMBER 2010

U
R 

SK
O

- O
C

H
 L

ÄD
ER

AR
B

ET
AR

N
AS

 F
Ö

R
B

U
N

D
. A

VD
 1

7:
S 

AR
KI

V.

et mer än skofabriken där min far 
arbetade i 18 år, men där fanns 
många typiska »Konsumdrag«, 
varför jag vill berätta litet mer av 
vad jag vet om den fabriken.

Skoindustri, som var fabrikens 
ursprungliga namn, byggdes 
av välkände Örebrokapitalisten 
Johan Behrn 1928 i en modern 
funktionalistisk stil och var Öre-
bros näst största fabrik efter Os-
caria, som var Sveriges största. 
Mycket snart efter byggandet blev 
den affärssynte Behrn medveten 
om den annalkande svåra låg-
konjunkturen. Han sålde då fast-
igheten till Kooperativa Förbun-
det, som till skillnad från Behrn 
alltid gjort dåliga affärer, ofta 

efter strålande uppslag där Luma 
glödlampor, Gislaveds gummi 
är några talande exempel. Kon-
sums skotillverkning var aldrig 
ekonomiskt framgångsrik heller, 
men Johan Behrn drog vinstlot-
ten. Efter Skoindustri ägnade han 
sig aldrig åt tillverkningsindu-
stri, utan ökade sitt under första 
världskriget grundade »gulasch-
kapital« med fortsatta affärer.

Av det jag skrivit hittills kan 
man tro att Konsums skotill-
verkning var helt negativ för de 
anställda, men så var det inte. 
Många bra saker ordnades. Man 
hade en modern personalmatsal, 
man gav personalen tillfälle till 
bra hygien med fina dusch- och 
omklädningsrum, man hade nå-
got så unikt som kvartslampa för 
som man trodde hälsosamt om 
än konstgjort solsken. Många 
fritidsaktiviteter ordnades. Ett 

särskilt minne av detta har jag. 
År 1938 visades i Sverige den för-
sta stora tecknade filmen, Walt 
Disneys Snövit. I Örebro invigde 
den filmen den nya, stora, vackra 
Sagabiografen ( nu Filmstaden ) 
med långa köer. Till den filmen 
inbjöds hela Konsums personal 
på Skoindustri med anhöriga. 
Det blev min första film som jag 
minns väl, men jag minns också 
förspelet som visade kaffeodling 
i Brasilien på svenska Konsums 
egna plantage – så stort var Kon-
sum då.

Att min far vantrivdes nästan 
till döds hade många skäl som 
inte Konsum har all del i. Till ex-
empel cyklade han varje år i varje 
väder 12 km, ofta 24 km, varje 
dag. I dag sägs det vara hälso-
samt, kanske minskar lovorden 
efter 18 år. En positiv sak för min 
far var det särskilda pensions-

Motstående sida : 
Nåtlingsavdelningen på Kembels 
skofabrik på 1950-talet. 
Nedan : Julfest cirka 1959/60 i 
fabriksmatsalen.
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sparsystemet på Konsums skofa-
brik, 3-procentsfonden. Tre pro-
cent av inkomsten avdrogs från 
lönen. Till detta lade företaget 
samma summa. När min far slu-
tade vid 50 år lyfte han sparade 
pengar. För detta startade han 
skomakeri. Och han blev frisk 
och nöjd. Men nu åter till Kon-
sum.

Konsums historia i Örebro är 
väl lik det övriga landet med un-
dantag för den stora skofabriken, 
som försåg hela Sveriges Kon-
sumkunder med rejäla fotrik-
tiga skor av mycket god kvalitet. 
Bristen var en viss tråkighet, då-
lig följsamhet till modetrender. 
Detta sista var ödesdigert. Män-
niskan prioriterar tyvärr trender 
före kvalitet. Konsum i Örebro 
följde en trend som inleddes med 
historien från vävarna i Roch-
dale, England. Man gick sam-
man i kooperativ handel i hela 
kedjan från inköp och tillverk-
ning till försäljning till medlem-
marna i föreningen. Strävan var 
överkomligt pris och god kvalitet 
i kontrast till de enskilda hand-
larnas inte sällan hutlösa vinstin-
tresse. Konsum krossade mono-
pol och sänkte priserna avsevärt. 
Gummistövlar, galoscher, cykel- 
och senare bildäck fick en helt 
annan prisbild, när Konsumägda 
Gislaved startade. Än mer prisre-
ducerande lär Lumalampan va-
rit. Särskilt viktiga var livsmed-
len, t  ex mjölet Kungsörnen från 
kvarnen Tre Kronor i Stockholm. 

Så här kan uppräkningen fort-
sätta och nyttan för den svenska 
arbetarklassen är snarast omätlig. 
Jag vågar inte tänka på vår situa-
tion utan Konsums konkurrens. 
Men något gick snett och verkar 
inte kunna rättas. De vackra och 
funktionella butiker som ritades 
av Sveriges främsta arkitekter på 
det egna arkitektkontoret – det 

var en toppmerit att för en arki-
tekt att ha arbetat där – försvann 
och de nya Konsumvaruhusen i 
marmor och med tårtpappersfa-
sader blev sinnebild för det fula 
i Sverige. I Örebro har marmor-
palatset vid Stortorget ideligen 
byggts om sen starten och är inte 
längre Konsumägt – förlusterna 
för rörelsen måste vara gigan-
tiska. Konsums nya livsmedels-
satsning går mot det sunda och 
gröna, men tyvärr dyra. Vi får 
hoppas på en framgång för det 
som började så bra.

Till sist en historia från Kon-
sums barndom i Närke : En 
konsumbutik hade öppnats i en 
by i Kumlatrakten. Alla skulle 
förstås pröva det nya och byns 
gamla lanthandel blev tom. Men 
så kommer en tungt lastad dam 
som glömt en viktig vara in i 
lanthandeln. »Jag vill ha för fem 
öre jäst.« Lanthandlarn : »Dä kan 
du fälle köpa i bolsjevikboa där 
du köffte dä annra !«

Arne Upling

Springpojke

Varukorgarna av kooperativ 
grön unica
tungbars till medel-
klasskunderna
bättre folk – fru kamrern
arbetarfruarna bar själva sitt 
Eve
och sina små smått kaffegrädde
etthundratjugofem gram kaffe
en halv limpa
mot kvällen sågspånssopade vi 
golvet

Konsum hyrde ut mangelbodar 
vid sina butiker.

Konsums 
mangelbod

Vi leder cykeln genom höst-
kvällen
korgsängen på pakethållaren
in på gården bakom den 
brunskära butiken
mangelborden ligger i dunkel
den är kylig
med lukt av ren fuktig tvätt
mangeln är tung och väldig
skrämmer oss en aning
gör oss högtidliga och tysta
jag bär fram de stora trärul-
larna
mamma rullar på lakan och 
örngott
pappa sköter maskinen
som mullrar fram och tillbaka
på sin eviga kuggvandring
han slår av och på strömmen
för varje rulle som byts
det måste ske exakt
annars kan den tontunga 
överdelen spåra ur
falla, orsaka katastrofen
vi arbetar tysta efter den ut-
mätta tiden
det är en rit
en gudstjänst

Ur Arne Uplings diktsamling 
»Hjältarna rökte Lucky Strike« 
( 1982 )

Mer om Konsum och dess 
verksamheter i Örebro 
finns att läsa i Sällskapet 
Gamla Örebros nyutkomna 
bok »Från gångna tiders 
Örebro«.
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En blek novembersol sänker 
sig sakta under Rankemossens 
martallsrand. Det kan den göra 
med gott samvete. Den har, un-
der dagen, med novembermått 
mätt varit generös med både 
värme och ljus.

Vi har haft det bra, vi som 
jagar rådjur på Grönsjömarken. 
Solvärmen har gjort oss gott, där 
vi stått på våra pass och lyssnat 
med spänning och förväntan på 
taxarnas drev.

Förutom taxdrev och värme 
har vi också sett solen ljus-

sätta det stora hygget mellan 
Kvarnängen och Råtorp på det 
konstfulla sätt, som bara en lågt 
stående novembersol kan. Det 
gräsrika hygget har solen låtit 
glöda i de mest skimrande guld-
nyanser. Inte behöver hyggen 
alltid vara fula, har vi alla lite 
motvilligt fått konstatera.

Dagen har spetsats med att 
Stig fällt ett smaldjur, ett stänk-
djur, för Ayas drev och att Arne 
kunnat följa en grupp på tre 
älgar. Ko och två tjurar, varav en 
gaffel och en 12-taggare, har pas-

serat honom på nära håll. Följets 
fart var starkt decimerat genom 
att den stora tjuren gång efter 
annan fått avbryta trånsjuka 
strykningar över kons länd med 
ilskna utfall mot den mindre 
rivalen.

Så tillbaka till nuet. Jag står i 
Rankemossens lagg något blän-
dad av ett försynt motljus. Jag 
försöker kalla in Aya som för-
svunnit ut över myren med sitt 
rådjursdrev. När jag mellan ett 
par signalserier vänder högerörat 
( det fungerande ) ut mot drev-

Mötet med »Den Store«
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hållet upptäcker jag i laggens 
blötaste del – här så blöt så att ett 
glest vassbestånd fått rotfäste – 
hur en lätt dimma bildats. Den 
hänger, nej den svävar, som en 
fylld gloria över vassområdet 
och bara just där.

Ett tungt men ändå varsamt 
plaskande gör att jag stannar 
kvar med blicken över blötom-
rådet. Plaskandet fortsätter utan 
att jag kan se vem eller vad som 
är upphovet till ljudet. Så händer 
det. Ur dimman, där den är som 
tätast i det övre skiktet, stiger 
något grått och oformligt fram. 
Det vaggar sig trögt framåt full-
komligt overkligt. Så möter »det 
overkliga« det solljus som lyckats 
ta sig över randskogen.

Man brukar prata om »för-
klarat ljus« och här gör uttrycket 
skäl för sig. Förklaringen är att 
jag passeras av en väldig horn-
krona på en väldig älgtjur. Det 
som lurat mig så kapitalt är att 
dimman lyckats skilja kronan 
från kroppen och gjort upple-
velsen helt overklig. Nu när han 
sakta växer fram i all sin väldig-
het är det minsann inget att ta 
fel på. Det är Den Store.

Det välver och spelar i bog-
musklerna när han tar sig upp 
på den fastare delen av mossen. 
Där stannar han. Sakta vänder 
han den väldiga kronan mot 
mig. Spetsarna, sprungna ur 
en palmat krona, blänker i det 
sneda solljuset. Någon tanke 
på att räkna dem har jag inte – 
upplevelsen har en helt annan 
dimension.

Han ser på mig, nedlåtande 
tycker jag, vänder sakta huvudet 
tillbaka i färd riktningen och för-
svinner ljudlöst in i marskogen.

Så är det hela över. Nog 
har jag under ett långt liv haft 
många älgmöten i Hasselfors 
älgrika marker, men det här är 

det finaste. Kombinationen stor-
tjur, orörd myr och november-
dimma blir oslagbart. Jag sätter 
mig ner och tänder min pipa. 
Det känns som det behövs.

Ute på myren driver Aya för 
fullt. Jag bryr mig inte om det 
just nu. Istället drar jag mig 
till minnes brukstjänsteman-
nen Mauritz Magnussons fina 
skildring av »Den förstfödde«, 
också en stortjur som föddes och 
levde sitt liv på Ranke mossen. 
Han slutade också sina dagar 
på Ranken. Stångad och dödligt 
sargad av en yngre vitalare tjur. 
Hans krona hänger nu på bruks-

Anders Lind, född 
1854, var åren 1880–
1927 skogvaktare i 

Grimstens häradsallmän-
ning. Så här berättar han 
om djurliv och jakt vid 
1900-talets början :

»Det fanns rätt gott om både få-
gel och annat. Första åren fick 
vi skogvaktare jaga så mycket 
vi ville, och då sköt jag mycket 
tjäder. ( ... ) En gång sköt jag en 
tupp som vägde 13 skålpund. 
( ... ) Jag vet att jag kunde gå ge-
nom ungskogssnår och ta bort 
100-tals snaror. Att ta djur med 
snara är ett otäckt jaktsätt ( ... ). 
Älg var det också gott om förr. 
Rådjur däremot fanns det inte 
på allmänningen, när jag kom 
dit. ( ... ) Jag minns mycket väl 
när jag såg den första rågeten. 
Jag vaknade en natt och gick 
upp till fönstret för att se huru-
dant vädret var, just då svepte 
en råget förbi. Det var som sagt 

kontoret i Hasselfors. Han var en 
22-taggare.

Dagens tjur är definitivt i 
samma klass. Förmodligen en 
ättling till »Den först födde«. 
Ranken tycks ha samma goda 
inverkan på Hasselfors älgstam 
som Jämtland och Rapadalen 
har på den svenska stammen.

Pipan har slocknat. Jag låter 
hornet åter ljuda men nu är det 
inte bara en signal till Aya utan 
också en fanfar för Den Store.

Vid pennan,
Sten-Ove Pettersson

den första, men sen har de ju 
blivit allt vanligare. ( ... )

Värre än räven var kanske de 
som jagade olovligt. Det värsta 
var inte att de verkligen sköt ett 
eller annat djur, utan det att 
de skadesköt så många. Man 
kunde ibland hitta älgar som 
hoppade kring på tre ben, då 
ett blivit avskjutet. Man förstår 
vad en sådan stackare måste 
lida innan döden kom. ( ... )

Men det händer också      ib-
land att djuren själva går i 
olyckor. Jag minns en gång då 
jag hittade en älgko, som rent 
av begått självmord, då hon 
stuckit huvudet mellan två 
sammanvuxna träd och sedan 
inte förstått att lyfta ur det, 
utan bara dragit och på så vis 
strypt sig själv.«

Emma Ode

Jaktminnen från 1900-talets början
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Kränkt heder med ett blodigt 
slagsmål i Societetshuset 
som följd väckte stor upp-
märksamhet i Örebro 1836. 
I huvudrollerna : boktrycka-
ren Per Magnus Lindh ( den 
slagne ), greve S  R  Löwen 
( misshandlaren ) och värds-
husidkerskan Christina Ros-
ing ( enmansstyrkan som 
skilde de stridande parterna 
åt ).

¢¢¢ Hans Kruse, avgående 
chef för Blicheregnens museum 
och dess lokalhistoriska arkiv 
i danska Kjellerup, har i en text 
av prästen och författaren Steen 
Steensen Blicher från 1836 stött 
på en beskrivning av en synner-
ligen handlingskraftig och stadig 
värdshusvärdinna i Örebro och 
skrev till ArkivCentrum och ville 

veta mer. I sökandet efter ett svar 
stötte vi på kalabaliken i Örebro-
societeten.

Societetshuset
Ett av de tidiga nöjespalatsen i 
Örebro var Societetshuset vid 
Stortorget. Det låg fram till stads-
branden 1854 vägg i vägg med 
stans gamla rådhus från 1662, på 
samma tomt för övrigt där det 
nuvarande rådhuset ligger.

Den ursprungliga byggnaden 
uppfördes 1792 på uppdrag av 
rådmannen Per Adolf Norstedt, 
samme man som grundade Sve-
riges numera äldsta förlag, P  A 
Norstedt & Söner.

Fastigheten såldes 1815 till det 
då nybildade Societetsbolaget. 
Huset byggdes med tiden om och 
till och förvandlades till stans 
nöjestempel. Där inrymdes en 

restaurang i bottenvåningen – 
stans förnämsta för övrigt – och 
över den, på andra våningen, så 
låg möteslokaler i form av klubb-
rum och en stor festsal. Och allra 
högst upp, under takbjälkarna på 
vinden, där spelades det teater.

Restaurangen var som sagt 
förnämlig, portionerna stora och 
priserna någorlunda humana.

Slagsmålet
Här i Societetshuset utspelade sig 
både det ena och det andra av lo-
kalt intresse, men en incident har 
särskilt bevarats åt eftervärlden 
och nått en läsekrets även utan-
för landets gränser.

Stortorget med rådhuset och det 
nedanför belägna Societetshuset 
som det kan ha sett ut år 1810. 
Modell på Örebro läns museum av 
Lars Agger.

Kalabaliken i Örebrosocieteten 1836
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En av de inblandade var 
brukspatronen och boktryckaren 
Per Magnus Lindh. Det var han 
som ägde Lindhska boktryckeri-
et på Kyrkogatan. Det hade han 
ärvt efter sin far Nils Magnus, 
som när han dog hade rykte om 
sig att vara den förnämste bok-
tryckaren i hela landet.

Sonen Per Magnus var inte lika 
driftig, och kanske inte lika trev-
lig heller, för vad som hände på 
Societetshuset den 11 mars 1836 
var att han åkte på stryk av dåva-
rande underlöjtnanten, sederme-
ra översten vid Livregementets 
husarkår, greve S  R  Löwen. Gre-
ven tilldelade honom åtskilliga 
örfilar, så kraftiga att blodet rann 
ur boktryckare Lindh.

Greve S  R  Löwen
Hela detta uppträde bevittnades 
av en förstummad allmänhet, 
bland andra borgmästaren själv, 
som på den tiden hette Lars Gus-
taf Ålund.

Det påstås att det var en rytt-

mästare Vestfäldt som hade upp-
manat greve Löwen att klippa till 
den oförskämde boktryckaren, 
som räddades från ytterligare 
misshandel genom att restaura-
trisen, mamsell Rosing, trädde 
emellan och skiljde stridstup-
parna åt.

I rättegången som följde för-
svarade sig de båda husaroffice-
rarna med att Lindh upprepade 
gånger hade kränkt husarkårens 
heder och därmed tiggt stryk. 

Det enda de beklagade var att 
uppgörelsen hade skett offentligt.

Enligt boktryckare Lindh så 
hade uppträdet sin upprinnelse 
att en viss greve Hamilton hade 
infunnit sig på restaurangen 
klädd i stallkläder. Synnerligen 
olämpligt, tyckte boktryckaren 
och slog av greven hans uni-

formsmössa och kastade ut den 
på torget. Fast egentligen, sa 
Lindh, så hade jag velat kasta ut 
hela karln.

Det slutade så småningom 
inför tinget och med att greve 
Löwen och ryttmästare Vestfäldt 
båda dömdes till böter för miss-
handeln. Det hjälpte sen inte att 
målet togs upp i Svea hovrätt, för 
där skärptes bara bötesbeloppen. 

Löjtnanten och greven Sven 
Robert Löwen vid Livregemen-
tets husarkår i Örebro var onek-

Stortorget år 1835 ( Societetshuset 
till höger ). T  v : översten greve Sven 
Robert Löwen år 1867 ( 1808–68 ).
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ligen stridsduglig. Han deltog 
senare som frivillig i det dansk-
tyska kriget 1848–50 och stred 
då bland annat i slagen vid Ha-
derslev, Bjerringe kirke, Kolding 
och Fredrica. Vid slaget vid Fre-
drica tjänstgjorde han som gene-
ral de Mezas adjutant och lär ha 
utmärkt sig med stort mod. För 
sina insatser hedrades han med 
utmärkelsen Riddare af Danne-
brogsorden.

Blichers sommarresa
Uppträdet i Societetshuset den-
na vårdag 1836 finns omnämnd 
i Steen Steensen Blichers bok 
»Sommarresa i Sverige år 1836«.  
Blicher var på resande fot. Han 
hade anlänt till Stockholm och 
hade på vägen dit passerat genom 
Örebro. Några bekanta i huvud-
staden undrade om han då inte 
hade stiftat bekantskap med en 
viss mamsell Rosing i Örebro och 
vad han i så fall tyckte om henne. 
Blicher skriver i sin bok att »lä-
saren tror förstås, att mamsell 
Rosing måtte vara en stor skön-
het? Ånej, men hon var utmärkt 
i andra avseenden. Hon hade en 
figur som man tänker sig en forn-

nordisk sköldmö, och var dessut-
om så stark, att hon grep mig med 
en hand i bröstet och lyfte upp mig 
från stolen«.

Blicher visste vidare att be-
rätta att mamsell Rosing förestod 
ett gästgiveri i stan och därtill 
ägde »en stor, väl bebyggd, vack-
ert möblerad gård, trakterar lika 
snabbt som gott och hade tre 
vackra uppasserskor i matsalar-
na.« Själv såg hon ut att ha pas-
serat de fyrtio.

Själv presenterades han av en 
medresenär, en ung grosshand-
lare från Göteborg, lite spjuver-
aktigt som furst Blücher från 
Preussen. Mamsell Rosing ska 
då ha svarat : »Å, är det du, din 

Den bastanta och 
energiska värdshus-
idkerskan mamsell 

Christina Rosing arrenderade 
Societetshuset i Örebro från 
1831, fram till sin plötsliga 
död sex år senare. Dessför-
innan bedrev hon gästgiveri 
på Westra kyrkogatan, i går-
den nr 135 Söder, för övrigt 
i samma kvarter där Arkiv-
Centrum nu ligger.

lille skit ! Jag kan se i dina ögon att 
du är förtjust i flickorna. Medan 
maten lagades och vi åt spanku-
lerade hon med fasta, avmätta 
steg fram och tillbaka i salen och 
skröt – som en kvinnlig Jacob von 
Thyboe [ bekant från en av Ludvig 
Holbergs komedier ] –, så håret 
reste sig på huvudet.« 

Temat för hennes skryt var ett 
bråk som hade ägt rum i gäst-
giveriet några dagar innan och 
som hon själv hade fått slut på 
genom att agera polismästare och 
länsman, dvs ingripa i slagsmålet 
mellan greve Löwen och bok-
tryckare Lindh. 

Blicher slutar sin berättelse 
med att »hon grep mig i bröstet, 
då hon handgripligt skulle visa 
mig, hur hon hade ruskat om en 
av de värsta bråkmakarna. Jag 
har stor respekt för mamsell Ros-
ing, och skulle jag komma tillbaka 
till Örebro skall jag noga akta mig 
för att ställa till bråk i hennes 
hus.«

Bo E I Fransson

Mamsell Rosing i egen hög person
¢¢¢ Anna Christina Rosing 
föddes i Norge 1796. Modern var 
norska, men hennes far var fält-
skär från Vedevåg. Hon kom till 
Örebro från Kristinehamn 1819. 
Hon blev aldrig gift, men hade en 
period en fosterdotter, Johanna 
Christina Carlqvist. Hon hade 
därtill fyra syskon. Två av dem 
dog i unga år i Örebro och de två 
andra – tvillingar – flyttade till 
Stockholm.

Mamsell Rosing ägde gården 

136 och 137 Söder mitt i Örebro, 
alldeles bredvid Nikolaikyrkan, 
på dåvarande Norra kyrkogatan 
( nuvarande Vasagatan 13 och 15 ). 
Till fastigheten hörde dessutom 6 
sjättedelar ladugårdsjord.

I noteringen om Christina 
Rosing i församlingens liggare 
över döda år 1837 har kyrkoherde 
Per Olof Gravander noterat döds-
fallet ovanligt utförligt. Han skri-
ver att näringsidkerskan Chris-
tina Rosing, född i Norge, arren-

Den danske författaren Steen 
Steensen Blicher ( 1782–1848 ).
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derade mathållningsrättigheten i 
Societetshuset med adress nr 164 
och 165 Söder. Han berömmer 
henne för att vara »en ordentlig 
människa, rask i sina företag, och 
även mycket välgörande. Rättsin-
nad.« Han kan inte heller låta bli 
att notera att »Hon efterlämnade 
mycken förmögenhet.«

Den sista anmärkningen ägde 
nog sin riktighet. Av hennes bo-
uppteckning kan man se att hon 
i hemmet hade kontanter upp-
gående till över 1  800 riksdaler 
banco ( vilket motsvarar drygt 
190  000 kronor år 2009 ). Hon 
ägde smycken och föremål i guld 
och silver. I källaren förvarade 
hon stora mängder viner : Hoch-
heimer, Johannisberger, Rhenskt, 
Chambertin och Château Mar-
gaux, madeira, portvin och 
cognac. Därtill 142 halvbuteljer 
och en låda helbuteljer Cham-
pagne.

Särskilt beläst verkar hon inte 
ha varit. Biblioteket bestod av en 
lagbok, 1807 års lagsamling, en 
bibel, Ekmanssons postilla och 
fyra gamla böcker.

Sammanlagt efterlämnade hon 
en förmögenhet på drygt 10  000 
riksdaler banco ( vilket i 2009 års 
penningvärde motsvarar varor 

och tjänster till ett värde av drygt 
1 miljon kronor  eller 33,7 miljo-
ner kronor i lön för manliga in-
dustriarbetare/hantlangare*).

Noteras kan att en av kombat-
tanterna i Societetshuset 1836, 
greve Sven Robert Löwen, stod i 
skuld till mamsell Rosing. Han 
var skyldig henne närmare 500 
riksdaler banco ( motsvarande 

En middagsservering anno 1853 om 
än inte på Societetshuset, utan på 
ångbåten Örebro.

»Hon efterlämnade 
mycken förmögen-
het.«

drygt 50  000 kronor år 2009 ). 
Och inte bara han. Rader av fina 
herrar var skyldig henne pengar ; 
ett axplock : ryttmästaren greve 
Kalling på Myrö, doktor Andrén, 
hovmarskalken friherre Wrang-
el, greve Rosen, baron Adelsvärd, 
friherre Lejonhufvud, friherre 
Armfeldt, friherre Wrede, stads-
fiskal Hertzman, greve Piper, 
häradshövding Wallgren, baron 
Ridderstolpe, greve Wachtmeis-
ter och kronobefallningsman 
Göthlin. Stans societet åt ur hen-
nes hand, både bildligt och bok-
stavligt.

Christina Rosing avled den 9 
februari 1837, 40 år gammal.

Bo E I Fransson
* http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html
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Brasilianskt arkivbesök

Det var brasilianskt 
besök på ArkivCen-
trum i somras. Mar-

ciano Kappaun från Projekt 
Identitet och Minne i São 
Paulo hälsade på tillsammans 
med Evangeliska Frikyrkans 
region ledare för Latiname-
rika, Anna-Maria Jonsson.

¢¢¢ Marciano befann sig på 
en månadslång Sverigevistelse 
för att dokumentera Örebromis-
sionens tidiga historia i delstaten 

Rio Grande do Sul.
Det började med att Erik Jans-

son sändes ut av Filadelfiaför-
samlingen i Örebro. Detta ti-
diga missionsarbete kommer att 
uppmärksammas nästa år med 
en jubileumsbok och en minnes-
utställning.

Bo E I Fransson

Ovan : Anna-Maria Jonsson och 
Marciano Kappaun. Nedan : 
Missionär Erik Jansson döper 
församlingsmedlemmar i Guarany i 
Brasilien.
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Ny bok om 
väckelsens 
samlingshus

Olle Bergströms nya bok 
vill ge en enkel redogörelse 
för väckelsens ingång i 
tre centrala kommuner 
i Örebro län, samt ge en 
bild av de missionshus och 
kapell som uppfördes av de 
framväxande föreningarna 
och församlingarna i det 
berörda området.
 Många av dessa gamla 
missionshus och kapell 
håller nu på att försvinna. 
Därför är det viktigt att 
påminna om deras histo-
ria och att försöka rädda 
församlingarna arkiv.
 Boken släpps lagom till 
årets bokmässa i Örebro 
den 29–30 oktober.

Örebro Musiksällskap • SPF 
Hallsbergsbygden • SPF Almby-Norrbyås • 
Nilam & Co HB, Nynäshamn • Danfo AB, 
Nora • Föreningen Finnstigen, Hällefors 
• Örebro dövas pensionärsförening • 
Almby Röda Korskrets • NF Bergslagens 
Solsport, Nora • Markebäcks Gård, 
Askersund • Mullhyttans Bygdeförening • 
Hjärt- och lungsjukas förening i Örebro • 
Uskavigården, Nora • Föreningen L&SEK • 
GS Mälardalen avd 10.

Välkomna som 
nya medlemmar !
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Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO

ArkivCentrum
Hösten 2010 

SEPTEMBER
22 september kl 18.30
Filmvisning ur arkivets 
gömmor.

25 september
Lördagsöppet kl 10.00-14.00.   
Kom och forska om företag 
och föreningar i Örebro län.

OKTOBER
4 oktober kl 14.00
Fika med Fransson.
Bo Fransson spelar 
önskeskivor till kaffet.

20 oktober kl 18.00
Föreläsning av Henrik 
Lindström som tillsammans 
med sin bror Fredrik skrivit 
boken »Svitjods undergång 
och Sveriges födelse«. Om 
1200–talets Sverige.

30 oktober  
Lördagsöppet med bokloppis 
kl 10.00–14.00. Fynda 

både gamla och nya böcker 
eller forska om företag och 
föreningar i Örebro län. 

NOVEMBER
13 november kl 11.00-15.00
Arkivens dag.
Tema : Klimat. Öppet 
hus med guidade turer 
och utställningar. TV-
meteorologen Lage Larsson 
föreläser.
 
27 november
Lördagsöppet kl 10.00-14.00   
Kom och forska om företag 
och föreningar i Örebro län.

DECEMBER
9 december kl 18.30
Håkan Henriksson föreläser : 
»När kosackerna kom till 
Askersund«. Ukrainska 
kosacker som krigsfångar 
i Sverige under det stora 
nordiska kriget.


