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I början av 1860-talet utgav 
C A Rohloffs bokhandel 
i Örebro en serie om sex 

litografiska bilder med kända 
vyer från staden.Bilderna är 
tecknade och litograferade av en 
dansk konstnär, Johan Thorsoe 
och föreställer Örebro Teater, 
Stora Hotellet, Örebro kyrka 
(Nikolaikyrkan), Karolinska 
Läroverket, Slottet samt Örebro 
från östra sidan. Ett av Sveriges 
mest kända stentryckerier vid 
den här tiden, A J Salmssons i 
Stockholm har tryckt den första 
upplagan. 

Bilden på framsidan är den 
på Örebro kyrka. Alla bilderna 
finns att köpa som vykort hos 
ArkivCentrum antingen styck-

vis eller hela uppsättningen 
om sex motiv. De övriga fem 
motiven kan ni se på tidningens 
baksida.

I detta nummer av Aktstycket 
skriver vi bland annat om 
släkten Gumælius. En av dessa, 
Gustav Wilhelm  Gumælius, var 
kyrkoherde i kyrkan under åren 
1854–1877. 

I slutet av tidningen har vi 
ett collage med vyer tagna från 
kyrkans torn som under våren 
och sommaren restaurerats. 
 ArkivCentrums Emma Ode 
fick följa med upp på byggnads-
ställningarna och fotografera. 
Vi har jämfört dessa med en del 
gamla fotografier som vi har i 
våra arkiv.
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Ursprunget till släkten 
Gumælius finns i Små-
land. Runt sekelskiftet 

1600 bodde en bonde vid namn 
Måns tillsammans med sin fru 
Elsa i hemmanet Gummarp i 
 Torskinge socken. År 1610 får de 
ett gossebarn som de döper till 
Jonas. Fadern Måns låter sin son 
studera till präst och enligt tidens 
skick latiniserar Jonas Månsson 
sitt namn och lägger till fäderne-
gården som efternamn och kallar 
sig, Jonas Magni Gumælius. 

Jonas och hans fru Maria fick tio 
barn, sex döttrar och fyra söner. 
Yngsta sonen fick namnet Johan 
och han fick en son som hette Jo-
han och han fick en son som hette 

Johan och han fick en son som 
hette Karl Magnus. 

Denne Karl Magnus fick sex sö-
ner under 1780–1790-talen och det 
är framför allt två av dessa som vi 
skall titta lite närmare på: Gustav 
Wilhelm och Otto Joel. 

Bröderna Gumælius
Vi kan dock först konstatera att 
två av bröderna, Karl Magnus och 
Jonas Fredrik, dog i Stockholm. 
Dessa två har ingen koppling till 
Örebro län.

Äldste brodern Jan Erik präst-
vigs 1812 och blir samma år 
huspredikant hos friherrinnan 
Cederhielm på Segersjö samt pas-
torsadjunkt i Lännäs. År 1815 blir 

han vice komminister i Asker samt 
skolmästare i Hardemo. År 1834 
blir han komminister i Mosjö och 
Täby. Han dör 1846. 

Adolf Filip, näst yngst i brödra-
skaran, studerade först i Uppsala 
och blev sedan underofficer i Svea 
artilleriregemente. Han prästvigs i 
Strängnäs 1819 och under det föl-
jande decenniet är han biträdande 
präst på ett flertal ställen i Söder-
manland. År 1830 hamnar han i 
Örebro län som biträdande präst i 
Asker, Viby och Ekeby ända fram 
till 1843 då han blir komminister 
i Ekeby och Gällersta. År 1855 blir 
han kyrkoherde i Lännäs där han 
senare dör år 1861.

G W författaren
Gustaf Wilhelm föddes som 
nummer tre i brödraskaran. Han 
började studerade i Strängnäs och 

Släkten Gumælius

Släkten Gumælius har haft ett starkt inflytande på Örebros his-
toria. Under drygt 100 år var Gumælius ett namn som ständigt 
var på tapeten i Örebro. Från det att Otto Joel flyttade till Örebro 
1830 och blev rektor för Karolinska läroverket till dess att Julius, 
Örebros siste Gumælius, år 1933 avsade sig ledarskapet för 
Nerikes Allehanda och senare dog år 1958. 

Avtäckningen av Engelbrekts-
statyn på Stortorget i Örebro 

den 14 oktober 1865. 
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fortsatte senare i Uppsala. Hans 
främsta intresse var språk, de 
orientaliska och de klassiska. Han 
var även historiskt intresserad och 
studerade de fornnordiska språ-
ken. Kombinationen av språk och 
historia samt den nationalistiska 
anda som präglade studentsta-
den Uppsala påverkade troligen 
Gustaf Wilhelm starkt. Under sin 
tid i studentstaden tillhörde han 
nyromantiska och götiska littera-
turgrupper och skrev både prosa 
och romaner. Han var bland annat 
medlem i Götiska Förbundet som 
hade bildats 1810 som en reaktion 
på att Sverige hade förlorat sin 
östra rikshalva, Finland. Man ville 
återupprätta den svenska stolt-
heten genom att lyfta fram vårt 
fornnordiska arv och på så sätt 
framkalla en ny era av ”nordisk-
skandinavisk fosterländsk tidsål-
der av heroism”. Gustaf Wilhelm 
var flitigt förekommande i skrifter 
och poetiska kalendrar som gavs 
ut av Götiska förbundet och andra 
liknande sällskap. 

Första historiska romanen
Gustav Wilhelm umgicks i samma 
kretsar som ett antal välkända 
namn från tiden som tillhörde 
den nyromantiska nationalistiska 
rörelsen: Atterbom, Tegnér, Geijer 
och Almqvist för att nämna några. 
Detta klimat och denna påverkan 
fick Gustav Wilhelm att författa en 
historisk roman som utspelade sig 
på medeltiden. Verket hette Thord 
Bonde och betraktas som den 
första svenska historiska roma-
nen. Många år senare kom Gustaf 
Wilhelms diktning och vurm för 
de svenska forntida hjältarna att 
sätta prägel på Örebro. En prägel 
som vi än idag kan beskåda här i 
Örebro. År 1858 gav han ut dikt-
verket Engelbrekt. Några år senare 
startas en nationell insamling i 
syfte att resa en staty över folkhjäl-
ten på Stortorget. Den 14 oktober 
1865 förverkligas projektet och 
Engelbrektsstatyn invigs av kung 

Karl XV. 
Det var en pompös invigning 

och vid statyavtäckningen para-
derade ett kompani skarpskyttar 
från Stockholm, en 700 man stark 
bataljon som bildats av skarpskyt-
tar från Örebro län, ett kompani ur 
Nerikes regemente, en skvadron ur 
Livregementets husarer och två av-
delningar ur stadens skolungdoms 
kadettkår av blivande skarpskyttar. 

Yngling i kyrktornet
En historia berättar att det vid in-
vigningstillfället var så mycket folk 
vid Stortorget att en yngling tagit 
sig upp i kyrktornet och öppnat en 
lucka i urtavlan för att kunna se 
tillställningen lite bättre. Och mitt 
i prosten Gumælius högstämda 
tal om folkhjälten så rör sig en av 
visarna på klockan och drämmer 
till ynglingen i huvudet. Han ger 
till ett illvrål varpå kungen skall ha 
rutit till och undrat vad det var för 
en rackare som störde andakten. 

Senare på kvällen 
hölls en galamiddag 
för kungen och de 
finare gästerna i Stora 
hotellets gästvåning 
där naturligtvis Gus-
taf Wilhelm deltog. 
För skarpskyttarna 
som tillsammans 
utgjorde runt 1200 
personer hade det 
ordnats festligheter i 
teaterhuset. Där trak-
terades de med, som 
det står i tidningen, 
”Gud vet hur många 
pund kött, skinkor, 
korv och dylikt 
varjämte öltunnor 
och brännvinskaggar 
fanns placerade här 
och var i vinklar och 
vrår.” 

Kvällen avslutades 
med ett fyrverkeri 
som avfyrades från 
Frimurareholmen. 

Gustaf Wilhelm blir präst
Gustav Wilhelm ville nog helst 
ägna sig åt det litterära och akade-
miska, men 1828 avslutar han sin 
karriär i Uppsala och som 40-åring 
flyttar han tillbaka till sin gamla 
skolstad Strängnäs. I och med sin 
språkliga begåvning hade han fått 
i uppdrag att översätta ett grekisk-
tyskt lexikon till svenska. Det var 
bokförläggare Lindh från Örebro 
som beställt översättningen som 
skulle ges ut i små häften som man 
kunde prenumerera på, varför det 
var viktigt att översättningsarbetet 
flöt på. I korrespondensen med 
Lindh (som finns bevarad på Öre-
bro läns museum) kan man utläsa 
att Gustav Wilhelm hade ekono-
miska bekymmer. Lindh föreslår 
då att han ska låta prästviga sig för 
att kunna ta en välbetald kyrko-
herdetjänst. År 1832 prästvigs han i 
Strängnäs och samma år tillträder 
han som kyrkoherde och prost i 
Viby i Närke. 

Gustaf Wilhelm Gumælius
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Tiden i Viby
Gustav Wilhelm stannar på kyrko-
herdeposten i Viby i 19 år. Under 
sin tid där hinner han med en hel 
del. Bland annat genomdrev och 
grundade han socknens första 
folkskola och sockenbibliotek. Han 
tog initiativ att starta läseförening, 
sockenapotek och brandstodsför-
ening. Han var med och star-
tade Viby sparbank, som var den 
tredje lantsparbanken i landet och 
dessutom Viby hushållningsgille. 
Hushållningsgillena tog aktiv del 
i utvecklandet av jordbruket och 
verkade för att informera om nya 
jordbruksmetoder såsom cirkula-
tionsjordbruk, djurhållning, skogs-
bruk m.m. Gustav Wilhelm var 
själv väldigt trädgårdsintresserad. 
Vid prästgården i Viby utvecklade 
han sina idéer och kunskaper och 
hade en trädgårds- och parkan-
läggning som även innefattade 
växthus med unika växter. Till-
sammans med hushållningsgillet 
ser han även till att anordna en 
hantverksutställning i Viby år 1836. 

Detta var något som var tämligen 
ovanligt på den här tiden, i synner-
het på landsbygden. 

Flyttar till Örebro
År 1853 blir Gustav Wilhelm 
kyrkoherde i Örebro. Han är då 64 
år gammal och har gift sig och fått 
fyra barn. Men engagemanget för 
att utveckla samhället avtar inte. 
Han var en utpräglad reformvän 
och ivrade för uppfostran och 
kultur. Han satt i riksdagen mellan 
åren 1840–1869 och var alltså med 
1842 när folkskolestadgan klub-
bades igenom. Redan året efter han 
kommit till Örebro, 1854, ser han 
till att staden får sin första små-
skola. 

Byggnaden hade ursprungligen 
varit ett värdshus beläget vid ham-
nen i Skebäck. Huset monterades 
ned och flyttades till Ladugårds-
skogen. Den före detta festsalen 
på övre våningen gjordes om till 
skolsal och krogrummen i nedre 
våningen blev lärarbostad.

Teknis och Gumælius
Några år senare, 1857, är han en av 
de drivande som ser till att Örebro 
tekniska elementarskola byggs. 
Skolans första lokal var belägen i 
hörnhuset Nygatan 19 och Köp-
mangatan 18. Då intresset för 
skolan var stort blev denna lokal 
snart otillräcklig varvid skolan 
fyra år senare flyttades till nyin-
redda lokaler i rådhuset vilka efter 
dåvarande förhållanden uppfatta-
des som rymliga och prydliga. Inte 
förrän år 1901 byggs ”borgen”, den 
byggnad som vi idag förknippar 
med Teknis.

År 1862 ser han också till att det 
byggs en folkskola i Örebro. Skolan 
var belägen på Kungsgatan och 
byggnadsmaterialet till skolan tog 
man från det nyligen rivna Rådhu-
set. Bland annat hade man återan-
vänt trappan och rådhusporten. 
Skolan fick namnet Gumælius-
skolan. Den har ingen koppling till 
dagens Gumæliusskola mer än till 
namnet då det är Gustav Wilhelm 
som skolorna fått namn efter.

Två av de skolor som Gustav Wilhelm var med att etablera i 
Örebro var småskolan på Ladugårdsängen och folkskolan 

på Kungsgatan. 
Till höger: Örebros första småskola. 

Ovan: Gumæliusskolan på Kungsgatan. 
Ovan till vänster: Gumæliusskolans trappa och  port som  

återanvändes från det gamla rådhuset. 

FO
TO

G
R

A
FI

ER
 U

R 
SV

EN
SK

A 
ST

A
D

SM
O

N
O

G
R

A
FI

ER
, Ö

R
EB

R
O

 1
9

45



6 September 2017 Aktstycket

Rektor Otto Joel
Otto Joel var yngre bror till 
Gustav Wilhelm och det påstås 
att det fanns en viss tävlan mellan 
bröderna om vem som utmärkte 
sig mest. Otto Joel hade även han 
studerat i Uppsala och var liksom 
brodern inriktad på det språkliga 
och historiska området. Bland 
annat skrev han läroböcker om 
Sveriges historia och statskunskap 
och Hebreiska för nybörjare. Efter 
studierna i Uppsala flyttade Otto 
Joel till Strängnäs 1820 där han så 
småningom blev vice rektor. 

1829 blir han utsedd till rektor 
för Karolinska Läroverket i Örebro 
och tillträdde den 1 maj året efter. 
Han hade rykte om sig att vara en 
riktig tyrann, om man inte upp-
förde sig så blev man bestraffad 
både hårt och skoningslöst. Varje 
onsdagseftermiddag samlades 
eleverna i skolans aula till något 
som gick under namnet ”klad-
den”. Eleverna fick själv redogöra 
för sina synder under den gångna 
veckan, varefter rektor Gumæ-
lius själv delade ut straffen. I en 
beskrivning av ett sånt här tillfälle 
står det: 

 ”Kort och satt, med ett ljust, 
stort och friskt ansikte vars blå 
vassa ögon blev ännu vassare, när 
brillorna sköts upp i pannan, var 
Gumælius med sina kullriga pro-
fessorsaxlar en sann rektorstyp av 
det kraftiga slaget. När han spände 
blicken i en pojke, var det omöjligt 
att ljuga sig undan. När han röt till 
darrade de djärvaste och när han 
straffade blev även de mest hård-
barkade varse om att de levde.”

Var man skyldig utdelades 
örfilar, luggning, och rapp med 
rotting eller ris och efter att straffet 
utdelats fick man ställa sig vid ka-
kelugnen till allmänt beskådande. 
Vidare berättas det att: ”Vid utde-

landet av straffet erinrade rektorns 
utseende om det skräckinjagande 
anletet på Gorgosskölden. Man 
tittade helst bort för att ej stelna av 
fasa.” 

I samtiden tyckte man dock att 
detta var en positiv egenskap. Man 
menade att läroverken befann sig i 
ett slapphetstillstånd när det gällde 
skoltukt och att denna stränghet 
var av godo för att få ordning på 
disciplinen vid läroverken. 

Reformerar skolan
Men Otto Joel var inte bara en 
fruktad lärare och rektor, han lyfte 
dessutom Karolinska läroverkets 
status.  När han började 
som rektor var skolan en 
vanlig trivialskola men 
genom hans ansträng-
ningar och benägenhet att 
reformera undervisning-
en ökade skolans status. 
Bland annat införde han 
ämnesläs-

ning istället för den traditionella 
klassundervisningen. När han 
tillträdde som rektor var skolan 
inrättad i en mindre träbyggnad 
som låg på den tomt där Central-
palatset idag ligger men 1832 stod 
den nya byggnaden klar på den 
plats där den ligger idag.

Så småningom blev hans skola 
en av de största och mest ansedda 
i hela landet med över 400 elever. 
Då hade han infört sådana nymo-
digheter som både gymnastik och 
teckning på schemat. På äldre dar 
ändrade han åsikt om skoltukten, 
eleverna skulle få en mildare upp-
fostran. Han bytte sin inställning 

Den fruktade rektorn och 
läraren Otto Joel och infällt 
Gorgosskölden, målad  av 
Caravaggio runt år 1600. FO
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så totalt att han kom i konflikt med 
de övriga lärarna på skolan som 
inte höll med honom. Det slutade 
med att han avgick i förtid då han 
inte fick med sig kollegiet om hans 
nya mjuka stil. 

Nerikes Allahanda
Otto Joel var engagerad på många 
andra plan än bara inom sko-
lan, genom åren satt han med i 
styrelsen för de flesta av stadens 
politiska institutioner. Ofta var 
han frustrerad över den tröghet 
som dessa institutioner hade och 
såg sig tvungen att kunna agitera 
för sin sak i ett annat forum. År 
1843 startade han tillsammans 
med stadsfiskalen Svante Falk 
Nerikes Allehanda (eller Nerikes 
Allahanda som den hette i början, 
ända fram till 1868) för att kunna 
få gehör för sina åsikter. 

Nerikes Allehandas första 
lokaler var inrymda i Falkens gård 
på Fabriksgatan. På nedre botten 
var det sätteri och tryckeri och en 
trappa upp var det redaktion och 
kontor. 

Kritiker
Den nya tidningen väckte genast 
uppseende då Otto Joel inte drog 
sig för att kritisera sådant som han 
tyckte var fel med stadens skötsel. 

 I det första numret beskriver 
Otto Joel syftet med den nya tid-
ningen:

”I ändamål att för denna Provin-
ce bereda ett i många hänseenden 
saknadt tillfälle, dels att åt den of-
fentliga discussionen öfwerlemna 
frågor som röra ortens wigtigare 
angelägenheter… [och här räknar 
han upp ett antal exempel] …
och dels att, genom meddelande 
af underrättelser från länets alla 
delar, om communernas inre an-
gelägenheter, Personer, Ställningar 
och förhållanden åwägabringa 
en närmare bekantskap emellan 
dem, och en allmännare känne-
dom om dem och deras offentliga 
lif, för att dymedelst undanrödja 
den märkliga okunnighet, som 
owedersägligen i detta hänseende 
allmänt råder.”

Man säger också att tidningen 
står för en liberal politisk inrikt-

ning och menar att 
det i staden finns 
ett behov av att 
opinionens röst 
ska kunna göra sig 
gällande. 

En gång i veckan
Inledningsvis kom tidningen bara 
ut en gång i veckan. Vilket kunde 
få olyckliga konsekvenser vad gäl-
ler nyhetsrapportering. 

Till exempel föll det sig så illa 
vid ett tillfälle att samma dag som 
upplagan gått i tryck fick man 
reda på att kungen (Karl XIV 
Johan) avlidit. Varpå man missade 
denna nyhet och när det var dags 
för nästa nummer så var nyheten 
redan allmänt känd och saknade 
då nyhetsvärde. Man konstaterade 
då endast kort att kungen hade 
avlidit. Detta kan nog ha varit en 
kombination av att nyheten mis-
sades och att man hade haft en 
kritisk inställning till kungen.

Tre och ett halvt dussin
Trots att Otto Joel gjorde så mycket 
för att förbättra staden fick han 
inte någon vidare ekonomisk belö-
ning för de insatser han gjorde. 
Snarare fick han utgifter. Rektors-
lönen var inte stor och tjänstebo-
staden på Storgatan var inte direkt 
någon lyxvåning. 

Högtidsrummet var tapetserat 
med tidningspapper och i de övri-
ga rummen var det nakna stockar 
med mossa växande i springorna. 

Otto Joel brukade dessutom 
skämtsamt säga att han hade tre 
och ett halvt dussin barn; först 
fick han tre söner och sedan sex 
döttrar. 

Arvid
Otto Joels äldste son Arvid 
Gumælius var den som skulle få ta 
vid som huvudman i familjen. År 
1854 efter avslutade studier får han 
anställning som telegrafassistent 
vid det nyinrättade telegrafverket i 
Örebro. Två år senare vid en ålder 
av 23 år blir han telegrafkommis-
sarie. Dessutom hjälper han till att 
redigera sin fars tidning och tar 
snart över ansvaret som huvud-
redaktör. 1865 blir han tidningens 
huvudägare och ansvarige utgi-

Otto Joels äldste son 
Arvid Gumælius fick 
ta över ansvaret som 
huvudredaktör för 
Nerikes Allehanda.FO
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vare. Arvid driver Nerikes Alle-
handa vidare i samma anda som 
sin far. Under hans tid utvecklades 
tidningen till att bli en av de mest 
ansedda landsortstidningarna i 
landet. 

Systrarna får jobb
Arvid låter dessutom sina systrar 
Eva, Sofia och Ulrika arbeta vid 
tidningen under kortare perioder.

Näst äldsta systern Sofia hade 
under en tid fått arbeta vid an-
nonsavdelningen. Arvid hade 
insett att framtiden för tidnings-
branschen var att ta in annonser 
som man kunde få betalt för. På 
den tiden fick man gå med sitt 
annonsärende till tidningsredak-
tionen och den annonsansvarige 
skrev sedan ihop en passande 
annons åt kunden. Sofia hade lätt 
för att skriva, och kunde formulera 
en rak och begriplig text så att 
kunden blev nöjd. 

Annonsdrottningen
Sofia var en driftig kvinna och såg 
här en möjlighet att kunna för-
sörja sig själv. År 1877 flyttar Sofia 
till Stockholm. Med 19 kronor på 
fickan och ytterligare 35 lånade av 
brodern Arvid hyrde hon sig en 
liten lägenhet bestående av 
två rum på Mynt-
gatan 1 i Gamla 
stan. I det ena 
rummet inrättade 
hon ett annons-
kontor och det 
andra var hennes 
bostad. Hon beslu-
tade sig för att starta 
en annonsbyrå där 
hon skulle fungera 
som ett mellanled 

mellan de annonserande kunderna 
och tidningarna. Efter en något 
trög start fick hon plötsligt en 
beställning som gjorde att det blev 
ordentlig fart på affärerna.

Gumælii annonsbyrå
Hällefors bruk beställde en annons 
som skulle införas på förstasidan 
av Dagens Nyheter och ett antal 
större landsortstidningar. Annon-
sen kostade 217 kronor och 70 öre. 
En ansenlig summa på den tiden. 
Efter det så rullade det på Gumælii 
annonsbyrå som utvecklade sig 
till den största i Sverige. Sofia hade 
känsla för affärer och kunde dess-
utom skapa förtroende. Många av 
de kunder som annonsbyrån skaf-
fade sig stannade hos henne åtskil-
liga år vilket gjorde att hon hade 
en stabil bas att stå på. S. Gumælii 
Annonsbyrå expanderade och 
snart hade man filialer i Göteborg, 
Malmö, Oslo och London.

Stort nätverk
Hon var också bra på att utnyttja 
sina nätverk, hon var med i många 
sammanhang och hade många 
vänner. Hon var bland annat, som 
en av de första kvinnorna, medlem 
av Publicistklubben där hon fick 
kontakt med inflytelserika per-
soner i tidningsbranschen. Hon 
var också en del av den kvinnliga 
kultureliten och var aktiv i bland 
annat Kvinnoklubben, Fredrika 
Bremerförbundet och Föreningen 
för Kvinnans Politiska Rösträtt. 
Sofia Gumælius har gått till his-
torien som en av Sveriges främsta 
kvinnliga entreprenörer, och 
kämpade hårt för kvinnans rättig-
heter. Hon anställde inledningsvis 
enbart kvinnor i sin annonsbyrå, 
med ett undantag: hon hade en 
manlig springpojke. 

Hon var personlig vän med både 
Fredrika Bremer och Selma La-
gerlöf. När Sofia dog 1915 flaggade 
alla Stockholms tidningar på halv 
stång. Selma Lagerlöf skrev till 

Prislista från 
S.Gumælii 
Annonsbyrå från 
1907 och en bild 
på Sofia Gumælius 
ur  tidningen Idun.
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Julius, 
Örebros 
sista 
Gumælius.

Sofias svägerska att:
”Det är som en storfura i skogen 

hade brakat omkull, marken dar-
rar och gungar under en. … Man 
känner att något stort gått bort.”

Gösta Berlings saga
Släkten Gumælius var också starkt 
bidragande till Selma Lagerlöfs 
framgångar som författare. Sofia 
hade lärt känna en ung och oerfa-
ren Selma Lagerlöf och introdu-
cerat henne för sina bekanta. En 
av dessa var friherrinnan Sophie 
Adlersparre, även hon en pionjär 
inom den svenska kvinnorörelsen. 
Selma hade låtit Sophie läsa några 
utkast ur en roman som hon höll 
på att skriva. Adlersparre blev så 
imponerad att hon erbjöd att ge-
nom ett stipendium bekosta henne 
ett friår från sin lärarinnetjänst i 
Landskrona för att kunna skriva 
klart romanen. 

Selma hade tidigare lärt känna 

Gundla Gumælius som var gift 
med Otto Joel, en av Sofias bröder. 
Selma hade tillbringat flera av sina 
sommarledigheter hemma hos 
Gundla och Otto Joel på deras 
gård Rocklunda i Sörmland. Ro-
manen hon höll på att skriva och 
som hon nu genom sitt stipen-
dium kunde skriva klart hos paret 
Gumælius var Gösta Berlings saga. 

Örebros siste Gumælius
Gustaf Wilhelm och Otto Joels 
äldsta bror, Jan Erik, fick en son 
som hette Gustaf Adolf Julius och 
han fick en son som hette Gustaf 
Adolf Julius.

Gustaf Adolf Julius den yngre 
kom till Örebro som 13-åring från 
Ornö i Stockholms södra skärgård 
där hans far hade verkat som ka-
pellpredikant. Fadern hade avlidit 
1859, samma år som Julius föddes. 
Efter att ha genomgått folkskolan 
blev han skickad till släktingarna 

i Örebro för fortsatta studier, dels 
vid tekniska aftonskolan och dels 
genom privatundervisning. 

Lina och Hedda
Han fick bo hos sina fastrar Lina 
och Hedda som vid denna tid 
förestod ett skolpojkspensionat i 
Örebro. Genom  Arvid Gumælius, 
som var kusin med hans far, fick 
han plats som tryckarlärling vid 
Nerikes Allehandas tryckeri. Ar-
betet bestod av att slipa litografisk 
sten och hjälpa till vid pressarna. 

Vid denna tid trycktes tidning-
arna bokstavligen talat för hand, 
pressen drogs likt en handmangel 
med vev och ett stort drivhjul 
medan en iläggare lade i ark efter 
ark i pressen. Julius fick under 
sin yrkesbana se tryckpressarna 
utvecklas väsentligt.

60 år på tidningen
Några år senare, 1878, avancerade 
han till ekonomiavdelningen på 
tidningen först som bokhållare 
och kassör och senare som kamrer. 
År 1923 blev han verkställande 
direktör och innehade den posi-
tionen i tio år. Julius hade då varit 
huvuddelägare och tillhört Neri-
kes Allehandas styrelse i åtskilliga 
år när han 1933 överlät tidningen 
och aktiemajoriteten till advokat 
Claës Ljung. Julius hade då varit i 
företagets tjänst i över 60 år.

Julius Gumælius dog 1958. Han 
var då 98 år gammal. Han var ald-
rig gift men under de sista 20 åren 
av sitt liv hade han en, som det 
skrivs i tidningarna från den tiden, 
föreståndarinna och trotjänarinna 
som hette Anna Olsson. 

Vid sin 95-årsdag intervjuades 
han i tidningen och man avslutar 
artikeln: ”Av alla är han högt aktad 
och värderad, den ende kvarlevan-
de bäraren i Örebro av ett namn, 
som sedan mer än hundra år stått 
ristat i stadens hävder.”

Andreas JeppssonFO
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Gymnastikens revolutionärer
AGF 100 år

Under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet 
var idrott och gymnastik 

nära kopplat till det militära och 
det akademiska. Rörelserna var 
oftast stela och ”manliga” påmin-
nande om marscher och militära 
vaktuppställningar. 

Militär bakgrund
Gymnastiklärarna vid skolorna 
hade alltid en militär bakgrund. 
Det var främst medelklassen som 
ägnade sig åt gymnastik och var 
medlemmar i gymnastikfören-
ingar. Den arbetande delen av 
befolkningen var skeptiska eller 
rent av fientligt inställda till denna 
militäriskt inspirerade form av 
kroppsövningar.

År 1912 började löjtnant Sam 

Adrian som gymnastiklärare vid 
Karolinska läroverket i Örebro. 
Adrian hade efter avslutad gym-
nastikdirektörsexamen gjort en 
resa till Danmark där han såg en 
annan form av gymnastik som 
var mjukare i rörelserna. Man 
gjorde bland annat volter där man 
landade i mjuka knän. Det fanns 
en glädje i rörelserna som stod i 
kontrast till den rådande gym-
nastiken i Sverige. Väl i Örebro 
ville han prova på denna typ av 
gymnastik. Adrian sökte sig då till 
fabrikerna för att rekrytera intres-
serade. Han lyckades engagera så 
pass många att det kunde bildas ett 
antal avdelningar. 

När första världskriget sedan 
bröt ut inkallades Adrian till 
militärtjänst och verksamheten 

upphörde. Detsamma gällde för 
övriga gymnastikföreningar i 
Örebro då ledarna i stort sett ute-
slutande var militärer. Men snart 
saknade de som varit aktiva att få 
röra på sig och man enades om att 
försöka hitta en ny ledare för att 
få igång verksamheten. På hösten 
1916 gjorde ett antal unga arbe-
tare vid skofabriken Oscaria slag 
i saken och tog ett för den tiden 
chockerande och i det närmaste 
otänkbart beslut, man frågade en 
kvinna om hon ville bli ledare för 
en manlig avdelning. 

Skeptiska arbetare
Greta Borg var nyutexaminerad 
gymnastikdirektör och hade precis 
återvänt till Örebro. Hon tog sig 
an att ordna med lokal och annat 
praktiskt. Tillslutningen var så stor 
att det bildades två avdelningar 
varav hon själv ledde den ena. 
Efter att ha haft lite problem att 
sköta det organisatoriska beslutade 
man på hösten 1917 att bilda en 

Arbetarnas Gymnastikförening, AGF, har under de gångna 
100 åren varit pionjärer och revolutionärer inom den svenska 
gymnastiken. Genom bland annat influenser från utlandet 
utmanade de den inhemska stela svenska gymnastiken genom 
nya rörelsemönster, nya tankesätt och nya redskap.
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förening, Arbetarnas Gymnastik-
förening. Genom att välja namnet 
Arbetarnas Gymnastikförening 
vände man sig främst till arbetarna 
som tidigare varit skeptiskt in-
ställda till gymnastik och man ville 
visa att gymnastik även var något 
för den arbetande klassen. 

Knackig start
Föreningen bildades den 19 
november 1917 och redan den 14 
december samma år anordnades 
den första uppvisningen i syfte att 
locka fler medlemmar. Målet hade 
redan från början 
varit att bilda 
uppvisningstrup-
per av yppersta 
klass. Redan un-
der andra verk-
samhetsåret hade 
man två manliga 
och dessutom en 
kvinnlig avdel-
ning. Men på 

hösten samma år var man tvungen 
att tillfälligt lägga ned verksamhe-
ten på grund av epidemin Spanska 
sjukan. Men när verksamheten 
togs upp året efter sköt det fart 
ordentligt. Ytterligare avdelningar 
bildades och man delade upp dem 
i elit- och motionskategorier. Även 
pojk- och flickavdelningar bilda-
des under de följande åren.

Röra sig med mjukhet
Greta Adrian, som hon hette efter 
1917 då hon gift sig med Sam Adri-
an, var en av de främsta anledning-

arna till att AGF 
på flera plan kom 
att bli ett välkänt 
namn i gymnas-
tiksverige. För 
det första att hon 
som kvinna ledde 
en manlig gym-
nastiktrupp sågs 
som väldigt un-
derligt och rent 

av olämpligt. Både hon och AGF 
fick utstå en hel del kritik framför 
allt från hennes manliga kollegor 
runt om i landet. För det andra 
så införde hon i uppvisnings-
gymnastiken den ”mjukare” form 
av gymnastik som även hennes 
man propagerat för. Man skulle 
använda gymnastens egen vilja 
att skapa något. De gamla idealen 
som de kämpade mot gick utifrån 
och in, menade hon. Själv gick hon 
och hennes man inifrån och ut. 
”Varför skulle det vara manligare 
att gå spänt och tillgjort än att röra 
sig med mjukhet och effektivitet?” 
tyckte Greta.  

Det stora genombrottet på 
nationell nivå för AGF kom år 
1930 vid den allmänna svenska 
gymnastikfesten i Stockholm då 
gymnastiktrupper från hela Skan-
dinavien uppträdde. För de flesta 
åskådarna var det både en över-
raskning och nyhet att se denna 
manliga  elitavdelning presentera 

Greta Adrian med AGF:s elittrupp i Karolinska läroverkets gymnastikhall 1917.
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nya uttrycksformer för manlig 
gymnastik, ledd av en kvinna!

Chockerar med grått
Greta ledde inte bara den manliga 
truppen utan var också ledare för 
en kvinnlig uppvisningstrupp. 
Även här bröt hon mot det tradi-
tionella och införde en form av 
gymnastik som angränsade till 
dans vilken hon själv ackompanje-
rade. Till gymnastiktruppen inför-
skaffades grå dräkter av silkestrikå 
istället för de traditionella bom-
mullsdräkterna i färgerna blå eller 
vit. Detta fick hon också mycket 
kritik för och detta sågs som väl-
digt opassande. Men inte nog med 
detta, till råga på allt så införskaffa-
des röda gymnastikskor och även 
detta var ett brott mot traditionen 
som vållade mycket rabalder då 
rött aldrig tidigare skådats i en 
gymnastiksal. Uppvisningsgrup-
pen kom sedermera att kallas för 
just ”De grå”. Men samtidigt blev 
det en succé och De grå fick in-
bjudningar från hela Skandinavien 
om att uppträda.

Gymnastikstaden Örebro
Samtidigt som AGF bildades i 
Örebro fick gymnastiken i staden 
ett uppsving. År 1917 fanns det 8 
avdelningar med omkring 200 
gymnaster, fem år senare, år 1922, 
fanns det 20 avdelningar med 626 
gymnaster. Örebrogymnastiken 
kom att utveckla sin egen nyska-
pande profil som inte alltid var så 
uppskattad av det gamla gardet 
som fortfarande hade, den svenska 
gymnastikens fader, Per Henrik 
Lings (1776-1839)  syn på hur gym-
nastik skulle utföras. 

Det fanns en nyfikenhet hos 
AGF och man var inte så starkt 

knuten till de gamla idealen. Vid 
uppvisningarna i Stockholm 1930 
hade man blivit imponerad av en 
norsk trupp som några år senare 
bjöds in till Örebro. Norrmännens 
uppvisning innehöll en hel del 
nya redskap som inte fanns inom 
den svenska gymnastiken, såsom 
språngbord, häst, räck och barr. 

Med dessa nya impulser slog 
uppvisningarna in på en ny bana. 
Men även detta sågs som ett brott 
mot konventionerna, och vid 
Lingiaden, hundraårsminnet av 
Per Henrik Lings död, 1939, blev 
inte AGF:s elit inbjudna att delta, 
ej heller vid den internationella 
kongress som hölls i Stockholm 
samma år.

Det som Svenska Gymnastikför-

bundet främst vände sig mot var 
användningen av räck och barr, 
det passade inte när det gällde att 
visa upp svensk gymnastik, det var 
åtminstone den motivering man 
gav för att de inte skulle få delta på 
Lingiaden och kongressen 1939. 
Men i stugorna och i media var 
örebrogymnastiken en succé. 

Greta Adrian slutade som ledare 
1934 och en av hennes gymnaster 
i den manliga elittruppen, Erik 
Lindén, tog över och fortsatte att 
utveckla ”örebrogymnastiken”. 

Tysk svensk mästare
År 1935 får en tysk man vid namn 
Hellmut Röhnisch kontakt med 
AGF och Erik Lindén. Röhnisch 

hade tidigare tillhört det tyska 
A-laget i gymnastik men då 

Ovan: Hellmut Röhnisch utanför 
idrottshuset i Örebro samt handstå-

ende i en för honom typisk posé.
Nedan: Uppvisningstruppen De grå. FO
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han varit aktiv motståndare till 
nazismen blev han tvungen att fly 
från sitt hemland. Röhnisch tar 
en plats i AGF:s uppvisningstrupp 
som under 1940-talet gör succé 
internationellt. Truppen turnerar 
runt hela världen och visar upp sin 
gymnastik i både Europa, Sov-
jetunionen  och USA. Röhnisch 
kommer att tillhöra uppvisnings-
truppen ända fram till 1958.

Gymnastik hade fram till 
1940-talet till stor del handlat 
om uppvisningar, men AGF hade 
redan i slutet av 1930-talet infört 
tävlingar i deras program. 

Så när de första svenska mäster-
skapen hölls i Stockholm var öre-
broarna välrepresenterade. Av de 
10 som kvalificerade sig till final-
omgången var 7 från Örebro. Det 
var dock osäkert in i det sista om 
Röhnisch skulle få delta i tävling-

arna då han var tysk medborgare, 
men dagen före tävlingarna fick 
han sitt svenska medborgarskap. 

Röhnisch tackade på bästa 
sätt genom att slå favoriten och 
klubbkamraten Lill-Arne Karlsson 
med minsta möjliga marginal och 
bli den förste svenska mästaren 
i gymnastik. Röhnisch fortsatte 
sin tävlingskarriär fram till 1955 
då han var 41 år men var med i 
uppvisningstruppen i ytterligare 
några år. 

Nyfiken och företagsam
Även Röhnisch var nyfiken och 
företagssam, så när han i mitten av 
1950-talet hade varit på en gym-
nastikkonferens i Köpenhamn och 
sett en uppvisning med trampoli-
ner bestämde han sig för att starta 
import. Så den första trampolinen 
i Sverige fanns hos AGF i Örebro. 

Röhnisch hade 
redan 1945 startat 
en firma som 
tillverkade och 

sålde gymnastikredskap. Firman, 
Röhnisch, lever kvar än idag och 
har sedan ett antal år tillbaka 
specialiserat sig på träningskläder 
för tjejer. Efter sin aktiva karriär 
fortsatte han att arbeta adminis-
trativt inom AGF ända fram till 
1980-talet. 

Barn, motion, elit
AGF har även varit en föregångare 
inom motions- och barngymnas-
tik. Greta Adrian hade vid sidan 
av sina idrottsliga studier även 
studerat barnpsykologi. Detta i 
kombination med hennes fascina-
tion över rytmens betydelse för 
kroppsövningar fick henne att vilja 
prova på en ny typ av gymnastik 
som inte fanns vid den här tiden 
då hon studerade, 1913-1915. När 
hon kom hem till Örebro fick hon 
en möjlighet att pröva detta då hon 
fick jobb som gymnastiklärarinna 
vid småskoleseminariet. Rytmen 
gav, enligt henne, en naturlig ram 
för kroppsrörelserna. Det blev 
även en trygghet som kunde styra 
sättet att röra sig. Hon lade märke 
till att barn som deltog i denna typ 
av övningar ökade sin säkerhet i 
sina rörelser.  

Barngymnastiken är än idag en 
viktig del i AGF:s verksamhet och 
man har många olika grupper för 
barn.  

Motionsgymnastiken har fun-
nits med i AGF:s verksamhet från 
första början. Även om dagens 
motionsgymnastik kanske skiljer 
sig en del från hur den var förr så 
är ändå grundtanken densamma. 
En ökad rörlighet och styrka, en 
förbättrad kondition och därige-
nom ett gott humör och ett ökat 
välbefinnande. 

AGF:s satsning på elitnivå lever 
kvar än idag. Genom åren har de 
producerat gymnaster till både OS 
och VM. År 2016 tog de guld på 
ungdoms SM i truppgymnastik för 
pojkar.

Andreas Jeppsson

Till vänster en bild 
från AGF:s barn-
gymnastik från 
1955. 
Nedan: AGF:s 
trupp från 2016.
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Under våren och som-
maren har det skett en 
omfattande renovering 

av Nikolaikyrkans torn i centrala 
Örebro. Från ArkivCentrums 
lunchrum har vi haft bra utsikt 
mot tornet och sett hur arbetet 
fortgått. ArkivCentrums Emma 
Ode fick dessutom tillfälle att 
komma upp på tornets byggnads-
ställningar och fotografera detaljer 
och utsikten därifrån.

Kyrkan har anor från 1200-talet 
i samband med att ett samhälle 
började växa fram på åsen invid 
Svartån. Kyrkan var färdigbyggd 
på mitten av 1300-talet och har 
sedan dess byggts om vid flera 

tillfällen. Den tidigaste kyrkan 
hade inget torn och omgavs av en 
kyrkogård. I början på 1800-talet 
anlade man en ny kyrkogård en bit 
söder om staden, Södra kyrkogår-
den, och området kring kyrkan har 
successivt omvandlats till park. 

Under 1400-talet byggdes ett 
torn i väster av gråsten och tegel, 
då byggdes även ett sidokapell av 
tegel på norra sidan, det så kallade 
Engelbrektskapellet. Skrönan säger 
att detta var byggt som ett gravka-
pell åt upprorsledaren Engelbrekt 
som mördades 1436, men någon 
grav har inte hittats.

Kyrkans nuvarande  utseende 
kom till under senare hälften av 

1800-talet. Den gjordes då om i 
nygotisk stil av Adolf Kjellström. 
Tanken var att ge den en mer 
medeltida känsla. Taket täcktes 
av skiffer, som runt 1950 ersattes 
av kopparplåt, tornet fick ett tak 
av kalksten och den utsmyckades 
med nya detaljer i nygotisk stil.

Det är tornets kalkstenstak som 
nu restaureras på kyrkan. Fogarna 
mellan stenarna hade blivit dåliga 
och det läckte in vatten så att hela 
träkonstruktionen inne i tornet 
hade börjat fara illa. 

Andreas Jeppsson

Nikolaikyrkan

Färgfotografierna är tagna år 
2017 av Emma Ode och Andreas 

Jeppsson. Längst ner till vänster är en 
korsblomma från ett av sidotornen. 

De svartvita bilderna är ur Sällskapet 
Gamla Örebros arkiv. Bilden till höger 

är från 1880-talet och man kan där 
se hur teaterbyggnadens tak saknas 
till följd av en brand år 1882. Bilden 

till vänster är från slutet av 1930-talet. 
Huset med byggnadsställningarna i 

förgrunden är Länsförsäkringars hus 
som stod klart 1938.
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SVENSKARNA 
OCH DERAS FÄDER

Örebro på 1860-talet


