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Framsidan
Decembernumrets framsida är
taget från Socialdemokratiska
arbetarepartiets jultidning,
Julfacklan från 1932.
Julfacklan utkom under
åren 1894–1961, innehållet
var inledningsvis författat
av partiets egna journalister
och poeter. Så småningom
engagerade man mer
namnkunniga skribenter. Kända
namn som Vilhelm Ekelund,
Pär Lagerkvist, Ellen Key,
Anna Lenah Elgström och Dan
Andersson har alla bidragit med
skrifter i Julfacklan.
Bilden är målad av Carl M
Franklin.
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Röda stugor
Traditionsenligt så kommer
ArkivCentrum att bjuda på en
föreläsning i samband med att
Hindersmässan går av stapeln här
i Örebro. 2013 års hindersmässo
föreläsare är östgötaprofessorn
Kalle Bäck som föreläser under
titeln: Sverigebilden - en historia
om rödfärg, byggnader och trädgårdar.
Kalle Bäck är en uppskattad
föreläsare som år 2000 föreläste på ArkivCentrum om Den
besvärliga svärmodern.
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Carl Magnus i väst

Den 24-30 juli var Arkiv
Centrums Carl Magnus Lindgren
i Toronto, Kanada, som deltagare
i den 8:e DHI-konferensen (Deaf
History International). På kon
ferensen deltog 397 personer från
22 olika länder runtom i världen.
Nio deltagare kom från Sverige.
Konferensens tema var ”Telling

FOTO: ANDRIJ SIRYK

Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00
E-post: arkivcentrum@arkivcentrum.se
www.arkivcentrum.se

Den 24 maj föreläste
ArkivCentrums Håkan
Henriksson i den ukrainska staden Tjernihiv.
Temat var de kosackiska
krigsfångarna i Sverige
under stora nordiska kriget. Efter föreläsningen
blev det intervjuer för tv
och tidningar.
Den 28 maj var han
i Kiev och föreläste på
samma tema för Ukrainska vetenskapsakademins
historiska institut.
Deaf Lives. Biographies and
Autobiographies” med olika föreläsare från flera länder som presenterade forskning om dövas liv
och levnadsvillkor i ett historiskt
perspektiv. DHI-konferenser
hålls vart tredje år, 2009 hölls den
i Stockholm och nästa konferens
kommer att äga rum i Edinburgh,
Skottland år 2015.
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Inom stadens hank och stör

På den plats där ArkivCentrum idag har sina lokaler på
Nikolaigatan låg den så kallade Åtullen eller Västra vintertullen.

Danvikstull, Roslagstull, Södertull, Norrtull och Tullängen, när och varför
tillkom dessa namn och vad är deras historia?

N

är jag för några år sedan
flyttade in i ett hus som
kallas för Tullstugan
började jag intressera mig för det
här med tullar och att de satt så
många spår i städernas gatu- och
torgnamn.

Tullar - en bakgrund

Tullar har sedan 1100-talet varit en
viktig inkomstkälla för staten. För
att ha kontroll över handeln och
tullinkomsterna ville statsmakten
begränsa handeln till inom landet
och i städerna. I trakter där det
inte fanns städer utsåg socknarna
särskilda landsköpmän.
Under de krigiska seklerna
1600-talet till 1800-talets början
blev handeln allt mer detaljerad
och kontrollerad. Gustav Vasa
hade utfärdat en tullordning som
reglerade tullarna så att råvaror
och varor som producerades i eller

infördes till Sverige skulle fördelas
mellan olika landsdelar. Förbud att
handla utanför städerna infördes.
Upprepat brytande mot förbudet
kunde straffas med döden.
Örebro var centralort för handel
mellan södra Sverige och Bergs
lagen då många landsvägar och
vattenvägar passerade Örebro.
Även handel i öst – västlig riktning
passerade Örebro. Handeln i städerna bedrevs vid torgdagar och
marknader, som Henriksmässan
(Hindersmässan) i Örebro, där köpare och säljare av speciella varor
kunde mötas.

Lilla tullen

Tullavgifter var en viktig inkomst
för ett Sverige i krig. Gustav II
Adolf införde 1622 den Lilla Tullen
för inrikeshandel. Tullen skulle
drabba ”den som något haver att
sälja och göra sig profit med.” 1623

beslutades om ”de åtgärder som
skulle vidtagas i fråga om tullen”
nämligen att tullhus och staket
skulle finnas vid genomfartsvägar.
Innanför tullporten skulle det
finnas en inhägnad där säljarna
och hästar eller oxar fick uppehålla
sig till dess varorna var förtullade.
Till inhägnaden hörde ofta en
vägkrog. I en viktig handelsstad
som Örebro var det angeläget att
ha fungerande staket och portar
(hank och stör) som förhindrade
olaga handel och smuggling. Detta
fungerade inte så bra till en början
varför landshövdingen 1640 får påtalat att staden saknar både tullhus
och staket/plank, vilket skyndsamt
skulle uppsättas. Staketen skulle
vara så täta ”att inga varor kunde
stickas igenom”. ”Alla inhemska
ätliga, slitliga och förnötliga varor
som fördes till torgs eller marknad
i riket” skulle förtullas. Städerna
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var få och avstånden långa så
Lilla tullen ledde till att nya
städer anlades. Man delade in
städerna utifrån vilken typ av
handel som skulle bedrivas
där: uppstäder för inrikeshandel, stapelstäder och
sjöstäder för utrikeshandel
och bruksstäder för varutillverkning.
Örebro var en viktig uppstad
och centralort för handeln
mellan stora delar av södra
Sverige och Bergslagens gruvor och bruk. Även handel i
Östra vintertullen vid
öst-västlig riktning via landsAlnängsgatan.
och vattenvägar passerade
Omkring år 1900.
Örebro. Tullplatserna från
början av 1600-talet flyttaVintertullar fanns
des vartefter staden växte till nya
t ex vid Åtullen som
platser. I början av 1800-talet när
låg ungefär där Konfred rådde i Sverige, avvecklades
serthuset nu ligger.
tullarna, men några tullstugor
Östra vintertullen
fanns kvar in på 1900-talet.
eller Norra SmedjeTullarna var specialiserade
backs- Wintervägsutifrån varutyper, farvägar och
tullen låg i hörnet
årstider. Så fanns t ex särskilda
Olaigatan – Alnvintertullar där slädtransporter
ängsgatan och Lilla
kunde passera, åtullar för vatten
västra tullen, även
burna transporter, oxtullar för
kallad Pannkakstullen, vid Norra
oxar, hästar och andra djur samt
Strandgatan vid Frimurarholmen.
kvarntullar för spannmål.
Östra tullporten kallades även
Östgötatullen och låg vid olika
Oxtull, kvarntull, åtull...
platser utmed Engelbrektsgatan.
Oxtullen i Örebro inrättades på
Västra tullen, Lilla västra tullen,
1620-talet för alla de oxar som
kallad Bergslagstullen flyttades
fördes över Storbron. Götalandsmellan olika delar av Järntorget.
bönderna på väg till Bergslagen
Norra tullporten även kallad
måste passera Oxtullen när de
Stockholmstullen låg vid olika
skulle byta oxar mot järn. Årligen
tider vid Berggatan – Södra Lillå
passerade ca 5 000 oxar Örebro.
strand, i korsningen Strömers1624 tullbehandlades 6 398 oxar
gatan – Storgatan och slutligen i
(uppgiften är osäker och en betyd- korsningen Berggatan – Storgatan.
ligt högre summa, 32 650, anges i
Södra tullporten fanns på olika
vissa källor) och 4 000 andra djur
platser mellan Södra kyrkogården,
vid Oxtullen. SpannmålsprodukMedborgarhuset och Våghus
terna förtullades vid Kvarntullen
torget. Tullarna var utrustade med
eller Kongsängstullen, som låg vid
antingen tullstugor eller tullplank
slottets sydöstra hörn. Oxtullen
med tullportar och ibland av
avvecklades i slutet på 1600-talet
bådadera.
och Kvarntullen i mitten av 1700Kerstin Färm
talet.

UR BERNHARD FORSSELLS ÖREBRO OCH DESS UTVECKLING 1912

Tullar i Örebro

Ritning av Örebro stads östra
tullportar från 1783. De två urnorna
av gjutjärn som prydde pelarna
flankerar idag Jonas Wenströms
monument vid Rudbecksskolans
entré.

Kerstin Färm har gått

Lokalhistoriska Sällskapets
kurs på ArkivCentrum och
forskat om tullstugor i Örebro.
Själv bor hon i en stuga, som
enligt vissa källor, tillhörde
den östra tullporten men
som på 1850-talet flyttades till
gränsen mellan Örebro och
Almby socken och fungerade
som vägkrog för resande från
Östergötland.
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Vid infarten till staden norrifrån
har tullarna legat på lite olika platser i
nära anknytning till Storgatan. Några
av adresserna var Berggatan, Södra
Lillåstrand och Strömersgatan. Tullen
kallades även för Stockholmstullen.

UR BERNHARD FORSSELLS ÖREBRO OCH DESS UTVECKLING 1912

Västerifrån har man fått ta sig in
via Olai- eller Järntorgsgatan. Tullen
kallades även för Bergslagstullen.
På bilden från strax före sekelskiftet
1900 syns tullstugan vid hörnet
Klostergatan-Olaigatan

Östra tullen kallades även för
Östgötatullen. Den har legat på olika ställen
längs Engelbrektsgatan. Bland annat
Kungsgatan, Manillagatan och Vattugränd.

Södra tullen låg ungefär där Medborgarhuset
ligger idag men flyttades senare lite längre
söderut till där Södra kyrkogården ligger.

Karta över Örebro från mitten
av 1700-talet där stadens tullar
finns utsatta. Tullarna låg på lite
skilda platser under årens lopp men
var alltid placerade vid de stora
infartsvägarna till staden. Vintertid
kunde tullarna flyttas beroende
på att det kunde finnas lämpligare
vägar att ta sig fram på under den
tid på året då snön och isarna låg.
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Velocipeder, cyklar och
annat som rullar
Tidigare i år så invigdes i Örebro landets första ”Cykelmotorvägar”.
Cykelleder från bostadsområden in till city där cyklisterna har företräde
framför bilisterna. Detta fick ArkivCentrums flitige besökare Lennart
Bäck att studera cykelns historia lite närmare.

E

n apparat som kunde kallas
cykel lanserades på 1700talet. Man måste sparka sig
fram och den gick inte att styra.
Nya lösningar kom efterhand och
pedaler på framhjulet utvecklades
till höghjulingen. Man fick bättre
fart med så stort framhjul som
benen räckte till för. Den kom på
1860-talet och gjordes helt i metall
något senare. På hjulet satt kompakt gummi.
Engelsmannen John Kemp
Starley placerade 1885 pedalerna
för sig och drev bakhjulet med
en kedja. Man kunde få olika
utväxling och hjulen kunde vara
lika stora. Den kallades säkerhetscykeln och blev snabbt mycket
populär.

startade 1891 och Husqvarna
1896. Lindblads importerade
Crescent från USA från 1897
och tillverkade egna tio år
senare.
Säkerhetscykeln hade i
stort samma utseende
som i dag med ekrade
hjul och

Inhemsk tillverkning

femkantsram. Våra cyklar har däremot inte längre smidd pedalvev.
Naven förbättrades under 1910talet och senare
samt kompletterades med växlar i
olika utformning.

I många länder liksom i Sverige
startade under 1890-talet många
cykelfabriker för tillverkning av
säkerhetscykeln. År 1896 fanns
det 16 företag i Sverige. Ungefär
samtidigt skapade veterinären
John Boyd Dunlop ett bekvämare
hjul för sin son. Han satte en uppblåsbar slang under ett skyddande
gummidäck.
Per Froms cykelfabrik i Stockholm gjorde höghjulingar men
övergick från 1887 att tillverka säkerhetscykeln. Nymans i Uppsala
etablerades 1893 och hade snart 48
anställda . De tillverkade Hermes
cyklar och Hermes däck. Anton
Wiklunds Bicycle AB i Stockholm

Cykellyset

Ljuset kom i
början från en
karbidlykta men
ersattes på 1920talet av en generator som drevs av
hjulet. I dag gäller
lysdioder och batt
erier, eventuellt
inbyggd generator i

framnavet.
På 1930-talet fanns hundratals
cykeltillverkare i Sverige. Varje
cykelhandlare med självaktning
hade ett eget cykelmärke. I
dag säljs de flesta cyklar av
Cycleurope (del av Grimaldi
AB) där Monark, Bianchi,
Gitane, Puch, Peugeot
m fl ingår. Var dessa
cyklar är tillverkade
kan man bara gissa.

Den första cykeln med luftringar.
Johnny Dunlop demonstrerar sin
fars uppfinning
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Cykelregistrering

Stadsfullmäktige beslutade om en
ordningsstadga för velocipedåkning i Örebro den 11 april 1900.
Av den framgick att velocipeden
under färd i staden skulle vara försedd med nummerskylt, registrerad hos polisen med ägarens namn
och adress. Magistraten hade
bestämt att skylten skulle ha gul
botten med svarta
siffror, 80 mm
höga, 7 mm breda
samt med 8 mm
avstånd mellan
siffrorna. Färgerna
skulle

vara desamma som i stadens
vapen. Nummerskylten skulle sitta
bakom sadeln.

Upplyst i mörkret

Under den mörka tiden av dygnet med gatubelysning skulle det
finnas en lykta med tänt ljus på
velocipedens främre del. Framför
lyktan skulle det sitta en väl belyst
nummerplåt med
registreringsnumret målat på båda
sidorna. Alternativt kunde man ha
numret målat på
lyktans båda sidoglas. Nummerplåten bakom sadeln
tillhandahölls av
polisen men lyktan och numret
på den måste man själv åstadkomma.

7
Polisen började registreringen
den 9 juni 1900. Nummer ett fick
ingenjör Carl Engelbrektsson,
nummer två och tre civilingenjören Chr Lindman med hustru.
Borgmästare Schneider fick nummer 38 och hustrun Helga 68 samt
kruthandlare Per Östlund nummer 107, samtliga registrerade
den första dagen. Under år 1900
registrerades 1 609 velocipeder.
Under de följande åren registrerades i medeltal 6 om dagen och
1914 uppnådde man 21 000. År
1941 nådde man 99 999 och då
började man från början med ett
tillskott av ett litet ”A” på skylten.
Efter ytterligare 20 000 började en
ny serie med B 1 som efter 10 000
till ersattes med serien C 1. Registreringen slutade den 17 februari
1958 med nummer C 6 700. Sammanlagt hade då 136 700 cyklar
registrerats.

UR FOTOBOKEN INDUSTRI- OCH SLÖJDUTSTÄLLNINGEN I ÖREBRO 1911. ERIC SJÖQVIST FOTOGRAFIATELIER

Personliga plåtar

Nummerplåtarna var personliga
och fick inte överlåtas men kunde
flyttas över på en annan cykel.
Flera cyklar fick inte ha samma
nummer. Besökare i Örebro från
en annan ort kunde låna nummerskylt från polisen. Skylten krävde
en deponeringsavgift på 1 kr och
hyra 25 öre per dag. Den som åkte
på en oskyltad cykel riskerade
böter. Detta fick till följd att också
bosatta utanför Örebro, i Längbro,
Almby och Hovsta, måste skaffa
skylt på cykeln som någon gång
användes i staden.
Lennart Bäck

Lennart Bäck har skrivit ett

Örebrofirman AB Liljegren & Svenssons
utställningsmonter för sin cykel Express vid
Industri- och hantverksutställningen 1911

antal lokalhistoriska artiklar
och böcker om Örebro. Han
har under många år även
varit en av de drivande
personerna i Almby-Norrbyås
hembygdsförening.
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I sommarnumret av Aktstycket skrev Torbjörn Wall om Örebroföretaget Alcometaller som
tillverkade Dirigoldbesticken. Ett företag som tidigare nästan inte alls fanns omnämnt i
lokalhistorisk litteratur om Örebro. Genom artikeln och hans egna fortsatta efterforskningar
har han nu fått tag på en mängd material och uppgifter från olika håll.
Bland annat genom sina kontakter i USA har han fått fram uppgifter och bilder från tidig och
senare verksamhet där. Det finns fortfarande mycket att berätta om Dirigolds historia både
i Sverige och i Amerika säger Torbjörn som fortsätter insamlandet av material om företaget,
metallen och människorna runt Dirigold. Här nedan bjuds några smakprov på några av de
intressanta fakta och anekdoter som har samlats in.

och konsten att marknadsföra sig
Grosshandlaren Sven Johnson hade en stor tro
på reklamens positiva verkningar och inledde en
intensiv försäljningskampanj.

N

är Sven Johnson, ägare
till emballage- och pappersfirman Johnson &
Hill i Örebro, kom med i företaget
satsade han en hel del pengar i
projektet. Företaget omvandlades
till aktiebolag i februari 1922 under
namnet AB Alcometaller och dess
kontor inhystes hos Johnson &
Hill på Klostergatan i Örebro.

Johnson & Hills fastighet i hörnet
av Klostergatan och Fredsgatan,
vidare ska det ha funnits en butik
och utställningslokal på Stor
gatan 25. Johnson använde sig av
i vissa fall ovanliga metoder i sin
marknadsföring. Bland annat samlades skriftliga kundutlåtanden
om Dirigoldprodukterna in som
sedan användes i reklamen.

Mässor och broschyrer

Kundutlåtanden

Företaget var representerat på de
flesta industrimässor och utställningar. Reklambroschyrer trycktes
med det samlade mottot: ”Guldets
glans och stålets styrka.” Dirigoldbestick och andra bordsföremål
började saluföras i egna affärer i
Stockholm på Birger Jarlsgatan 26,
Hamngatan 5 och Regeringsgatan
9. I Örebro fanns en specialaffär i

En direktör Henry B. Goodwin i
Stockholm skrev:
”Jag har under en månads tid vid
upprepade provningar av ömtåliga orientaliska tesorter begagnat
en Dirigold sked till jämförelse
med silverskedar. Jag har därvid
kunnat konstatera, att den för
tefinsmakare vidriga metall
smaken lyckligt blivit övervunnen.

Reklambroschyr för Dirigold
från sent 1920-tal.

Aktstycket
 etallen Dirigold har just den så
M
att säga paraffinartade fetglans
som stöter vattendroppar ifrån
sig. Den genom kemisk lösning av
metall i vätskor förorsakade osmaken minimaliseras. I min familj
och vänkrets kommer Dirigold att
införas i stället för bordssilver”.
De allra flesta referaten i olika
tidningar efter mässor och utställningar var mycket positiva, se
några exempel nedan.

Pressen positiv

Göteborgs Handels & Sjöfartstidning skrev den 6 juli, under
Svenska mässan 1921 i Göteborg
att Aktiebolaget Alcometallers utställning är synnerligen tilltalande
och förtjänar all uppmärksamhet.
Skånes Köpmannablad skrev
under Skånemässan att Örebroföretagets utställning är värd ett
besök lika sant som det är, att den
nya uppfinningen kommer att låta
tala om sig i en snar framtid.
Att företaget skulle visa upp sig
även på Jubileumsutställningen
1923 i Göteborg ansågs säkert som
en självklarhet, och att Carl Adolf
von Malmborg blev mässchef var
också självklart.

FOTO: ANDERS WILHELM KARNELL (GÖTEBORGS STADSMUSEUM)

Carl Adolf von Malmborg förevisar
Dirigoldprodukter vid Jubileums
utställningen i Göteborg 1923.
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Jubileumsutställningen

Deltagandet vid Jubileumsutställningen visade sig vara ett lyckokast, Aktiebolaget Alcometaller
gjorde verkligen succé med sina
alster. Företaget hade förberett sig
mycket väl. Huvudrestauranten på
mässområdet dukade till exempel
uteslutande med bordsbestick
och uppläggningsfat tillverkade
av Dirigoldmetallen. Direktören
för Hasselbacken i Stockholm,
herr Ivar Jacobsson hade utsetts
som chef för den stora huvud
restaurangen. Där han i valet av å
ena sidan flera i och för sig förmånliga erbjudanden av bordssilver och å andra sidan Dirigold och
efter en rad noggranna undersökningar och moget övervägande
beslutade att endast använda sig
av Dirigold bord bordbestick. Tala
om marknadsföring.

Massiv exponering

Även på Automobilutställningens
restaurant användes Dirigolds
bordsbestick. Dirigoldprodukter
utställdes på ett flertal platser
inom området: på Exportutställningen, Utställningen av Konsthantverk- och Konstindustri samt
på tidningen Husmoderns utställning. Även en butik för försäljning
av Dirigoldprodukter hade upprättats inom utställningsområdet.
Aktiebolaget Alcometaller hade

lyckats med att få företagets produkter exponerade inför besökarna på ett tilltalande och ovanligt
sätt, bland annat att ge hungriga
lunch- och middagsgäster möjlighet att äta med guldskimrande
bordsbestick på utställningsrestauranten. Under utställningen
såldes ett stort antal Dirigold
produkter både till Sverige och
till utlandet, enligt uppgift till ett
värde av 30 000 dollar.

Gangsterbestick

Ett annat exempel på Dirigolds
spridning och popularitet finns
från Dirigoldtillverkningen i
USA. Vid utställningen ”A century
of progress” i Chicago 1933–34
tillverkades sovenirskedar i dirigoldmetallen. Dessutom hade den
på den tiden berömda Chicagorestaurangen Colosimo´s bytt ut sina
silverbestick mot de guldliknande
dirigoldbesticken. Man fick då
stora problem med att gästerna stal
dirigoldbesticken, i tron att de var
av äkta guld. Colosimo´s beställde
då nya bestick märkta med orden
”stolen from Colosimo´s”.
Det hör till saken att denna restaurang grundades av den ökända
gangstern James ”Big Jim” Colosimo som var en föregångare till Al
Capone.
Torbjörn Wall

Sked från Colosimo´s Restaurant i Chicago med
Dirigoldstämpel och texten ”Stolen from Colosimo´s”.
FOTO: MARIO GOMES (MY AL CAPONE MUSEUM)
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– i de emigrerande smedernas spår
Uralbergen hör inte till de vanligaste resmålen för oss svenskar av idag
och har väl inte lockat så stora skaror i forna tider heller. Men på 1870talet gav sig en liten skara degerforsare iväg för att starta ett nytt liv.

I

nte så få av de karolinska
krigsfångarna från katastrofen
vid Poltava 1709 kom visser
ligen till trakterna eller ännu
längre österut, men inte av fri
vilja. Högst frivillig var däremot
utvandringen av en skara degerforsare till dessa gränsberg mot
Sibirien under 1870-talet: det rörde
sig den gången om ett tjugotal
smeder och bruksarbetare som
värvades till lockande arbeten
inom den snabbt expanderande
ryska stålindustrin, vid de s k
Paschowska bruken.
Dessa smeder kom i många fall
att förbli i Ural livet ut. Kring stålverken i Beloresk och Tirljan bild
ades små svenska enklaver. Här
kunde smederna bilda familj och
skapa sig en ny framtid, precis som

många andra människor från den
stora bruksdödens bergslag gjorde
när de emigrerat åt andra hållet
vid ungefär samma tid: USA eller
Ryssland kunde vara lika goda alternativ att pröva för den som ville
söka lyckan när konjunkturerna
vek i hembygden. Ryssland var ett
framtidsland, med väldiga möjligheter och en ekonomi i frustande
utveckling.

Sarwes berättelser

Den här utvandringen från
Degerfors med omnejd och bort
till Ryssland var inte särskilt
omfattande: den svenskkoloni
som skapades kom som mest att
omfatta något hundratal personer.
Tack vare missionären Wilhelm
Sarwe, som kom till Ural 1882 i

Bilden ovan visar två av
Degerforssmederna som for till Tirljan
tillammans med en tolk och några
ryska förmän.
Nedan: Wilhelm Sarwe på en av sina
resor.

BILD UR WILHELM SARWES SAMLING, RIKSARKIVET

Från Degerfors till Uralbergen
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WIKIMEDIA COMMONS (FRI BILD)

egenskap av svenskarnas själa
sörjare, vet vi ganska mycket om
hur man hade det och hur det gick
för människorna där borta. Det
har han skrivit om i en av sina tre
digra böcker om Ryssland, som
utkom under 1920-talet. Dessa fick
samlingstiteln Bland Rysslands folk
och behandlar hans och hustrun
Emma Karolinas 40-åriga erfarenheter av missionsfälten bland alla
slags människor i det stora landet,
inklusive bland muslimska bask
irer och tatarer.
Sarwe berättar i boken bl a om
sitt sista besök i Urals svensk
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bygder år 1919, mitt under inbördeskriget som följde efter den
ryska revolutionen 1917. De flesta
smedfamiljerna hade vid den tidpunkten flytt, ända hem till Sverige
om de kunde.
Kolonins dagar var över och
kontakten med Ural slutade efter
att familjen Sarwe också flyttat
hem till Värmland – och efter att
ett hårdnande välde under Stalin
gjorde det svårt med förbindelserna över gränsen. Wilhelm Sarwe
dog 1948. En präktig minnessten
över familjen Sarwe återfinns på
Degerfors kyrkogård.
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Återknutna band

Därmed var alltså punkten satt
för historien om den svenska
och värmländska Uralkolonin.
Så trodde åtminstone jag i min
fåvitsko. För en tre-fyra år sedan
blev jag dock kontaktad av Göran
Pettersson från Karlstad, som i
egenskap av f d länsarbetsdirektör
varit många gånger i det nutida
Ryssland för att hjälpa till med
uppbyggnaden av ett modernt
arbetsförmedlingssystem. Göran
berättade att kolonin faktiskt fanns
kvar: att svenskättlingarna i Ural
var många och att de numer också
hade ett stort intresse av att återknyta banden med Sverige – och
med Värmland.
Efter att Sovjetunionen föll blev
det åter möjligt att öppet och offentligt tala om sina olika etniska
bakgrunder och intressera sig

Ovan: Ett av de brev som finns
i Wilhelm Sarwes samling på
Riksarkivet. Där en av Uralsvenskarna
skriver att de utan sin själasörjare
Sarwe känner sig som ”får utan
herde”.
Till vänster: Stenen över Wilhelm
Sarwe och hans maka Emma på
Degerfors kyrkogård.
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också för immigranternas del av
den ryska historien. Det var också
vad man hade börjat göra i den
lilla staden Tirljan, där de flesta
ättlingarna bor idag. Intresserade
människor hade skapat en slags
hembygdsförening och ett lokalt
museum och den svenska delen
var spännande för många. Göran
och andra hade varit på plats ett
par gånger tidigare och kunde
förmedla färska kontakter.

Resan till Ural 2010

Hösten 2010 for en delegation
från Värmland till Ural för att
träffa svenskättlingarna och andra
entusiaster. Den gången blev vi
sju personer, som representerade
Karlstads universitet, Karlskoga
folkhögskola och Svenska Missionskyrkan. Mötet blev sanner
ligen ett stort äventyr för oss som
var med: vi gjorde resan som
smederna från Degerfors företog
sig en gång för närmare 150 år sedan. Deras färd tog en månad och
innebar strapatser av ett helt annat
slag, men våra nattfärder i ilfart
genom bergen med bussar utan
stötdämpare innebar också vissa
umbäranden och risker.
När vi väl kom fram fick vi ett
fantastiskt mottagande i Tirljans skola, där inte minst de
stora svensksläkterna Larsson
och Adamsson var väl representerade. Mat, dryck, musik, dans,
föredrag, konstutställningar och
mycket annat: under ett par dygn
fick vi en historia och en hel kultur
presenterad för oss på ett sätt vi
aldrig hade kunnat drömma om.
Det blev många svenska flaggor,
det blev en tät uppvaktning av
reportrar från radio, TV och tidningar, det blev ivriga diskussioner
om hur vi skulle kunna gå vidare
tillsammans. Som under de gamla
Marina Larsson vid ruinen efter
torpet vid Stora Fallet nära
Degerfors där hennes förfader Karl
Johan Larsson föddes år 1859.
Fotot togs våren 2011.

smedernas tid gällde det att smida
medan järnet var varmt!

Bokprojekt och
skolkontakter

Frukten av besöket blev bl a ett
samarbetsavtal mellan universitet
i Karlstad och Magnitogorsk (som
är närmaste större stad i Ural) om
att gemensamt skriva historien
om svenskkolonin. Senare tillkom
också ett avtal om utbyte inom
skolområdet med staden Beloresk
gentemot Karlskoga folkhögskola
och gentemot Degerfors kommun.
Kontakten har fortsatt sedan dess.
Våren 2011 kom en manstark rysk
delegation till Karlskoga och Degerfors. En av många höjdpunkter
var besöket vid ruinerna efter
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det torp, där en av de utvandrade
smederna, Karl Johan Larsson,
föddes 1859. Hans unga ättling
Marina Larsson från Tirljan var
med och fick fysiskt uppleva det
geografiska ursprunget i Sverige
för henne själv och för hela hennes
stora släkt - just här, bland sly och
grå rösen på den stilla tallmon i
Degerforsbygden.

Sarwes arkiv

Det finns ett rikt källmaterial till
historien om Uralsvenskarna och
deras öden, inte minst genom de
handlingar, som Wilhelm Sarwe
efterlämnat. Hans samling ägs
av Svenska Missionskyrkan och
förvaras numer vid Riksarkivet i
Stockholm. Här finns det möjligheter att läsa breven från Tirljan

FOTO: PETER OLAUSSON
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eller se på de många fina fotografierna, som skildrar tillvaron i
Uralbergen under 1800-talets nybyggartid – det som skulle kunna
kallas Vilda Östern.

Bok om Uralsvenskarna
Den planerade boken om Uralsvenskarna (och om andra historiska kopplingar mellan Sverige
och Ryssland på vardagsplanet)
produceras gemensamt av ryska
och svenska historiker. Den kommer att tryckas på engelska, med
svenska och ryska sammanfattningar, och beräknas utkomma
under andra halvan av 2013.

Peter Olausson

BILD UR WILHELM SARWES SAMLING,
RIKSARKIVET
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Peter Olausson är historiker
och universitetslektor vid
Karlstads universitet och har
som forskare inriktat sig på
Värmlands lokala historia.
Han är också verksam i det
samarbetsprojekt mellan
svenska och ryska historiker
som studerar Uralsvenskarnas
historia.
Bilder från Tirljan. På bilden till
höger kan man ovanför dörren
se den bleknade bilden av ett
svenskt lejon. Här bodde för
snart hundra år sedan
en svensk familj.
Nedan en målning från ca 1880
av Tirljans bruk.

FOTO: PETER OLAUSSON
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»Hwaraf åtskillige irringar förorsakas«
– när februari fick 30 dagar
När var det egentligen som Karl XII fick den där olycksaliga kulan i sitt huvud vid
Fredrikstens fästning i Norge? Den minnesgranne säger nog direkt den 30 november, men i Norge säger man att han dog den 11 december. Hur konstigt det än kan
låta är bägge svaren faktiskt korrekta. Hur kan det vara möjligt?

Å

r 1582 utfärdade påven
Gregorius XIII en bulla
om att överge den då
rådande så kallade julianska
kalendern som under tusen år
varit den allmänt rådande i det
kristna Europa. Istället skulle man
införa en ny kalender som bättre
skulle stämma överens med det
naturliga solåret. Samtliga katolska
länder införde inom kort den nya
kalendern, men det skulle dröja
många år innan de protestantiska
länderna i norra Europa skulle
böja sig för denna påvliga kungörelse. Detta innebar att de katolska
länderna under många år låg tio
dagar och senare även elva
dagar före de protestantiska
länderna.

provinserna), delar av Nederländerna och Schweiz samt Danmark
(inklusive Norge och Island) gick
år 1700 över till den gregorianska
kalendern. För att komma i fas
med det övriga kontinentala Eu-

Sverige valde dock en annan successiv övergång till den nya kalendern. Tanken var att man skulle ta
bort skottdagen under elva skottår
så att man gradvis
skulle närma sig den
gregorianska kalendern. Det hela
skulle alltså ta 40
år och en dag innan
man var ikapp!
Den gradvisa övergången påbörjades genom att den 28 februari
1700 inte följdes av den 29 februari
utan av den 1 mars. Samma sak
skulle ha skett också under de
påföljande skottåren 1704 och
1708, men då befann sig det
svenska riket i krig och kung och
statsledning var utomlands. Av
oklar anledning beslutade
den enväldige kungen att
inte slopa skottdagarna
utan att återigen lägga till
dem i kalendern. Därför
firandes skottdagarna
som vanligt både 1704
och 1708.

: HÅK

AN H

EN R IK

Stryker skottdagarna

F OTO

Men trots ett segt
motstånd så började även de protestantiska länderna
inse att tiden var ur
led och att man
så småningom
måste gå över till
vad man kallade
den nya stilen,
som givetvis var
en benämning
man tog till för
att undvika
referenser till den
katolske påven.
Det protestantiska Tyskland
(inklusive de där
belägna svenska

SSON

Nya stilen

ropa var man då tvungen att stryka
elva dagar ur kalendern så att
söndagen den 18 februari följdes av
måndagen den 1 mars.

Varför säger man att Karl XII dog
den 11 december i Norge?
Det var ju den 30 november, eller...?
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En dag före och tio efter
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Tre olika datum

Detta ledde till att Sverige under
Utan tvekan ledde den dubbla
ett drygt decennium hade en helt
dateringen till missförstånd inom
egen kalender som låg tio dagar
det svenska riket, men kanske än
efter den gregorianska kalendern
mer vid kungens fältkansli. Efter
och en dag före den julianska kanederlaget vid Poltava 1709 (som
lendern. I de svenska provinserna
enligt den svenska kalendern ini norra Tyskland använde man sig
träffade den 28 juni men enligt den
dock av den nya stilen varför all
i Ukraina då brukade julianska
korrespondens
kalendern inträf»de swänske almanacher
från de lokala
fade den 27 juni,
myndigheterna med ingen nations
allt medan större
i Svenska
delen av övriga
tijderräckning
Pommern,
Europa kunde
öfwerensstämmer,
Wismar och
läsa den 8 juli i
hwaraf
åtskillige
irringar
Bremen-Verden
sina kalendrar)
till de centrala
hamnade kungen
förorsakas«
myndigheterna
tillsammans
i Stockholm daterades enligt den
med resterna av sin svenska armé
gregorianska kalendern medan
under osmanskt beskydd i Bender
svaren från Stockholm daterades
(idag beläget i utbrytarrepubliken
enligt den svenska kalendern.
Transnistrien i Moldavien). Dit
Ibland valde man att datera brev
flyktade också svenskarnas alli
dubbelt, med både den nya stilen
erade; de svensksinnade polackoch den svenska.
erna och de ukrainska kosackerna.
Polackerna följde den nya stilen
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som låg tio dagar före svenskarna och ukrainarna följde den
gamla stilen som låg en dag efter
svenskarna! Och allt detta medan
svenskarna alltså följde sin egen
kalender! För att komplicera det
än mer följde man i det osmanska
riket den allmänna muslimska
kalendern, men den kristna lokalbefolkningen i trakten av Bender
följde den julianska kalendern.

Återgår till gamla stilen

Det är inte svårt att inse att det
i den internationella miljön i
Bender ofta kunde uppstå missförstånd, och detta insåg till slut även
kungen. Den 23 januari 1711 (enligt
den svenska kalendern) skrev
kungen till Kanslikollegium »at de
swänske almanacher med ingen
nations tijderräckning öfwerensstämmer, hwaraf åtskillige irringar
förorsakas«. Kungen hade därför
funnit det bäst vara att återgå till
den gamla stilen så att den dag
Dubbel datering.

Del av dokument från den
svenske envoyén Anders
Leijonclo i Köpenhamn, daterat
den 6 och 16 december 1706.
Den 6 enligt dansk kalender
och den 16 enligt svensk.

Tillökning på tillökningsdagen.

I födelseboken för Stora Mellösa 1712 har vi hittat en flicka som föddes
den 30 februari. Den extra dag som då lades till i kalendern kallades för
Tillökningsdagen.

d. 30 Febr: föddes
Mattes Larssons
och hustr: Brita
Andersdotters Barn
i Humblesta och
Christnades d. 2 Martii
wijd nampn Ingrid,
Faddr: Lars Jönsson
i Humblesta, Nils
Byrelsson i Wallby.
Hustr: Kierstin
Andersdotter i Wallby
Pigan Anna Larsdotter i
Humblesta.
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som man uteslutit ur kalendern år
1700 skulle återkomma år 1712.

Tillökningsdagen

Kungen föreslog att dagen skulle
läggas till i februari månad, så
förutom skottdagen lade man till
en så kallad tillökningsdag varför
februari år 1712 innehöll 30 dagar!
Detta är också enda gången i
världshistorien som fredagen den
30 februari infallit.
Sverige fortsatte sedan i drygt 40
år att följa den julianska kalendern. År 1753 infördes dock den
nya tiden även i Sverige genom
att elva dagar togs bort i februari
så att onsdagen den 17 februari
följdes av torsdagen den 1 mars.
Sverige var därmed en av de sista
protestantiska länderna som gick
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över till den gregorianska kalendern. Storbritannien inklusive de
amerikanska besittningarna hade
gjort detsamma år 1752.

Oktoberrevolution i
november

Längst tog det dock för de ortodoxa länderna att överge den
gamla stilen. Grekland var det sista
europeiska landet som gick över
till den gregorianska kalendern
och det skedde så sent som 1923.
Ryssland övergav den julianska
kalendern först 1918 varför händelsen som gått till historien som
oktoberrevolutionen för större
delen av världen i själva verket inträffade den 8 november, men för
de som då befann sig i St Petersburg skedde allt den 26 oktober.

Februarisidan ur en svensk almanacka av år 1753. Båda stilarna löper
parallellt. På sidans vänstra kant står ”gamla stylens” datum och i dess
högra ”nya stylens”, men den gamla slutar tvärt vid den 17:e. Texten under
kalendariet ger anvisningar beträffande omdisponeringen av de helgdagar,
som berörs av omläggningen.
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Bland annat den rysk-ortodoxa
kyrkan följer dock fortfarande den
julianska kalendern och firar jul
och nyår 13 dagar efter större delen
av den övriga kristenheten.

Karl XII:s dödsdag?

Förklaringen till att Karl XII:s
dödsdag kan sägas vara både den
30 november och den 11 december
är alltså att man lokalt i Norge
följde den gregorianska kalendern
medan man i Sverige ännu följde
den julianska kalendern.
Håkan Henriksson

År1753 infördes till slut den nya stilen
i Sverige genom att de elva sista
dagarna i februari månad uteslöts.
Efter den 17 februari kom då alltså
den 1 mars.
Övergången var inte helt
oproblematisk för gemene man, nu
inföll inte längre vårdagjämning kring
den 10 mars, och natten till Lucia
var inte längre årets längsta. Många
kände det som att de blivit bestulna
på elva dagar av sitt liv.
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Arkivens Dag
Framtiden, Nostradamus, jazz och schlager drog fullt hus

A

ndra lördagen i november
var det traditionsenligt
dags för Arkivens dag, i år
med temat Framtiden. För femtonde året i rad slog arkiv, museer
och hembygdsföreningar över hela
landet upp sina portar för att visa
vilka skatter som finns att ta del av
i våra arkiv.
På ArkivCentrum bjöds det på
utställningar, föreläsningar och
tipspromenad. På utställningen
hade vi fokuserat på framtidsplaner. Bland annat visade vi upp
Kvarntorpsindustrin och de planer
man där hade på att göra Sverige
självförsörjande på utvinning av
olja och uran ur skiffer. Dessutom
planerades det att byggas ett kärnkraftverk i Tiveden.

man visade upp det senaste inom
industri- och hantverk och mycket
mer.
Örebro kexfabrik hade på 1960talet planer på att bygga en helt
ny anläggning vid Vivalla men
då de blev uppköpta av konkurrenten Göteborgs kex så blev det
inget av de planerna. Missade ni
utställningen så hänger den kvar i
ArkivCentrums lokaler ända fram
till nästa Arkivens dag, eller så kan
man gå in på vår hemsida och se
den där. Tipspromenaden var som
vanligt både uppskattad och svår.

Jazz och profetior

Två föreläsningar bjöds det på,
först ut var ArkivCentrums förre
medarbetare Bo Fransson som
med ett nytt ljud- och bildspel tog
oss tillbaka till jazzens och schlagerns 1939.
Dagens andra föreläsning passade väl in på temat Framtiden.
Anna Carlstedt, fil dr i franska från
Stockholms universitet, föreläste
om Nostradamus och de profetior
om framtiden som han skrev ner
på 1500-talet.
Drygt 120 personer besökte
ArkivCentrum på Arkivens dag.

Industri och kex

FOTOGRAFIER: HÅKAN HENRIKSSON

Vi lyfte även fram ett antal utställningar som ägt rum i Örebro där
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Skogskarlar, poliser och propellrar

Inkommet material

U

nder hösten har det till
ArkivCentrum inkommit
en hel del intressanta
handlingar från olika föreningar
och företag. Bilderna på denna
sida kommer från några av dessa.
På bilden ovan ser vi 1914 års
svenska mästare i dragkamp.
Bilden kommer från Örebro
Poliskårs Idrottsförening som i år
firar 100-årsjubileum.
I Örebroföretaget AB Alcometallers material har vi hittat
bilder från Mosåsfabriken och
deras tillverkning av propellrar.
Ytterligare jubilarer är Närkes
skogskarlars klubb som firar 80
år. Med det inlämnade materialet
därifrån kom det flera fotoalbum
med bilder på den verksamhet
de bedrivit sedan 1932. På bilden
till höger på skidor är det Arnold
Pettersson. Gubbarna längst ner är
Skogskarlsrådet från 1932–1933.

Aktstycket

December 2012

Vinterplock

Ur arkivets dolda
vrår...
...hämtar vi denna gång två
stycken adventskalendrar
ur skofabriken Oscarias
arkiv. Den övre troligtvis
från någon gång på 1960talet och den till höger
är från 1962. Bilderna är
originalteckningar varför
luckorna med nummer
inte finns utsatta.

Vi på ArkivCentrum
önskar alla läsare en
God Jul
och ett
Gott Nytt År
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