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Omslaget
Omslagsbilderna på detta nummer av Aktstycket är etiketter
från tändsticksaskar tillverkade
vid Örebro tändsticksfabrik. Den
stora bilden illustrerar hur den
tidiga fabriken i Rynninge, strax
norr om Örebro, ska ha sett ut.
Man har dock överdrivit en hel
del. En mer korrekt bild skulle ha
varit att enbart rita det lilla huset
i mitten.
Senare byggdes en ny fabrik
inte långt ifrån där central
stationen ligger idag.
Mer om Örebro tändsticks
fabrik och dess historia kan du
läsa vidare om i detta nummer
av Aktstycket.
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Nya medarbetare
Under juni månad fick vi på
ArkivCentrum förstärkning i
personalstyrkan. Två nya medarbetare skall hjälpa oss att driva
verksamheten framåt.
Anna Melander har studerat
vid Karlstads universitet och har
arbetat med museipedagogik på
Värmlands museum. Hon kommer fortsätta att utveckla ArkivCentrums pedagogiska satsning
med inriktning mot grundskolan.
Kenneth Nyman som tidigare
arbetat vid Uppsala stadsarkiv
med förteckningsarbeten kommer att ha som huvuduppgift att
ordna och förteckna.
Anna och Kenneth kommer
dessutom att hjälpa till i forskarexpeditionen och besvara frågor
från våra besökare. De kommer
att bli en stor tillgång för oss här
på ArkivCentrum. Vi hälsar dem
hjärtligt välkomna hit till oss.

FOTON: HÅKAN HENRIKSSON
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Öppet måndag-fredag kl 8.30-17.00
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Under hösten ger ArkivCentrum
en utbildning i hur man h
 åller
ordning på sina dokument.
Kursen vänder sig i första hand
till föreningar och är en hjälp
att bringa ordning bland de
olika typer av handlingar som
förekommer i en förening eller
organisation.

Är allt lika viktigt?

• Vad skall man spara och vad
kan man slänga?
• Hur bevarar man fotografier,
filmer och pressklipp?
• Vad bör man använda för arkivmateriel?

• Vad innebär en ökad datorisering för verksamheten?
• Hur skriver man protokoll?
Svar på dessa frågor och många
fler får du som deltar i kursen.

Anmälan

Är du intresserad av att anmäla
dig eller har frågor om kursen hör
du av dig till Yvonne Bergman på
e-post yvonne.bergman@arkivcentrum.se eller på telefon 019-611
29 00.
Kursen äger rum i ArkivCentrums lokaler den 19 november
med start 13.30. Pris: 250 kr för
medlemmar (500 kr för övriga).
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Örebro

Tändsticksfabrik

M

ittemot den plats där
centralstationen ligger
idag uppfördes år 1862
ett palatsliknande hus som då var
något av det pampigaste som örebroarna skådat. Huset uppfördes
av tändstickskungen Per Anton
Segelberg. Huset kom att i folkmun kallas för Tändstickspalatset
eller Segelbergska palatset.

Entreprenören Segelberg
Per Anton Segelberg föddes i
Örebro år 1807 och dog 1871 till
följd av ”magkräfta”. Han var en
man med entreprenöranda och
hade försökt sig på en hel del
verksamheter innan han beslutade
sig för att starta en tändsticksfabrik tillsammans med sin hustru
Maria Catharina. Det finns endast
knapphändiga uppgifter tillgäng-

liga rörande Segelberg, från tiden
innan han förestod sin tändsticks
fabrik. Sture Larsson har i en artikel i Örebro läns museums årsbok
Från bergslag och bondebygd från
1955 fått fram att han 1840 jobbade
som bokhållare vid järnvågen vid
Skebäcks hamn. Men på hösten
samma år hade han troligen tagit
avsked då han annonserar i tidningen att han kan erbjuda bete för
200 oxar vid en gård söder om staden vid den kommande höstmarknaden. I december samma år finns
en annons om att han säljer lin i
en gård i norra stadsdelen. Året
därpå står han upptagen i Örebro
läns kalender som ”vice ordinarie
Sprutmästare vid Sprutan N:o 3
på Norr”. I samma kalender fast på
annat ställe tituleras han dessutom
som både lantbrukare och trösk-

verksbyggare. Så han hade försökt
sig på en hel del näringar men
tydligen inte lyckats så bra.

En kvinnas list

År 1844 startade herr och fru
Segelberg tändstickstillverkning
i en lada i Rynninge ”strax utom
norrtull”. Detta hade dock, enligt
ryktet, föregåtts av ett visst industrispionage av Maria Catharina
för att få reda på ingredienserna
till tändsatsen på tändstickorna.
Trots sina fyllda fyrtio år hade hon
tagit tjänst som fabriksarbeterska
vid L. E. Nordenmalms tändsticksfabrik på söder i Stockholm.
Där hade hon, trots noggranna
kontroller, lyckats smussla ut så
pass mycket av den färdigblandade
tändsatsen, genom att smeta fast
den på spetsarna i sin underklän-
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ning, att den kunde analyseras av
en god vän som var apotekare. De
kunde senare tillverka denna och
använda i sin egen produktion.
Troligtvis var det nog dessutom
fru Segelberg som var den som var
den mest drivande och den mest
kompetenta att driva verksamheten. Det var hon som ansvarade för
försäljningen och hur de färdiga stickorna skulle distribueras.
Stickorna fick köpas kontant från
fabriken och återförsäljarna kunde
sälja dessa med stor förtjänst.
Herr Segelberg var nog snarast
mer av en ingenjör. Han hade
tillverkat en maskin som effektiviserade tillverkningen av stickorna.
Man var dessutom först i Sverige
att paketera tändstickorna i trä
askar. Tidigare hade tändstickor
sålts i buntar.

Barnarbetare

I den första fabriken, ladan i
Rynninge, fanns det ett tjugotal anställda, samtliga var minderåriga
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i åldern 12-14 år. Det användes
även barn för att sälja stickorna,
först på marknader i Örebro och
de omgivande städerna men snart
så fanns stickorna runt om i hela
landet. Försäljningen gick till så
att barnen fick köpa tändstickorna
kontant och de kunde sedan göra
en ganska bra förtjänst när de
sålde dem och dra in extra pengar
till hushållskassan.
Verksamheten löpte på bra. År
1847 rapporteras att fabriken hade
36 anställda och att man producerat 500 000 askar och 400 000
buntar med tändstickor. De följande åren producerar man mellan
500 000-900 000 askar om året.
Tändsticksfabriken i Jönköping,
som då var Sveriges största, hade
fått en konkurrent att ta på allvar.
Affärerna gick så pass bra att man
år 1854 kunde
anlägga en ny
fabrik invid
den nybyggda
järnvägen.
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Året efter kan man läsa i Calmarposten att fabriken hade 108
anställda. I början av 1860-talet
var tändsticksfabriken Sveriges
näst största med 172 arbetare, 87
av dessa var under 15 år.

Tändstickspalatset

Den nya fabriken gick så pass bra
att makarna Segelberg 1862 kunde
bygga ett pampigt hus bredvid
tändsticksfabriken. Det kom att
kallas för Tändstickspalatset eller
Segelbergska palatset och hade
ritats av stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh, som även ritat bland annat
Örebro teater och Stora hotellet.
Enligt en skröna skulle dåvarande kung Karl XV ha sett palatset
och frågat vem som ägde detta.
När man berättade att det var
tändstickskungen i Örebro skall

Ovan: Tändsticksetikett där fabrikens
proportioner överdrivits något.

FOTO: ÖREBRO LÄNS MUSEUMS SAMLINGAR

Segelbergska palatset i förgrunden och tändsticksfabriken strax bortom. Foto troligtvis från 1860-talet.
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kungen ha sagt att: ”Den vill jag
dricka en du-skål med! ”
Det pampiga yttre skall dock
ha överträffats av interiören där
möblerna var av finaste slag och
vissa rum draperats av äkta gyllen
läderstapeter som hängde kvar
ända till att byggnaden revs 1938.
Makarna Segelberg höll stora
bjudningar i sitt palats för Örebros
dåvarande societet. Deras tid i huset blev dock inte långvarig, 1867
fick de lämna sitt palats efter att
verksamheten gått i konkurs.

Konkurs

Efter konkursen övertogs verksamheten av de tidigare verkmästarna vid fabriken, Thegerström
och Eriksson. När Thegerström
och Eriksson tagit över tillverkningen kunde de investera i nya
modernare maskiner och man
fortsatte att tillverka tändstickor i
Örebro.
Det fanns ett stort intresse inter-

Exempel på tändsticksetiketter
från Örebro tändsticksfabrik.
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nationellt för de svenska Säkerhetständstickorna. Engelska Bryant
& May köpte in sig i fabriken och
deras The Lion label började tillverkas i Örebro. Dessa tändstickor
fick så gott rykte i England att det
ända fram till 1920-talet stod på
etiketterna ”Manufactured in Örebro” trots att Örebrofabriken hade
upphört redan 1892.

Tillverkningen upphör

Vid den slutliga nedläggningen var det engelska Trummer
& Co som ägde fabriken. Man
hade beslutat att den skulle slås
samman med Jönköpings Västra tändsticksfabrik varpå tillverkningen i Örebro upphörde.
Sammanlagt 130 anställda blev
då av med sina jobb. Till detta
skall läggas alla de som kunde
tjäna extra genom hemarbetet
med att färdigställa tändsticks
askar och liknande. Dessutom alla
som jobbat med att transportera
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och förse fabriken med råvaror
och som det står i Nerikes Allehanda den 20 augusti 1892 så blev
nog vintern bekymmersam för
många örebroare.
Andreas Jeppsson

Ur Nerikes Allehanda den 20
augusti 1892
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6

Aktstycket

FOTO:NORDISKA MUSEET

Han konserverade
bondesamhället

F

ör drygt 100 år sedan fick
det gamla bondesamhället
ge vika för en industrialiseringsvåg som skulle komma
att obönhörligt svepa bort den
svenska landsbygdskulturen. Industrialiseringen som stormade in
stod för det nya, det moderna, för
framtiden. Kollisionen mellan det
gamla blev för det traditionsdrivna
bondesamhället en Davids kamp
med Goliat. Idag finns bara skärvor av det gamla Sverige bevarade i
reservat (hembygdsgårdar).

Ledande folklivsforskare
Sigurd Erixon (1888–1968) är för
det stora flertalet ett okänt namn.
Det gäller även bland kulturhistoriskt intresserade. Under hela sitt
yrkesverksamma liv (ca 1915-1968)
var han den ledande svenska
folklivsforskaren. Han hade satt

Sigurd Erixon med Nils Berglind ute på etnologiska fältundersökningar i
Blekinge, troligtvis år 1924. I början var cykeln färdmedlet, senare hyrdes större
bilar som kunde rymma 5-7 personer, för Erixon och hans elever.

som sin livsuppgift att hjälpa
eftervärlden att få lära känna och
minnas det gamla svenska bondesamhället. Hans bevekelsegrund
var att när det gamla försvinner, då
försvinner också möjligheterna att
granska och minnas det förindustriella traditionsbundna samhället. Därmed var uppgiften klar:
Det gällde att möjliggöra forskning
om det gamla Sverige. Etnologerna
hade den viktiga rollen att producera källmaterial.
Sigurd Erixon växte upp i
födelsestaden Söderköping.
Fadern var grosshandlare. Sin
gymnasieutbildning fick han i
Norrköping. 1912 kunde han ta ut
en filosofie kandidatexamen från

Uppsala universitet med ämnena
nordiska språk, arkeologi och
religionshistoria. Universitetsstudierna hade inletts trevande.
Sigurd var osäker på vilket ämne
han skulle börja med. För att få
vägledning läste han igenom hela
Nordisk Familjebok från A till Ö.
Han beslutade sig sedan för att
studera svenskt folkliv. Han avlade
en fil kand-examen i universitetsämnet nordisk och jämförande
folklivsforskning, men fortsatte
inte sina akademiska studier med
forskarutbildning utan övergick
till fältarbete. Erixon doktorerade
således aldrig men promoverades
till hedersdoktor i Uppsala redan
1927. Då var han 39 år.
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Skattkammare

När Sigurd Erixon tidigt etablerat
sig som förgrundsfigur inom den
svenska folklivsforskningen började han bygga upp en skattkammare där relikerna skulle förvaras.
Platsen var Nordiska museet i
Stockholm där Erixon blev intendent 1924.
Sigurds arbetsmetod gick i
första hand ut på att dokumentera
seder och bruk, i andra hand på
att samla föremål. Han gick i det
avseendet i Artur Hazelius fotspår.
Hazelius var ju den som skapade
både Nordiska museet och annexet Skansen (1891).

Bytrummor från Närke

En Närkeresa 1916 illustrerar hur
Erixons arbete gick till. Tillsammans med arkitekt och
tecknare var han på jakt
efter bytrummor. Sigurd
menade att trummornas
roll i de gamla byarna
behövde dokumenteras.
Bytrummor användes fram
till en bit in på 1800-talet för
att kalla samman invånarna i
byn till viktiga sammankomster. I Kånsta i Sköllersta fick
han byåldermannen att ställa
upp framför kameran och i Led
i Asker lyckades han efter övertalning att få köpa den välbevarade
bytrumman. Erixon spände fast
den på ryggen och cyklade med
sitt sällskap vidare. Bönderna hade
svårt att förstå varför någon ville
köpa en bytrumma.

En räddningsaktion

Förutom rigorösa anteckningar
blev kameran Sigurd Erixons viktigaste redskap på otaliga exkursioner. Sigurds skriftliga dokumentationer ligger nära den fotografiska
avbildningen. I början var cykeln
färdmedlet, senare hyrdes större
bilar som kunde rymma 5-7 personer, Erixon och hans elever.
En särskild avdelning, Etno-
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logiska undersökningen, inrättades snart i Nordiska museet.
Från 1930-talet blev den navet i
den svenska folklivsforskningen.
1934-1955 innehade Sigurd Erixon
professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning. Professuren hade kommit till genom en
donation från paret von Hallwyl
i Stockholm. I centrum för verksamheten stod byundersökningarna.
Sigurds och hans medarbetares
arbete låg rätt i tiden. Fältarbetet
betraktades av många som just en
räddningsaktion. I inledningsfasen fick han därför statligt stöd.
Men om en institution utanför
Nordiska museet kunde skapas
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skulle verksamheten vinna både
högre status och långsiktig stadga.

Villa Lusthusporten

I februari 1939 avled konsuln
Hjalmar Wicander. Han ägde och
bodde i den fantastiska villan som
ligger mittemot Nordiska museet
på Djurgården. Hjalmar Wicander
var äldste son till August Wicander. Denne hade byggt upp ett
internationellt korkimperium. I
det wicanderska imperiet ingick
en del prominenta fastigheter. En
var Harpsunds slott som korkmiljonären testamenterade till staten.
En annan var hans bostad Villa
Lusthusporten på Djurgården i
Stockholm. Den testamenterade
han till Nordiska museet.
Sigurd Erixon övertygade
ledningen för Nordiska museet
om att den måtte ta emot donationen. Han menade att den
skulle bli en idealisk lokal för
det forskningsinstitut som Sigurd
drömde om. Den etnologiska
avdelningen i Nordiska museet
skulle därmed självständiggöras
och få en egen hemvist på nära
(och nyttigt) avstånd till museet.
Tvekan restes dock av musei-

FOTO: ULF BERGER. NORDISKA MUSEET

Ovan: Bytrumman från
Led i Askers socken som
Sigurd Erixon köpte
år 1916 och nu ingår
i Nordiska museets
samlingar.
Till höger: Villa Lusthusporten som donerades
till Nordiska museet
1940 och rymmer
Institutet för folklivs
forskning.

FOTO: HOLGER ELLGAARD. WIKIMEDIA COMMONS

ledningen med hänvisning till
förväntade höga underhållskostnader. En icke enig museinämnd
tog emellertid beslutet att ta emot
gåvan. Möjligen banade Sigurd väg
för beslutet när han erbjöd sig att
hyra de båda översta våningarna i
villan som privatbostad.

Kila oskiftat

Redan år 1913, när han just hade
fått ut sin filosofie kandidatexamen, hade Erixon satt igång med
fältarbetet. Syftet var att leverera
detaljerade beskrivningar av gamla
byar. Undersökningsområdet var
hela Sverige. Den första i raden
blev den oskiftade byn Kila i
Östergötland. Sigurds beskrivning av ankomsten till byn är en
storslagen hyllning till det svenska
bondesamhället sådant det ännu
kunde te sig för hundra år sedan.
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Den utstrålar också Erixons entusiasm inför sin stora uppgift:
På avstånd såg den ut som en
liten medeltida stad i trä, till större
delen färgad grått i grått men även
med många röda inslag. Den låg
på en liten förhöjning i en dalgång
med skogsklädda berg på sidorna.
Med ledning av de blå rökarna,
som stego mot skyn, förstod man,
huru stugorna voro sammangyttrade i ett par klungor med aplar
och körsbärsträd emellan. I själva
sluttningen låg en samling källare, en för varje bonde, såsom jag
sedan fann. Det var 16 bönder i
byn och omkring 140 hus. Vägen
som ledde dit, säges först omkring
år 1900 blivit körbar som vanlig
landsväg. Inne i byn bildade denna
väg huvudgatan. Utmed den lågo
de 16 logarna i lång rad. När sädesskrindorna i skördetiden kom-

Aktstycket
mo åkande blev gatan fullständigt
blockerad. Stall och fähus bildade
en husgrupp för sig, bodarna slöto
upp vid boningshusen. Utanför
byn funnos å ena sidan bastur,
smedjor och ett par backstugor för
hantverkare och jordlösa. Morgnar
och kvällar drevos kor, får och getter ut och in i byn. Deras råmanden och skällornas spruckna pingel
hördes upp på höjderna invid byn
och ekade mot berget Jämmerhalla, där folket ibland hörde trollen
spela jämmerfulla toner på fiol.
Uppifrån berget syntes byn som
en oordnad, kringströdd massa av
gråa brädtak, gulgrå halmtak och
ett och annat rött tegeltak.

Fotografi av den oskiftade byn
Kila i Östergötland taget av
Sigurd Erixon 1912.

FOTO: SIGURD ERIXON. NORDISKA MUSEET

8

Aktstycket

Etnologins betydelse

Dagens forskare, särskilt historiker, som läser Sigurd Erixons (och
hans lärljungars) arbeten saknar
nog ett analytiskt grepp på datainsamlingen. Ändå var Erixon
mycket angelägen om att visa att
folklivsforskningen, eller etnologin som han hellre ville att den
skulle kallas, borde ha en självklar
plats bland övriga vetenskapliga
discipliner inom humaniora. Hans
önskan blev infriad först efter hans
död.
Erixons gigantiska arbetsinsats
är fortfarande grundläggande för
den som vill skildra industrialiseringens genombrott i Sverige
och som behöver ta avstamp i det
förindustriella samhället.
För dagens historiker är dock etnologin på sin höjd en nödvändig
”hjälpvetenskap”. I Sigurds ögon
borde det ha varit precis tvärtom.
Etnologens arbete var nödvändigt
för att ge liv åt och bekräfta det
som historikerna kunde få fram ur
de skriftliga källor som de arbetade med. Utan vetskap om hur
föremål såg ut och hur de använ-
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des skulle historieskrivningen inte
bli korrekt.
När Sigurd Erixon avled 1968
var han på intet sätt färdig med att
fylla skattkammaren Det gamla
Sverige. Sigurds publicistiska verksamhet hade blivit häpnadsväckande stor vid tiden för hans bortgång. Men ”hans” etnologi började
nu betraktas som ålderdomlig och
oanvändbar. Den hade varit dominerade i ett halvt sekel men ansågs
nu vara ett avslutat kapitel som
kunde läggas åt sidan. I dess ställe
trädde en ny inriktning fram som
använde metoder som sociologer
och antropologer nyttjade för att
kunna beskriva samhällen både i
förgången tid och i nutid.

Ann-Sofi Schotte-Lindsten
En av Sigurd Erixons studenter
var Ann-Sofi Schotte-Lindsten
(1911–2009). Närkingar och Örebroare känner Ann-Sofi som en
entusiastisk och trägen lokalhistoriker. Hon påminde starkt om sin
lärare. Hennes outtröttliga engagemang liknade Sigurds, liksom den
Ann-Sofi
SchotteLindsten var
redaktör för
boksviten
Sköllerstabygden
som kom
ut i fyra
delar. Hon
var också
en av
Sigurd
Erixons
studenter.
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strängt uppmuntrande handledarrollen. 1939 blev Ann-Sofi filosofie
licentiat i folklivsforskning vid
Stockholms högskola. Hon arbetade senare på Kalmar läns museum
och längre fram som lärare på
Kävesta folkhögskola.
Inte olikt sin läromästare
kämpade Ann-Sofi envist för att
kunna utge lokalhistorisk forskning. Målsättningen var hög. Det
var just forskning det handlade
om. Resultatet fick inte bli av typen
lättlästa kåserier om den hembygd som många av de förväntade
läsarna älskade och kände ganska
väl. Nej, det gällde att hålla strängt
på att texten blev korrekt och
påståendena noggrant belagda
i källorna. Men sedan gällde det
att förpacka framställningen i
populärvetenskaplig form. Det
viktigaste resultatet av hennes
mödor blev den magnifika sviten
Sköllerstabygden 1-4 (1978-2001).
Den behandlar tre Närkesocknar:
Sköllersta, Svennevad och Bo.

Vetenskapligt fikonspråk
Som redaktör för Sköllerstahistoriken valde Ann-Sofi med stor
omsorg ut sina författare. Alla
skulle vara verksamma på forskningsfronten i sina respektive
discipliner. Men om deras texter
innehöll för mycket vetenskapligt
fikonspråk lät Ann-Sofi rödpennan gå hårt fram i manuskripten.
Ann-Sofis egen undersökning av
den gamla radbyn Testa i Sköllersta vittnar om tydliga influenser från ”X-et”. Eleverna kallade
honom så.
Ann-Sofi Lindsten belönades för
sitt långvariga och gedigna arbete
i och med att hon utnämndes till
filosofie hedersdoktor vid Uppsala
universitet 1990. Sigurd Erixon
skulle ha varit stolt över sin adept.

Lennart Hedberg
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När rysstågen passerade

D

en 10 augusti 1914
vallfärdade örebroarna
till järnvägsstationen i
Örebro. Där skulle de få uppleva
den första fläkten av det världskrig som nyligen tagit sin början
nere i Europa. Bara någon vecka
tidigare hade Tyskland förklarat Ryssland krig vilket fått till
följd att de ryssar som varit
bosatta i Tyskland hals över
huvud blivit tvungna att lämna
sina hem och fly landet. Via
Sassnitz-Trelleborg tog de sig
till Sverige och färdades sedan
med specialinsatta tåg genom
landet och sedan vidare till
Finland som då var en del av
det ryska imperiet.
Alla ville få en skymt av de
ryssar som skulle göra ett kort
uppehåll i Örebro. I normalfallet så fick man inte beträda
perrongen om man inte kunde
uppvisa en biljett. Men denna dag
var det fritt inträde till tågområdet
så att alla som ville kunde se de
förbipasserande flyktingarna.

Smörgåsar i Hallsberg

Innan de kom till stationen i
Örebro hade de dessutom gjort ett
stopp i Hallsberg. Där hade man
förberett ett tusental smörgåsar
och Hallsbergs mejeri tillhandahöll mjölk som serverades
Tidningsklipp ur Nerikes
Allehanda den
11 augusti 1914.
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Rusning till Sparbanken i Örebro
efter att världskriget brutit ut.

på det sätt som man gör
enligt rysk sed.
I motsatt riktning
färdades det tyskar
som flydde hem till
Tyskland. De var dock
inte lika många som de
flyende ryssarna.

60 000 ryssar
till passagerarna. Till hjälp med
utspisning tog man scouter som
åkte med ända från Hallsberg till
Frövi. Glädjen och tacksamheten
var stor hos de flyende ryssarna
som uppgav att de blivit väldigt illa
behandlade under sin resa i Tyskland. I tidningen står det att ”då
tåget lämnade stationen hurrades
det från vagnarna och ropades av
de resande: Leve Sverige! Från sista
vagnen viftades det med blågula
flaggor.” För en del av de svenska
scouterna blev den ryska tacksamheten lite generande då de inte var
vana vid att bli kyssta på kinderna

Sammanlagt under den 10 augusti
passerade 1 700 ryska flyktingar
förbi Örebro. Den ryska flyktingströmmen genom Sverige tog sin
början den 2 augusti 1914, samma
dag som Tyskland förklarat krig
mot Ryssland, och pågick fram till
oktober samma år. Sammanlagt
torde närmare 60 000 ryssar ha
flytt genom Sverige.
Från hamnarna i bland annat
Stockholm och Gävle färdades de
sedan över Östersjön till Finland
och sedan vidare till Ryssland.
Men kriget nådde även Östersjön
och med båtarna sändes till största
del kvinnor och barn. Män mellan

Beväpnade scouter bevakar järnvägsbron över Svartån i Örebro.

17-45 år fick fortsätta landvägen
norrut med tåget längs kusten upp
till Karungi och sedan med hästskjuts vidare till Haparanda och
över till Finland. Annars riskerade
de att bli tagna som krigsfångar
om de skulle bil stoppade av tyska
krigsfartyg på Östersjön.

Örebro i orostider

Krigsutbrottet blev snart alltmer
påtagligt för örebroarna. Vid järnvägsbron över Svartån satte man
ut beväpnade vakter som patrullerade dygnet runt. Både scouter och
landstormsmän fick i uppdrag att
göra bevakningstjänst vid viktiga
trafikleder.
Man blev även oroliga för sina
besparingar. Långa köer ringlade
sig till bankerna där man tog ut
sina pengar. Helst av allt ville man
ha sina pengar i mynt.
Andreas Jeppsson
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G

ränstrakterna mellan
Närke och Värmland bör
långt fram i tiden ha varit
en nästan skräckinjagande vildmark. Skog och berg. Men man
hittade malm i berget, behövde
skogen som bränsle i hyttorna
och som byggnadsvirke i hamrarna och vattenkraft fanns det
lite varstans. Norr om den stora
sjön Möckeln i östra Värmland,
men i Örebro län, uppstod en by,
Möckelsbodar, vars innevånare
klagade till hertig Karl, den blivande kung Karl IX, att det var så
långt till kyrkan. Hertigen lyssnade
till sina undersåtar och förordnade
1586 en kyrkoherde, Olof Hansson,
och anvisade mark som han fick
röja och pengar som skulle räcka
att där uppföra en kyrka. Till hertigens ära fick den nya församlingen
namnet Karlskoga.
Olof fick bryta mark och bygga
kyrka och prästgård. Men hans
krafter räckte också till att längre
upp efter Timsälven vid sjön Lonnens strand, röja mark till ett eget

FOTO: UR KARLSKOGA-BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENINGS FOTOARKIV

NKORNA PÅ
ÄSTRA LONNTORP

Gården Västra Lonntorp ägdes och brukades av kvinnor närapå oavbrutet från
1691–1823. Fotografi från gården Västra Lonntorp taget 1971.

torpställe eller fäbod om man så
vill. Det benämndes Västra Lonntorp.

Förste kyrkoherden

Den 10 mars 1608 utfärdade kung
Karl IX ett brev som kungjorde
att den förste kyrkoherden i
Karlskoga, Olof Hansson, som på
kronans mark röjt och ställt i ordning ett torpställe, benämnt Västra
Lonntorp skulle få det avstyckat
av lantmätare och ”sedan så är
rätteligen synt, rannsakadt och
lagdt skall förbemälte herr Olof
njuta, bruka och behålla berörda
torpestad skattfri uti 6 åhr och
när de åhren äro ute skall det först
skattläggas efter som det med egor
kan vara godt och lägeligt till; desslikes skall hans barn och efterkommande besitta samma torpestad
för årlig skatt och utlagor lika som
annan skattejord.”
Besittningsrätten bekräftades

efter de 6 årens skattefrihet genom
ett konfirmationsbrev utfärdat av
änkedrottning Kristina 1614. År
1617 blev gården skattlagd till ¼
hemman och i jordeboken uppförd under rubriken ”arf och eget”.
Av andra handlingar framgår att
skattetrycket tycks ha inskränkt sig
till ”ett halft pund smör”.

Konservera änkan

Varför gjorde Olof sig detta besvär
att röja och odla upp ännu en gård,
utöver prästgården? En fäbod för
kritternas sommarbete kunde
förstås vara bra att ha, men det är
inte alls otroligt att det också var av
omsorg om hans hustru och barn.
Prästerna förutsattes arbeta livet
ut – något pensionssystem fanns
inte – och en efterlevande änka
fick stanna i prästgården ett eller
möjligen två år efter makens död,
men sedan måste hon därifrån.
Hon kunde förstås gifta sig med ef-
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terträdaren (om han var ogift. Han
sades då ”konservera änkan”) eller
förmå någon av eventuella döttrar att göra det. Om det då fanns
en egendom som inte var knuten
till prästgården utan kunde ärvas
fanns det flera valmöjligheter.

240 år lång tvist

Herr Olof dör 1626 och hans
arvingar övertar gården. En av
sönerna som är komminister
i församlingen, gör åtskilliga
förbättringar på gården. Men
åtta år senare börjar arvingarna
en inbördes träta om vem som
skall ärva Västra Lonntorp och
då inleds en svåröverskådlig serie
av rättegångar som med avbrott
pågår i tvåhundrafyrtio år. Det
finns en seglivad föreställning att
Västra Lonntorp egentligen utgör
en del av prästgårdens ägor och
påståendet upprepas ideligen. Att
besittningsrätten och sedermera
äganderätten ingalunda tillhör
prästgården och kyrkoherden
fastslås gång på gång genom domstolsutslag men glöms tydligen
bort vart tjugofemte år eller så.

Utdrag ur Häradsekonomiska
kartan för Örebro län upprättad
mellan åren 1864–1867
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Änkan Anna

Så kommer år 1663 en ny kyrkoherde, Anund Håkansson, och köper andel efter andel av gården av
företrädarens ättlingar tills det inte
finns fler andelar att köpa. Gårdens areal utökas och Anund går
dessutom in som delägare, bergsman, i Lonnhytte hyttelag. När han
dör 1691 äger han hela egendomen
och den lämnas i arv till hans
änka, Anna Ekbom, den första i en
rad kvinnor som har gården som
pensionsförsäkring. Hon är en
förtänksam person och utverkar
1697 en bekräftelse av själve kung
Karl XI på att hon innehar besittningsrätten till Västra Lonntorp.
Anund Håkansson och Anna
Ekbom hade åtminstone två döttrar. Den äldsta dottern, Clara, som
bör ha varit född omkring 1670,
var först i elva år gift med faderns
efterträdare, Petrus Tingström,
som dock avled 1702. Med honom
hade hon en dotter, Anna M
 aria
Tingström. Året därpå firade
Clara sitt andra bröllop med salig
Tingströms efterträdare, alltså
nästa kyrkoherde i Karlskoga, Sven
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Bengtsson Letström. Han fick ett
eget pastorat och hon säkrade existensen för sin svärmor och dotter.
Sven Letström har fått ett gott eftermäle. Han var lärd, energisk och
kunde sköta affärer. Hans svärmor,
gamla Anna Ekbom visade honom
sin tacksamhet och tillgivenhet för
att han hade skött hennes affärer
så bra. Hon överlät år 1706, utan
kostnad, besittningsrätten till
Västra Lonntorp till honom. Sven
var också förutseende och fick sin
besittningsrätt bekräftad av kung
Fredrik I i juni 1720.
Det var klokt att låta Sven överta
besittningsrätten till gården. Alla
ekonomiska/juridiska förhandlingar lades på honom. Förutom
sitt arbete som kyrkoherde och
därmed följande bestyr på prästgården fick han lägga ner mycket
arbete på Lonntorp. År 1721 blev
han tvungen att förhandla om
kvarnrättigheter, fiskerättigheter
och andelar i Lonntorpshyttan. Av den föreningsskrift med
bergsmännen som blev resultatet
framgår dock att alla var nöjda
med utfallet. Tydligen var han en
god förhandlare.
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Änkan Clara

Sven Lettström dog 1724 och besittningsrätten till Västra Lonntorp
ärvdes av hans änka, Clara, och
den lösgjordes därvid från sambruket med prästgårdens ägor.
Hon hade ju inga juridiska band
till den nye kyrkoherden. Han
hävdade dock att Västra Lonntorp
egentligen tillhörde prästgården
och att man genom åren hade
huggit skog på prästgårdens mark.
Efter flera rättsliga tvister klargjordes att så inte var fallet och 1729
skedde en förlikning och förnyad
gränsdragning mellan å ena sidan
Västra Lonntorps mark och å den
andra prästgårdens ägor. På Västra
Lonntorp bor nu Anna Ekbom,
änka efter Anund Håkansson och
den nya ägaren, Clara Carlmark,
änka efter Sven Lettström. Anna
Ekbom avlider 1733, 88 år gammal.
I sitt första äktenskap, med Petrus Tingström, hade alltså Clara
dottern Anna Maria Tingström.
Hon hade 1714 gifts bort med en
framgångsrik brukspatron, Carl
Dahlström. Efter att ha samlat
en ordentlig förmögenhet avled
Dahlström 1733. I äktenskapet med
Anna Maria föddes flera barn men
här skriver jag bara om den yngsta
dottern, Magdalena (f. 1732). Hon
giftes 17 år gammal bort med Anders Lönbohm, som 1764 slutade
sina dagar som borgmästare i Kristinehamn. Borgmästaränkan Lönbohm, flyttar då bort från Kristine

September 2014
hamn och bosätter sig med ett
antal barn hos sin mormor, Clara
Lettström på Västra Lonntorp,
men behåller äganderätten till tre
gårdar i Kristinehamn.

Änkan Anna Maria

Anna Maria Tingström/Dahlström hade 1734 ingått ett andra
äktenskap med Hans Lindstedt.
Hon blev änka för andra gången
1752. Samma år avlider modern,
Clara, 82 år gammal.
Då flyttar Anna Maria till sin
dotter Magdalena på Västra Lonntorp. År 1767 sätter hon igång en
juridisk karusell för att få byta sitt
Västra Lonntorp mot dotterns tre
gårdar i Kristinehamn. Avsikten är
förmodligen att ytterligare säkra
dotterns besittningsrätt vid moderns frånfälle. Av någon anledning har Häradsrätten i Karlskoga
allvarliga invändningar mot den
transaktionen, men såvitt jag förstår hittar hon någon juridisk fint
att kringgå hindren och slutet blir
att Magdalena blir ägare till Västra
Lonntorp och Anna Maria till tre
gårdar i Kristinehamn. Men hon
bor kvar på Västra Lonntorp till
sin död året därpå.
Genom ett köpebrev, utfärdat
av Kammarkollegium 1801-10-15
inlöses Västra Lonntorp till enskilt
ägt skattehemman från att ha varit
kronohemman med enbart besittningsrätt, som dock kunde både
ärvas och försäljas.
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Änkan Magdalena

Magdalena Lönbohm brukade
gården i över femtio år, men sålde
den 1819 till bergsmannen Jan
Svensson och dennes hustru Maria
Larsdotter. Gården lär då ha varit
ganska förfallen. Hon bodde dock
kvar på gården för hon står noterad som bosatt på Västra Lonntorp
i dödsnotisen 1823-12-15. Dödsorsaken anges som ”ålderdom (91 år
6 mån 2 dgr)”.
I äktenskapet med borgmästare
Lönbohm i Kristinehamn hade
hon fem överlevande barn. En
av sönerna, Anders Fabian, blev
häradsskrivare och fick tjänst i
Östanbro i Västmanlands län vid
gränsen till Uppland. Sonen Carl
blev jurist, aktuarie i Svea hovrätt.
Den yngsta dottern, Justina Magdalena, gifter sig 1790 med häradsskrivare Carl Magnus Tideström,
som också är bosatt på Östanbro.
Antagligen är det genom brodern
Anders hon får kontakt med Carl
Magnus. Han dör 1820 och Justina
Magdalena flyttar då till gården
Ramsta. Den gården ligger i
samma socken som Östanbro. Står
som ”enkefru Tideström i Ramsta”
fadder åt förste sonsonen, Theodor, f. 1822. Hon avlider 1836.
Theodor blir 1867 far till min
morfar Johan Tideström.
Gunnar Uddén

KÄLLOR: ”Bland Bergsmän och
bruksfolk” Sveriges
släktforskarförÄGARLÄNGD VÄSTRA LONNTORP
bunds årsbok
• Olof Hansson (1608 – 1626) efter hans död arvstvister som leder till att
(Västervik 1991).
• Anund Håkansson metodiskt köper upp andelar och äger hela gården vid sin död
Den texten
1691. Gården ärvs av Anunds änka
bygger i sin tur
• Anna Ekbom (1691 – 1733) som bor kvar men överlåter besittningsrätten till sin
på ”Bidrag till
måg, kyrkoherde Sven Lettström, under åren 1706 – 1724.
Karlskoga krönika”
• Clara Letström 1724 – 1752
(Sthlm 1895) som
• Anna Maria Tingström/Dahlström/Lindstedt 1752 – 1767
är ett särtryck ur
• Magdalena Dahlström/Lönbohm 1767 – 1823
”Noraskogs arkiv
Gården ägs och brukas alltså av kvinnor 1691 – 1823 (med ett mellanspel 1706 – 1724
del II”.
då den åtminstone på papperet brukas av Sven Lettström för svärmors räkning)
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Närkes Damfrisörer

Vid förtecknandet av Närkes
Damfrisörförenings handlingar
hittade vi en del intressant material. Man märker att tiderna förändras. Något som även damföreningens historikförfattare reflekterade
över i sin något annorlunda
inledning till föreningens historik
från 1957.

Det torde väl knappast vara något
tvivel om, att vi nutidsmänniskor
i allmänhet leva i nuet, upptagna
av oss själva och våra närmaste,
läsa och tala om dagshändelserna,
sysselsätta tankarna med dagens
arbete och bekymmer. Någon gång
ibland tänka vi väl på vad som
skall komma efter veckan som är,
på skatten eller hyran som skall
betalas i rätt tid, planera
för kommande helg eller för
semesterfärden. Men sällan
ha vi tid att mediterande
rikta tankarna mot vad

som varit, på tidigare upplevda
händelser och ting, som dock stå i
så nära samband med vår ställning
i dag. Största delen av arbetsdagen
måste vi tänka på vad vi just ha för
händer och dessemellan planera
för vår verksamhet. Kvällarna gå
till sällskapsliv, sammanträden och
radiolyssnande. Vår egen, vår tids,
vårt yrkes historiska utveckling
ägna vi nog i allmänhet endast en
hastig tanke när någon minnesbild ibland dyker upp. Någon gång
tänka nog vi äldre på hur det var
med arbetstid, priser och löner när
vi började och osökt gör man då
jämförelser med hur det är nu.

Diverse reklam
hämtade ur
Närkes Damfrisör
förenings arkiv.
Prislistan är från
1932.
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