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Omslaget: Vaniljpojken

AB

Örebro Tekniska
Fabrik startades av Henric
Eberhard Ekström i mitten av
1850-talet. I början tillverkades
allehanda kemiska produkter
såsom eau de cologne, bläck,
mustaschvax och läskedrycker.
1875 fick Ekström patent på så
kallat jästmjöl, som senare fick
benämningen bakpulver, detta

blev ett rejält lyft för firman.
Efter Ekströms död 1882 togs så
småningom företaget över av Carl
Edvard Eklind. Redan året efter
gick företaget i konkurs. Eklinds
fru Josefina tar då över det sjunkande skeppet och ser till att företaget kommer på fötter igen och
övertar det från sin make. Josefina,
allmänt kallad Fina, tycker dock
att försäljningen av det förträffliga

jästmjölet inte går så bra som det
borde.
Historien säger att Mor Finas
svärson, konstnären Sigge Bergström, hört om hennes bryderier
om den dåliga försäljningen. ”Ni
måste göra mer reklam och ha
en riktig jästmjölsgubbe som
blickfång.” säger Bergström och
tar fram sitt skissblock och tecknar, där och då, i Finas kök det
som skulle bli en av Sveriges mest
kända varumärken.
Sigge Bergström ritade senare
även ett varumärke för vaniljsocker, vaniljpojken. Vaniljpojken
fanns på produkterna under början av 1900-talet. 1943 byter företaget namn till Ekströms Kemisktekniska AB och inriktningen
blir mer och mer mot livsmedel
och snart blev Ekströmsgubben
den stora symbolen för Ekströms
samtliga livsmedel.
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På Arkivens dag har vi glädjen
att presentera en föreläsning
av författaren Kristina Ekero
Eriksson om Årstafrun.
Märta Helena Renstierna,
även känd som Årstafrun, var
adelsdam på Årsta Gård strax
utanför Stockholm. Under åren
1793–1839 skrev hon dagbok
om livet på gården. Kristina
Ekero Eriksson har gått igenom
dagboksmaterialet och skrivit
en biografi om Renstierna. Titeln på föredraget är: Årstafrun
- en adelsdam bland fullsupna
drängar och liderliga pigor.

Märta Helena Renstierna (1753–
1851) även känd som Årstafrun.
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Kvarntorp

För femtio år sen stängdes verksamheten i Kvarntorp ned för gott. Under 25 år hade man då jobbat
med att utvinna olja ur skiffer. Produktionen blev
aldrig lönsam och resultatet blev kostsamt både
ekonomiskt och för miljön.

S

venska skifferoljeaktiebolaget bildades 1941 med syfte
att ur svenska skifferfyndigheter utvinna olja och andra
för vårt lands försörjning viktiga
produkter.
Under andra världskriget upphörde oljeimporten nästan helt till
Sverige och man började undersöka olika sätt att kunna framställa
olja inom Sveriges gränser. Försök
att utvinna olja ur skiffer hade
redan gjorts på 1800-talet och på
1890-talet hade man uppfört ett
skifferoljeverk vid Gössätter vid
Kinnekulle. Verksamheten lades
snart ned men i början av 1930-ta-

let hade man återupptagit produktionen i ett försök att försörja den
svenska flottan med drivmedel.

Resurser i kristid

Vid krigsutbrottet blev så frågan
om oljeskiffer högintressant igen.
Under 1939 undersökte man skifferkvaliteten på ett flertal platser i
Sverige. Man konstaterade att den
mest brytningsvärda skiffern fanns
i Kvarntorpsområdet i närheten
av Kumla. Regeringen tillsatte en
kommitté under våren 1940 och
året efter bildades således Svenska
Skifferoljeaktiebolaget. Produktionen i Kvarntorp drog igång 1942.

Trots att det var krig i Europa
och svåra tider i Sverige så satsade man enormt på Kvarntorp.
Massor med pengar plöjdes ner i
projektet och redan på hösten 1942
hade det växt upp en barackstad i
Kvarntorp, 92 hushåll med totalt
218 personer. Till området kom
människor från hela Sverige för att
arbeta. Så småningom växte det
upp ett helt samhälle med affär och
matservering, Folkets park och
senare Folkets hus och det fanns
även planer på att bygga en kyrka.

Vinstdrivande

Efter kriget var det meningen att
bolaget skulle utveckla lönsamma
metoder för att så småningom bli
självförsörjande och gå med vinst.
Stora summor pengar lades ned i
projektet för att utveckla metoder
att utvinna olja och andra produkter ur skiffern. Man anlitade
forskare och ingenjörer för att
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försöka utveckla och effektivisera utvinningen. Med i stort sett
obegränsade resurser kunde de
experimentera fram nya metoder
och även försöka utvinna andra
produkter. En av de produkter som
också gick att utvinna ur skiffer var
uran.

Uranframställning

År 1957 tillsattes en utredning för
att anlägga ett anrikningsverk för
uran i Sverige. Två alternativ fanns
som man tog ställning till: Ranstad
vid Billingen i Västergötland och
Kvarntorp i Närke.
Den tänkta anläggningen i
Kvarntorp skulle bestå av det
befintliga skifferoljeverket, ett ångkraftverk, en fabrik för framställning av tungt vatten, en uranfabrik
samt en anläggning för framställning av svavelsyra.
Utredningen kom fram till att
västgötaalternativet skulle vara
det mest gynnsamma. Främst på

grund av att skiffern där innehöll
en högre uranhalt. Den svenska
Atomenergikommissionen förlade
dock ett av sina kontor och ett
laboratorium för framställning av
tungt vatten i Kvarntorp.

Kärnkraftverk vid Unden

En statlig atomenergiutredning
tillsattes 1955. Året efter offentliggjorde Vattenfall sina planer på
att bygga två kärnkraftsreaktorer.
Projekten kom att kallas Adam och
Eva. Det nybildade statliga bolaget AB Atomenergi presenterade
några månader senare atomenergiutredningens förslag om liknande planer och 1958 enades man om
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ett samarbete.
Under 1957 undersöktes olika
platser där reaktorerna kunde
placeras. Ett av dessa ställen var
Rävfjäll strax norr om sjön Unden.
Till en början hälsades planerna
med stor entusiasm. Detta skulle
bli ett rejält uppsving för kommunen och för Finnerödja som

FOTO UR SVENSKA SKIFFEROLJE AB:S ARKIV

Vid atommärket på kartan till
höger ligger Rävfjäll där det var
tänkt att kärnkraftverket Eva
skulle ligga.
Nedan: Plan för hur den tänkta
fabriken skulle se ut i Kvarntorp.
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var närmaste lokalort. Markägarna
runt sjön Unden protesterade
dock mot planerna.
Något atomkraftverk vid namn
Eva kom aldrig att byggas vid
Rävfjäll. AB Atomenergi och Vattenfall anlade dock verket Adam
vid Marviken i Östergötland. Men
något kärnkraftverk blev det inte
utan i slutändan så blev det ett
oljekraftverk istället. Kärnkraften
fick vänta ytterligare ett tag.

Ljungströmmetoden

FOTOGRAFIER UR SVENSKA SKIFFEROLJE AB:S ARKIV

Men de stora forskningsinsatserna
vid anläggningen i Kvarntorp lades
dock på att förbättra och förbilliga
oljeutvinningen. En av ingenjör
erna, Fredrik Ljungström, kom på
ett sätt att utvinna olja direkt ur
marken utan att behöva bryta.
Metoden innebar dock att svavelväte släpptes rätt ut i luften. Vid
utvinningen med hjälp av ugnar
kunde man ta hand om en del av
de farliga utsläppen och omvandla
dem till användbara produkter.
Ljungströmmetoden var troligtvis
den största anledningen till den
miljöförstöring som skedde i omgivningarna kring Kvarntorp.
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Miljökatastrof

Biverkningarna på det en gång så
vackra landskapet blev snart påtaglig. Lokalbefolkningen började
protestera mot den omfattande
svavelröken. Mest besvärande var
dock röken och lukten från själva
askhögen.
Växter förtvinade, träd dog
och dricksvattnet hade en otäck
bismak. Markägare och fiskare i
trakten protesterade och menade
att utsläppen hotade fiskerinäringen. Avloppsvattnet från industrin
gjorde att fisken antingen dog
eller blev oätlig och vattendragen
förorenades av oljerester.

En studie i slöseri

Under de första åren hyllades
verksamheten för sin framsynthet
och forskning för att täcka Sveriges
framtida energibehov. Men man
lyckades inte att få till en vinstgivande produktion. Kritiska röster
började höjas om att det kostade
de svenska skattebetalarna alltför
mycket.
Början till slutet kom med skriften Kvarntorp: En studie i slöseri av
Anders Byttner år
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1960. Byttner gick till hårt angrepp
mot verksamheten. Året efter
gjordes en statlig utredning där det
beslutades att produktionen skulle
upphöra. År 1962 började produktionen avvecklas och 1966 stängdes verksamheten ned för gott.

Turistmål

Kvar fanns dock ett svårt sargat
landskap och ett 110 meter högt
berg av skifferaska. Berget läckte
svavelångor och temperaturen
inne i den glödande högen pendlade mellan 300 och 500 grader.
Vissa åtgärder för att skydda
grundvattnet gjordes efter nedläggningen. Men annars gjordes
inga större åtgärder för området
förrän 1982 då Kumla kommun
blev ägare till marken.
Idag har högen blivit ett turistmål då man under somrarna har
skulpturutställning under namnet
Konst på hög. Vintertid kan man
åka slalom även om det fortfarande ryker lite här och där i den
alltjämt glödande högen.
Andreas Jeppsson

Verksamheten i
Kvarntorp krävde
stora ingrepp i
landskapet och fick
förödande konsekvenser för miljön.
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FOTOGRAFIER UR N O V MALMROS PERSONARKIV

Entreprenören:
Vilhelm Malmros

Vilhelm Malmros var under 1920- och 1930-talet
verksam som företagare i Örebro. Han var
direktör för ett flertal firmor, många med
koppling till skobranschen.

N

ils Oskar Vilhelm Malmros föddes den 14 juni år
1900 i Simrishamn. Efter
avslutad skolgång fick han, vid 15
års ålder, anställning i Ehrnbergs
Läderfabrik i Simrishamn. Malmros far, Nils Peter, hade avlidit i
mars 1915 så den unge Malmros
var tvungen att bidra till brödfödan hos familjen då modern
Ida blev änka med fyra barn att
försörja.
Under ungdomsåren i födelseorten var Malmros aktiv inom skytterörelsen och var dessutom med
om att bilda IFK Simrishamn år
1919. Han blev idrottsföreningens

första ordförande endast 19 år
gammal.
På läderfabriken hade han
börjat som lärling på kontoret. På
kvällarna studerade han bokföring
på Simrishamns Tekniska Aftonskola och kunde efter avslutade
studier titulera sig bokhållare och
kontorist.

Flyttar till Närke

Det var kanske via sina kontakter
inom läderbranschen som han till
slut hamnade i skostaden Örebro.
År 1922 anställs han som disponent vid Hallsbergs Läderfabrik.
I januari 1924 flyttar Malmros

Direktör Vilhelm Malmros
innehade flera företag i Örebro.
På stora bilden sitter han på sitt
kontor för Varuhuset Royal som
han startade 1929.

till Örebro och startar eget företag.
I en lokal i hörnet av Malmgatan
och Lövstagatan på väster i Örebro
låg firman N O V Malmros som
sålde läder och skodon i parti och
minut. Till firmamärket förkortades namnet till NOVMA.
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Via ombud ute i landet sålde de
skor bland annat från företaget
Vega. Försäljningen går bra och redan till hösten har Malmros planer
på att öka antalet ombud från 50
till 100.

Mercurius blir Royal

År 1925 registrerar Malmros in
Skovaruhuset Mercurius och det
är genom detta företag som skoförsäljningen fortsättningsvis sker.
Firman ligger på adressen Klostergatan 5 i centrala
Örebro, alldeles
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vid Järntorget. Han bildar även
ett bolag med namnet Nordiska
Musikvaruhuset som har sina
lokaler i källaren i huset på Klostergatan. Med det försöker han sig
på att sälja grammofonskivor men
detta projekt blev mindre lyckat
och verksamheten kommer aldrig
riktigt igång på allvar.
Skoaffärerna går dock bra och
ordrarna flyter in. Företaget ombildas och får nu namnet Royal
Varuhus med kontor och lager på
Klostergatan 27 (ungefär där SCB
har sina lokaler
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idag) och en egen skofabrik på
Drottninggatan 59 (nästan ända
borta vid Södra kyrkogården).
År 1933 öppnar han även skobutiken Skolådan på Engelbrektsgatan mittemot den gamla salu
hallen.

Automobilklubben

Malmros har nu kommit upp sig
ordentligt och umgås med ”det fina
folket” i staden. Han sitter bland
Några av de varumärken och
platser för Malmros firmor.
N O V Malmros med
varumärket NOVMA
som hade lokaler på
väster. Mercurius
och Royal Varuhus
och fastigheten på
Klostergatan.

FOTOGRAFIER UR N O V MALMROS PERSONARKIV
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Fartyget M/S Gripsholm som Malmros åkte på
atlantkryssning med 1932 samt resväskeetikett
med Malmros namn och hyttnummer på.

annat med i styrelsen för Örebro
läns flyg- och automobilklubb.
Med automobilklubben är han
med och arrangerar bilorienteringstävlingar. Han ger sig även
ut på en lång bilfärd i Europa med
några kamrater 1927. Resan gick
bland annat genom Tyskland,
Schweiz, Frankrike och Belgien.

Karibienkryssning

Några år senare, 1932, åker han
med på en atlantkryssning med
fartyget Gripsholm. Det blir besök
på flera exotiska platser såsom
Havanna, Jamaica och New York.
Under kryssningen får passagerarna beskedet om att tändstickskungen Ivar Krueger tagit livet
av sig i sin lägenhet i Paris. Stämningen på M/S Gripsholm blev
kaotisk. Många av de välbägade

passagerarna hade haft
investeringar i Kruegers bolag
och insåg att de med stor sannolikhet förlorat sina förmögenheter.
En del blev så desperata att de
försökte kasta sig överbord.

Illojal konkurrens

Malmros hade dock inte investerat några pengar hos Krueger så
han drabbades inte av Kruegerkraschen. Men en annan krasch
väntade Malmros då han återvänt
hem. Under hans kryssning hade
kontorschefen tillsammans med
ytterligare en anställd vid Royal
Varuhus kopierat de kortregister
på ombud som firman hade. Kontorschefen hade dessutom startat
ett eget företag som skulle ägna sig
åt en verksamhet som var identisk
med Royals. Han hade använt
uppgifterna från kortregistren
och genom en cirkulärskrivelse
försöka få de bästa ombuden att

arbeta för för sitt nybildade företag
istället för Royal.
Detta var ett hårt slag mot
Malmros och hans firma. Kontorschefen ställdes inför rätta och
blev dömd till dagsböter för illojal
konkurrens. Men Malmros blev
inte till närmelsevis ersatt för den
skada som han blivit utsatt för.
Malmros säljer Royal Varuhus
i september 1934. Men han har
redan nya planer på gång. Den
1 januari 1935 bildar han ett nytt
bolag, AB Svensk Skomanufaktur.
Firman ägnade sig åt tillverkning
och försäljning av skor. Skofabriken på Drottninggatan 59 som han
inhandlat under Royal-tiden blev
den nya firmans adress.

Rationell Reklam

År 1937 startar Malmros ett nytt
företag med namnet Rationell Reklam. Verksamheten skall gå ut på
att sälja olika typer av reklamartik-
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lar till företag med deras logotyper
och namn på. Genom kontakter
han skaffat sig i Tyskland skall han
ge sig på detta nya område. Bland
de bevarade handlingarna finns
bland annat ett exemplar av ett förkromat cigarettetui som har både
tändare och schweizerur.

Landstormsföreningen
På fritiden genomgår Malmros
landstormsutbildning. Han blir
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i juni 1935 förordnad till underlöjtnant. Malmros var engagerad
i landstormsföreningen och han
var gärna med i de olika tävlingar
som ordnades, deltog i kurser och
ställde upp i organisationsarbetet.

Kraschen på Venan

Lördagen den 29 oktober 1938
hade Malmros bestämt träff med
två vänner, de skall tillsammans ge
sig iväg en bit utanför staden för
att träna inför morgondagens
landstorms
tävlingar i
orientering.
Vinnaren
vinner ett
vandringspris, ett pris
som Malmros
instiftat. De kör
i Malmros bil
ut på Hjortstorpsvägen
och fortsätter
mot Venan,
den gamla
vägen mot
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Arboga och Stockholm. Plötsligt
får de möte. En bil som kör in mot
Örebro kommer i hög fart. Vid den
så kallade Falkenåkurvan, kränger
den till och föraren tappar kontrollen över bilen. Den slirar och
kommer över på motsatta körbanan och kolliderar med Malmros
bil. Vid kollisionen skadas Malmros så illa i huvudet att han senare
avlider.
Malmros dog endast 38 år gammal. Verksamheten för Rationell
Reklam hinner aldrig komma
igång utan firman dog tillsammans med honom.
Vilhelm Malmros var en företagsam person med många idéer
och man undrar vad han skulle
ha kunnat uträtta om han inte så
tragiskt förolyckats.
Andreas Jeppsson
Till vänster: Produktreklam för
Malmros firma Rationell Reklam.
Nedan: Bild ur polisrapporten
från olyckan där Vilhelm
Malmros omkom. Malmros bil är
den till höger.

FOTO UR N O V MALMROS PERSONARKIV
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Från Striberg
till Kalifornien
FOTON UR SLÄKTEN ROSENDAHLS FOTOALBUM

Även i somras fick ArkivCentrum besök
av svenskättlingar från USA. Denna
gång var det familjen Rosendahl från
Kalifornien som kommit till Sverige
för att besöka de orter som förfäderna
utvandrat ifrån i slutet av 1800-talet.

S

yskonen Kristee och Carl Rosendahls farfar Emanuel Rosendahl hade som 18-åring
utvandrat från Örebro i maj 1891.
Sannolikt åkte han först till någon
av de tre äldre syskon som redan
hade emigrerat till USA. Emanuel
var dock ingen gammal örebroare
utan hade flyttat in till staden
bara två år tidigare. Han var född
i Striberg där fadern Carl Johan
Rosendahl hade varit gruvfogde,
men när Emanuel bara var sex år
gammal hade fadern omkommit i
en tragisk gruvolycka den 1 augusti
1879.

Gruvolycka

I gruvbolagets årsberättelse beskrivs det ingående hur olyckan
gått till. Carl Johan hade »funnit
något vara i olag å nedersta delen
af uppfordringsbanan« och för att
få två järnstänger snabbt lagade i
klensmedjan ställde han »desse i
”hunden” och sig sjelf på kanten af
densamma ihållande ”linbenen”,
vid hvilka stängerna blifvit bundna, ringer signal för upphissning,
hvarefter Rosendahl sannolikt
halkat med fötterna utom kanten
och ej medhunnit åter uppkomma
i vagnen, innan den genomgick en
trång öppning, der han emellan
vagnsbrädden och en nära liggande stock fastklämdes och antagli-

Ovan: Emanuel Rosendahl som liten pojke i
Sverige. Han emigrerade som 18-åring till USA.
Till vänster: Emanuels far gruvfogden Carl
Johan som omkom i en gruvolycka 1879, då
Emanuel var 6 år gammal.

gen ögonblickligen dog.«
Det var dock förbjudet att åka
upp ur gruvan i uppfordringsvagnen och Carl Johan måste ha känt
till detta. Olyckan hade alltså skett
vid en förbjuden handling men
gruvbolagets styrelse ansåg att
Carl Johan antagligen hade gjort
detta då han velat få problemet åtgärdat så skyndsamt som möjligt.

Pension till änkan

Styrelsen skriver vidare i sitt
förslag till bolagsstämman att Carl
Johan »varit en särdeles duglig och
pålitlig fogde« och att man ville
ge en »pension« till den efterlämnade änkan med sex barn i åldrar
mellan två och tretton. Vidare
menade man att det skulle ge ett
nedslående intryck på övriga gruvarbetare om änkan skulle behöva
anlita fattigvården. Därför föreslog
man att en pension skulle anslås
av ett belopp som skulle ge »ett

rättvist erkännande åt den aflidnes
förtjenst« och samtidigt också garantera de efterlevande »en tarflig
utkomst«. Beloppet föreslogs bli
300 kronor intill det års slut det
yngsta barnet fyllt 15 år. Dessutom
skulle änkan få bo kvar gratis i sin
bostad inklusive fyra famnar ved
så länge förvaltningen fann det
lämpligt, dock ej om hon gifte om
sig eller till det yngsta barnet fyllt
15 år.
Vid bolagsstämman i slutet av
november opponerade sig dock
bolagsstämmans ordförande,
bruksägaren Nils Sundin från Skogaholms bruk, mot att man skulle
förbinda sig till en sådan mångårig utgift. Dessutom ansåg han
att benämningen pension skulle
ändras till understöd och att det
skulle anslås i högst två år och att
man efter den tiden skulle besluta
om understöd fortfarande var behövligt. Efter diskussion beslutade

bolagsstämman att man skulle
följa Sundins modifierade förslag.
Två år senare beslutade man att
understödet skulle ges i ytterligare
två år, dock reducerat till 240 kronor då änkan nu endast hade fem
minderåriga barn. Vid stämman
år 1883 förlängdes understödet, nu
uppgående till 200 kronor, i ytterligare två år.
Vid de nästföljande stämmorna
nedsattes understödet gradvis så
att det vid upphörandet sommaren 1893 uppgick till 6:50 kronor
per månad. Änkan Maria och
det yngsta barnet, som då var 16
år gammalt, hade då dock redan
flyttat från Striberg till Örebro
på hösten år 1890. Ett barn hade
avlidit fem år tidigare, sonen
Emanuel hade flyttat till Örebro
året dessförinnan och de tre övriga
barnen hade emigrerat till USA.
Mycket snart kom även de två
yngsta barnen att emigrera till
Amerika. Änkan Maria stannade
kvar i Örebro och gifte senare om
sig med en byggmästare. Hon dog i
Örebro vid 90 års ålder 1934.

Fakta i arkiven

Vid syskonen Rosendahls besök
på ArkivCentrum kunde de hitta
än mer uppgifter om sin farfars far
Carl Johan. Tack vare de välbevarade arkiven från de gruvbolag
som han jobbat för kan man få
en detaljerad bild av hans liv och
leverne. Han var född i Nya Viker
1845, men kom att växa upp vid
Dalkarlsberg där hans morfar Petter Rosendahl hade varit gruvfogde och bergvägare. Carl Johan fick
sin första lön som gruvarbetare
vid Dalkarlsbergs gruvfält år 1863,
men han hade sannolikt jobbat vid
gruvfältet även före det som dräng
åt någon gruvarbetare. Under
åren 1865–1866 var han dräng hos
gruvfogden Per Erik Tyssling vid
Fallgruvan. Det sistnämnda året
gifte han sig med Maria Charlotta
Andersdotter och snart utökades
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familjen med ett antal barn. Carl
Johan fortsatte att arbeta som
gruvarbetare i Dalkarlsberg under
de kommande åren och under
åren 1871–1872 fick han dessutom
tjänstgöra som gruvfogde vid de
nyupptagna Orm- och Konstgruvorna.
År 1873 flyttade Carl Johan med
familj till Stribergs gruvfält där
han antagits som gruvfogde vid
Smedjegruvan. Tre år senare övergick han till samma befattning vid
Stora Kärrgruvan, och det var där
han förolyckades vid endast 34 års
ålder 1879.

Luftskepp

Hur gick det då för Carl Johans
barn och barnbarn i USA? Den
äldste sonen Axels öde är tills
vidare okänt, men brodern Carl
Oscar försörjde sig som smed vid
de amerikanska järnvägarna. Han
bosatte sig så småningom i Texas
där han avled i Cleburne 1932. Han
var far till Charles Emery Rosendahl som blev en framgångsrik
officer inom den amerikanska
flottan. Han deltog i bägge världskrigen och under andra världskriget förde han befälet på kryssaren
Minneapolis som blev torpederad
under slaget vid Tassafaronga i slu-

11
tet av november 1942. Rosendahl
hade lyckats hålla skeppet flytande
ända in i hamn och för detta tilldelades han utmärkelsen Navy Cross.
Under 1920-1930-talen hade han
dock främst tjänstgjort och kommenderat luftskepp. 1937 bevittnade han luftskeppet Hindenburgs
katastrofala krasch i New Jersey
och ledde sedan räddningsförsöken. Han slutade sin bana inom
den amerikanska flottan 1946 och
erhöll då titeln Vice Admiral.
Carl Johans dotter Emilia Charlotta bosatte sig i Kalifornien där
hon gifte sig och blev en framgångsrik kock och bagare. Dottern
Maria bosatte sig också i Kalifornien där hon mestadels jobbade
som hembiträde. Sonen Emanuel
bosatte sig så småningom även
han i Kalifornien där han försörjde
sig som maskinist och snickare.
Och det var alltså Emanuel som
var farfar till Kristee och Carl
Rosendahl som besökte ArkivCentrum i somras. Carl Rosendahl är
för övrigt känd som grundare till
dataanimeringsföretaget Pacific
Data Images som bland annat
gjorde animeringarna till filmerna
Antz och Shrek.
Håkan Henriksson

ArkivCentrums Håkan Henriksson visar arkivhandlingar för Kristee, Sarah och Carl Rosendahl som
berättar om Carl Johan Rosendahls öde.
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Fredag den 9 september kl. 13.30
Eftermiddagsföreläsning

Fredag den 28 oktober kl. 13.30
Eftermiddagsföreläsning
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Tisdag den 15 november kl. 13.30
Ordning och reda-kurs

Dokumenthanteringskurs för
organisationer.

Meijerhelms –
från Siggebohyttan till Paris

Inger Göransson föreläser om Karl
August Andersson-Meijerhelm och
Natalie Andersson-Meijerhelm –
deras liv och gärning.

Torsdag den 20 oktober kl. 18.30
Kvällsföreläsning

Fritt ord –
tryckfrihetsförordningen och
offentlighetsprincipen 250 år

Historikern Jonas Nordin föreläser
om hur vi fick vår tryckfrihetsförordning år 1766.

Forskning
Arkivet är öppet för forskning
måndag till fredag 08.30–17.00.
Kvällsöppet varje tisdag till 20.00.

Örebro Missionsskolas historia

Göran Janzon, lektor vid Örebro
Teologiska Högskola, föreläser om
Örebro Missionsskola och dess
historia.

Lördag den 12 november
Arkivens Dag

Torsdag den 17 november kl. 18.30
Kvällsföreläsning
Den nordiska modellen

Generalsekreteraren i Föreningen
Norden, Bo Andersson, föreläser.

Torsdag den 24 november kl. 18.30
Kvällsföreläsning
Kvarteret Brandstationen

Stadsantikvarie Erica Ek berättar om
den äldre och kommande bebyggelsen. Vi får även veta mer om de
arkeologiska utgrävningarna vid
platsen.

Årstafrun –
en adelsdam bland fullsupna
drängar och liderliga pigor

Författaren Kristina Ekero Eriksson
föreläser om Märta Helena Renstierna även känd som Årstafrun.
Öppet hus med utställningar, tips
promenad och föreläsningar.

Lördagsöppet
Arkivet håller lördagsöppet 10–14
följande datum:
24 september, 29 oktober och
26 november.

Nikolaigatan 3
019-611 29 00
www.arkivcentrum.se

