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Aktstycket nummer 93
I detta nummer av Aktstycket
kan man läsa om det herrarbete
i Oxhult som uträttades år 1859
när ett gäng dalkarlar och en
kulla vandrade hela vägen från
Leksand till Laxå för att hjälpa
till med att bygga en ny kvarn-,
såg- och dammbyggnad. Ett
stort tack till Laxå- Ramundebodas hembygdsförening som
hjälpt till att ta fram bilder och
guidat och berättat om området
som artikeln handlar om.
Vidare berättas historien
om en av Europas modernaste
mejerianläggningar som låg i
Örebro. På den tomt där den en
gång låg har det
nu växt upp bostadshus. Men här
påminns man av
vad som en gång
varit genom att
man placerat ut en
gammal mjölkpall
och ett antal kossor med kalvar på

planen framför husen.
Har man i sommar vägarna
förbi Nora så kan vi rekommendera ett besök på Järnvägsarkivet i Nora. Där finns ArkivCentrums Ingemar Karlsson
som kan visa arkivhandlingar
och berätta om hur tågtrafiken
i området såg ut i forna dagar.
Det är Ingemar som hjälpt till
att ta fram handlingar och uppgifter till artikeln om järnvägslinjen som planerades mellan
Nora och Skinnskatteberg men
som aldrig kom att förverkligas.

Baksidan

Naturvårdsverket, för främjande av dess bevarande, i samband med bildandet av Järleåns
naturreservat.
Ett stopp för alla former av
kvarndrift och elproduktion,
samt planer för rivning av dammen förbereds för närvarande
enligt beslut av Naturvårdsverket.

På baksidan av detta nummer
har vi en bild på den rivningshotade dammbyggnaden i Järle.
Järle kvarn ligger vid Järleån
i Nora kommun. Vid Järle har
man utnyttjat vattenkraften
för olika typer av
industri sedan
1500-talet. Kvarnen var i kommersiell drift för
malning fram till
1970-talet och därefter utarrenderad
för elproduktion.
Järle kvarn och
damm inköptes av
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FOTO UR LAXÅ-RAMUNDEBODA HEMBYGDSFÖRENINGS SAMLINGAR

Herrarbete i Oxhult

Tidigare i våras talade ArkivCentrums Håkan
Henriksson om begreppet herrarbete i Länsradion.
Herrarbete var de säsongsvisa arbetsvandringar
som grupper av masar och kullor från Dalarna
företog ner till herrgårdarna och städerna i
Mälardalen.

A

lla som kunde leja folk
för arbete ansågs av
dalkarlarna som herrar.
De tog arbete hos dessa »herrar«
och därav uppkom benämningen
herrarbete.
Ofta rörde det sig om grovarbeten såsom större bygg- eller dikningsarbeten. Fenomenet är känt
sedan 1500-talet och det var till en
början främst arbetare från Ovansiljan och speciellt Mora socken
som begav sig ut på dessa arbetsvandringar. Orsaken kan sökas i
svårigheten att hitta sysselsättning
i hembygden och att de magra jordarna som vid varje arvskifte blev
än mer uppstyckade inte räckte till
för att mätta alla. Grupper av säsongsvisa arbetsvandrare förekom

även från andra landskap och då
kanske främst från Värmland.

Arkivmaterialet berättar

I ArkivCentrums arkiv kan man
hitta spår efter dessa arbetsvandrare i de olika bruksarkiven. I
räkenskaperna hittar man då och
då benämningen dalkarlen och
värmlänningen framför personerna som fått betalt för utfört arbete.
Och ibland finns till och med de
upprättade kontrakten bevarade.
Ett av de äldsta exemplen på herrarbetare hittar man i Svartå bruks
arkiv där »Dahlkarlen Belter Matts
Mattsson« med följeslagare från
Mora socken år 1774 hade varit
sysselsatta med att bygga den nya
stångjärnshammaren. Man kan i

Fotografi från Oxhult.
Byggnaden till vänster
är Oxhults såg och i
förgrunden syns dammen
med timmer som väntar på
att bli uppsågat. Den högra
byggnaden var ursprungligen
en kvarn. Okänt årtal.

räkenskaperna läsa att de borrat
och sprängt, byggt grunden till
hammarsmedjan och murat hjulbäcken, dammen och kanalen.

Från Leksand till Laxå

Det äldsta bevarade kontraktet
med herrarbetare återfinns i Laxå
bruks arkiv där Pers Per Persson i
Yttermo, Leksands socken anges
som förman och är den som skrivit
under i slutet av mars 1859. Tillsammans med »12 kamrater och en
kulla« skulle de under sommaren
och hösten förrätta arbete vid Laxå
bruk mot en dagsverkslön på 1:33
riksdaler riksmynt. Arbetsdagen
skulle börja klockan fem på morgonen och pågå till klockan åtta på
kvällen eller »så länge dagsljuset
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det medgifver med undantag af en
frukost och en middag samt en ½
aftonvardstimme, vid Mikaelitiden
upphör frukost och aftonvardsrasterna«. Arbetet de skulle utföra
var att bygga den nya kvarn- och
sågbyggnaden samt dammen vid
Oxhult strax norr om Laxå.

Marschpengar

I avräkningsboken kan man vid
slutavräkningen den 31 oktober
1859 läsa att Dalkarlen Per Persson
fått marschpengar för 14 karlar och
en kulla. För de 29 milen som det
var mellan Leksand och Laxå fick
karlarna 16 öre per mil, kullan fick
bara 10 ⅔ öre per mil.
Under sin tid i Oxhult så uträttades det 2304 ¼ mansdagsverken
av dalkarlarna. Mest krävande var
dammbyggnaden då det för denna
finns uppsatt 1045 dagsverken. För
kvarnbyggnaden och sågen är det
drygt 600 dagsverken vardera. Det
finns också en ”lazarettsräkning”
upptagen, så en av dalkarlarna
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har tydligen skadat sig eller blivit
sjuk. I en annan räkenskapsbok
för 1859, kapitalboken, kan man
läsa att man inhandlat ”1 st täcke
åt en sjuk dalkarl”. Vad som hände
med honom vet vi inte men när
marschpengarna för deras hemfärd noteras får de bara betalt för
13 karlar och en kulla. Alltså var de
vid hemfärden till Leksand en man
färre än vid ditfärden.
Hur länge det funnits sågverksamhet vid Oxhult innan dalkarl
arna kom dit och hjälpte till med
de nya anläggningarna år 1859 är
oklart. Men på kartor från 1700-talet så finns sågverket utsatt och
man ser att det finns en dammbyggnad som man kan reglera
vattenkraften till sågen med.

Bråk kring kvarnen

Under en längre tid hade det
endast funnits en kvarn i området,
Stora Lassåna kvarn, som låg mitt
emellan de båda bruken Laxå och
Lassåna. Men det uppstod kontro-
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verser mellan Laxå och Lassåna
ifråga om malningen.
Bråk mellan de båda bruken
verkar ha varit mer regel än undantag. I ett dokument rörande
kvarnbyggnaden står det att ”motsättningar och ovänskap mellan
Laxå och Lassåna bruk var ett
permanent ondt sedan gamla tider”. Brukspatron Victor Cassel på
Laxå Bruk tröttnade till slut på allt
bråk och beslöt således att bygga
en egen kvarn vid Oxhult. Lass
ånas bruksförvaltare Wikström
blev mäkta upprörd över detta
och försökte med hjälp av gammal lagstiftning få bygget upphävt.
Åtminstone så hotade han med
det. Han lät sin skogvaktare mäta
avståndet mellan de båda kvarnarna och hävdade att de låg för nära
varandra. Någon process blev det
dock inte. Utan Wickström beslöt
sig för att göra ett motdrag istället.
Kontraktet med dalkarlen Pers
Per Persson där man kan läsa
att de skall utföra arbete åt Laxå
bruk, samt utdrag ur avräkningsoch kapitalböcker från 1859.
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Han byggde ytterligare en kvarn,
Södra sågens mjölkvarn.
Så nu fanns det helt plötsligt tre
kvarnar inom ett inte allt för stort
område. De båda kvarnarna Oxhult och Södra sågens mjölkvarn
bar sig inte länge utan togs ganska
snart ur bruk och kvar var enbart
Stora Lassåna kvarn.
Sågverksamheten vid Oxhult
var däremot mer lukrativ. Efter att
kvarnrörelsen upphört flyttade
man, år 1894, dit ett hyvleri samtidigt som man ytterligare en gång

FOTO: ANDREAS JEPPSSON
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byggde ut sågen. Året efter byggdes
ett helt nytt torkhus.

Först med järnväg

Att Oxhult var betydande bekräftas också av att det var den första
av Laxå bruks sågar som fick
järnvägsförbindelse med Laxå station. Först en smalspårig järnväg
men år 1884 breddades den i och
med att järnvägen mellan Laxå
och Röfors anlades. Verksamheten vid Oxhults såg lades ned i
början av 1920-talet då Laxå bruk
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byggde en ny och modern såg vid
namn Västra Laxsjöns sågverk.
Den gamla kvarnbyggnaden,
som senare fungerade som kraftstation åt sågen, finns kvar än idag,
liksom spegeldammen som Pers
Per Persson och hans dalkarlar
hjälpte till att bygga.
Håkan Henriksson
Andreas Jeppsson
Det övre vykortet föreställer
Oxhults sågverk från ca 1910.
Den undre bilden är ett foto från
Oxhult i maj 2018. Kartbilden
som visar sågen och dammen
vid Oxhult är daterad 1787.
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Europas modernaste
mejeri

På det gamla mejeriområdet på norr i Örebro
växer det nu upp bostäder. Men en gång i tiden
var det platsen för en av Europas modernaste
mejerianläggningar. Det stora centralmejeriet
invigdes 1954 och innebar en centralisering av
de olika småmejerierna som lydde under Örebroortens mejeriförening.

Ö

rebro-ortens mejeriförening bildades 1920. Innan
dess fanns det två konkurrerande mejeriföretag, Örebro
läns Mejeri AB och AB Hallsbergs Mejeri. Genom att bilda en
förening var avsikten att förbättra
villkoren för både producenterna
och konsumenterna.
Under 1920-talet ägnade man sig
i huvudsak åt att köpa upp mindre
privata mejerier och att få äldre
andelsmejerier att ansluta sig.
Syftet var att koncentrera länets

mejeriverksamhet i så hög grad
som möjligt till föreningen. Under
åren 1920–1950 hade föreningen
sammanlagt inte mindre än 38
mejerier anslutna till sig, varav
de flesta successivt lades ned eller
sammanslogs till större enheter.

Byggplaner kom av sig

Planerna på att lokalisera allt till
ett stort centralmejeri fanns nog
med ganska tidigt på agendan för
föreningen. Örebromejeriet på
Hagagatan som var byggt redan

Vy över de numera rivna mejeri
byggnaderna på norr i Örebro.
I bakgrunden syns vattentornet
Svampen och det gamla norra
vattentornet. Bilden är tagen 1962
från dåvarande mejeridirektörens
villatomt.

1905–1906 och tidigare tillhört
Örebro läns mejeri började både
bli för litet och för omodernt för
att samlokalisera verksamheten i.
Redan 1938 inköptes en tomt på ca
20 000 m2 på norr i Örebro. Men
byggplanerna kom av sig i och
med andra världskrigets utbrott.
Istället så köptes ytterligare mark
in så man sammanlagt hade ca
35 000 m2 tomtyta att bebygga. Vid
krigsslutet återupptogs byggnadsfrågorna igen. Det mest akuta
var ett ostlager, då föreningens

FOTOGRAFIER UR ÖREBROORTENS MEJERIFÖRENINGS ARKIV
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Centraliseringen
innebar att flera
småmejerier
köptes upp och
verksamheten flyttades
till Örebro. Ovan
Stora Mellösa mejeri
där verksamheten
upphörde 1954.
Vid Torps mejeri i
Hardemo (bilden till
vänster) upphörde
verksamheten 1939.
Till höger visar kartan
de åtta enheter som
fanns kvar 1954 och
de mejerier som
lagts ned. Nedan till
vänster en skiss på det
nya mejeriområdet i
Örebro1954.
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invigningen av det nya mejeriet i
oktober 1954 stod det förutom det
tidigare byggda ostlagret ytterligare fem byggnader klara på tomten,
den stora centralmejeribyggnaden,
en pannhus- och verkstadsbyggnad, en garage- och förrådsbyggnad, en butiks- och bostadsbyggnad samt en kontorsbyggnad.

100 000 liter mjölk
osttillverkning ökat markant. Det
första byggnadsprojektet som
drogs igång blev således ett centralostlager som stod klart vid den
nya tomten utmed Hovstavägen
(dagens Riksväg 50) redan 1946.

Mera byggproblem

Året därpå började man förbereda
för att bygga en större mejeribyggnad men då man begärde byggnadstillstånd fick man avslag på
grund av att det tillkommit skärpta

byggnadsrestriktioner. Svenska
Mejeriernas Riksförening, SMR,
menade dock att den planerade
byggnationen var så pass viktig,
inte bara för föreningen utan för
hela länet, att de gjorde flera påstötningar för att planerna skulle
bli verklighet.
I maj 1951 fick man till slut byggnadstillstånd och till sommaren
samma år var man i full gång med
schaktning av tomten och sedan
kunde bygget komma igång. Vid

Anläggningen var då en av Europas allra modernaste mejerianläggningar med en kapacitet på
att producera 100 000 liter mjölk
om dagen. Genom att centralisera
verksamheten i länet så kunde
man nu öka produktionen. Men
detta skedde på bekostnad av de
mindre mejerierna. Av de tidigare
runt 40 enheterna som tidigare
fanns runt om i länet återstod nu
endast åtta.
I Örebro län fanns det ytterligare
fem mejeriföreningar som inte

tillhörde Örebro-ortens mejeriförening. Centralmejeribyggnaden i
Örebro var byggd så att det fanns
kapacitet för att i framtiden även
kunna ansluta dessa föreningar
och det de producerade.
År 1967 kunde detta förverkligas, då ingick länets samtliga
mejeriföreningar i Örebro-ortens
mejeriförening.

Lokala namn och glass
Under åren så försålde man sina
egna produkter, och i några fall
fick de namn som anknöt till
länet. Bland annat så fanns
det Lekeberga messmör
och Riseberga ädelost.
Dessertostar var en
specialitet hos mejeriet, port salutosten Regent var
en av storsäljarna.
I mitten av april
1955 så kom man
även igång med
glasstillverkning i
de nya lokalerna.
Glassen fick namnet Cup-glass och
blev en populär
produkt hos konsumenterna redan
från första tillverkningsåret. Man
hade varit försiktiga

Glassmästare John
Sörensen visar stolt
upp mejeriets nya
produkt Cup-glass som
blev en stor succé när
den lanserades 1955.
Flera av produkterna
som producerades
hade lokala namn
som Lekeberga
och Riseberga. En
av de mest sålda
dessertostarna i
Sverige på 1950-talet
var Örebromejeriets
port salut-ost Regent.
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i sina ambitioner då det handlade
om en helt ny produkt för mejeriet
och ville som man säger i en artikel
”känna sig fram” och börja i liten
skala. Men redan till andra året så
ökade man till full kapacitet för att
kunna möta upp efterfrågan.
Succén säger man bero på de
”förnämliga råvarorna, den moderna tekniska utrustningen och
säkert även glassmästare Sörensens yrkesskicklighet”.
Tillverkningen av glass pågick
fram till 1963 då man tillsammans
med flera andra mejerier i Sverige anslöt sig till det nybildade Glace-Bolaget AB som
tog över glasstillverkningen
och försäljningen.

Aktstycket
Glace-Bolaget bytte senare namn
till GB-Glace.

Tuffare tider

I slutet av 1960-talet blir det tuffare
tider för mejerierna, man försöker
rationalisera verksamheten på
alla plan. År 1971 fattas beslut om
att Örebro-ortens mejeriförening
skall fusioneras med Mjölkcentralen. Örebro-ortens mejeriförening
upphör från och med 1972 och blir
ett dotterbolag till det landsomfattande Mjölkcentralen.
Mjölkcentralen byter i mitten på 1970-talet namn till Arla
och år 2000 fusioneras man med
det danska företaget MD Foods
och tar namnet Arla Foods AB.
År 2007 flyttas produktionen av
mjölk, fil och grädde från
mejeriet i Örebro till an-

FOTO UR ÖREBROORTENS MEJERIFÖRENINGS ARKIV
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läggningar i Jönköping, Stockholm
och Linköping. Kvar i Örebro blev
en färskvarucentral som försett
den lokala marknaden med varor.
Men färskvarucentralen flyttades till industriområdet Bista
väster om Örebro och all verksamhet vid centralmejeriet på norr vid
vattentornet Svampen upphörde i
oktober 2007.

Bostäder

Idag har det vuxit upp nya bostadshus och butiker på den gamla
mejeritomten, sammanlagt räknar
man med att 540 lägenheter skall
stå klara när projektet är klart år
2020.
Men under många år, från
2007–2015, stod tomten öde. Några
av husen revs och några stod kvar
och området såg tämligen trist
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ut. Anledningen var diskussioner
mellan den nya fastighetsägaren
och kommunen där man inte
var överens om vilka av de gamla
mejeribyggnaderna som skulle
bevaras. Så byggandet av de nya
bostadshusen kom inte igång förrän 2015.
Den enda byggnaden som är
kvar från den gamla mejeriepoken
är det gamla ostlagret som byggts
om till parkeringshus.

Nya bostadshus har nu växt upp
på den gamla mejeritomten. Men
under flera år såg den ut som
ett grustag, då man inte kom
överens om hur byggnationen
skulle genomföras. Som en
påminnelse av mejeriepoken har
man placerat ut kossor och en
mjölkpall på området som heter
kvarteret Mejeriet.

FOTO:
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Nora ses idag som en idyllisk liten stad några mil
norr om Örebro dit man på sommaren kan åka
och köpa glass och strosa omkring bland de pittoreska små trähusen. Men en gång i tiden var det
en viktig stad för den svenska järnindustrin.

J

ärn- och malmtransporterna
var huvudanledningen till att
järnvägssträckan Nora-Örebro
byggdes och invigdes år 1856. Den
skulle användas för att frakta godset från Bergslagen till Örebro och
sedan vidare ut i världen.

Hästdragna tåg

Vid de inledande planerna för att
bygga en järnväg mellan städerna
var det tänkt att den skulle dras
av hästar. Men då man fick reda
på att det även fanns planer på att
bygga en järnvägssträckning mellan Köping och Hult, som låg vid
Vänern, som skulle passera Örebro
avvaktade man med sina planer.
En överenskommelse gjordes med
Köping-Hultbolaget om att samverka vid byggandet av bansträckningen Nora-Örebro. Norabolaget
skulle bygga delen mellan Nora
och Ervalla och Köping-Hultbo-

laget den sträcka som gick från
Ervalla till Örebro.
Då Köping-Hultbolaget tänkt sig
att använda lokomotiv på sin bana
så övergav Norabolaget planerna
på att ha en hästdriven järnväg och
anpassade banan till de moderna
lokomotiven.

Järnväg till Otterbäcken

År 1871 bildades Nora-Karlskoga
järnvägsaktiebolag som hade för
avsikt att bygga en järnvägslinje
mellan dessa städer. Sträckan stod
klar 1874 och två år senare hade
man förlängt denna sträcka till Otterbäcken vid Vänern som kom att
bli en stor utskeppningshamn för
bolagets transporter.
Vid byggandet av sträckan
byggdes även en 120 meter lång kaj
i Otterbäcken som kunde utnyttjas av bolaget. Från Otterbäcken
kunde man sedan sjövägen fort-
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sätta transporterna vattenvägen
ända till Göteborg.

Sammanslagningar

År 1905 bildades Nora Bergslags
järnväg genom en sammanslagning av Nora-Ervalla järnväg och
Nora-Karlskoga Järnväg. Ambitionen var att växa ytterligare
och bygga ut järnvägsnätet för att
kunna knyta samman och bygga
nya sträckor för att på så vis kunna
få in mera pengar på fler transporter.
I och med att man hade en stor
och bra hamn i Otterbäcken så
ville man kunna transportera så
mycket järn och malm, och övriga
produkter, som möjligt dit. Åtskill
iga stickspår och bispår från banan
mellan Nora och Otterbäcken såg
till att olika produkter från gruvor
och bruk kunde transporteras på
bolagets spår.

Förslag till järnväg

År 1907 hade Nora Bergslags
Järnväg med hjälp av Wilhelm
Gagner, major vid Väg- och vattenbyggnadskåren, tagit fram en plan
på hur man ville knyta samman
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bolagets järnvägssträckor via Nora
med stambanan Mjölby-Krylbo.
På så sätt skulle man kunna styra
in många av transporterna norr
ifrån på sina egna banor.
På Järnvägsarkivet i Nora finns
en detaljerad beskrivning över hur
man tänkt sig att genomföra projektet. En uträkning på hur mycket
det skulle kosta att bygga den och
hur mycket man förväntade sig
kunna frakta på järnvägen samt en
stor bok, 80x50 cm, innehållande
14 planscher där man ritat in hur
man tänkt att sträckningen skulle
gå. Dessutom en del ytterligare
planscher med detaljbeskrivningar
på vissa moment av byggandet.
På den stora boken, tryckt med
guldbokstäver, står det ”Förslag till
järnväg – Nora-Storå-Skinskatteberg 1907”.

Till Skinnskatteberg

Planen var alltså att knyta samman
den egna banan med stambanan
vid Skinnskatteberg. Gagner motiverar det hela med att om man får
en sträckning genom Nora, Lindes,
Ramsbergs och Skinnskattebergs
bergslager så skulle man kunna
”tillgodogöra sig de storartade
malmfyndigheter af alla de slag,
som förefinnas å hela denna del af
Bergslagen”. Dessutom skulle man
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kunna få transporter av träkol från
Norrland då detta var en bristvara
i området.
Gagner menar också att man
skulle kunna återuppta produktionen ”i den massa nedlagda grufvor” som finns längs den planerade
sträckan. Han föreslår dessutom
att man skulle kunna fortsätta
linjen ännu längre österut, förbi
Skinnskatteberg, till Ramnäs och
på det sättet skulle man få en anknytning till den bana som går där
och få en förbindelse som sträcker
sig från Stockholm via Nora
ända till Göteborg.

Strandpromenaden
Den tänkta sträckningen
till Skinnskatteberg skulle
utgå från Nora station och
gå norrut längs den västra
stranden av Norasjön.
Detta skulle ha inneburit
att man i Nora hade haft
järnvägsspår längs en stor

Till höger : Framsidan av
det kostnadsförslag som
Major Gagner tog fram.
Nedan: Detaljskiss över
Nora och hur man tänkt
sig att dra järnvägen
längs stranden av Norasjön och sedan bygga
en bro över en del av
viken.
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del av stadens strandkant, som
idag är ett vackert promenadstråk och utgångspunkt för båten
Plaskus som kör turister över till
Alntorps ö.
Sedan skulle spåret fortsätta
via en bro över en vik i Norasjön
och vidare till Risbacken där en
hållplats skulle anläggas. Längs
sjöarna Fåsjön och Usken skulle
spåret gå längs de östra strandkanterna med hållplatser vid Öskevik
och Mårdshyttan.

Omotiverade kurvor

Major Gagner skriver i sitt förslag
att sträckan mellan Mårdshyttan
och Guldsmedshyttan har en svår
terräng med stark lutning och att
detta ”har nödgat mig att förlägga
linien i åtskilliga för den ytlige
betraktaren omotiverade kurvor”.
Men vid Larsbo finns det en
kortare horisontal sträcka där
man kan anlägga en hållplats som
skulle kunna utnyttjas till de stora
kalkstensbrott som ligger där.
Vid Guldsmedshyttan skulle
det byggas en station och härifrån
skulle man utnyttja det stickspår
som utgick från Storå till Guldsmedshyttan, med vissa justeringar, som tillhörde gruvbolaget.
I Storå fanns det redan en
järnväg och en station då det var
en anhalt i Frövi-Ludvika järnväg.
Här menade Gagner att Skinnskatterbergslinjen skulle korsa denna
järnväg för att senare fortsätta mot
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Ramsberg.
En hållplats skulle dock finnas
vid Stråssa som kunde utnyttjas
av Stråssa brikettverk, Storå hytta
samt Flögfors och Löa masugnar.

Anknytning till Ölsjön

När Gagner skall redogöra för
sträckningen vid Ramsberg har
han två olika alternativ över hur
sträckningen skall gå.
Det första alternativet skall följa
sjön Ösarens södra strand och
sedan in till Ramsberg söderifrån.
Det andra alternativet har en
nordligare rutt som skulle gå längs
Ölsjöns södra strandkant och
vidare till Ramsberg norrifrån.
Gagner vill gärna ha en anknytning till sjön för att kunna ”uppfånga all den virkestrafik, som
kommer på Ölsjön” samt ser han
möjligheter att anknyta till den såg
som ligger vid sjön.
Men han menar att det södra
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alternativet trots allt blir den bästa
rutten och att man istället skall
bygga ett stickspår till Ölsjön.

Outtömligt med grus

Stickspåret skulle dessutom lösa
ett annat problem. ”Då emellertid
tillgång på god ballast till större
delen saknas på hela sträckan från
Öskevik till Riddarhyttan, med
undantag af ett enda ställe på östra
stranden af Ölsjön, där det finnes
en grusås med rent af outtömliga
kvantiteter ballastgrus” skriver
Gagner. Ballasten är det grus som
järnvägssliprarna vilar på, och
sträckan mellan Öskevik och
Riddarhyttan motsvarade ca 50
km av den totalt 69 km beräknade
sträckan.
Plansch 4 och 5 som visar de
”för den ytlige betraktaren
omotiverade kurvor” som
Major Gagner ritat in
mellan Mårdshyttan och
Guldsmedshyttan.

FOTO: JOHN HALL
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Planschen visar hur stickspåret från
Ramsberg till Ölsjön var tänkt.

Station i Riddarhyttan

Från Ramsberg skall spåret sedan
följa sjön Gliens strand fram till
Gammelbo, där det skulle byggas en station. Sedan börjar en
stigning upp till en högplatå, ca
60 m på en sträcka av 3 km, och
sedan vidare till Riddarhyttan. Vid
Riddarhyttan skulle man korsa
Köping-Uttersbergs smalspårs
järnväg och där tänktes en ny
station, då den befintliga stationen
enligt Gagner inte var lämpligt
placerad.
Från Riddarhyttan skulle linjen
fortsätta ”på någorlunda jämn
terräng fram till Skinnskattebergs
station, korsande Skinnskatte-

bergs-ån på en bro med ett 30 m:s
spann på pålgrund”. Här skulle
man kunna ansluta till järnvägen
mellan Mjölby och Krylbo.

Bana med möjligheter

”Om också detta från en del håll
stämplats såsom öfverdrift, är
det dock min fasta öfvertygelse
att denna bana skulle komma att
verka så kolossalt väckande på den
bergslag, den berör, att hela trakten
om 10 år ej skall kunna kännas
igen – så många utvecklingsmöjligheter förefinnes på detta stora
trafikområde.” avslutar Gagner sitt
förslag till järnväg mellan Nora
och Skinnskatteberg.

Det fanns även ett förslag att
bygga en järnvägssträcka från Otterbäcken till Töreboda där man
kunde ansluta till det befintliga
järnvägsspåret till Göteborg. Tanken var att många av de transporter som nu gick från Norrland till
hamnen i Oxelösund istället skulle
kunna köras på tåg, via Nora Bergslags järnväg utan att behöva lastas
om, hela vägen till Göteborg.
Dessa förslag blev aldrig verklighet, men hade de blivit det hade
nog stora delar av den bergslag den
berört sett annorlunda ut idag.
Andreas Jeppsson

Beskrivning av hur linjen var tänkt
att ansluta till det befintliga spåret i
Skinnskatteberg.
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Sommarplock
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VM-sommar

I sommar spelas världsmästerskapen i fotboll i Ryssland. För 60 år
sedan hölls fotbolls-VM i Sverige.
På Eyravallen i Örebro möttes
Skottland och Frankrike den 15
juni 1958.
Fransmännen hade anlänt till
Sverige redan den 17 maj för att
acklimatisera sig. Den 21 maj
checkade de franska spelarna in
på Laxbrogården i Kopparberg.
Under den tid de var inkvarterade
i Kopparberg och fram till att
VM-turneringen startade hann
de spela fyra träningsmatcher mot
lokalt ihopsatta lag.

Till höger en bild från matchen i
Hällefors. Raymond Kopa är på
väg att göra Frankrikes tredje mål
på Närkes landskapslag efter att
ha passerat Stig Cullbrand.
Nedan så rullar Just Fontaine
in ett av sina fem mål i
Noramatchen bakom målvakten
Bernt Karlsson.

Den 25 maj spelades den första
av träningsmatcherna i Nora. Ett
lag bestående av lokala spelare
från division 3 stod för motståndet. Fast så mycket till motstånd
verkade det inte ha varit, fransmännen vann med 12–0. Men på
Norvalla, där matchen spelades,
slogs ett nytt publikrekord då
1818 människor kommit för att
se matchen. Just Fontaine, som
senare skulle vinna skytteligan i
VM, gjorde fem mål.
Några dagar senare, den 1 juni,
spelades ytterligare en träningsmatch. Denna gång var man i
Hällefors och Närkes landskapslag

Aktstycket

stod för motståndet. Ytterligare
en gång slutade matchen 12–0 till
fransmännen, Fontaine gjorde
fyra av dessa mål. Kanske var det
under träningsperioden i Bergslagen som grunden till Just Fontaines skytteligavinst lades, han fick
ju i alla fall träna ordentligt på att
göra mål.
Frankrike vann matchen mot
Skottland på Eyravallen med 2–1.
Frankrike slutade på tredjeplats
i VM-turneringen efter att ha
förlorat mot Brasilien i semifinalen och besegrat Västtyskland i
bronsmatchen.
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Svampsäsong

Den 13 maj 1958 invigdes officiellt
vattentornet Svampen i Örebro.
Ett hundratal inbjudna deltog i
en enkel ceremoni på Svampens
altan. Tidigare på dagen hade de
varit och invigt det nya reningsverket. Vid ankomsten till Svampen så spelade I 3:s musikkår och
staden bjöd på buljong och tilltugg. Man hälsades välkommen
av drätselkammarens ordförande,
Harald Aronsson, som även höll
tal där han tackade alla de som
varit inblandade och bidragit till
byggandet av både reningsverket
och vattentornet.
Några dagar senare, söndagen
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den 18 maj, så öppnades Svampen
för allmänheten.
Allt sedan dess har Svampen
varit en populär turistattraktion i
Örebro. Att åka till Svampen och
äta glass och titta på utsikten har
för många örebroare varit något
som man bara måste göra minst
en gång om året. Vattentornet har
dessutom blivit som en symbol för
Örebro.
Men inledningsvis var de
styrande i Örebro skeptiska till
namnet ”Svampen” som den
kallades av folk i allmänhet.
Stadens kulturvårdsnämnd hade
inför drätselkammaren i Örebro
föreslagit namnet ”Bergkälletor-
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net” med anledning av att tornet
var byggt vid Bergkällebacken.
”Att vattentornet i dagligt tal har
kommit att kallas Svampen, utgör
enligt nämndens mening inget
skäl för att detta namn skulle stadfästas. Visst liknar tornet ett slags
svamp, men det finns svampar
av andra slag som ser helt annorlunda ut ”.
Efter ytterligare diskussioner
föreslogs att den skulle kallas
Bergkällan. Men det fanns många
anhängare för att tornet skulle
heta Svampen och det hela slutade
med en votering där namnet
Svampen fick en majoritet av
rösterna.

Till vänster en annons om
Svampens öppnande.
Nedan: I en annons från
1958 så passade A P
Kjellgrens Brödfabrik på att
använda sig av Svampen
i marknadsföringen för sin
”svamp”-limpa.
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