Byggnadsminnesutredning
Kvarteret Örnen 8-9 i Nora stadskärna

Kaserngården 6
703 65 Örebro
Tel. 019-602 87 00
www.olm.se

2

Innehåll
Inledning							

4

Sammanfattning						

5

Kort om Nora stads historia				

6

Gårds- och personhistoria			

9		

Byggnadsbeskrivning Örnen 8				

11

Byggnadsbeskrivning Örnen 9				

19

Källor och Litteratur					

32

Bilaga								

33

3

Inledning
Begäran om byggnadsminnesförklaring av kvarteret Örnen 8-9 i Nora stadskärna
inkom till Länsstyrelsen i Örebro län 2018-11-18. Örebro länsmuseum har fått i
uppdrag att ta fram ett underlag som grund för beslut om byggnadsminnesförklaring.
Byggnadsminnesfrågan aktualiserades genom en rivningsansökan av ett av kvarterets
gårdshus på fastigheten Örnen 9. Föreliggande rapport syftar till att genom arkivstudier ta fram ett kulturhistoriskt faktaunderlag samt ge en beskrivning av byggnaderna
på fastigheten Örnen 8-9.

Miljöbeskrivning
Kvarteret Örnen är centralt beläget i stadskärnan och i nära anslutning till kyrkotomtens västra sida. Mellan kvarteret Örnen och kyrkan passerar Rådstugugatan
i nord-sydlig riktning. Vid kvarterets sydsida möter tillfartsleden Storgatan som
mynnar i det närbelägna torget i stadens mitt. På den västra sidan omsluts kvarteret
av Rådmansgatan och på den norra sidan av Prästgatan. Kvarteret är indelat i fyra
lika stora tomter med beteckningarna nr 8 -11. Numreringen följer solvarvet med
nummer åtta i den sydöstra kvartären, nummer nio i den sydvästra fjärdedelen och
så vidare. Den äldre fastighetsbeteckningen hade numreringen 53 – 56 löpande från
den nordöstra tomten och vidare medsols.
Nora fick sin första stadsplan 1644, ett år efter stadsgrundandet 1643. I huvudsak har
ingen större förändring genomförts vid de efterföljande stadsplaneringarna att döma
av stadsplanekartan från 1778 utförd av lantmätaren Carl Porat, som även bodde i
kvarteret Örnen under en period. Denna stadsplan ligger till grund för stadskärnans
strukturella utseende av i dag
Kvarteret Örnen har en bebyggelse som i huvudsak härrör från 1700-talet och fram
till 1900-talets mitt. Kvarteret domineras av trähusbebyggelse som är panelklädd eller
med reveterad fasad i en eller två våningar. De äldsta byggnaderna finns på fastigheten Örnen 8-9 som även har tidstypiska gårdshus bevarade.

4

Sammanfattning
I samband med stadsgrundandet 1643 upprättades Noras första stadsplan och inom stadens gränser utstakades kvarter och gatusträckningar runt kyrkan och torget som central
plats. Då den allvarliga stadsbranden ödelade staden 1731 bestämdes från myndigheternas sida att en ny stadsplan skulle upprättas med ny tomtreglering. Det dröjde emellertid ända till 1778 då Carl Porat (boende på Örnen 11) upprättade en stadsplan med
namngivande av kvarter och tomtnummer. Kvartersnamnen som fortfarande är gällande
hade då andra fastighetsnummer. Örnen 8-9 hade då beteckningen 54-55.
Förödelsen efter branden var stor och det var endast kyrkan, klockargården och prästgården som undkom eldsvådan. Uppbyggnaden av staden gick dock tämligen fort. Fyra
års skattebefrielse för uppförande av byggnader i timmer och tio års befrielse för stenhus
underlättade för medborgarna att återuppföra sina gårdar. Kostnaden för stenhus var
betydande men även timmer var dyrt. Sannolikt kunde borgare med god förmögenhet återuppbygga bostäder och uthus inom rimlig tid. Familjen Petré som var ägare
till gården 54-55, belägen i ett av stadens mest centrala kvarter, tillhörde en av de mest
förmögna handelshusen. Familjens ekonomiska ställning gjorde det sannolikt möjligt att
uppföra boningshus, stall och bodar tämligen omgående, vilket var nödvändigt för att få
igång verksamheten. Redan 1746 var staden i det närmaste återställd. Vid den tiden hade
fastigheten Örnen gått ur familjen Petrés händer och nya handelsmän förde affärsverksamheten vidare.
Med ledning av 1828 års brandförsäkringshandlingar går det att utläsa att gården har
stora likheter med en 1700-tals stadsgård som har den karaktäristiska fyrsidiga gårdsformationen. Boningshuset i karolinerstil inne på gården nåddes via ett portlider från
Storgatan genom en kombinerad bodlänga väster om lidret och boningshus på den östra
sidan. Förlängningen av huset åt väster bestod av ytterligare en bodlänga med sju bodar och två gästrum. I hörnet Storgatan-Rådmansgatan inrymdes ännu ett boningshus
och efter Rådmansgatan fanns stalllängor samt vagnshus. Mot fastighetens norra sida
gränsade grannfastighetens stall, andra uthus samt drängstuga. Längs Rådstugugatan
var ytterligare bodar belägna på ömse sidor om ett portlider. Av handlingarna framgår
karaktäristiska drag nämligen att alla hus var rödfärgade samt hade tak av näver och torv
och att boningshusen hade tackjärnsskorstenar. Nytillkommet vid tiden för brandförsäkringshandlingarnas upprättande var en på- och tillbyggnad av huset i hörnet av Rådstugugatan och Storgatan. Tecken på att vissa moderniteter höll på att introduceras visas i
en kompletterande brandskyddshandling från 1832 då hörnfastigheten, Rådstugugatan/
Storgatan fick tegeltak, skorsten av tegel samt att den norra utbyggnaden försågs med en
övervåning. Försäkringstecknare och ägare till gården var handelsman Lars Westblad
som även lät uppföra fyra nya uthus bestående av stall, ladugård och lador. I mitten av
1800-talet uppförde samme ägare en ny byggnad efter Rådstugugatan i enlighet med
samtidens rådande byggnadsskick. Vid samma tid förkortades stallbyggnaden efter
Rådmansgatan med ca en tredjedel. Från mitten av 1800-talet fram till nutid har gården
kvar sin strukturella form. Vissa förändringar har skett från sent 1800-tal till 1900-talet, bland vilka kan märkas oljefärgade fasadpaneler mot gatusidan, förstorade fönster
och nyupptagna ytterdörrar. Tackjärnskorstenar och torvtak har bytts mot modernare
material. Uthusbyggnader på gården har rivits eller brunnit ner och stallbyggnaden efter
Rådmansgatan har förkortats ytterligare. Mot gårdssidan har några tillbyggnader och en
uthuslänga tillkommit.
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Kort om stadens historia
Nora stad är strategiskt anlagd på en
höjd invid Norasjön med utblickar mot
farleden som följde sjösystemet längs
Usken, Fåsjön Norasjön och vidare via
Järleån mot utskeppningshamnen i
Arboga. Namnet Nora kommer av ordet nor som betecknar ett smalt sund.
Före stadsgrundandet 1643 var Nora
en marknadsplats med en mängd stall
och kyrkbodar vid kyrkvallen samt
härbärgen och köpmansbodar. Den
ålderdomliga marknadshävden
bekräftades och stadfästes 1527 då det framhölls att bergsmännen hade rätt till ”fri
marknad alla lördagar att fritt köpslaga med dem som varor ditföra”. Byn bestod då av
15 gårdar, ett 80-tal kyrkbodar för bergsmän, 4 kronobodar och 6 handelsbodar för
köpmännen i Örebro och Arboga vilka hade privilegium på handeln i Nora.
Nora erhöll sina stadsprivilegier 1643 i en tid som var den stora stadsgrundandets
epok i Sverige. För Noras del liksom grannstaden Lindesberg var stadsgrundandet
ett sätt för statsmakten att få kontroll över Bergslagens handel med järn som skulle
föras till staden och där förtullas. Stadsprivilegierna medförde att ett stort antal bodar
uppfördes både för innevånarnas bruk och för uthyrning till bergsmännens inkvartering och järnförråd. Bebyggelsen hade karaktären av låga ofärgade timmerlängor med
torvtäckta tak inrymmande bostäder och fähus. Enligt stadgad ordning var det främst
tre yrkes kategorier förbehållet bosättning i de svenska städerna, fram till liberaliseringen vid 1800-talets mitt, nämligen hantverkare, handelsmän och ämbetsmän, ett
förhållande som även satt sin prägel på Nora, inte minst i kvarteret Örnen där handelsmännen var bosatta i den södra delen och borgmästare och bergsfogdar m.m.
hade sin hemvist i den norra delen av kvarteret.
År 1731 drabbades staden av en stadsbrand som ödelade så gott som hela staden.
Endast kyrkan och prästgården, klockargården och några kojor i stadens södra
utkanter undkom katastrofen. Återuppbyggnaden fortskred tämligen snabbt och
redan 1746 anges att staden till större delen var återställd. Carl von Linné som besökte
Nora under sin Västgötaresa och kunde konstatera att ”det var en liten stad med två
långa och räta gator tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen voro av trä med en
våning dock snygge.” Nora hade ännu in på 1700-talet karaktär av en bondby med
kreatur inhysta uthus på gården, kålgårdar på sluttningen mot sjön och åkertegar i
stadens närhet. Abraham Hulphers uppger i sin samling till korta beskrivningar över
svenska städer om Nora 1778 att ”byggnaderna i staden voro av trä och mycket allvarsam, med torftak och alla skårstenar av järn på sina ställen med krona utsirade”. Den
”utsirade kronan” var en statussymbol för bergsmannens särställning i samhället.
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Anläggandet av järnvägen Nora-Ervalla medför ytterligare en period av tillväxt för
staden genom förbättrade handelsförbindelser över järnvägens trafiknät. Staden
köper in markområden för uppförande av ny bebyggelse i stadens närhet och vattenlednings och elektricitetsverk anläggs vilket ger förutsättning för industrialiseringen.
Ortens bergsbruk går in i en ny teknisk utvecklingsfas med avknoppningar inom
verkstadsindustrin som för Nora fram till en modern stad.
I Nora orsakade bristen på etablering av expansiva industrier med efterföljande
befolkningsökning en relativt svag ekonomisk tillväxt och har varit en av anledningarna till att Nora undgick den stora rivningsvåg som drabbade många svenska städer
under 1900-talets mitt och senare del. Sannolikt har också expansionsmöjligheterna
åt väster samt utrymmesbristen i stadskärna varit bidragande faktorer som gjort att
staden bevarat sin träbebyggelse tämligen intakt. Tdigt insåg såväl enskilda såsom
kulturarvsvårdande institutioner samt Nora kommun, stadskärnans intakta och höga
kulturhistoriska värden. Långsiktigt arbete för bevarande har medfört att stadskärnan
uppnått riksintressestatus för kulturmiljövården (K 33) och erhållit Europa Nostra
priset för bevarande av kulturmiljön.

Ovanstående kartbild är en delförstoring av stadsplanekartan från 1912. I kvarteret Örnen ses de uthus
som fanns i början av seklet.
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Person- och gårdshistoria Örnen 8-9 (Gården 54-55)
Den förste kända ägaren till fastigheten Örnen 8-9 är handlanden, rådmannen, riksdagsmannen Gabriel Petré (1671 – 1736) som även innehade tomten 56, nuvarande Örnen 10.
Gabriel Petré var av en skotsk släkt som invandrade till Sverige 1628 och som i flera släktled ägnade sig åt bergshantering. Medlemmar av släkten verkade i Stockholm och Arboga
som handelsmän. Johan Petré (Gabriel Petrés far) flyttade från Arboga till Nora 1659 där
han blev borgare och en av stadens rikaste affärsmän. Han ägde flera gårdar i staden och
handlade med vretar, (inhägnad åker) kålgårdar och tomter. Johan Petré blev ägare till
flera egendomar i Bergslagen däribland Stadra och Finnå bruk, Brösttorpshammaren med
flera andelar i hyttor och bruk. Sonen Gabriel Petré var en mycket betydande man i Nora
med stort engagemang i bergsbruket. Under tidigt 1700-tal uppmanade Bergskollegium
förmögna borgare att intressera sig för bergsbruket och synnerhet kopparmalm. Med löfte
om sex års frihet från 10:e och befrielse från utskrivningar för hans arbetsfolk upptog
Gabriel Petré driften av Rödkärrsgruvan 1714. Den brutna malmen bearbetades i den av
honom uppförda kopparhyttan i Gyttorp. Gabriel Petrés handel med tackjärn och kram1
var mycket lönsam och framgången gjorde verksamheten till ett av de främsta handelsföretagen i Nora.
Under en period arrenderade han även stadens stadskällare, motvilligt då ingen annan erbjöd sig eftersom anbudet inte var lockande, ”här voro en så ringa åtgång att man ej kunde
beräkna få sina omkostnader igen.”2

Gruvkartor över Rödkärrsgruvorna
från 1872 (t.v.) respektive 1901 (t.h.).
På båda kartorna lever namnet Petré
kvar som namn på en av gruvorna.
Kartor: Nora kommuns arkiv t.v. Bergsstatens
arkiv ovan.

Gabriel Gabrielsson Petré som bland annat var verksam som tullskrivare övertog verksamheten efter sin far Gabriel Petré 1730 då fadern av åldersskäl drog sig tillbaka.
När staden totalförstördes vid stadsbranden 1731 fanns sannolikt inom familjen ekonomisk kraft och resurser för att återuppföra den nedbrunna gården. Troligen tillkom gårdshus nr. 8:2, 8:1b, 9:1b samt 9:1a vid tiden efter branden att döma av den byggnadstekniska
utformningen.
1
2
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Köpenskap med smärre varor som försiggick i bodar och marknadsstånd.
Tham s. 111.

Ett år efter Gabriel Petrés död försäljs gården till handelsman Johan Pettersson Fröberg, son till bergsfogden Petter Fröberg som var delägare i koppargruvorna i Greksåsar (Åsa-Rödberg) med tillhörande kopparhytta. Familjen flyttar till Nora där de idkar
handel med tackjärn och spannmål.
Källmaterialet från tiden 1737 fram till slutet av århundradet är bristfälligt. Närmare
forskning behövs för att klargöra ägarlängd, verksamhet och social skiktning på gården
(se vidare ägarlängden bilaga 1). Ett inte alltför osannolikt antagande är att gården från
nämnda tid varit en handelsgård. Handeln med bergslagen är vid denna tiden på uppgående och bodar samt stall är en vital del i handelsverksamheten. Känt är att byggnad nr
8:2 använts som krog för tillresande bergsmän som där fick ”inkvartering och husrum”.1
Troligt är också att här fanns stadens enda vinkällare som 1747 drevs av postmästaren
Magnus Kyllenius. Mer säkert är uppgiften att gästgivare och handelsman Gustaf Lund
(1753 – 1809) ägde gården mellan åren 1791 – 1803. Enligt kyrkoböckerna dog han en
ynklig död i arresten i Örebro. Källmaterialet ger ingen upplysning om orsaken till arresteringen.
Den allmänna befolkningsökningen i landet och städernas trångboddhet under 1800-talet märks genom kyrkböckerna där fler personer är registrerade på gårdarna jämfört
tidigare folkbokföring. På fastigheten Örnen 8-9 kan man vid 1800-talets början räkna
sex hushåll med pigor och drängar. Förutom gårdsägaren Gustaf Lund med hustru och
barn finns här gruvfogden Jacob Jansson med familj, organisten Jacob Holmgren med
familj, tjänsteflicka och jungfru, bruksinspektören Jonas Stockhaus med familj och två
fröknar inneboende samt pigor och en dräng, dessutom klockaren Nils Lundmark med
familj samt borgaren Olof Norholm. Antalet personer som bor på fastigheten är i medeltal runt 20 personer, inräknat pigor, drägar, bokhållare, hyresgäster, handelsbetjänter.
Beräkningen av personer boende på fastigheten är ungefärlig eftersom rörligheten bland
tjänstefolket är stor, då pigor, drängar, handelsbetjänter etc. endast bor en kort tid innan
de flyttar till annan ort eller annat hushåll. I samband med att gårdslängan vid Storgatan
(byggnad 9:1b) inreds till handelsbodar ökar antalet hyresgäster på gården. Samtidigt
minskar antalet pigor, och drängarna försvinner helt mot 1800-talets slut.
Efterföljande kända ägare till fastigheten är handlande Lars Westblad (1782 – 1855)
som innehar gården mellan åren 1805-1855. Han blev en av de mer förmögna handelsmännen i Nora. Under hans tid genomgår fastigheten den mer påtagliga förändringen
främst genom tillbyggnader av flera uthus (se bild sid. 28) och tillkomsten av boningshuset efter Rådstugugatan uppfört 1854–55. (8:1c) Lars Westblad inreder en handelsbod
i hörnhuset (8:1a) efter Rådstugugatan/Storgatan.
Förutom Lars Westblad med hustru och två pigor bor sonen Per Aron Westblad på gården med sin växande familj. Vid 1800-talets mitt hade familjen åtta barn. En hyresgäst
noteras i kyrkboken, nämligen gruvingenjör Carl Frans Westerberg med familj och fyra
pigor.
När Lars Westblad avlider 1855 övergår fastigheten i sonen, rådman och handlanden Per
Aron Westblads (1809 -1863) ägo. Kort tid efter dör Per Aron Westblad och gården får
nya ägare 1863 genom Per Gustaf Malmberg (1834 - 1901) och bruksägare Lars Andersson. (1824-1880).
1

Tham s. 575.
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Fastigheten (Örnen 8-9) har fått sitt efter P. G. Malmberg (Malmbergska gården) men
gården har även kallats Köhlerska gården efter bröderna Victor och Gustaf Köhler.
Handlande Victor Köhler ingick som delägare i fastigheten efter Lars Andersson, mellan
åren 1876 – 1879. Brodern Gustaf Köhler tog över hälften av gården efter Victor Köhlers
konkurs 1879. Gustaf Köhler kvarstår som delägare fram till sin död 1918. Förutom P.G.
Malmberg och Gustaf Köhler var även även nämndemännen Hans Hansson i Åshyttan
och Lars Erik Eriksson i Alntorp delägare i gården. De sistnämnda var dock inte boende
på gården. Gustaf Köhler köper Hans hanssons del vid han frånfälle 1881.
När Malmberg avled 1901 ärvde hans hushållerska Justina Vilhelmina Dittmer, Malmbergs del i gården.
Casper Fritjof Sandberg köpte in hela gården på auktion 1918 och 1925 såldes fastighetsdelen 56 B till handlanden Karl Söderström.
Gården är sedan 1918 i familjen Sandbergs ägo.

Gustaf Köhler (1834- 1918) verkade som folkskollärare
Ringshyttan. Han flyttade sedermera till Nora där han
blev drätselkammarens ordförande samt stadskamrer.
Bildkälla: J, Johanssons arkiv. Noraskogs hembygdsförening.

P.G. Malmberg (1813 – 1901). Började sitt yrkesliv
som anställd vid några av de stora handelshusen i
Nora, CTH Fischier, L.E. Wedberg och G. Zetterlind.
Han bildade så småningom bolag med handlanden
O. Forsell o. Comp. Förutom affärsverksamheten var
Malmberg styrelseman för Nora kallbadhus, kassör för
Nora handelsförening, ledamot i drätselkammaren,
fattigvårdsstyrelsen, kyrkorådet och kyrkvärd.
Bildkälla: J, Johanssons arkiv. Noraskogs hembygdsförening.
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Byggnadsbeskrivning
Nedan följer en beskrivning av befintliga byggnader på kvarterstomterna Örnen 8 och 9
i nuläget. Beskrivningen kompletteras med en historisk översikt som inkluderar byggnadernas förändring samt funktion över tid. I den mån källmaterialet har upplysningar om
händelser, verksamhet eller socialhistoria som kan knytas till byggnaden ingår även det
i framställningen. Översiktskartorna är hämtade från Nora kommuns byggnadsinventering och de enskilda byggnaderna har nummerbeteckningar i enlighet med kartmaterialet.

Byggnadsbeskrivning Örnen 8
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Byggnad 8:1a
Tvåvåningsbyggnad med timmerstomme som är klädd med gråmålad locklistpanel mot
Storgatan och mot Rådstugugatan är den gråmålade panelen liggande på nedre våningen
och stående på övre. I gatuplanet finns skyltfönster och på övervåningen, fönster med
fyra rutor samt ett lunettfönster på västra gavelspetsen. Sadeltaket är belagt med enkupigt rött tegel. På gårdsfasaden märks några utbyggnader med sentida fönster. Byggnaden inrymmer affärslokaler på nedervåningen och bostäder på övre våningsplanet.

Byggnadshistorik
Bostadshuset, som byggts ut mot norr i början av 1800-talet (1a), finns omnämnt som
rödfärgat och brädfodrat på två sidor i brandförsäkringshandlingarna från 1828. Huset
inrymde på nedre våningen två inredda rum och handelsbod, samt två kontor förlagda till en förstuga (1a) åt gården. På övervåningen fanns tre inredda rum, skafferi och
förstuga. Samtliga rum hade kakelugn. Taket var täckt med näver och torv samt noteras
”två skorstenar”, vilket kan tolkas att de var uppförda i tegel, och kakelugnar med ”glaserat kakel”. Uttrycket skiljer sig från övriga byggnadsbeskrivningar från tiden där det anges ”skorsten av tackjärn och tackjärnskakelugn”. Om tolkningen är riktig kan det tyda på
att byggnaden är uppförd tidigt 1800-tal då tackjärnsproduktionen var på tillbakagång.
Utbyggnaden åt norr bestod i början av 1800-talet av en timrad bod med gemensam
vägg med huvudbyggnaden åt söder. Byggnaden hade en längd på drygt 9 meter och
innehöll två bodar på var sida om ett portlider samt en vedbod i resvirke på norra sidan.
Genom portlidret gick den s.k. ”kyrkvägen” eller söndagsvägen som den också benämndes(se vidare byggnad 8:2) Av en kompletterande försäkringshandling från år1832 framgår att tillbyggnaden åt norr påbyggts med en våning och huvudbyggnaden försetts med
tegeltak. Uppgiftslämnaren, handelsman Lars Westblad, som äger gården mellan
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åren 1805 – 1855, nämner inget om något kök. Enligt byggnadsnämndens protokoll från
år 1880 installerades ett kök under P.G. Malmbergs tid. Han övertar gården 1863 och
behåller den fram till sin död 1901.
Gatusidans dörrar och skyltfönster tillkommer 1926 samt ett trapphus åt gården. Vid den
tiden står familjen Sandberg som ägare av Örnen 8-9.

Hörnet Rådstugugatan-Storgatan. Lars Westblad inredde handelsbod i hörnhuset på
1820 talet vid Rådstugatan-Storgatan. Han tillhörde de mer välbeställda handelsmännen
under 1830-talet vilket framgår av att han hade råd att hålla en till två handelsbetjänter i
handelsboden. Observera skylten P.G. Svensson Kapp- och klädesbutik.
Genom porten t.h. i bild gick den så kallade ”Söndagsgången” som var en genväg till krogen och till stallet.
Foto: Nora kommuns arkiv.
P. G Malmberg öppnade diversehandel i f.d. Westblads handelsbod och vinförsäljning i
byggnad 8:2. Handelsboden hade rykte om sig att vara en av de mest populära i staden. I
den kunde man få ”skåda Malmberg klädd i peruk och lädergaloscher” uppger en minnesanteckning. I samma lokal öppnade L. Eriksson diversehandel efter att handelsbolaget Malmberg & Comp. samt handlarna V. Köhlers och A. Leijons gått i konkurs 1879.
L. Eriksson fortsatte verksamheten fram till 1892 då handlande P.G. Svenson övertog
butiken. P.G. Svensson efterträddes av Emma Laurens som i lokalen öppnade Tricot-affär. Under en kort period fanns ett konditori i handelsboden (Nya Konditoriet) och 1918
öppnar Leon Sandbergs bosättningsaffär den norra delen av hus 1a då portlidret byggts
om till butik. Omkring år 1925 flyttar bosättningsaffären in i nuvarande lokal som än
idag ägs av familjen Sandberg.
Malmberg fortsatte fram till 1901 med vinförsäljning i mindre skala i hus nr 8:2.
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Byggnad 8:1b
Huset består av en våning med vind. Sadeltaket är täckt med enkupigt tegel som bärs
upp av en timmerstomme klädd med stående locklistpanel som åt gatusidan är målad
med ljus oljefärg och gårdssidans fasad har en röd kulör. Timmerstommens knutar är inklädda med oljemålade bräder. Byggnaden har byggts till i etapper mot gårdssidan. Gatufasaden har stora skyltfönster på nedre våningen som ersatt äldre tvåluftsfönster med
fyra rutor. Mot gårdssidan finns vanliga bostadsfönster med olika slag av spröjsning.
Vindsvåningen har halvfönster med två små rutor. Integrerat i huset finns en inkörsport
med dubbla rikt dekorerade portar.

Byggnadshistorik
Byggnaden var enligt brandskyddshandlingarna från 1828 rödfärgad på alla sidor samt
brädfodrad åt gatusidan. Stommen är idag densamma som uppges i brandskyddshandlingarna bortsett från gårdssidans tillbyggnad. Taket var täckt med näver och torv samt
hade en tackjärnsskorsten. Bostadsvåningen innehöll två inredda rum och ett kontor.
Byggnaden hade tre större fönsterlufter (sannolikt placerade mot gatusidan) med tillhörande fönsterluckor. Huset var dessutom utrustat med bakugn i tegel och öppen härd
med spishäll i tackjärn samt bergslagskamin ”utan nisch”.
Med ledning av byggnadsdelens form och gjutjärnskorsten som var vanlig på 1700-talet
härrör troligen byggnaden från nämnda århundrade. I sin konstruktion har byggnaden
stora likheter med de s.k. Arbogabodarna som var vanliga under järnhanteringens högkonjunktur.
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En Arboga bod beskrivs enligt Norakännaren Vilhelm Gödel (1905) som ”ett envåningshus från slutet av århundradet med den sedvanliga inkörsporten, hvars ena portal
sammanfaller med husets midtlinie. Å ena sidan, den längre, är bostadsvåningen belägen,
å den andra tvänne handelsbodar med hvar sin ingång från gatan. Ingången var i främsta
rummet afsedd för butikägaren och varuinforslingen. Kunden behöfde icke stiga in i boden.
Kommersen försiggick genom en öppning i väggen som stängdes genom en sig utåt öppnande falllucka, hvilken på samma gång fick tjänstgöra som disk. Ofvanför den icke särdeles
höga våningen sträckte sig den här som i allmänhet ganska rymliga vinden, på husets
långsida, sparsamt belyst genom små rektanguliera fönster. Den del som låg över bodsidan
torde hafva användts som lagerrum, hvarvid ljusöppningarna helst säkert varit försedda
med tillstängbara luckor. Det torde kanske böra påpekas, att de stora fönster, som vindsvåningen öfver bodarna nu har, blivit under senare tid upphuggna. Den ursprungliga formen
kan man se hos dem. som i sitt oförändrade skick ännu finnas kvar på husets bostadsavdelning.” (Här beskriver W. Gödel den Arboga bod från Nora som är flyttad till Skansen.)
Nämnda fönster motsvaras av de små rektangulära fönster som ses på byggnad 1 b)
”På insidan af gården har byggnaden varit försedd med svalgång, som på senare tid blivit
övertäckt. Portar och dörrar äro enkelt men vackert utförda i kraftigt träverk, och muren
ofvanför taket är krönt med den traditionella bergsmansskorstenen, en cylinder i tvänne
etager af gjutet tackjärn.
Om byggnaden tidigare haft funktionen av en Arbogabod skulle byggnaden i så fall omfatta den byggnadskropp som avgränsas av nuvarande färgsättning.
För att fastställa om byggnaden ursprungligen varit en s.k. Arboga bod krävs en byggnadsarkeologisk undersökning av stommen, vilket inte låter sig göras med mindre än att
panelen kläs av byggnaden.
Vidstående byggnad, som
nu finns på Skansen låg
tidigare på Kungsgatan i
kvarteret Korpen. Byggnaden köptes in av Nordiska
museet på 1920-talet.
Tyvärr förstördes delar
av byggnaden i en materialbrand när den låg
nerplockad och lagrad i
väntan på uppmontering
vid Bredablick på Skansen.
Foto: Karl Gustaf Norberg, Örebro Läns
museum.
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Byggnad nr 8:1c
Timmerhus med gulmålad stående locklistpanel och vita avfärgningar på lister, hörnpilastrar med kapitäl och omfattningar. Taket är av sadeltyp och täckt med enkupigt
rött tegel. Fönstren har sex rutor med gröna bågar och spröjsar. Gatufasaden har några
skyltfönster i ansluting till entrén som är förlagd till byggnadens nordöstra hörn vilken
togs upp i samband med att en butikslokal inrättades i byggnaden. På gårdssidan finns
en sekelskiftesveranda med balkong som tidigare var huvudentré.

Byggnadshistorik
Huset är uppfört 1854–55 med stor sannolikhet av dåvarande gårdsägaren Lars Westblad.
I huset inreddes en läkarmottagning för Med. doct Björn Fahlmans patienter på nedre
botten. Läkarmottagningen fanns kvar till slutet av 1800-talet men förestods av olika
provinsialläkare.
Enligt byggnadsnämndens handlingar får nyblivne ägaren till fastigheten Fritjof Sandberg år 1918 tillstånd att utföra om- och tillbyggnader för anordnande av handelslägenhet, inrätta sy – och lagerrum, samt insätta skyltfönster.1
1
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Byggnadsnämndens protokoll 1918

Byggnad nr 8:2
Fristående knuttimmerbyggnad inne på gården med valmat, tegelklätt tak och två
skorstenar. Stommen är klädd med stående rödfärgad locklistpanel. Fönstren är vitmålade och sexdelade i två lufter på vardera sida om framsidans rombiskt panelade och
ockragula dubbeldörr. Ovanför fönstren ses långsmala halvfönster. På kortsidorna finns
ytterdörrar samt förstorade fönster.

Byggnadshistorik
Brandstodshandlingarna från 1828 noterar att bostadshuset hade två gjutjärnsskorstenar
och var inredd med storstuga, brygghus samt två kontor. Vidare beskrivs att det finns
en bakugn med öppen härd och tackjärnshäll, kontoren var utrustade med tackjärnskakelugnar i nisch. Huset var utrustat med fyrfyllningsdörrar vilket vittnar om ett hus med
ålderdomliga anor. Nio fönsterlufter var oljemålade och två hade fönsterluckor. Taket
var täckt med näver och torv med tackjärnsskorstenar.
Bergmästare Erik Bergensköld (1784) beskriver i sin skildring över Nora Bergslag att
gården användes som gemensam kaffekrog med husrum för bygdens brukspatroner.
Verksamheten tycks ha fortsatt in på följande århundrade. Under 1800-talets andra hälft
förestods vin- och spritförsäljningen av P.G. Malmberg. En minnesanteckning från J.
Ejdestam ger en beskrivning av folklivet under nämnda tid. ”I den s.k. Köhlerska gården
vid torget men även i några andra gårdar fanns en söndagsgång, som
17

ledde genom huset från gatan in på gården. Sitt namn hade denna gång av att kyrkfolket
gick den vägen in i affären, då man ville handla på söndagen. För landsborna var söndagsgången också en tillflyktsort, där de kunde hålla till och supa under besöken i staden”.
Kanske hade krogrörelsen upphört vid sekelskiftet 1900 för i Nora tidning kunde man ta
del av en uthyresannons den 29 augusti 1900 där det erbjuds ett ”boningshus, innehållande tvenne större rum och kök samt brygghus och rymlig vind”.

Byggnad nr. 2 vid tidigt 1900-tal.
Foto: Nora kommuns arkiv.
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Byggnadsbeskrivning Örnen 9

Byggnad 9:1b
Envånings timmerbyggnad med sadeltak belagt med enkupigt tegel. Fasaden är klädd
med locklistpanel som åt gatusidan är målad i oljefärg och mot gårdssidan har en faluröd
kulör. På framsidan är stora skyltfönster upptagna på senare tid, symmetriskt placerade
mellan de inklädda knutarna. Gårdssidan har vita fönster- och dörromfattningar. Åt
öster finns en kvarvarande lägre utbyggnad med separat tegelbelagt tak samt fyllnadsdörrar. Den västliga delens utbyggnad har tegelimiterande plåttak samt modernare
femtiotalsdörrar med infattad glasruta på dörrens övre del. Byggnaden har gemensamt
portlider med byggnad 8:1b.

Byggnadshistorik
Brandförsäkringshandlingarna från 1828 uppger att huset var rödfärgat. Då inget nämns
om brädfodring antas att huset haft synlig timmerfasad vid den här tiden. Taket var täckt
med näver och torv med två skorstenar av tackjärn. Byggnaden innehöll nio rum bestående av sju bodar inredda med diverse väggfasta lårar och handelsdisk samt två gästkamrar. Uppvärmningen bestod av två bergslagskaminer utan nisch.
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Försäkringshandlingarna anger dessutom
två ”större fensterlufter” samt ”två fensterlufter utvändes”. En möjlig tolkning är att
dessa fönster var vända mot gatusidan och
att vissa bodar saknade fönster. Hela längan tycks endast ha haft en port vilken hade
”dubbel brädklädning”. Troligen var porten
vänd åt gatusidan eftersom den hade en
målad brädbeklädning som skulle ge ett
prydligt yttre. Byggnaden uppges även ha
totalt 15 dörrar varar 4 var halvfranska och
11 med ”fyrfyllning”, vilket indikerar ett
ålderdomligt utförande.

Bilden t.v. visar bodlängan efter Storgatan
på 1920-talet.
Foto: K.G.F. Norberg. Nora kommuns
arkiv.
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Någon närmare åldersangivelse än tiden före 1828 kan inte bestämt fastställas men det
faktum att byggnaden innehöll bodar med handelsdisk och gästrum samt var inredda
med tackjärns kakelugn (bergslagskamin) och fyrfyllningsdörrar visar på ett byggnadsskick som hör hemma i 1600-1700-talet, en epok då bergsmännen kom till staden med
sitt tackjärn som lagrades i bodar vilka även innehöll övernattningsmöjligheter.
Bergensköld anför i sin berättelse över Nora Bergslag 1784; ”De längre bort boende hava
som en rättighet till husrum, när de om fredagarna inkomma, uti de hus varmed de handla”.
I byggnadsnämndens protokoll från 1887 finns en paragraf som bifaller dåvarande
ägaren, handlande P.G. Malmberg ansökan om att i byggnaden väster om portlidret få
upptaga dörrar utåt gatan med villkor att trapporna skulle vara indragna från gatulinjen
samt vara i huggen sten eller av järn.
Året efter öppnas en frukthandel av Carl Björklund sannolikt i en av bodarna som fått
dörr mot gatan.1 Hans försäljning utökas några år senare med svagdricka och öl. Uppenbarligen var bodarnas läge attraktivt för handel. Några månader senare flyttar handlande
Karl Söderström sin verksamhet till Malmbergska gården och året efter tar P.G. Svensson
en av lokalerna i besittning för bok- och kapphandel. Enligt en tidningsnotis 1896 flyttar
C. Svensson sitt konditori till Malmberg och Köhlers gård ”mitt emot telefonstationen”.
Av tidningarnas annonser framgår att byggnaden inhyst konditori, Hatt- och Mössaffär
mm.
1 (Nora tidning 4/1 1888)

Byggnad 9:1b från gårdssidan tidigt 1900-tal.
Foto: Nora kommuns arkiv.
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Byggnad 9:1a
Vinkelbyggnad utmed Storgatan-Rådmansgatan med stomme av timmer och fasad
i stående locklistpanel målad i oljefärg där knutlådorna är inklädda och fönster- och
dörromfattningar har en avvikande nyans. Gårdssidan är rödfärgad med vita fönster-och
döromfattningar. Den ursprungliga byggnadskroppen har sadeltaket täckt med enkupigt
tegel och gårdssidans utbyggnad har en taktäckning av papp.

Byggnadshistorik
Brandförsäkringshandlingarna från 1828 uppger att boningshuset hade en våning med
vind, taket var klätt med näver och torv samt att skorstenen bestod av en skorstenspipa. I
huset fanns tre inredda rum och i en förstuga av resvirke låg ett kontor. Två av rummen
hade kakelugn med ”glaserat kakel i nisch”. I ett av rummen fanns en köksspis med en
stötta av ”stångjern”.
Huset var ca 1.35 m. lägre vid denna tid än vidstående hus nr. 9:1b. På senare tid har de
bägge byggnaderna fått gemensamt takfall vilket förklarar det svagt sluttande takfall som
ses från hörnet Rådmansgatan-Storgatan. Vinkelbyggnaden hade också enligt brandförsäkringshandlingarna en smalare huskropp jämfört med dagens vilket kan skönjas
genom det indragna fasadlivet efter Rådmansgatan. Under huset fanns enligt de äldre
handlingarna ett källarvalv om två rum. Möjligen kan handlare Malmberg haft sin vinkällare här.
År 1887 ansöker Malmberg hos Byggnadsnämnden om att få öppna upp en ytterdörr i
hörnet av Rådmansgatan-Storgatan.
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Emil Johansson öppnar bokhandel i en nyinredd lokal 1907 och invid Emil
Johanssons butik öppnar Axelina Lindén klädbutik.
1920 finns en ansökan från fastighetsägaren att tillbygga ett uthus för automobiler och två år senare är verksamheten på plats med erbjudande om
”skjutsar, större och mindre Fordbil, Lastbil, Motorcykel och hästar.” Uthuset
byggs efter långsidan av byggnad 303 som enligt ritning nyttjas som stall.
(se sid. 25)

Vy från Storgatan tidigt 1900-tal, övre bilden. På den undre bilden ses Emil
Jansson & Schelins bok-musik och Pappershandel med ingång i hörnet Rådmansgatan-Storgatan 1940-tal.
Foto: Nora kommuns arkiv (övre bilden) Åke Mossbergs bildarkiv. (nedre
bilden)
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Byggnad nr. 303
Timmerbyggnad i två våningar med åstak som är täckt med enkupigt tegel på ett undertak av näver och trol (undertak bestående av störar, oftast av gran) . Fasaden är klädd
med stående locklistpanel som färgats med röd slamfärg. Huset vilar på en stenfot av
slaggsten. Södra gaveln upptas av två svarta portar med en tvärgående timrad mellanvägg som delar av byggnaden i två rum. Den övre våningen når man via en lucköppning
på östra långsidan. På samma sidas undervåning finns ytterligare en entrédörr med ett
vidstående spröjsat fönster. Norrgavel består av resvirke på regelstomme vars utsida är
rödfärgad. Invändigt har under 1900-talet gjutits ett betonggolv med gödselränna. På
byggnaden finns smidesdetaljer i form av bult, gångjärn, förankringar etc. som av utformningen att döma torde vara originaldelar. På husets västra sida finns en tillbyggnad
(nr. 302) med gavlar av rödfärgat resvirke på regelstomme. Gatufasaden har en oljemålad
locklistpanel. Byggnaden används idag som förråd.

Byggnadshistorik:
Vid tiden för brandförsäkringarnas upprättande hade
byggnaden en längd som
överskred tomtgränsen mot
Örnen 10. I den norra gaveln
var byggnaden sammankopplad med en vinkelbyggnad. Se
bild planskiss sid 28. Byggnaden uppfördes som stall med
foderskulle 1832 enligt en
kompletterande brandförsäkFlygfotot visar gården från 1927 med uthusbyggnaderna.
ringshandling.
Lägg märke till droskorna på gårdsplanen.
Foto: Åke Mossbergs bildarkiv.
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Tre tättstående uthuslängor som visar hur trångbyggt stadskvarteren i Nora var samt hur
man tillgodosett behovet av djurhållning, vedförvaring etc. Byggnaden t.v. är vedbod, i fonden ses byggnad nr. 303 (f.d. stallet) och t.h. byggnad nr. 304 f.d. torrdassen. Interiörbilden
nedan är från övervåningen på byggnad 303.
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Bilderna visar smidesdetaljer på stallbyggnaden (303).Detaljernas utformning tyder på en
hantverksmässigt utförande av äldre datum.
På 1930-talet fanns i
kvarteret Örnen en skjutsstation. Observera skylten
ovanför portlidret.
Bilden nedan visar en
interiör från gården.
Foto: Nora kommuns
arkiv (övre bilden).
Åke Mossbergs bildarkiv
(nedre bilden)
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Byggnad 304
Sammanbyggt i vinkel med byggnad 303 står byggnad 304. Huset som är byggt intill
tomtgränsens brandmur, har pulpettak täckt med enkupigt tegel. Fasaden är rödfärgad
och klädd med stående locklistpanel. Närmast f.d. stallbyggnaden finns en entrédörr
med fiskbensmönstrad brädfodring samt ett spröjsat fönster. Strax intill finns två dörrar med jalusispjälor i den övre delen vittnade om en torrdassavdelning. Ovanför den
östra dörren finns ett överljusfönster. Av en ombyggnadsritning från 1920 talet framgår
att den västra delen innehöll stallplatser. Ritningen visar även en vedbodlänga på östra
gaveln vilken sedan länge är riven.
Vid inventeringstillfället var brandmuren, husets hjärtvägg, riven och huset bestod av tre
väggar och tak. Byggnaden är troligen uppförd på 1920-talet.

Ritningen ovan är från 1929 och visar exteriören av byggnad 303, 304 från söder och planritning av byggnad 301 samt de olika rummens funktion.
Ritning: Nora kommuns arkiv.
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Ovan byggnad 304 med bräd- och jalusidörrar. Nedan byggnad 301 från sydväst.

28

Ovanstående närbild visar en detalj på ett av byggnad 301 gångjärn. Nedanstående bild
visar gårdsmiljön från 1900-talets senare del. Foto: Nora kommunarkiv

Byggnad 301
Rödmålat gårdshus med tegeltäckt sadeltak. Stommen är av resvirke med locklistpanel.
På södra finns en utbyggnad med tre svarta portar. Gavelsidan åt öster har två tätt stående svartmålade dörrar. Ytterligare två dörrar finns, en på norrgaveln och en på västgaveln.
Uthuset uppfördes sent 1920-tal eller tidigt 1930-tal för att inrymma vedbodar.
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Bilden ovan är tagen från kyrktornet 1904. nedanstående skiss visar kvarterets struktur
vid sekelskiftet 1900. Bilder: Åke Mossbergs bildarkiv.
Uthusbyggnaderna på bilden kan motsvara de byggnader om vilken försäkringshandlingarna uppger vara uthus för foderlada, stall och ladugård, som i början av 1800-talet
hade en taktäckning av näver och torv. På andra sidan tomtgränsen låg vid samma tid
ytterligare stall. Behovet av stallplatser var uppenbarligen stort vilket också bekräftas av
en tidningsartikel från 1894 där det redogörs för en incident som utspelats på gästgivare
Georg Zetterlinds gård. (Örnen 11) ”Platsen däromkring var på den tiden upptagen av
flera stallbodar.

Plansskiss över kvarteret
Örnen som visar byggnadsbeståndet 1904. Gulmarkerade
hus representerar träbebyggelse, grå figurer motsvarar
reverterade hus och den
rödmarkerade byggnaden
föreställer ett hus helt i sten.
Delförstoring av karta hämtad från
Åke Mossbergs bildarkiv.
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Sammanfattning av kulturhistoriskt värdebärande karaktärsdrag
Örnen 8-9 har bevarat sin utpräglade karaktär av en handelsgård i huvudsak från
1700-talet med koppling till bergsbruket vilket framgår av följande karaktärsdrag:
•
•
•
•
•
•
•

Bostadshuset från 1700-talet den s.k. karolinergården.
Den kringbyggda gården.
De låga envåninga huslängorna efter Storgatan och Rådmansgatan.
Gårdslängornas bodstruktur bevarade genom fasadernas knutlådor.
De dekorativa portarna som täcker portöppningen.
Kvarvarande uthus från 18-och 1900-talet talet som återspeglar gårdsmiljöns olika
funktioner.
Tidstypiska boningshus i två våningar från 1800-talet.

Målning av Albert Blombergsson. Framställningen av Nora stads västra infart är inte korrekt återgiven
men kan ge en känsla av småstadslivet vid 1800-talets slut.
Nora kommuns arkiv.
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Bilaga

Ägarlängden hämtad från Lars Ove Perssons samling. Nora kommunarkiv.
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