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Ordning
och reda
Under hösten ger ArkivCentrum
en utbildning i hur man håller
ordning och reda på sina dokument. Kursen vänder sig i första
hand till föreningar och är en
hjälp för att bringa ordning bland
alla de olika typer av handlingar
som förekommer i en förening eller organisation.

Ewonne Winblad

till ArkivCentrum i höst

Är allt lika viktigt?
• Vad skall man spara och vad
kan man slänga?

• Hur bevarar man fotografier,
filmer och pressklipp?
•

Vad bör man använda för
skrivmateriel?

•

Vad innebär en ökad
datorisering för verksamheten?

•

Hur skriver man protokoll?

Svar på dessa frågor och många
fler får du om du deltar i kursen.
Kursen äger rum den 17 november
och kostar 250 kr för medlemmar
(500 kr för övriga). Är du intresserad eller har frågor om kursen
hör du av dig till Yvonne Bergman eller Håkan Henriksson på
ArkivCentrum 019-611 29 00.

Nikolaigatan 3 • 702  10 ÖRE B RO
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)
Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se
Internet : www.arkivcentrum.se
Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )
samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar
kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).
Aktstycket Redaktör och ansvarig utgivare:
Andreas Jeppsson
Aktstycket nr 66, årg 16
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Anmälan

Nu är hösten här och när det
blir lite kallare och lite mörkare
så kan det vara skönt att ägna
sig åt lite inomhusaktiviteter.
ArkivCentrum kan bjuda på
många intressanta evenemang
till hösten. En av höjdpunkterna är Arkivens dag andra lördagen i november. Årets tema är
»Konst« och det kommer som
vanligt att bjudas på utställningar, tipspromenader och
föreläsningar m.m. I år kommer Ewonne Winblad och föreläser ur sin nya bok om Örebrofödda Sofia Gumaelius som

i början av förra seklet startade annonsbyrå i Stockholm
och blev mäkta framgångsrik.
Senare i november kommer
Anders Björnsson och föreläser
om den på sin tid kontroversielle
doktor N. A. Nilsson.
Vi kommer dessutom att ha
en seminarieserie om Örebro
under första världskriget.
Mer om vad som händer i
höst kan du läsa på baksidan av
Aktstycket där hela höstens program finns.
Hjärtligt välkommen till
ArkivCentrum i höst!
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rån snitseljakt till folksport

Ridsporten har till stor del
sin grund inom den militära
utbildningen så även i Örebro.
På 1880-talet då Husarernas
rekrytskvadron var förlagd till
Örebro kunde man bevista
ståtliga uppvisningar i ridning.
¢¢¢ Enligt en berättelse skall
prins Eugen ha deltagit i en snitseljakt på Karlslund med åtföljande middag och bal. Som master i
hög hatt och röd rock red löjtnant
G V Örn, som räv löjtnant Fritz
von Essen. Meningen var nog att
prinsen skulle erövra rävsvansen
från »räven« men löjtnant Svartling, som deltog i jakten, tänkte
inte vika ned sig. Upploppet
ägde rum över Rostagärde fram
till Karlslund och tempot var rejält uppdrivet. Räven klarade sig
emellertid och nu började en vild
jakt omkring byggnaderna på
Karlslunds gård. Löjtnant Svartling erövrade till slut trofén och
prinsen fick se sig besegrad.

Första ridskolan

Stallmästare Sundström startade
vid denna tid ridskola i ridhuset

vid Slottsgatan, det som numera
är gymnastiksal vid Karolinska
skolan. På morgnarna för mera
försigkomna ungdomar och på
kvällarna för skolungdom och
övriga. Ridskolan var mycket populär, trots stallmästarens kärva
instruktioner och urkraftiga tillrättavisningar. Alla som kände
Sundström visste att han menade väl och den skräck han ingöt
hos husarrekryterna bekom inte
ridskoleeleverna nämnvärt, men
det hände att en och annan slutade
efter att ha fått sig en utskällning.
Efter att Sundström slutat
gick ridskoleverksamheten lite
svajigt men hölls ändå vid liv.
Vid sekelskiftet togs den över av
ryttmästare Örn, som fick fart på
ridningen. Han hade rykte om sig
att vara en duktig och trevlig pedagog som undervisade även kuskar. Men vid ett tillfälle berättas
det att han tappade humöret när
en dam som skulle rida damsadel
ständigt beklagade sig att sadeln
inte passade och gjorde henne
illa. Örn tröttnade på gnället och
bad henne sitta av och gå ut och
sätta sig i en snödriva på ridhus-

gården och så skulle han beställa
en passande sadel efter avtrycket.

ÖFK bildas

År 1917 föreslog Kapten Engdahl
vid Kungl. Svea trängkår att man
här i staden skulle bilda en fältrittklubb och den 15 november samma år bildades Örebro Fältrittklubb (ÖFK). Klubbens ändamål
var enligt stadgarna att »väcka
och underhålla håg för ridsporten då främst för jaktridning«.
Nu började en ny epok för ridintresserade i Örebro. Ridtävlingar efter fastställt program anordnades. Den första tävlingen i hinderhoppning ägde rum den 9 maj
1918 på Kungl. Svea Trängkårs
övningsfält för såväl medlemmar
som ryttare i allmänhet. Den första Hubertusjakten anordnades
den 3 november 1918 och kom senare att bli ett årligt inslag i klubben med efterföljande middag
och dans på Stora Hotellet. Första
prisridningen för klubbens medlemmar ägde rum den 25 april
1919 och varje år avhölls tävlingar
och jaktritter.
När Kungl. Svea Trängkår för-
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flyttades från Örebro 1928 miste
fältrittklubben sitt kraftiga stöd
och tillgången på ridhästar minskade. Man vände sig nu till sekundchefen på I 3 Överste E. af
Sandeberg, som var mycket välvilligt stämd mot fältrittklubben
och valdes till dess ordförande.
Under åren 1928–31 hölls en
mångfald jakter och prishoppningar med stöd av I 3:s officerare.
Prishoppningarna skedde allt
som oftast på I 3:s kaserngård och
på övningsfälten däromkring. I
mitten av 1930-talet sviktade intresset för klubben och det blev
brist på både hästar och elever.
Framemot slutet av samma årtionde tog intresset åter fart, men
då bröt världskriget ut och alla
hästar behövdes för militära ändamål. Mellan 1940–45 förekom
ingen verksamhet.

Nystart efter kriget

Men efter kriget blåstes det nytt
liv i de domnade livsandarna.
Den nya styrelsen anskaffade 15
hästar från K 3 och A 1 och dessa
utlämnades till hugade fodervärdar och Hagalundsstallet vid
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Inför Hubertusjakten vid
Pettersbergs ridhusanläggning 1958.

I 3 blev hem för hästar och träffpunkt för ryttare och ryttarinnor. År 1952 blev det ordentlig
fart på verksamheten och i maj
anordnades offentliga tävlingar
med ryttare från hela landet. När
den nytillträdde ridläraren Helge
Nilsson intervjuades i Nerikes
Allehanda lät han meddela att
han hade över 300 ridskoleelever
»men ännu är varken min eller
hästarnas kapacitet helt utnyttjad, så det finns plats för fler«. Vidare önskade han att stall och ridhus skulle finnas på samma plats.
Ett par år senare uppfördes så
ett nytt ridhus i Pettersberg. En av
anledningarna till att det förlades
till Pettersberg var att vägar och
stigar inom det militära övningsområdet skulle kunna utnyttjas
som ridvägar med direkt anslutning till det nya ridhuset. Den 17
september 1955 invigdes det nya
ridhuset och det gamla vid Slottsgatan övertogs av staden och utnyttjades för skoländamål. I november 1957 påbörjades byggnation av ett stall i anslutning till det
nya ridhuset och den 8 november
följande år invigdes hela den nya

ridhusanläggningen.

Nya problem

Bara ett par år senare drabbades
man av nya problem när ridhästarna från I 3 drogs in vilket
innebar ekonomiska problem
för klubben. I maj 1962 överläts
ridhusanläggningen till den nybildade Stiftelsen Örebro ridhus.
I många år hade klubben haft en
ridskoleanläggning som större
delen av tiden varit utarrenderad
till olika ridlärare. Utvecklingen
gick därhän att ÖFK beslutade
att själva driva ridskolan med anställd och frivillig personal. Beslut fattades i december 1970 att
Fältrittklubben skulle överta huvudmannaskapet för Ridskolan.
Orsaken till detta steg var dels
svårigheten att ekonomiskt driva
en ridskola som privat företag,
dels för att garantera klubbmedlemmarnas möjlighet att påverka
den utbildning de fick. Från 1 juli
1971 drivs ridskolan av ÖFK.

Egna hästar

Som en fortsättning på de viktiga strävandena att skaffa ett eget
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Nytt ridhus behövs

Ridhuset vid Pettersberg hade

Byggnation av det nya ridhuset i
Karlslund.

redan några år efter sin tillkomst
vållat olägenheter för den ökande
bostadsbebyggelsen i denna del
av staden. Det inklämda läget
och terrängens begränsade möjligheter till uteridning vållade
också ridsporten själv stora olägenheter. Under några år hade
verksamheten lidit svårt av att
ridhuset funktionsmässigt inte
fyllde de krav, som man har rätt
att ställa på en ridhusanläggning.
Man var därför allmänt överens
om att nytt ridhus borde uppföras
på annan plats.
Anläggningen i Pettersberg
skulle kunna övertas av staden
och byggas om till ett bollhus.
En motion härom hade väckts i
stadsfullmäktige.

Flytt till Karlslund

Örebro kommun beslutade om
byggande av ridhusanläggning i
Karlslund 1979. Den gamla Oxladugården (som brann i oktober 1979) skulle byggas upp i ursprunglig stil. Den 21 oktober 1981
fattade kommunfullmäktige i
Örebro beslut om att uppdra åt

fastighetsnämnden att omedelbart uppföra ett ridhus på Karlslunds gård. Verksamheten vid
Pettersberg lades ned i samband
med sommaruppehållet 1982 för
att vid höststarten överflyttas till
den nya ridhusanläggningen i
Karlslund.
Med pompa och ståt invigdes
den nya ridanläggningen den 2
oktober 1982. Under årens lopp
har klubbens mål och syfte successivt förändrats. Utbildningen
vid ridskolan innefattar alla kategorier elever, från nybörjare till
tävlingsryttare i alla åldrar. Trots
den utökade kapaciteten kan inte
alla beredas plats som vill börja
rida. Ridsporten har blivit en
folksport och dess frammarsch
går inte att hejda.
ÖFK har nu blivit medlemmar
i ArkivCentrum och deras arkivhandlingar finns tillgängliga för
forskning här hos oss.
Siw Skansen
Andreas Jeppsson

Das grösste Glück auf der Erde
ist auf dem rücken eines Pferde.
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hästbestånd fick klubben genom
Avelsföreningen en unghäst. Ett
nytt fält i klubbens verksamhetsområde var stallarna vid Karls
lunds herrgård som klubben fick
disponera av Örebro kommun för
uppstallning av privathästar. Efter första årets försöksverksamhet beslöt man att reorganisera
ridskolan. Eftersom behovet av
hästar ökade snabbare än aveln
av svenska hästar förekom en
stor import av hästar från bl.a.
Ungern, Polen och Ryssland. Ridfrämjandet medverkade med experthjälp vid import av hästar.
Nu växte Örebro Fältrittklubb
och blev till en av de stora klubbarna i landet. Den väsentliga
orsaken till den goda medlemsrekryteringen var ridskolan, som
drevs helt i egen regi utan vinstintresse och hästmaterialet utökades, byttes ut och utbildades
fortlöpande.
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arolinska skolan kl 11.37
den 20 september 1981

UR MILJÖPARTIETS I ÖREBRO LÄN ARKIV.

1970-talets gröna våg och
energikris med en i Sverige
efterföljande hård kärnkraftsdebatt banade under början
av 1980-talet vägen för bildandet av ett
nytt politiskt
parti – Miljö
partiet. Platsen
för det nya partiets födelse var
Karolinska skolan
i Örebro.

utträde ur Folkpartiet hängdes
hans fotografi uppochned bland
övriga ordföranden i ungdomsförbundets lokaler.
I oktober 1980 bildades

¢¢¢ Gröna politiska partier hade
under den här tiden
börjat bildas i flera
länder och i Sverige
fanns redan innan
Miljöpartiets bildande lokala miljöpartier på några platser, t.ex. Västerviks
demokratiska miljöparti, VDM, som bildades redan 1976.

Gahrton uppochned

Drivande för partibildande på
riksnivå var riksdagsmannen
och den tidigare ordföranden
(1969–70) för Folkpartiets ungdomsförbund, Per Gahrton. I sin
bok Det behövs ett framtidsparti
som utkom 1980 hade Gahrton
beskrivit hur ett nytt parti borde
bildas. Partiet skulle vara fristående från blockpolitiken som
enligt Gahrton dödade riksdagsledamöternas kreativitet och
initiativförmåga. Efter Gahrtons

 ktionsgruppen för ett framA
tids- och miljöparti. Gruppen
fick formen av en stiftelse som
hade i uppdrag att skapa ett nytt
parti. Man antog stadgar och
valde bl.a. en ledningsgrupp och
en programgrupp som arbetade
fram olika kapitel till politiskt
program.

Bildades på Karro

Den 19–20 september 1981 kal�lades det till partikongress på
Karolinska skolan i Örebro och

Miljöpartiet bildades formellt
söndagen den 20 september kl
11.37. Partinamnet var inte fastslaget innan kongressen utan de
mest framträdande av de olika
förslagen var Alternativpartiet,
Framtidspartiet
eller Miljöpartiet. Argument
för och emot de
olika förslagen
skickades ut till
medlemmarna.
Dock sy ntes
inga f ler argument emot
namnet Miljöpartiet än att
na mnet om
det förkortades MP skulle
ha samma
förkortning
som »Mi litärPolisen«,
vilket kunde ge obehagliga associationer. Därför var förslaget att
namnet istället borde förkortas
MiP, vilket emellertid inte blev
fallet.

Ingen partiledare

Avsikten var att Miljöpartiet
skulle skilja sig organisatoriskt
från andra partier. Det skulle inte
finnas någon partiledare utan
istället ett politiskt utskott vars
sammankallande skulle sköta de
externa kontakterna. Uppdraget
skulle rotera i utskottet. 37-åriga
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Eva Sahlin i talarstolen
på Karolinska skolan
vid bildandet 1981.

Eva Sahlin blev partiets första
sammankallande. Inför riksdagsvalet 1982 företräddes Miljöpartiet av Ragnhild Pohanka.

De gröna

För att kunna finansiera valrörelsen hade partiet
tagit upp lån hos
sina medlemmar
samt anordnat ett
konstlotteri. Valresultatet slutade
på 1,7 % och föranledde en diskussion i partiet om
hur politiken bäst
skulle kunna kommuniceras utåt.
Kongressen 1984
tog slutligen beslutet om att införa
en modell med två
språkrör, en man
och en kvinna. De
första språkrörsuppdragen gick till
Ragnhild Pohanka
och Per Gahrton.

Innan valet 1985 ändrades partinamnet till Miljöpartiet de gröna
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för att markera det internationella systerskapet med övriga
gröna partier. Valresultatet 1985
räckte inte till en plats i riksdagen. Inför följande val ersattes
Per Gahrton av Birger Schlaug.
I valrörelsen 1988 gick Miljöpartiet ut med budskap om sänkt
arbetstid, höjt bensinpris och avveckling av kärnkraften. Några år
innan hade också miljöpartisten
och vapeningenjören Ingvar Bratt
från Karlskoga avslöjat att Bofors
sysslade med vapensmuggling,
vilken även satte partiets profilfråga om avveckling av vapenexporten i fokus. Vid valet 1988 kom
partiet som första nya parti på 70
år in i riksdagen.
ArkivCentrum Örebro län
förvarar handlingar från Miljöpartiet de gröna i Örebro län och
Miljöpartiet de gröna i Örebro
kommun. Bland dessa handlingar finns material från riksorganisationens bildande.
Andreas Jeppsson

Lokalhistoriska
kurserna har
startat
FOTO: BO E I FRANSSON.
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Grundkursen i
lokalhistoria har
startat – för 13:e
året i följd.

urserna i lokalhistoria,
som årligen arrangeras av Lokalhistoriska
sällskapet i Örebro län i samarbete med ArkivCentrum och
Folkuniversitetet, har dragit
igång. Grundkursen startade
den 29 augusti (för 13:e gången)
och fortsättningskursen den 5
september. Historikern Sören
Klingnéus introducerade lokal
historieämnet för nybörjarna
och arkivchef Yvonne Bergman
guidade i depåerna.

H
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em för tjänarinnor,
hjälpgummor, sömmerskor
och dylika

Minnesgoda Örebro kanske
kommer ihåg ett gammalt
hus på Skolgatan 4 mittemot
Karolinska skolan. Man lade
lätt märke till huset för den
stora texten på fasaden:
Johanna Nilssons Minne
Anno 1905. Vad var det
för hus? Vem var Johanna
Nilsson?
¢ ¢ ¢ År 1904 kungjordes en
anonym donation som innefattade tomt och hus med adress
Skolgatan 4 samt 20 000 kr, ett
stort belopp på den tiden. Donators villkor var att de gamla husen
på tomten skulle rivas och ett nytt
hus med enrumslägenheter skulle byggas. Dessa lägenheter skulle
vara avsedda för endast en person
och huset skulle bli ett hem för
»ensamma, fattiga, ogifta kvinnor eller änkor ur arbetarklassen,
såsom tjänarinnor, hjälpgummor, sömmerskor och dylika,
kända för hederlig vandel och i en
ålder ej understigande 55 år«. Det
var alltså ett ålderdomshem som
inrättades genom privata medel.
Föreningen för Frivillig Fattigvård i Örebro skulle ha hand om
hemmet. Föreningen gjorde en
tolkning av donators vilja när
boende till hemmet utsågs: »en
fristad för kvinnor, vilka av sina
förhållanden i livet, såsom faders
eller makes dryckenskap, talrika
barn eller i allmänhet plikttroget
lidande blivit pressade. Därför
bör inte sådana personer komma
ifråga som kunnat spara medel

Fastigheten Johanna Nilssons Minne på Skolgatan 4 i Örebro..

eller erhåller pension. Utfattiga
skulle ha företräde.«
Huset ritades av arkitekt Karl
Nissen, som var känd även för
andra byggnader i staden: gamla
Olaus Petriskolan, Vasaskolan
(nyligen riven), Svenska Handelsbankens hus på Drottninggatan
m fl. De donerade 20 000 kronorna räckte långt men inte fullt
ut, så ytterligare 5 000 kr samlades in för att inreda det nya huset.
Landshövdingen Svedelius och

Örebro Sparbank bidrog här. Det
nya huset stod färdigt år 1905 och
tio kvinnor som kallades skyddslingar flyttade in.

Anonym donator

Vem var den anonyme donatorn
bakom en så generös gåva? Prosten Thorsten Holm i Nikolai
församling var under 1970-talet
aktiv i styrelsen för stiftelsen och
gjorde i början av 1980-talet en
grundlig undersökning i fastig-

FOTO: ÖREBRO STADSARKIV.
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Interiör från välgörenhetsinrättningen.

hetslängder och kyrkoböcker. Johanna Nilsson bodde i det gamla
huset på Skolgatan 4 och dog 1903.
Sju barn växte upp på 1860–70-talen i en miljö som var mycket fattig, med dålig bostad och kanske
ren misär. Fadern Nils Nilsson
var arbetare och dog redan 1894.
För äldste sonen, Per Axel, gick
allt väl i händer i affärsvärlden.
Först blev han bokhållare i Örebro, sedan handelsresande och
grosshandlare i Stockholm och
Köpenhamn. Han stöttade sina
yngre syskon på olika sätt. År 1904
var Per Axel ägare till fastigheten
Skolgatan 4. Thorsten Holm drog
den sannolika slutsatsen att donator – som gömde sig bakom en
juridisk byrå kring donationen –
var sonen Per Axel Nilsson. Hans
motiv kan vi bara gissa, men kanske var det så här: Trots det fattiga
hemmet hade modern ändå lyckats skapa en god uppväxtmiljö för
barnen. Den blev grunden för sonens klassresa och hade även givit
syskonen bättre förhållanden. Av
tacksamhet till modern och för
att hjälpa andra fattiga kvinnor
gav Per Axel denna gåva. I donationsvillkoren stod också att den
nya byggnaden skulle bära namnet Johanna Nilssons Minne.
I bestämmelserna stod att de

boende inte skulle betala någon
hyra för sina enrumslägenheter
med källare och del i tvättstuga.
Lägenheterna hade ett rum med
kakelugnsspis, mindre tambur,
skafferi och garderob. Bränslekostnaderna skulle de stå för,
men ofta fick stiftelsen gåvor som
täckte deras kostnader för ved
och senare koks. Vad slags hus
kom de boende till?

Toaletter på gården

Huset var av sten hade två bostadsvåningar, källarvåning och
en inredd vind. Indraget vatten,
avlopp och el fanns. En samlingssal byggdes 1922. Toaletter låg
på gården och ett badrum fanns
i källaren. Uppvärmningen var
från början enbart egna kakelugnen, men vid en större restauration 1932 infördes centralvärmeledning, ett badrum och ett
WC tillkom på andra våningen, varje lägenhet fick gasspis.
De boende hade tillgång till
trädgården bakom huset. Den
var mycket frodig med bl a 10 äppelträd, 2 päronträd, 12 körsbärsträd och 2 plommonträd.

Anställd vaktmästare

För husets och trädgårdens skötsel var en vaktmästare anställd
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och det fanns också en vaktmästarbostad med ett rum och kök.
Men de boende skulle också bidra
med lite arbete för trevnaden. Enligt kontraktet för skyddslingar
skulle de sopa, damma och var
fjortonde dag skura trappuppgången. De skulle också kratta
gårdsplanen och trädgårdsgångarna. Skyddslingen kunde alltså
inte bo kvar när hon inte längre
orkade detta och då ordnade
staden annat boende. En gång
fick en skyddsling lov att flytta
mot sin vilja, för att hon inte
kunde hålla ordning i sin lägenhet. Men år 1934 anställdes extra hjälp åt en boende som inte
kunde sköta sig själv. Tillgång
till sjuksköterska fanns också.
Av kvarlämnat material får
man intryck av att det rådde en
harmonisk stämning på hemmet.
Men då och då kunde spänningar
uppstå mellan pensionärer och
vaktmästare, en vaktmästare byttes ut efter en del klagomål. År
1938 upptäcktes väggohyra och
desinficering gjordes. Därefter
fick de boende iaktta noggrann
kontroll av sitt bohag.

Tidstypisk fattigvård

Johanna Nilssons Minne är ett
tydligt exempel på det tidiga
1900-talets fattigvård, som mycket byggde på donationer och gåvor samt sköttes med frivilliga
krafter i en förening. Med tiden
utvecklades det kommunala ansvaret och samhällets omhändertagande av de äldre. År 1965 köpte
Örebro kommun fastigheten för
100 000 kronor. Stiftelsen Johanna Nilssons Minnes verksamhet
skulle dock fortsätta som förut.
På Skolgatan 4 bodde äldre damer som förut fram till slutet av
1974, då verksamheten avvecklades. I januari 1975 flyttade den
sista skyddslingen, f d hembiträ-
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det Agnes Linnea Andersson, till
Norrbyhemmet.
Under 69 år hade då Stiftelsen
Johanna Nilssons Minne givit en
lugn fristad åt kvinnor för vilka
livet varit svårt med fattigdom,
hårda plikter eller familjeproblem.
Huset stod kvar, men förföll
alltmer. Till sist kom grävskoporna. År 1983 revs huset för att
ge plats åt nuvarande bostadshus.
Leif Sanner

K

Föreningen för frivillig fattigvård

Föreningen för frivillig fattigvård i Örebro var en filantropisk
verksamhet med inriktning på att ge personlig vård och stöd till
fattiga familjer i staden genom att frivilliga fattigvårdare besökte dem i hemmen. Man bedrev insamling och utdelning av mat
och pengar till behövande, särskilt inför julen. Ett antal donationer (bl a hade föreningen hand om donationen till Stiftelsen
Johanna Nilssons minne) från välbeställda örebroare var en
viktig grund för verksamheten. Vid en arbetsavdelning kunde
fattiga kvinnor sy och tjäna lite pengar. Matbespisning för fattiga barn bedrevs tidvis. Föreningen samarbetade med kommunens fattigvårdsstyrelse och kyrkornas hjälpverksamhet. Föreningen för frivillig fattigvård startade 1897. Senare bytte den
namn till Frivilliga Hjälpföreningen och fanns kvar till 1986, då
uppgifterna övergick till kommunens socialförvaltning.

arnevalerna
på Stora Holmen

På ArkivCentrum håller vi nu
på med ett projekt att digitalisera affischer. ArkivCentrums
Siw Ehrendahl håller på att
ordna och förteckna dessa.
Affischen på motstående sida
är ett exempel på vilka skatter som gömmer sig i Arkivets
dolda vrår.
¢¢¢ Under 1800-talets senare
hälft höll Örebro skarpskytteförening årliga folkfester på Stora
Holmen i slutet av augusti. Varje
folkfest föregicks av ett karnevalståg från den gamla Lancasterskolan som låg på Drottninggatan (ungefär mittemot nuvarande Medborgarhuset). Tåget
gick sedan vidare längs Storgatan
till Fredsgatan och vidare över
den på den tiden svängbara bron
över till Stora holmen.

På Stora holmen var det sedan uppträdanden, tävlingar
och fram på kvällen dans. Hela
tillställningen avslutades sedan
med ett stort fyrverkeri mot den
mörka augustihimlen.

Tretusen själar

År 1884 skrivs det i Nerikes Allehanda att karnevalen lockat »omkring tretusen själar från fjärran
och när«. Vid ett annat tillfälle
rasade den provisoriska bro som

gick över till Stadsparken och ett
trettiotal förskräckta karnevalsbesökare rasade i vattnet. Som tur
var upptäckte de snart att vattnet
endast var några decimeter djupt
och att de med lätthet kunde vada
in till åkanten.

Bron som rasade

Johan Lindström Saxon har skrivit en »äredikt« om händelsen.
Här är ett utdrag:

Den hade med helaste folkmassan brustit
Det var, tyckte någon, »för rasande lustigt«
Och trettio personer, som ville från ön
De lågo i vattnet och tänkte på dö'n
De visste dock icke, de korkade fäna,
Att vattnet ej räckte dem mer än till knäna
Men snart detta märkte de stackarna allt
Tillika att vattnet var isande kallt.
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