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Omslaget

På omslaget till årets sommarnummer av Aktstycket är det
en bild ur Loka Brunns arkiv.
Vilket år fotografiet är taget vet
vi inte, men vi misstänker att
det är taget runt midsommar då
man under åren haft karnevaler
och klätt ut sig. I det stora fotoalbumet där vi hämtat bilden finns
det flera exempel på detta.
Loka källa finns belägen mellan sjöarna Norra och Södra
Loken i den nordvästra delen
av Örebro län. Som hälsokälla
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började den användas i slutet
av 1600-talet, men först runt år
1720 byggdes ett övernattningshus vid källan. År 1725 sände
kung Fredrik I sin livmedikus till
källan för vattenanalys och året
därpå installerades den första
brunnsläkaren. Landshövdingen
i Örebro län såg till att området
dränerades och ordnade med
bättre kommunikationer, vilket
var en förutsättning för brun�nens uppbyggnad och utveckling.
Loka brunn är
idag en av Sveriges
populäraste spaanläggningar och
på ArkivCentrum
har vi Loka brunns
arkiv. Det fullständiga namnet på Loka
brunn är Stiftelsen
kungliga gyttjebad
och brunnsanstalten Loka brunn. Ur
fotoalbumet har vi
valt ytterligare några
bilder som visar en
del av de som job-

bade vid Loka brunn. Bilderna är
från år 1916.
I tidningen kan ni läsa en artikel om Gunnar Bolins farmor,
Karin Bolin, som spenderade en
tid på Loka brunn för jämnt 100
år sedan, år 1917. Kanske träffade
hon på människorna som finns
på bilderna nedan.
Bilden på tidningens baksida
är tagen ur tryckeriföretaget
Johnson Hills arkiv.
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I många år låg en granat i trädgården vid Dalkarlsbergs herrgård. Från början var den gråsvart men
målades röd med rostskyddsfärg på 1970-talet.
En granne till herrgården ville ha den som grind
stolpe. En disig morgon i november förra året
sprängdes den i bitar.

F

ör ungefär 80 år sedan drogs
granaten över stock och sten
till herrgården. Där hade
gruvbolagets skogvaktare Helmer
Nylander sin tjänstebostad. Det
var sonen till en av hans körkarlar
som hade sprungit på granaten ute
i skogen. Det var en stor bumling som visade sig väga 350 kilo.
Den låg på ”Bengtstorps-ökna”.
Nylander ville ha granaten som
en souvenir i trädgården. Öken
betyder här skogsallmänning.
Det var därifrån som bybor sedan
gammalt hade rätt att hämta vad
de behövde av timmer och ved.
Bengtstorps öken ligger ett par

kilometer från Dalkarlsberg och
gränsar till Bofors skjutfält.

Striden om F-båten

Historien om den röda granaten
har sin bakgrund i 1910-talets
politiska träta om hur starkt det
svenska försvaret skulle vara.
Ute i Europa förberedde man sig
för krig. Politiker, både till höger
och vänster, var överens om att
Sverige skulle stå neutralt vid ett
krigsutbrott, men de flesta ansåg
att det måste vara med en väpnad,
avskräckande neutralitet.
En försvarsutredning hade arbetat i tre år sedan 1907. Den föreslog
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Litografiskt tryck av F-båten utgiven
av Svenska Pansarbåtsföreningen.
Under bilden står det
”Fosterlandskärlekens gåfva till
Sverige 1912-1914”.
Konstnären heter Jacob Hägg.

att en ny typ av pansarbåt skulle
byggas. Pansarbåtar fanns visserligen redan i flottan men de ansågs
vara för klena och omoderna.
Utredningen redovisade sex alternativ. De fick beteckningar från
A till F. Förslagen skilde sig åt vad
gällde storlek, motorstyrka, artilleribestyckning och pansarplåtens
tjocklek. 1911 gav den konservativa
regeringen Lindman Marinförvaltningen uppdraget att beställa
en pansarbåt av typen F, alltså den
med högsta prestandan men också
det högsta priset. Båten beräknades kosta 12 miljoner kronor.
Valet på hösten 1911 resulterade i
att regeringen Lindman tvingades
avgå. I dess ställe tillträdde en liberal regering med Karl Staaff som
statsminister. Socialdemokraterna
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blev jämnstarka med högern men
ville inte medverka i en regering.
Staaff drev linjen att försvaret visserligen behövde rustas upp men
det fick inte kosta för mycket.

Nationalinsamling

Medan diskussionerna bland politikerna pågick hade försvarsvänner utanför riksdagen tagit saken
i egna händer. När det stod klart
att regeringen försökte undvika
F-alternativet bildades Svenska
Pansarbåtsföreningen. Den
organiserade en landsomfattande
insamling med start i januari 1912.
Redan i början av maj hade man
samlat in mer än 15 miljoner. Efter
ytterligare ett par månader hade
man fått ihop 17 miljoner kronor,
en ansenlig summa på den tiden.
Pengarna överlämnades till regeringen.
Staaffs försiktiga hållning mötte
starka protester i konservativa
och försvarsvänliga kretsar ute i
landet. På hösten 1913 förbereddes
en större manifestation och några
månader senare samlades 30 000
landsortsbor (varav de flesta bönder) vid Stockholms slott. I den
svenska historien går händelsen
under namnet Bondetåget.

Borggårdstalet

Kung Gustaf V hälsade de församlade från en balkong på borggården, tackade för deras engagemang och försäkrade att han
delade deras önskan om ett starkt
svensk försvar. Han läste upp ett
tal där han trädde fram som en
självständig maktfaktor vid sidan
av den valda riksdagen. Talet
innehöll uttryck som ”min armé”
och ”min flotta”. Det var skrivet
På hösten 1913 håller Gustaf V det
så kallade Borggårdstalet inför
30 000 samlade bönder som tågat
till Stockholms slotts borggård
i protest mot regeringens
planer på neddragningar i
försvarsbudgeten.

av dåtidens i särklass mest kände
svensk, upptäcktsresanden och
vetenskapsmannen Sven Hedin.
Utanför riksdagen fanns samtidigt
stora grupper som inte alls ville att
statens pengar skulle gå till en upprustning av försvaret. Ett par dagar
efter manifestationen vid slottet
marscherade 50 000 fredsvänner
genom Stockholms gator (”Arbetartåget”) med Hjalmar Branting i
spetsen.
Försvarsfrågan blev katalysator
för andra stora frågor, rösträtten, sociala missförhållanden och
överhuvudtaget partipolitiska
strider mellan vänster och höger.
Motsättningarna var stora och
tonläget tidvis skarpt. Striden om
försvaret gav bränsle åt kraven på
vidgad rösträtt och att representationen i riksdag och regering
skulle avspegla valresultatet. Man
brukar säga att 1910-talet är det
decennium då parlamentarismen i
Sverige växte fram.

Kanoner från Bofors

På hösten 1912 kom Bofors igång
med Marinförvaltningens beställning av kanoner och pansarplåt
till F-båten. Planen var att fartyget
skulle vara 120 meter långt och
pansarplåtens tjocklek vid vattenbrynet 20 centimeter. Stäven
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skulle konstrueras så att båten
kunde bryta tjock is. F-båten
byggdes av Götaverken i Göteborg.
Den sjösattes i maj 1915 under stor
pompa och ståt. Gustaf V döpte
båten till ”Sverige”. Men det var
först i början av 1917 som den
kunde levereras till flottan sedan
Bofors monterat fartygets artilleri.
Att det drog ut på tiden hade mest
praktiska orsaker. Bofors behövde
förstärka sin produktionskapacitet.

Regeringskris

Gustaf V:s ställningstagande hade
gått stick i stäv med regeringen
Staaffs uppfattning om var den
verkställande politiska makten
hörde hemma. Redan ett par dagar
efter borggårdstalet avgick Staaff
och en opolitisk tjänstemannaregering med juristen Hjalmar
Hammarskjöld i spetsen trädde i
dess ställe. Första världskriget hade
brutit ut och nu sköts de partipolitiska striderna om försvaret åt
sidan till förmån för borgfred.
Den nya regeringen Hammarskjöld beställde ytterligare två
pansarbåtar utan att möta protester. De fick namnen Drottning
Viktoria och Gustav V och vid
betalningen av notan kom pengar
som fanns kvar från F-båtsinsamlingen till pass. Pansarbåtarna

UR FOTOBOKEN MINNE FRÅN BONDETÅGET 1914
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kom att bli stommen i den svenska
flottan under lång tid och skrotades först i mitten av 50-talet. En av
28 cm-kanonerna från den första
F-båten sparades och skänktes till
Karlskoga. Idag vakar den över
staden från Rävåskullen.

Största kanonen

Nu var det inte bara flottan som
skulle stå för den väpnade neutraliteten. Kustartilleriet stod på tur.
År 1915 fick Bofors en beställning
på åtta stora kanoner. Året därpå
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kunde man leverera den första.
Det var den största kanon som
någonsin har tillverkats i Sverige.
Den fick beteckningen M16 men
är känd som Kusthaubitsen. Pjäsen
vägde 135 ton och eldröret hade
kaliber 30,5 cm. Den maximala
räckvidden var 19 km. Granaten
som vägde 386 kg behövde en
krutladdning på 60 kg för att orka
så långt. Den var konstruerad för
att sänka pansarfartyg och skulle
slå ned på det fientliga fartyget
ovanifrån, tränga igenom pansardäcket och därefter detonera och
sprida stålsplitter i en väldig tryckvåg. Kusthaubitsarna var i bruk in
på 50-talet.

En prototyp

UR BOKEN BOFORS 350 ÅR

FOTO : LENN AR

T HEDBERG

SWEDEC (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) sprängde den röda granaten
i Dalkarlsberg den 2 november
2016. Jämförelsen mellan den röda
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granaten och ritningar på Kusthaubitsens visade flera skillnader.
Urtaget för koppargördeln baktill
(som skulle täta mot eldröret) var
bredare på den röda granaten. En
annan olikhet fanns i locket baktill.
Den röda hade bara en markering
i godset för det mindre centrumlock som skulle öppnas när tändröret skulle sättas dit innan det
var dags att skjuta. Kusthaubitsens
granat hade ett ”riktigt” lock.
SWEDEC hade försökt att
röntga granaten för att se om den
hade ett tändrör eller ej och hur
mycket sprängmedel som den
kunde ha men inte lyckats. Orsaken fick man efter sprängningen.
Den röda granatens stålskikt var
mjukare utåt men hårdare inåt
vilket omöjliggjorde röntgen med
Den största kanon som någonsin
har tillverkats i Sverige. Pjäsen
vägde 135 ton och eldröret hade
kaliber 30,5 cm.
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tillgänglig utrustning. Den här
konstruktionen var långt före sin
tid, vilket med all säkerhet betyder
att det var fråga om en testgranat,
en prototyp.

Riskgranaten undersöks

Eftersom man inte kunde se om
granaten hade ett tändrör måste
man av säkerhetsskäl ändå utgå
från att den verkligen hade ett.
Och av det följde i sin tur att man
i riskbedömningen måste ta med
att det genom åren i trädgården
kunde ha bildats kopparazid på
tändröret, ett både giftigt och
explosivt ämne. Och om det fanns
kopparazid i granaten hade den
troligtvis samlats i gängorna vid
locket. Vid omild behandling, en
kraftig stöt eller stark upphettning,
t.ex. vid en gräsbrand, kan kopparazid explodera. Därför kunde
det ha varit förenat med stor risk
att skruva bort locket eller köra
iväg granaten från trädgården.
Att med hjälp av en ”bombrobot”
skruva ur locket var aldrig aktuellt
då det var rejält fastrostat. SWEDEC hade också måst tacka nej
till flera bybor som erbjudit sig att
flytta granaten - på lastbilsflak eller
i en traktorgrävares skopa. Återstod därmed att klyva den genom
sprängning på plats i trädgården.
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och kustartilleri. Kalibern var 12
tum, 304,48 mm, två hundradels
millimeter mindre än granaten till
Kusthaubitsen.
Skjutprotokollen och ritningarna från 1918 betyder att Bofors
måste ha använt Kusthaubitsen
när man provsköt den engelska
granaten. Den lilla, men i sammanhanget mycket viktiga skillnaden i kaliber mellan eldrören
försvann med hjälp av en adapter.
När Bofors utvecklade kanoner
använde man ”blinda” granater. I
dem hade man satt en järnplugg
där tändröret skulle ha suttit. Det
viktigaste var att se hur granaterna
betedde sig i luften. För att testerna
skulle bli meningsfulla krävdes
dock att en blind granat vägde
exakt lika mycket som en skarpladdad.
Vid provskjutningarna ville
man också ta reda på hur stor den
maximala drivladdningen av krut
kunde få vara utan att eldröret eller
kanonen tog skada. Den engelska
granaten gick längre än vad man
räknat med eftersom den hittades
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utanför den dåvarande skjutfältsgränsen. Det behöver dock inte betyda att man använt en för kraftig
krutladdning. Förmodligen hade
granaten studsat ett par gånger
innan den lade sig till ro.

Längre skjutfält

Redan 1913 hade Nobelkrut AB,
som ägdes av Bofors, insett nödvändigheten av att förlänga det
befintliga skjutfältet. Man köpte
Willingsberg AB och annan mark
i nordöstlig riktning från skjutplatsen så att fältet tillät nedslag på
upp till 20 000 meter. På sommaren 1914 kunde man provskjuta
28 cm-kanonen till F-båten.
Gruvbolagets skogar gränsade
till Bofors skjutfält och skogvaktare Nylander hade regelbunden
kontakt med ledningen. Sedan
slutet av 1912 hette chefen Oscar
Lundberg. Några äldre bybor säger
att Nylander umgicks med ”di där
Boförsgubbera”. Vi måste utgå från
att skogvaktaren följde regelboken och berättade för Bofors om
sitt fynd. Det var lika olagligt då

I Boforsarkivet i Karlskoga har
två skjutprotokoll hittats som är
intressanta i det här sammanhanget. Båda är daterade 1918. Det
ena gäller en granat till Kusthaubitsen, det andra en granat med
eldrör där någon skrivit till ”köpt
från England”. Till båda protokollen finns ritningar bifogade. På
ritningen av den engelska får vi
veta att den hörde till en fartygskanon av typen Ordnance B.L.12-inch
Mark VII. Den hörde till en serie
pjäser som började tillverkas på
1880-talet och var i bruk fram till
1920. De var gjorda för slagskepp

Ammunitionsröjningsledare Gary
Campbell vid granaten.

FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

”Köpt från England”
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som nu att ta ammunition från ett
skjutfält. Och vi måste också utgå
från att man kände till att Nylanders granat var blind och att man
därför lät honom behålla sin souvenir. Av någon anledning lät man
bli att skruva bort locket. Om det
hade gjorts skulle alla kunnat se att
den var ofarlig. Det är svårt att tro
att Nylander och hans körkarl inte
hade fått veta att den var blind.

Spår av huggmejsel

När den röda granaten undersöktes före sprängningen såg
man märken efter huggmejsel
vid skruvhålen i locket. Det kan
bara förklaras med att någon har
försökt öppna det efter att den
kommit till trädgården eller också
lyckats öppna locket men inte kunnat skruva tillbaka det ordentligt.
Det här måste rimligen ha skett
efter att Nylander flyttat ut. Han
pensionerades 1949, bodde kvar i
byn till 1967 men avled året efter.
Men varför skulle någon vilja
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öppna locket? Den som gjorde
det utsatte inte bara sig själv för
livsfara men också en stor del av
byns befolkning. Frågan är höljd i
dunkel.
n

n

n

n

Så vad vet vi nu om den
röda granaten?
Ø Vi vet att den var engelsk och
att den innehöll sprängmedel men
saknade tändrör. Den var alltså
inte en blindgångare, d.v.s. en
granat som inte hade detonerat
vid nedslaget.
Ø Vi vet att den sköts redan
1918 men blev liggande i skogen
utanför skjutfältsgränsen.
Ø Vi vet att någon har försökt
att öppna den med hjälp av huggmejsel tidigast 1950.

Rysk roulette

Äldre bybors berättelser om granaten har uteslutande handlat om
hur den hamnade i trädgården och
att det var skogvaktare Nylander
som ville ha den som en souvenir.
Genom åren har berättelsen levt
vidare. Idag vet vi vad som hänt
sedan den hamnade i trädgården. Nylanders dotter och hennes bästa kompis ”lekte häst” på
den i slutet på 30-talet. Och långt
senare trodde grannbarnen att den
i själva verket var en månraket. Vi
vet också att den blev rödmålad
för ungefär 40 år sedan och att
den då och senare har flyttats med
järnspett och knuffats undan av
traktorer.
Ett sprängämne i en granat
kan vara instabilt och explodera
genom en alltför tuff behandling,
även om den saknar tändrör. Idag
vet vi att de som har gått bryskt till
väga med den gamla bumlingen
vid herrgården har spelat rysk
roulette – utan att ha vetat det.

FOTO: JOAKIM ELOVSSON/FÖRSVARSMAKTEN

Lennart Hedberg

Runt granaten byggdes en betongsarkofag
som sedan täcktes med 800 ton sand.
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Breven från Loka
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Tidigare i våras kontaktades vi av Gunnar Bolin vars farmor
sommaren 1917 vistades vid Loka brunn. Karin Bolin var då
19 år gammal och dotter till den ryske tsarens hovjuvelerare
Wilhelm Bolin. Att komma till den lilla brunnsorten långt inne
i bergslagsskogarna var nog inte det roligaste för en 19-åring
som var van vid Moskvas storstadspuls. Men vistelsen gav ändå
mersmak och Karin blev senare en hängiven brunnsbadare livet
igenom.
Loka Brunn den 8 juni 1917.

M

man inte göra någonting här, det
är ett pyttelitet ställe med bara två
små affärer, men husen vi bor i är
fina. Människorna som bor här är
däremot väldigt långtråkiga, massor av gamla tanter och farbröder.
..//..

in kära Mamma!
Jag kommer precis från
doktorn som undersökte
mig. Han tog t.o.m. blodprov och
det var mycket värre än hos Mats
för här kunde jag inte skrika. Han
hittade blodbrist och tyckte att jag
Aldrig mer Moskva
var lite klen så luften här kommer
Jag vet inte varför min farmor,
att göra mig gott. Jag ska dricka vat- Karin Bolin, skickades till Loka
ten två gånger
brunn för 100
”Människorna som bor
om dagen, tre
år sedan. Hon
gånger i veckan
var född 1897
här är däremot väldigt
skall jag bada
i Moskva som
långtråkiga, massor av
salta bad och
dotter till tsagamla tanter och farbröder.” rens hovjuvevila en timme
efter dem, tre
lerare Wilhelm
gånger i veckan gymnastik och så
Bolin, vars firma WA Bolin flyttat
ska jag promenera mycket i skogartill Sverige när revolutionshoten
na runtomkring. ..//.. Annars kan
blev alltmer högljudda hemma i

Loka brunns första klassbesökare uppställda för
fotografering framför stora
Societetshuset.
Året är 1917 och den unga
Karin står till vänster bakom de
sittande damerna till höger om
entrén.

Ryssland.
När hon skriver till sin mamma
Maria så har hon inte varit tillbaka i Moskva på tre år och hon
kommer heller aldrig att bo igen
i Ryssland. Hon skriver på tyska
eftersom modern Maria Bolin
var österrikiska, född i Wien 1865.
Efter flytten från Moskva så splittras familjen, ett av hennes syskon
bosätter sig i Paris, en syster i New
York och själv kommer hon, om
tre år att vara gift och bosatt i Wiener Neustadt just söder om Wien.
Men detta är hon lyckligen ovetandes om när hon tillsammans
med sin vän Märta Bolinder och
Fru Forsberg skriver in sig på Loka
Brunn den 8 juni 1917.
Det finns två brev bevarade
från vistelsen på Loka, i det andra
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skrivet redan tre dagar senare
konstaterar hon att det inte finns
så mycket att berätta eftersom dagarna liknar varandra så mycket:
..//.. vi går upp tidigt, äter frukost
bestående av smörgåsar, lite kött,
potatis och kaffe eller te. Därefter
dricker vi vårt vatten och går på
promenad, var annan dag badar
jag och ligger därefter en timme i
sängen och kliver sedan upp lagom
för att

FOTO : GUNN

AR BOLIN

vara omklädd till middagen. Efter
middagen måste vi dricka vatten
igen och så tar vi en längre promenad. Klockan åtta serveras kvällssmörgås. ..//.. Som du ser så gör vi
inget annat än sköter oss, så om
detta inte är till nytta så vet jag inte
vad..//..

Brunnsbadare trots allt

Min farmor kommer, trots den
illa dolda tristessen i breven
hem till sin mamma att vara
en passionerad ”brunnsbadare” livet igenom. Med
tiden insåg jag att det
egentligen handlade om
det som vi idag kallar att
åka på spa. Farmor hittade olika lugnt belägna
pensionat som erbjöd
bassäng, massage och
kanske några hälsobringande källor att dricka
ur. Dit kunde man resa,
gärna med ett sällskap
och några goda böcker.
Någon ”blodbrist” eller
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”klenhet” har jag aldrig associerat
min farmor med. Möjligtvis var
hennes vistelse på Loka Brunn för
ett hundra år sedan lika mycket ett
uttryck för hennes samhällsklass
olika sommarsysslor som för en
oro över att hon var ”klen”. Kanske var det också en förhoppning
om lite mindfullness för dottern i
bergslagsskogarna. Breven handlar
till en oroväckande stor del om hur
tråkig och stillastående tillvaron
var för en 19-åring, på Loka Brunn
anno 1917.
Gunnar Bolin
Sveriges Radios P1:s
kulturredaktion

Gunnar Bolin arbetar med
en bok om sin farmor som
planeras att ges ut hösten 2018.

Under sin vistelse år 1917 så
bodde Karin i hus nr 11 i Loka
brunn. Det var enligt liggaren ett
första klassens societetshus.
FOTO UR LOKA BRUNNS ARKIV
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Stora Holmen 200 år

På den östra delen av Stora Holmen står det, lite
undanskymt, en stenobelisk med inskriptionen1817
anlades denna park af N. Gyldenstolpe. Det är således i år
200 år sedan denna holme i Svartån började användas som
rekreationsområde.

S

tora Holmen låg på Gyldenstolpes tid en bit utanför
staden men i och med att
staden utvidgat sig de senaste 200
åren så ligger den idag tämligen
centralt med det stora universitetssjukhuset i norr och stadsparken i
söder.
Nils Gyldenstolpe var landshövding i Örebro län och residerade
på Örebro slott 1817–1831. Holmen
hette på den tiden Landshöfdingens holme då den var en del av
landshövdingens lönejord. Tidigare hade det varit Kyrkoherdens
lönejord och på tidiga kartor
benämns den Prostön.
Parken anlades under Gyl-

denstolpes första år som landshövding i så kallad engelsk stil
med promenadstråk och gott
om lummiga träd. Han såg till att
plantera in några nya trädsorter
bland annat ett antal poppelarter
och några, för den tiden ovanliga,
lärkträd. Gyldenstolpe såg även till
att det då vanvårdade slottet fick
en genomgripande renovering.

Avsatt på grund av dass

Egentligen skulle Gyldenstolpe ha
suttit kvar som landshövding fram
till 1834 men han tvingades att begära tjänstledigt de sista åren. Orsaken till att han tvingades lämna
sin post tidigare var att han vid

Nils Gyldenstolpe, Landshövding
i Örebro län 1817–1831, och del
av den stenobelisk han lät resa på
Stora Holmen 1817.

slottet låtit uppföra ett dass som
stod alldeles i närheten där stadens
invånare hämtade sitt vatten. En
natt hade någon vräkt ner dasset i
ån. Gyldenstolpe blev rasande och
utfärdade en löjeväckande kungörelse samt handgripligen straffade
en av fångvaktarna. Detta gjorde
att han fick en skarp reprimand
från JO för hans tilltag samt dömdes till böter. Gyldenstolpe hade
då skickat ett högdraget svar som
inte uppskattades av JO. Han blev
uppkallad till Stockholm där de
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tvingade honom att begära tjänstledigt från sin landshövdingepost
fram till sin pensionering.

Även om Gyldenstolpe lät plantera
in flera exotiska träd så är det ett
träd av den inhemska floran som
fått mest uppmärksamhet på holmen. En skröna berättar nämligen
att den kände förbrytaren Lars
Molin, mer känd som Lasse-Maja,
skulle ha gömt sig i en ihålig ek
efter att han rymt från fängelsehålorna i Örebro slott någon gång i
början på 1800-talet. Mitt på Stora
Holmen stod det en gammal ihålig
ek och det skulle vara denna som
han gömt sig i medan hans förföljare förgäves sökte efter honom.
Lasse-Majaeken var senare en
plats dit studenterna på Karolinska skolan begavs sig för att utföra
vissa ritualer som skulle ge dem
lycka och välgång före skrivningarna de hade på skolan. Frågan
är om det var sviterna av dessa
ritualer som gjorde att eken var
tvungen att sågas ned 1955. Enligt
ryktet bestod nämligen ritualen
av att studenterna urinerade på
den stackars eken.

Fest och karneval

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. Tåget gick sedan
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.
År 1884 skrivs det i Nerikes
Allehanda att karnevalen lockat
”omkring tretusen själar från fjär�-

FOTO: SAMUEL LINDSKOG, ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Lasse-Majaeken

Den gamla ihåliga eken på
Stora Holmen där det påstås
att Lasse-Maja gömde sig
under en flykt från fängelset i Örebro slott. Eken fick
senare utstå vissa ritualer av
examensskrivande studenter
från Karolinska skolan.
Till höger ett anslag om
festligheter på Stora Holmen
år 1884.

ran 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.
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Första idrottstävlingarna

Enligt Erik Lindorms bok ”Oscar
II och hans tid” hölls de första officiella idrottstävlingarna i Sverige
på Stora Holmen. Det var Örebro
Arbetareförening som den 26
augusti 1883 anordnade ”tävlingar
i kroppsövningar”. Man tävlade i
”slät- och hinderlöpning, brottning, stavsprång och dragkamp”.
I annonsen bjöd man in lämpliga
personer att delta i tävlingarna.
Två kraftigt byggda bröder, kopparslagaren J. Eriksson och husaren G. Eriksson sopade banan med
de övriga deltagarna och vann de
flesta tävlingarna. Närmare 2000
personer hade tagit sig ut till Stora
Holmen för att se på tävlingarna.

Laxåstugan

Flera olika byggnader där örebroarna har kunnat samlas för att umgås på olika sätt har genom åren
funnits på Stora Holmen. År 1899
så flyttade man till exempel dit den
så kallade Laxå-stugan som varit
en av utställningsbyggnaderna på

industri- och hantverksutställningen som hade hållits i Örebro
det året. På stugans estrad underhölls besökarna med både körsång och orkestermusik. En av de
populäraste orkestrarna under det
tidiga 1900-talet var I 3:s musikkår
under ledning av musikdirektör
Gustaf Björkqvist.

Örebro Kägelklubb

Under en period låg det också
en kägelbana på den nordvästra
sidan av ön. Där träffades dåtidens
prominenta örebroare och slog
”bataljon” som Carl-Axel Carlsson kallar det i sin artikel om Stora
Holmen i boken Örebroglimtar i
minnets backspegel. Han berättar vidare att många av de unga
pojkarna kivades om att vara
kägelresare vilket de fick en liten
slant för. Kägelbanan på Stora
Holmen byggdes år 1878 av Örebro
Kägelklubb. Några av kägelklubbens tidigaste medlemmar finns
avbildade på Axel Borgs målning
Kägelklubben från 1886. Interiören

Personerna på Axel Borgs målning
Kägelklubben är från vänster: bankkamrer E. R. Kihlmark, bankkassör
Carl Årman, bankkamrer R. Tägtström, redaktör V. E. Öman, direktör
Alb. Trolle, rektor E. B. Fernquist,
köpman E. Stjernberg och trafikchef
F. von Krusenstierna.

på målningen stämmer dock inte
överens med hur det såg ut inne
i kägelbanehuset då målningen
är gjord i Borgs ateljé. På de båda
tavlorna på målningen ser man
ingenjör James John Cronin, till
vänster, som var kägelklubbens
stiftare men som avled redan 1879,
ett år efter klubbens bildande
och kapten Mats Anton Grill, till
höger, som också var med vid
bildandet men avled kort därefter.
Tavlorna på Cronin och Grill har
aldrig existerat i verkligheten. Sista
kägelslaget slogs år 1955 av Örebro
Kexfabriks direktör Paulus Källander. Året efter revs den gamla
kägelbanan.

Kallbadhus

I närheten av kägelbanan låg det
även ett kallbadhus. Frågan om
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kallbadhus på Stora Holmen togs
upp i Stadsfullmäktige redan 1877.
Tanken var då att det under vissa
tider skulle vara fri entré till badet.
Detta var främst avsett för att
stadens fattiga skulle få möjlighet
till bad. Men det dröjde ända fram
till 1902 innan badhuset på Stora
Holmen kunde invigas och då
hade man tagit bort den delen av
förslaget som sa att det skulle vara
gratis att bada under vissa tider.

Stora Holmen runt

FOTON: ANDREAS JEPPSSON

På initiativ av Örebro
Simsällskap startade
man simtävlingar
runt Stora Holmen. Syftet var
att popularisera simsporten.
”Simkunnighet
– en medborgerlig
skyldighet” var mottot.
Den första holmensimningen ägde rum 1918 och
var under 1930- och 1940-talet

Juni 2017
en populär tillställning. År 1944
skriver Nerikes Allehanda att simningen sågs av ca 5 000 personer.
Sista simningen gick av stapeln
1963, året därpå ansåg Hälsovårdsnämnden att Svartåns vatten var
alltför ohygieniskt för att kunna
genomföra tävlingen. Efter det har
tävlingen inte återupptagits.

Barnens Ö

Än idag är Stora Holmen ett populärt rekreationsområde. Många
är de örebroare som tar sig
en morgon-, lunch- eller
kvällspromenad runt
holmen. Under
senare år har det
även placerats ett
utegym längst ut
på östra delen, där
det finns möjlighet
att träna om man har
lust till det. På den västra
delen har man gjort holmen
till en barnens ö, här finns det
en ”klapphage” med får, kalvar och

13
minigrisar. Man kan också
mata kaniner och marsvin
som finns i det så kallade
Gnagarhuset.
Många barn har också
under åren tagit en tur med
lilleputtåget runt Stora
Holmen. Tåget hade tidigare
varit en av attraktionerna
på jubileumsutställningen
Mot ljusare tider som hållits
under sommaren 1947 i
Sveaparken.
Vid den lilla tågstationen
Trollebo finns dessutom en
hel liten stad uppbyggd med
hus, gator och trafikljus.
Här har barn kunnat öva
på trafikreglerna åkandes
runt i trampbilar. Under en
tid fanns det dessutom en
trafiklekskola med instruktörer.
Andreas Jeppsson
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Mot ljusare tider

Mot ljusare tider

I hjärtat av Sveriges land
på slätten vid Svartåns strand
där ligger vår sköna sommarstad
kring mäktig och anrik slottsfasad

Aktstycket

Det är i år 70 år sedan jubileumsutställningen Mot
ljusare tider arrangerades av Örebro Stads Fabriksoch Hantverksförening med anledning av deras
100-årsjubileum. Mellan 18 juni och 10 augusti 1947
hölls en stor utställning till hantverkets ära i Örebro.
Platsen var dels i det nyligen byggda idrottshuset och
dels i Sveaparken som låg intill.

Vi alla som bygga och bo
i vår kära stad Örebro
har ej böjts av den stormvind som
nyss drog förbi
”frisk, framåt” skall vårt valspråk
förbli
Vi går mot ljusa tider än en gång
så klingar glatt vår sång
Vi blickar hoppfullt fram emot vårt
mål
i Närkes metropol

FOTO UR AB ÖREBRO KEXFABRIKS ARKIV

En och var är glad, ingen bister
alla är vi ju optimister
ty allesamman vill vi lita på
att mot ljusare tider vi gå
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et bjöds på utställningar
och uppvisningar av
alla möjliga slag. Framförallt var det hantverkare och
näringsidkare från Örebrotrakten
som var huvudaktörer. Syftet var
att visa upp Örebro län och stad
med ett motto som blickade med
optimism mot framtiden.
Till evenemanget hade det
dessutom komponerats en alldeles särskild festmelodi av Curt
Löfgren. Texten finns återgiven här
bredvid.
Men det var också en stor folkfest där allt möjligt från motorcykelkonster till finsk barnbalett
kunde erbjudas. Populärast hos
barnen var nog det lilleputtåg
som fanns där. När utställningen
var slut bestämde man sig för att
flytta tåglinjen till Stora Holmen.
Under namnet Örebro Lilleputt
Järnvägar, ÖLJ, kunde barnen ta sig
en tur runt holmen. Tåget puttrar
omkring där än idag till barns
stora förtjusning, även om man år
1976 bytte ut det gamla tåget mot
ett nytt.
När man vid utställningsveckornas slut kunde räkna samman
besökarantalet uppgick det till
över 600 000 personer.
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Med lite bilder från utställningen från 1947 vill vi på ArkivCentrum önska alla våra läsare en

FOTO: FREDRIK DANIEL BRUNO/RIKSANTIKVARIEÄMBETET

FOTO UR BOKEN JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN I ÖREBRO 1947

Trevlig sommar
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