
Aktstycket
Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

Juni 2015



2 Juni 2015 Aktstycket

År 2015 firar Örebro 750-årsjubi-
leum. Artiklarna i detta nummer 
handlar till större del om Örebro 
och olika vinklar av dess historia. 

Men hur avgör man hur 
gammal en stad är? Filosofie 
doktor Lennart Hedberg, tidi-
gare vid Örebro universitet och 
på 1980-talet projektledare för 
Örebro Historia, menar att när 
Örebro firade 700-årsjubileum 
för 50 år sedan så var det mer ett 
marknadsföringsjubileum än 
ett historiskt jubileum. I artikeln 
Den uråldriga staden går han ige-
nom vilka kriterier som bör vara 
uppfyllda för att kunna avgöra 
när en ort kan kalla sig stad.

Örebro har ett stort antal 
teckenspråkiga invånare med 
riksgymnasier för både döva och 
hörselskadade och betraktas som 
Europas teckenspråkshuvudstad. 
ArkivCentrums Carl Magnus 
Lindgren har skrivit om Örebros 
historia som skolstad för döva 

och hörselskadade och berättar 
bakgrunden till att staden kan 
kalla sig teckenspråkshuvudstad.

 Samma år som friluftsbadet 
Gustavsvik byggdes, 1963, an-
ordnades den sista upplagan av 
den klassiska simtävlingen Stora 
Holmen runt. Fritidsforskaren 
Torbjörn Wall träffade Börje 
 Eriksson som var med och sim-
made i tävlingen på 1940-talet. 
Torbjörn blev intresserad och 
forskade vidare om Holmensim-
ningarna och Börjes deltagande 
däri och det resulterade i en 
artikel i denna tidning.

Gunnela Björk berättar om 
nåtlerskan Elvida Jansson som 
mot alla odds lyckades bli vald till 
ledamot i stadsfullmäktige 1934.

Ett antal nya böcker om Örebro 
och dess historia har utkommit 
och kommer ut under året. Ett 
par av dessa presenteras här i 
Aktstycket. 
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Omslaget

Omslaget till sommarens num-
mer av Aktstycket är taget från 
framsidan på den karta som 
Stadsingenjörskontoret gav ut 
till 700-årsjubileet 1965. 

I kartbladet kan man läsa 
om de sevärdheter som finns i 
Örebro. Man lyfter även fram 
de nya bostadsområden som 
Stiftelsen Hyresbostäder byggde 
under åren 1948–1965.

Örebro 750 år?

Örebro slott från söder med kvarnbron i förgrunden. 

En trevlig sommar 
önskar vi på 

ArkivCentrum
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Den uråldriga Staden

När man som histori-
ker blickar tillbaka på 
700-årsjubileet 1965 slås 

man av hur firandet medvetet 
bortsåg från hur gammal Örebro 
stad egentligen var. 

Jubileet organiserades som en 
industri- och hantverksmässa 
som skulle marknadsföra staden 
Örebros snabba och accelererande 
utveckling i rekordårens Sverige. 

Det första förslaget var att fira 
redan år 1960 men man beslutade 
sedan att skjuta fram det fem år. I 
katalogen för  700-årsjubileet står 
det:

”Man kan säga att örebroarna 
då [1960] gick i arbetskläder och 
hade mycket att bestyra. Inom den 
gamla citykärnan pågick omfat-
tande byggnadsarbeten och sane-
ringen av det gamla Söderområdet 
skapade kratrar och hål i stadsbil-
den, som gav främlingar intryck 
av att Örebro var en bombad stad i 
återuppbyggnadsskede. Samtidigt 
pågick runt om i staden tillskapan-
det av de första nya bostadsom-
rådena. Örebroarna var ännu inte 

beredda att ta på sig högtidskläder, 
ställa till fest och värdigt ta emot 
gäster. Stadsjubileet fick vänta till i 
år [1965].” 

Hur gammal är en stad?
Hur kan man veta något om gamla 
städers ålder. Jag ska försöka reda 
ut hur man mäter ålder på gamla 
städer och hur man gått till väga i 
fallet Örebro. 

För många städer finns ett så 
kallat privilegiebrev som talar om 
när en ort fick stadsrättigheter. 
Namnet privilegiebrev kommer 
av att statsmakten gav förmåner 
till dem som bodde och bedrev 
verksamhet på en ort. När orten 
blivit stad var den en skyddad zon. 
Köpmän och hantverkare fick 
ensamrätt att utöva sina näringar. 
Ibland byggdes en stadsmur som 
till exempel runt Stockholm och 
Visby men vanligare var att man 
fick nöja sig med ett staket eller 
en gärdsgård. Så var det i Örebro. 
Där talade man under åren runt år 
1600 om ”stadens hank och stör” 
som gräns mot omlandet. 

Nora, Askersund och Linde
I Örebro län finns tre städer som 
är exempel på att kungamakten 
upphöjde en gammal handelsort 
till stad. Det gäller Askersund, 
Lindesberg och Nora. Alla tre hade 
en uråldrig bakgrund som han-
delsorter för bergshanteringens 
produkter när de 1643 upphöjdes 
till städer av drottning Kristina. 

För städer som antas ha tillkom-
mit långt tidigare saknas det i 
allmänhet tillförlitliga källor som 
entydigt pekar ut ett årtal. Vad ska 
man göra då? När man läser in sig 
på ämnet stadshistoria får man 
snart klart för sig att gamla städer 
inte har något födelseår utan har 
vuxit fram successivt. Orten hade 
kanske ett strategiskt läge som pas-
sade bra för handel och/eller var 
viktig ur militär synvinkel. 

Det kanske fanns en (försvars-) 
borg. Det väsentliga var att det 
fanns en stabil statsmakt som hade 
administrativ, rättslig och militär 
kontroll över riket och därmed 
hade kraft att utdela stadsrättig-
heter. 

Bilden är tagen ur Erik Dahlberghs verk Suecia antiqua et hodierna.
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Att följa spelreglerna
Historiker är noga med att följa 
spelregler både för hur man fors-
kar och hur man presenterar sitt 
arbete. Den allra viktigaste regeln 
är att de skriftliga källor som man 
hittar måste utsättas för en käll-
kritisk prövning. Man ställer helt 
enkelt frågor till texten. Vem säger 
vad till vem och varför? 

När man klarat 
ut det går man 
vidare med följd-
frågor. Går det att 
läsa något mellan 
raderna? Saknas 
kända fakta som 
borde ha funnits 
med? Om man 
får ett ja på sådana 
frågor har berättelsen 
ett lågt källvärde. Den 
kanske till och med är 
oanvändbar för den fråga 
man vill besvara. Källkritik 
används för övrigt inte bara av 
historiker utan av alla som behö-
ver göra en kritisk granskning av 
en text. 

Historiker och arkeologer
Medan historikern undersöker 
bevarade skriftliga källor granskar 
arkeologen lämningar av mänsk-
lig verksamhet, det dagliga livet. 
Mötet dem emellan är nödvändigt. 
Så har också skett i Örebro. I stället 
för att leta efter födelseår får man 
inrikta sig på att hitta en någor-
lunda avgränsad period då orten 
kan sägas ha varit eller fungerat 
som stad. 

Historiker och arkeologer har 
enats om en uppsättning stads-
kännetecken som måste finnas. 
På vetenskapligt fikonspråk kallar 
man sådana tecken för urbani-
seringskriterier. Det skall finnas 
uppgifter om ortens handel och 
hantverk, om det fanns en ordnad 
administration, om det fanns ett 
fungerande rättsväsende, om det 
fanns en borg i eller intill orten, 

om personer omnämns med det 
latinska ordet civis (stadsbo), 
om det framgår att kyrkan inte 
bara var ett centrum för religiös 
aktivitet utan också var delaktig i 
det världsliga livet. Slutligen skall 
ortens förhållande till den omgi-
vande regionen och till statsmak-
ten kunna avläsas.

Kommen så här långt får man 
leta i källorna efter sådant som 

matchar kriteri-
erna. Om de upp-
gifter man hittar 
bara träffar ett par 
av dem får man 

nöja sig med att 
konstatera att orten 

var på väg att bli stad 
men ännu hade ett 

stycke kvar. Skulle man 
däremot få träff i käl-

lorna på alla kriterierna 
kan forskaren ropa bingo! 

Nu kan tidsperioden ringas in. 

Åtta privilegiebrev
Docenten och historielektorn på 
Högskolan i Örebro, Gustaf Jonas-
son gav sig i början av 1980-talet i 
kast med att skriva Örebros med-
eltidshistoria. Arbetet publicerades 
1984 i boken Medeltidens Örebro. 

Utgångsläget för honom var att 
Örebro 1965 hade firat 700-års-
jubileum. Staden föddes år 1265. 
Var det historiskt riktigt? 
Jonasson hittade åtta 
bevarade privile-
giebrev för Örebro. 
Invånarna utlovas 
förmånligare lev-
nadsvillkor framö-
ver. Det äldsta är 
daterat 1369 och de 
övriga sju mellan 1446 
och 1501. För att kunna 
göra en källkritisk prövning 
av breven började han med att se 
efter i vilken politisk situation bre-
ven tillkommit. Han fann att alla 
åtta hade utfärdats under perioder 
då det saknades en övergripande 

statsmakt i Sverige.
Under 200-årsperloden 1300–

1500 pågick ständiga strider mel-
lan stormän om vilka som skulle 
vara herrar på täppan. Sverige, 
eller egentligen det som senare 
skulle bli kungariket Sverige, var 
på den tiden del av en nordisk 
union med Danmark och Norge. 
Den hade skapats vid ett möte i 
Kalmar 1397. Stormännen hade 
en sak gemensam. De ville inte 
tillhöra Kalmarunionen. Unio-
nen överlevde till 1523 då Gustav 
Eriksson av Vasaätten valdes till 
Sveriges kung.

Värva anhängare
Tillspetsat skulle man kunna säga 
att när Örebros medeltida privile-
giebrev kom till fanns inte Sve-
rige ännu. Ett led i stormännens 
strategi var att försöka bita sig fast 
i de områden som hade erövrats. 
Ett sätt att göra det var att värva 
anhängare bland invånarna
på en ort genom att utlova för-
bättrade villkor, främst skatte-
lindringar. Löftena stadfästes i 
privilegiebrev. Den förväntade 
motprestationen var underkastelse 
och evig trohet. 

När Jonasson hade klarlagt 
omständigheterna vid brevens 
tillkomst kunde han se att samtliga 
hade ett lågt källvärde eftersom de 

skrivits i värvningssyfte. För 
en undersökning om 

Örebro stads ålder var 
de därför odug-

liga. För att ändå 
komma vidare 
granskade han vad 
historieskrivare 

före honom hade 
kommit fram till. 

Suecia antiqua
I Uppsala universitetsbibliotek 
hade han dessförinnan hittat ett 
brev som de styrande i staden sänt 
till Erik Dahlbergh. År 1661 hade 
han fått ett uppdrag av kungen 
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att sammanställa 
ett planschverk som 
skulle åskådliggöra och 
förhärliga stormaktsti-
dens Sverige.  Städer och 
slott avbildades i vackra 
teckningar.  Verket fick 
titeln Suecia antiqua et 
hodierna (Det forna och 
nuvarande Sverige). 

Dahlbergh hade sedan 
länge arbetat med Su-
eciaverket när han skrev till 
stadsledningen i Örebro och med-
delade att han behövde uppgifter 
om stadens förflutna. Örebroarna 
var snabba i vändningarna och 
såg omgående till att en kortare 
redogörelse av Örebros historia 
färdigställdes och avsändes. Brevet 
är daterat 7 januari 1691. 

I temmerligt floor
Berättelsen är en klagovisa över 
stadens uppgång och fall. Man 
berättar först att man ingenting 
vet om Örebros ”fundation och 
första bebyggelse”. Inte heller vet 
man hur gammal kyrkan är men 
berättar att ett rykte säger att det 
var köpmän från Lübeck som lät 
bygga den. Örebro slott vet man 
heller inte när det uppfördes, men 
gissar på andra halvan av 1200-ta-
let. 

Till sist kommer man ändå till 

något som det tycks 
finnas god kunskap 
om. ”I gamla tider” 
hade staden haft 
en ansenlig handel 

både inom- och 
utomlands. Skeppen 

seglade till nordeuropeiska 
hamnar med tackjärn. Med sig 

tillbaka hade skepparna allehanda 
köpmansvaror till stadens och 
bergslagens ”fournering”. ”Vackra 
köpmän” fanns då i Örebro som 
”commenderade ansenligerande 
medel”. Staden stod i ett ”tem-
merligt floor”, den blomstrade. 
Men så började Stockholm växa 
till sig alltmer på inlandsstädernas 
bekostnad. Örebro blev av med 
sin utrikeshandel. Det var då som 
staden ”feck första knecken”. 

Jonasson visade att ”i gamla 
tider” syftade på en period i 
slutet av 1500-talet och början på 
1600-talet. Örebroarna berättar 
också att nedgången fortsatt i och 
med att fem nya städer upprättats, 
nämligen ”Nohra, Philipstadh, 
Linde, Christinæhambn och 
Aschesundh”. De nya städerna 
hade lagt beslag på det som fanns 
kvar av Örebros inrikeshandel. Det 

medförde att stadens ”aftagande” 
gick snabbare.  

Finns inget exakt år
Den äldsta bevarade skildringen 
av Örebros historia skrevs 1739 
av borgmästaren Olof Sahlin. Av 
någon anledning missuppfattade 
han brevets påstående om Örebros 
blomstringstid och trodde det 
gällde 1200-talet.

Märkligt nog skulle Sahlins miss 
bli vägledande för alla som efter 
honom skrev om Örebros tidiga 
historia. Först i raden av okritiska 
efterföljare var Johan Fredric 
Bagge som skrivit den mest kända 
boken om Örebros historia. Den 
bär titeln Beskrifning om uppsta-
den Örebro och gavs ut 1785.

Sahlins och Bagges missuppfatt-
ning fördes sedan vidare ända in 
på 1900-talet.  Men när Jonasson 
var färdig med sin genomgång 
av Örebros medeltid vågade han 
påstå att Örebro tidigast kunde ha 
varit stad vid 1300-talets början. 
Något exakt födelseår gick inte att 
presentera.

Lennart Hedberg

Det tidigast  daterade doku-
mentet som kan bekräfta att 
Örebro betraktades som stad 
utfärdades år 1315. Texten 
”Villani ørabroenses” (in-
ringat) kan översättas som 

”stadsborna i Örebro”.

Dokumentet finns bland riksarkivets 
samlingar och handlar om marsken 
Håkan Läma och Brynolf som intygar 
att fru Ingrid Andersdotter skänkt 
sin gård Moa till Riseberga kloster.  
(SDHK 2701)
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I mars 2010 blev Örebro Euro-
pas teckenspråkshuvudstad.  
I staden finns riksgymnasier, 

skolor och andra verksamheter 
för döva och hörselskadade som 
använder sig av teckenspråk. Dess-
utom finns en tolkcentral, som lär 
vara Europas största. 

Erkänt språk
Riksdagen tog ett historiskt beslut 
den 14 maj 1981, då man officiellt 
erkände teckenspråket som dövas 
första språk. Den 1 juli 2009 fick 
Sverige en språklag där det svenska 
teckenspråket blev jämställt med 
de nationella minoritetsspråken 
finska, samiska, romska, jiddisch 
och meänkieli (tornedalsfinska). 
Lagen säger således att samhället 
har ett ansvar för utbildningar på 
teckenspråk och att information 
om samhället på teckenspråk skall 
ges till döva och hörselskadade.

I och med att Örebro deklarera-

de sig som Europas teckenspråks-
huvudstad lovade Örebro kom-
mun, Regionförbundet Örebro 
och Örebro läns landsting, Örebro 
universitet och Specialpedago-
giska skolmyndigheten att Örebro 
skulle bli en föregångstad i Europa.

Allting började egentligen 
redan på 1870-talet då en dövskola 
grundades i Örebro och drygt 
trettio år senare tillkom en döv-
förening i samma stad. Dessa två 
kan anses ha haft stort inflytande 
för att dagens Örebro kunnat bli 
en betydande stad för döva och 
hörselskadade.

Dövskolan startar
År 1872 inlämnade prosten Gustaf 
Wilhelm Gumælius en motion till 
Örebro landsting om inrättande 
av en uppfostrings- eller undervis-
ningsanstalt för döva barn i Öre-
bro län. Gumælius blev sannolikt 
bekant med dövundervisningen 

redan på 1840-talet då han av 
drottning Desirée utsågs till en av 
tre revisorer för Manillaskolans rä-
kenskaper för åren 1848, 1849 och 
1850. Skolan var belägen på Djur-
gården i Stockholm sedan 1812 och 
var Sveriges första skola för döva. 
Motionen bifölls av landstinget 
och den 1 november 1875 öppnades 
dövskolan i Örebro. Gumælius var 
ordförande för dövskolans styrelse 
fram till sin död 1878. 

Vid dövskolans tillkomst utsågs 
fabrikör Daniel Julius Elgérus att 
representera Örebro stad i döv-
skolans styrelse, och han var även 
kassör för dövskolan fram till 1890. 
Jehubba Blomkvist, dövlärare på 
Manillaskolan 1863–1875, blev utan 

Örebro

Teckenspråkshuvudstaden

Örebro läns dövstumskola vid  
Sturegatan 3 och Sirishof till höger 

Sturegatan 5. Fotot troligen taget 
omkring år 1890.
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ansökan utnämnd till föreståndare 
för den nya dövskolan i Örebro. 
Först vid årsskiftet 1908/1909 
efterträddes han av Karl Booberg. 
År 1927 blev Mads Peder Madsén 
föreståndare och sju år senare, 
1934, utsågs Hilding Zommarin 
till rektor och han kvarstod som 
sådan ända till sin pensionering 
1965. Hilding kom till dövskolan i 
Örebro redan 1924 som lärare. Han 
är en legend bland döva i Örebro, 
och det finns många berättelser 
om honom.

Lutande skola
Dövskolan förlades först till 
Flycht ska gården vid Nygatan 23 
(senare omnumrerad till 30). År 
1877 flyttade skolan till Fabriks-
gatan 8. Från läsåret 1880/1881 
inrymdes skolan i en ny lokal vid 
Rudbecksgatan 3. 

Emellertid fanns det önskemål 
om en egen skolbyggnad, och på 
våren 1879 inköptes tomten vid 
Sturegatan 5 (nuvarande Sirishof) 
av Örebro läns trädgårdsförening. 
Byggnaden uppfördes raskt och på 
våren 1880 stod den klar, men då 
uppdagades det att skolans norra 
sida lutade betänkligt. Skolans sty-
relse vägrade godkänna byggna-
dens skick, men likväl hyrde man 
under läsåret 1881/1882 lokalerna 
för undervisning. 

En ny skolbygg-
nad vid Sture gatan 3, 

vars tomt år 1880 hade inköpts av 
ovan nämnda trädgårdsförening, 
uppfördes därför på våren 1881 
intill den icke godkända skolbygg-
naden. Skolan stod klar i augusti 
1882. Senare, år 1896, inköptes även 
tomten vid Sturegatan 1 där ett nytt 
skolannex invigdes 1898. Dessa två 
äldre skolbyggnader på Sturegatan 
1-3 finns kvar i dag (nuvarande 
Stureskolan), medan Sirishof på 
Sturegatan 5 revs på 1980-talet 
varefter ett äldreboende uppfördes 
där.

Invigs kungligt
År 1961 flyttade dövskolan till 
Oskarsvägen 24, men invigning 
skedde först den 7 september 
1963 i kung Gustaf VI Adolfs och 
drottning Louises närvaro. Sju år 
senare, 1968, hamnade skolans 
högstadieelever på Almbyskolan 
vid Rudbeckiusvägen 3. Först 
hösten 1970 kunde 
eleverna flytta in 
i en helt ny bygg-
nad, som Birgit-
taskolan fick hyra 
av kommunen. År 
2006 flyttade dock 
Almbyskolans 
högstadieelever till 
Birgittaskolan. 

Allmän skolplikt 1889
Allmän skolplikt för döva infördes 
först år 1889; för hörande fanns 
skolplikten redan från 1842. Så-
lunda kom dövskolan i Örebro att 
ingå i femte dövstumskoldistriktet, 
efter att tidigare ha varit läns-
skola under namnet ”Örebro läns 
döfstumskola”. Distriktet omfat-
tade Örebro och Värmlands län, 
varvid skolans namn blev ”Örebro 
och Vermlands läns döfstumskola”. 
Vid samma tid övertog Örebro-
skolan det privata Värmländska 
institutet för dövstumma på 
Gumpetan i Grave socken, Värm-
land. Dövskolan i Gumpetan, som 
öppnades där 1874, flyttade 1897 till 
Karlstad men lades dock ner 1902.

Mellan åren 1875–1877 
låg dövskolan på Nyga-
tan i Örebro. Tredje hu-
set på bilden (inringat). 

Ovanför bilden från 
vänster:  Jehubba 

Blomkvist, dövskolans 
föreståndare 

1875–1908/1909 
och G W Gumælius,  

styrelseordförande för 
dövskolan 1875–1878. FO
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Döfstum blir Birgitta
Från 1905 blev skolans namn 
”Örebro och Värmlands läns 
dövstumskola i Örebro”. År 1934 
ändrades namnet till ”Femte 
distriktets dövstumskola i Örebro”. 
År 1938 blev dövskolan i Örebro en 
för hela landet gemensam skola för 
oegentligt dövstumma. 

Anledningen var att staten hade 
övertagit alla dövskolor i Sve-
rige, och antalet dövskoledistrikt 
minskade från sju till fyra. Där-
med hade landstingen i Örebro 
och Värmland inte längre ansvaret 
för dövskolan i Örebro vilket de 
hade haft gemensamt sedan 1889 
och för Örebro läns del sedan 1875. 
Skolans namn blev således ”Döv-
stumskolan i Örebro, specialskola 
för oegentligt dövstumma”, vilket 
1953 ändrades till ”Specialskolan i 
Örebro för tal- och hörselskadade”. 
Tio år senare, 1963, blev namnet 
”Statens specialskola för 

hörselskadade – Örebro”. 
Men sedan 1966 är namnet 

Birgittaskolan. Året innan, 1965, 
genomfördes grundskolereformen 
också i dövskolan i Örebro som 
fortfarande tog emot elever från 
hela landet.

Mellersta regionen
År 1974 blev Birgittaskolan åter di-
striktsskola, då Sverige delades in 
i fem regioner och Birgittaskolan 
fick ansvara för den ”Mellersta re-
gionen” omfattande sex län: Söder-
manland, Östergötland, Värmland, 
Örebro, Västmanland och Koppar-
berg (numera Dalarna). 

Detta upptagningsområde gäller 
ännu i dag, och elevantalet för år 
2015 är 127. Detta kan jämföras 

med år 1875 med endast 12 elever, 
och läsåret 1937/1938 med 35 elever. 
Antalet elever ökade dock kraftigt 
till läsåret 1938/1939 sedan staten 
övertagit dövskolan, då man plöts-
ligt hade 95 intagna elever. Det 
innebar samtidigt att skolan blev 
trångbodd.

En ny läroplan, Lgr 80, kom 1980 
där man slog fast att tvåspråkighet 
skulle gälla i dövskolorna. Därmed 
fick teckenspråket intåg i Birgitta-
skolans klasser. Specialskolemyn-
digheten (SPM) övertog år 2000 
styret av Birgittaskolan som hittills 
hade fungerat som egen myndig-
het. Sedan 2008 ligger ansvaret 
hos SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten).

Riksgymnasierna
En försöksverksamhet med gym-
nasieutbildning för landets döva 
startade i Örebro 1967. Birgitta-
skolan stödde denna verksamhet 
genom utbildning och samarbete 
på olika sätt. Gymnasieutbild-
ningen (RGD) blev permanent 
1971, och år 1984 tillkom hörselska-
dade elever, varvid namnet nu blev 
Riksgymnasierna för döva och 
hörselskadade (RGD/RGH). I dag 
bedrivs utbildning vid Risbergska 
skolan, Virginska skolan, Tullängs-
skolan och Kvinnerstaskolan.

Ovan: Katalog över 
Örebro och Värmlands läns 
dövstumskola 1897–1898.

Ovan till höger: Sofia Vingqvist 
som var med och bildade Örebro 

dövstumförening år 1909.
Till höger: Läraren och senare 
rektorn vid dövskolan,  Hilding 

Zommarin. Fram till 1981 
 undervisades det på det svenska 
språket, teckenspråk var strängt 
förbjudet inom skolans väggar. FO

TO
N

: B
IR

G
IT

TA
SK

O
LA

N
S 

A
R

K
IV



9Juni 2015Aktstycket

Dövföreningen
Sofia Vingqvist var lärarinna på 
dövskolan 1894-1896 och 1902-
1926. Hon ställde upp för döva 
både i arbetet och under fritiden 
och hade många döva vänner. Hon 
ansvarade för barnbiblioteket som 
inrättades i skolan 1909. Samma år, 
söndagen den 5 december vid ett 
möte på KFUK, bildades ”Örebro 
Dövstumförening” med Sofia 
som främsta initiativtagare. Hon 
utsågs till föreningens ordförande 
och hade denna funktion ända till 
1921. Den nybildade föreningen 
fick 19 medlemmar. Dövläraren 
Hilding Zommarin var förening-
ens ordförande under 1927. Liksom 
Sofia Vingqvist var han aktiv i 
dövföreningen och brukade resa 
runt till dövföreningar och hålla 
föredrag på teckenspråk som han 
behärskade mycket väl eftersom 
hans föräldrar var döva.

År 1950 ändrades föreningsnam-
net till ”Dövas Förening i Örebro 
län”.  Året innan, 1949, blev Tore 
Pettersson, allmänt kallad för TP, 
ordförande för föreningen och 
satt kvar som sådan i hela 26 år. I 
styrelsen var han ledamot (inklu-
sive ordförandetiden) från 1939 
till 1989. Han betydde mycket för 
föreningens utveckling och drev 
föreningen med stort engagemang. 

Han var en riktig föreningsmän-
niska och värnade om döva i alla 
åldrar.

Betydelsefull för döva
Under alla år som föreningen fun-
nits har den betytt mycket för döva 
i Örebro genom de många sociala 
aktiviteter som man anordnade, 
bl.a. ”Brödernas afton” för man-
liga medlemmar och ”Systrarnas 
afton” för kvinnliga medlemmar, 
samt filmvisningar, föreläsningar, 
kräftskivor, äggsexor, våffel-, lucia-, 
jul- och maskeradfester. 

Under 1970-1990-talen växte 
föreningen kraftigt både i fråga 
om verksamhet och medlems-
antal. År 1969 hade föreningen 
97 medlemmar, och tio år senare 
267 medlemmar. Höjdpunkten i 
medlemsantalet kom år 1993 med 
hela 744 medlemmar. Därefter har 
medlemsantalet sjunkit en del: 
idag drygt 410. 

När det gäller verksamheten 
är den omfattande än i dag, det 
anordnas bl.a. trivselkvällar, lotteri, 
”Årets Döv”, Dövas Dag och pla-
neringskonferenser. Föreningen 
sysslar även med intressepolitik (i 
fråga om tillgänglighetsfrågor och 
sociala frågor samt brukarråd), 
mediefrågor, barn- och ungdoms-
frågor, kulturfrågor, äldrefrågor 
samt tolkbrukarråd. Man har 
samarbete med bl.a. ABF, WeSign, 
Länsteatern, Tyst Teater, DHB och 
föräldra sektionen beträffande 
de olika frågor som berör döva. 
Dessutom utger föreningen en 
egen medlemstidning, ”Månads-
blad”,  sedan år 1970, och man har 
hemsida och facebook på internet.

Ungdomsgårdarna
Ungdomsgården Bilbergska för 
döva och hörselskadade ungdomar 
startades 1968 och ansvaret låg då 
hos Örebro Dövas Ungdomsklubb.  
Örebro kommuns fritidsnämnd 
övertog ansvaret 1974. Ungdoms-
gården låg vid Kungsgatan  13-15  

fram till 1985 då byggnaden drab-
bades av en brand och revs något 
år senare.  Byggnaden uppfördes 
1862 som en folkskola på ini-
tiativ av prosten Gustaf Wilhelm 
Gumælius, varför den skolan kom 
att kallas för Gumæliusskolan. 
Drygt tio år senare tog han alltså 
initiativet till en dövskola i Örebro. 

Från mitten av 1980-talet, sedan 
huset på Kungsgatan hade rivits 
fanns Bilbergska gården, ”Billan”, 
på olika adresser fram till hösten 
1992, då man flyttade till Vasator-
get 1 (Västra Bangatan 7). År 2004 
bytte man namn till Café 019 och 
i dag fungerar ungdomsgården 
som mötesplats för ungdomar 
på Riksgymnasiet för döva och 
hörselskadade. 

År 2006 tillkom fritidsgården 
för teckenspråkiga, Vasagården, 
i anslutning till Vasaskolan. Men 
när skolan skulle läggas ner och 
rivas, fick fritidsgården våren 2009 
flytta till Hagagården i Oxhagen. 
Där man nu bedriver sin verksam-
het  för döva och hörselskadade 
barn och ungdomar från grund-
skolan en kväll i veckan.

Dövkyrkan i Örebro
Sedan många år har det funnits 
teckenspråkig kyrklig verksam-
het i Örebro inom Strängnäs 
stift. I oktober 1905 utfärdades en 
kungörelse ”angående anslag för 
anordnande av kyrklig själavård 
för döfstumma”. Först år 1914 an-
ställdes dövprästen Karl Myrin för 
femte dövskoledistriktet i Örebro. 
I samband med skolreformen år 
1938 anställdes fem dövpräster 
vilka var bundna till dövsko-
lorna, bland annat i Örebro. Enligt 
Strängnäs stifts hemsida finns 25 % 
av landets döva inom stiftet. Döv-
kyrkan erbjuder gudstjänster, dop, 
konfimation, vigsel och begrav-
ning på teckenspråk, och adressen 
är Nikolai gatan 8.

Carl Magnus Lindgren

Dövprästen Karl Myrin anställdes 
till femte dövskoledistriktet år 
1914.
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Livlig aktivitet
Det finns många föreningar i 
Örebro som drivs av döva: Örebro 
Dövas Ungdomsklubb (ÖDU; bil-
dad 1967), Örebro Dövas Pensio-
närsförening (bildad 1977), Örebro 
Dövas Sportfiskeklubb (bildad 
1977), Örebro Dövas Bridgeklubb 
(bildad 1965) och Örebro Dövas 
Kvinnogille (bildat 1971; dessför-
innan syföreningssektion inom 
Dövas Förening i Örebro län). 
Dessa föreningar har nära samar-
bete med Dövas Förening i Örebro 
län. Under en kort tid, i början av 
1970-talet, fanns en konkurreran-
de dövförening i Örebro som hette 
Wadköpingsföreningen. Den hade 
bildats av ett antal avhoppade 
medlemmar p.g.a. konflikter inom 
Dövas Förening i Örebro län.

Idrottsföreningar
Inom dövidrotten 
finns Örebro Dövas 
Innebandyförening 
(bildad 2001), Örebro 
Dövas Ishockeyklubb 
(bildad 1994), Örebro 
Dövas Simsällskap 
(bildat 2000), Örebro 
Dövas Schackklubb 
Rockaden (bildad 1992), 
Örebro Dövas Bordten-
nisklubb (bildad 2002), 
Örebro Dövas Fotbolls-
klubb (bildad 2002) och 
Örebro Dövas Bollklubb (bildad 
2005). Men den mest kända av 
dem var Örebro Dövas Idrottsför-
ening som bildades 1938 och under 
1969-1996 var namnet IF Nercia. 
Efter det att flera av sektionerna 
hade bildat egna idrottsföreningar, 
se ovan, lades föreningen ner 
2004. Örebro Dövas Motorförening 
fanns från 1960 till 1980/1981.

Hörselfrämjandet
År 1939 bildades Dövas Väl i Öre-
bro som 1947 bytte namn till Hör-
selfrämjandets förening i  Örebro. 

Numera är föreningsnamnet 
Hörselskadades förening i Örebro 
(sedan 1989), och för ungdomarna 
finns/fanns Unga hör-
selskadade i Örebro län 
– Trumman (bildad 1984 
som Hörselfrämjandets 
Ungdomsförening). 
Sedan 1971 finns också 
Hörselskadades Distrikt 
i Örebro län.

Carl Magnus Lindgren

IF Nercias damvolleybollag som vann SM-volleyboll för döva 1988. Helene 
Håkansson, Eva Jönsson, Helene Lundberg, Inger Holmgren, Carina Hed, 
Jeanette Eriksson, Eva Norberg, Maria Johansson, Lola Kjellgren och Annelie 
Bäckström samt i övre raden till vänster lagledaren Anita Jonsson.

Örebro Dövas Ung-
domsklubb bedrev 

en omfattande verk-
samhet med bland 

annat kanotpaddling, 
innebandy och häst-

ridning. Bilderna är 
från 1990-talet. 

Bandymatch i Örebro Dövas 
Idrottsförenings regi på Eyra-
vallen någon gång på 1940- 

eller 1950-talet.
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Vi 
står 

vid ett fönster i 
ett besöksrum på 
USÖ och tittar ner på 
Svartån som ringlar 
sig fram mot Oset och 
Hjälmaren. vi ser ön 
Stora Holmen som ligger 
mittemot den gamla byg-
gelsen i Wadköping.  Vi, 
det är Börje Eriksson från 
Norrgården i Tjugesta och 
undertecknad. 

Att jag står där tillsam-
mans med Börje beror på att 
jag lärt känna honom som en 
kusin till min svärmor.  Börje 
ser ut att stå och tänka, och sä-
ger plötsligt. ”Det var länge sedan 
man arrangerade simtävlingen 
Holmen runt, har du hört talas om 
det. ” Jag svarar att jag visst hört 
talas om Stora Holmensimningen, 
framförallt läst en del om täv-
lingen, men vet egentligen inte så 
mycket. 

Kallt i vattnet
Börje säger att det kunde vara 
väldigt kallt i vattnet, det brukade 
vara en av de sista tävlingarna 
på säsongen, så ibland var man 
tvungen att smörja in sig för att 
klara av det kyliga vattnet. Han 

berättar också att det brukade vara 
väldigt mycket publik vid tävling-
en, det ska ha varit åtskilliga tusen 
personer någon gång när vädret 
hade varit varmt och vackert. 

Börje börjar berätta en hel 
del detaljer om tävlingen vilket 
föranleder en hel del frågor. Jag 
säger till Börje, ”det här vet du en 
hel om eller hur”,  och det förnekar 
han inte. Jag frågar honom om han 
sett många Holmensimningar, 
vilket han inte heller förnekar. Jag 
börjar inse att Börje vet mer om 
denna företeelse än man kan ana, 
därför frågar jag honom rakt ut 
om han själv har deltagit, vilket 
han medger. ”Hur många gånger 
har du varit med?” blir min nästa 
fråga. Börje kommer inte ihåg hur 
många gånger, men säger att några 
gånger är det.  

När jag frågar om placeringar 
och tider ser Börje illmarig ut och 
skrattar till och säger, ”jag kommer 
inte så noga ihåg efter alla dessa år.”  
Min nästa fråga blir, har du vunnit 

någon gång, Börje skrattar till, 
nickar och säger ”ja en gång men 
det var i klass II, och det var länge 
sedan närmare bestämt 1943”. 
Börje var 17 år då.

Tävlingssimmaren Börje
Att Börje hade varit tävlingssim-
mare var en nyhet. Detta faktum 
blev upptakten till en rad möten, 
samtal oss emellan, rörande Börjes 
karriär som tävlingssimmare. 

Visst hade jag hört talas om 
Stora Holmensimningen, men 
insåg snart att det var mycket jag 
inte visste. Vad gör man då?  Bör-
jade leta efter gamla tidningar och 
annan dokumentation som kunde 
informera oss. Gamla Nerikes All-
handa från 1940-talet arkiverade i 
ArkivCentrums gömmor gav oss 
svar på många frågor som uppstod 
vid våra samtal, när saker och ting 
inträffade etc. etc. 

Även Birger Wennbergs ”Glim-
tar ur Örebros historia” från 1989 
konsulterades. 

Start vid Stora Holmensimningen.
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Nu tillbaka till Börjes berät-
telse om tävlingen då allt klaffade. 
Enligt NA den 21 augusti 1943 hade 
tävlingen uppskjutits en vecka på 
grund av låg vattentemperatur 
och allmänt dåligt väder, men den 
20 augusti var väderutsikterna 
tillräckligt gynnsamma för att 
låta startskottet gå. Det vackra 
vädret hade emellertid långt ifrån 
sänt någon ”golf-ström” genom 
Svartåns vatten. Omklädning hade 
ordnats på Stora Holmen, för de 
manliga deltagarna i Laxåstugan 
och för de kvinnliga deltagarna i 
ett uppsatt tält vid Kägelbanan.

Börje kommer mycket väl ihåg 
att det var kallt och att man hade 
skaffat konsistensfett hemma på 
gården, som han smorde in sig 
med från topp till tå innan start. 
Trots detta huttrade de tävlande 
mer än vanligt efter att ha avverkat 
loppet i endast 15 gradigt vatten.  

Börje drar sig även till minnes 
att dagen för 1943 års Holmensim-
ning, som förresten var den 26 
i ordningen, blev en lång dag. 

Deltagarna från Glanshammar tog 
sig med cykel till tävlingsplatsen 
på förmiddagen, från Tjugesta till 
Örebro var det 17 kilometer. 

Tävlingarna började fram på 
kvällskvisten. Starten var förlagd i 
närheten av angöringsplatsen vid 
den nuvarande personfärjan mel-
lan Wadköping och Stora Holmen. 
Simmarna hade att först att simma 
nedströms mot slussen, runda 
holmen vid Bohms udde, tillbaka 
uppströms på andra sidan, förbi 
kägelbanan och så småningom ut 
till Svartån igen och målet. Hela 
distansen blev cirka 1 120 m. 

Vinst i klass II
Börje var först över 
mållinjen i klass 2. med 
tiden 23 minuter och 18 
sekunder, på andra och 
tredje plats kom simmare 
från Skyllbergs Simsällskap 
någon halvminut efter Börje  
allt enligt Nerikes Allhanda.

Men en sak kommer Börje 
inte ihåg, hur de blev av med 

konsistensfettet de var insmorda  
med. Men på något sett måste 
de ha blivit någorlunda rena, så 
att de var respektabla vid prisut-
delningen, som var förlagd vid 
Laxåstugan. 

Kvällen avslutades vid Eyraval-
len där en idrottsmässa arrangera-
des, med både tivoli och dansbana. 
När man ändå var i stan fick man 
inte missa denna möjlighet till en 
svängom. Börje kommer ihåg att 
det blev en ganska sen kväll och 
en efterföljande jobbig morgon i 
ladugården hemma på 
gården. 

Start och mål vid Holmensimningen, lägg märke 
till repet som är uppspänt mellan båten och Stora 
Holmen. Platsen är ungefär där personfärjan idag 
går mellan Wadköping och Stora Holmen.

Resultatlistan från 1943 års 
simning.
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Träningsfaciliteter
Börje berättar även om hur sim-
marna i Glanshammars Idrotts-
förening tränade inför tävlings-
säsongerna. Till skillnad mot till 
exempel Örebro Simsällskap som 
kunde träna hela vintern i badhu-
set, fick Glanshammarssimmarna 
vänta på att Tjugestasjöns vatten 
vid simbadet någon gång på för-
sommaren blev så varmt att det var 
möjligt att genomföra träning. 

Någon enstaka gång, under den 
mörka årstiden tog man sig på 
cykel in till badhuset i Örebro för 
träning men då fick snödjupet inte 
var allt för stort.  När Tjugestasjöns 
svarta vatten blev badbart, kunde 
man börja träna ordentligt, och 
höll man ut ordentligt efter vass-
kanten så motsvarade ett varv runt 
sjön ungefär distansen runt  Stora 
Holmen, 1120 meter.  

5 000 i publiken
Efter att anmälningstiden till 1944 
års simning hade gått ut spekulera-
de Nerikes Allhandas sportrepor-
ter Gunnar Åslund den 16 augusti 
i att Örebro Simsällskaps Lennart 
Ekdahl skulle avgå med slutsegern 
i klass I. Han konstaterade att 
Börje Eriksson, Glanshammars 
Idrottsförening, som hade segrat i 
klass II året innan, fick finna sig i 
att starta i den förnämligare klass I. 
Detta innebar betydligt tuffare 
konkurrens för honom. 

Åslund konstaterade vidare att 
Holmensimningen fortfarande 
höll sitt grepp om simmare och 
publik och var alltjämt populär. 
1944 års simning besågs av cirka 
5 000 personer. 

”Visst var det mycket tuffare” 
säger Börje. När vi senare  studerar 
resultatlistan visar det sig att Börje 
simmade in på fjortonde plats 
och hade 11 stycken simmare från 
Örebro Simsällskap före sig. Börjes 
kommentar är obetalbar när han 
med glimten i ögat säger att ”de där 
från Örebro Simsällskap var inte 

sällskapliga på något vis, de sim-
made ju ifrån mig”.  

Börjes första Holmensimning 
var troligtvis 1941, vid 15 års ålder 
med en 7:e plats som re-
sultat. Resultatet 
1942 blev en 
3:e plats. 1943, 
året det begav 
sig, resulte-
rade i den enda 
segern. 

Första 
 simningen
Holmensimningen 
hade ett speciellt 
syfte, nämligen att po-
pularisera simsporten.
”Simkunnighet – en 
medborgerlig skyldig-
het” hade man som 
motto. 

Den första hol-
mensimningen 

ägde rum 1918, med Örebro 
Simsällskap som initiativtagare. 
1953 och 1954 var det badförbud i 
Svartån, så några tävlingar kunde 

inte äga rum. År 1963 
gick den sista 

Holmensim-
ningen av 
stapeln. Året 

därpå ansågs 
Svartåns vatten 

alltför ohygie-
niskt, varför Häl-

sovårdsnämnden 
bad simsällskapet 
att inställa sim-
ningen. 

Torbjörn Wall

Kexfabrikens Heders-
pris vid Stora Holmen-
simningen. Börje vann 

pokalen då han kom 
trea 1942 i Klass II.

Glanshammars simstadion, Simbadet i Tjugesta. 
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Skoarbeterska – det var länge 
det vanligaste yrket för en 
kvinna i Örebro. En av dem 

hette Elvida Jansson, nåtlerska och 
djupt engagerad i några av stadens 
kvinnoorganisationer. Mot alla 
odds lyckades hon 1934 bli vald till 
ledamot i stadsfullmäktige.

Skoarbeterskorna
Under mel-
lankrigstiden 
utgjorde kvin-
norna omkring 
40 procent av 
medlemmarna 
i Sko- och 
läderindustriar-
betarförbundets 
avdelning 17 i 
Örebro. Den 
största gruppen 
var nåtlerskorna, 
det vill säga de 
som sydde skons 

ovanläder.
Men till avdelningsstyrelsen 

valdes bara män. Därför bildade 
skoarbeterskorna år 1923 en egen 
förening: Skoarbeterskornas klubb. 
De träffades en gång i månaden 

för att diskutera 
sina arbets-
förhållanden 
och frågor om 
arbetskläder, 
kamratskap 
och kvinnas 
likställdhet med 
mannen. De 
bildade både en 
syförening och 
en sångkör. Fes-
ter och utflykter 
stod också på 
programmet.

Stugföreningen
Örebro Stugförening bildades 
samma år av ett par skoarbeter-
skor och några lärarinnor. Alla var 
ogifta och Stugföreningens lokal, 
den så kallade Vintergården, blev 
något av ett hem för dessa unga 
kvinnor. Stugföreningen skaffade 
också en gård i Klunkhyttan där 
medlemmarna tillbringade helger 
och lediga veckor under somma-
ren.

Aldrig invald
En av de mest aktiva i Skoarbeter-
skornas klubb och Örebro Stug-
förening hette Elvida Jansson. Hon 
var anställd vid Örebro skofabrik, 
medlem i facket och uppbördsman 
med uppgift att samla in avgiften 
till fackföreningen bland sina 

Elvida Jansson
- en kvinnoaktivist i Örebro

Skoarbeterskornas klubb samlade för gruppfoto vid Luciafirande.
Året är 1923 och platsen är gamla Folkets parks paviljong. 

Elvida Jansson står i andra raden längst till vänster.
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arbetskamrater. Trots att hennes 
kamrater gång på gång nomine-
rade henne till styrelsen i Sko- och 
läder blev hon aldrig invald. De 
manliga skoarbetarna tyckte tyd-
ligen att det var viktigt att kvinnor 
var organiserade, men onödigt att 
de var representerade i styrelsen.

Stadsfullmäktige
År 1932 gick Elvida Jansson in i 
den av hemmafruar dominerade 
Socialdemokratiska kvinnoklub-
ben. Hon kom som en frisk fläkt 
och under hennes ordförandeskap 
ökade både 

 aktiviteten och medlemsantalet 
avsevärt. Hon nominerades av 
klubben till stadsfullmäktige och 
blev 1934 den första kvinnliga 
skoarbetaren i stadens beslutande 
församling. 

En kvinnas väg
Medan manliga arbetares väg in 
i politiken oftast gick via fack-
föreningen såg vägen dit alltså 
annorlunda ut för en fackligt aktiv 
och politiskt intresserad kvinna 

som Elvida Jansson. Det var bara 
som ”kvinnornas representant” 
hon kunde nå sitt mål. Därför var 
kvinnornas egna organisationer så 
viktiga vid den här tiden; det var 
med dem som maktbas som de 
kunde få tillträde till de beslutande 
församlingarna.

Gunnela Björk

Elvida Jansson var engagerad i Örebro 
stugförening som ordnade aktiviteter för 
ogifta kvinnor. På den vänstra bilden sitter 
Elvida längst till vänster vid Klunkhyttans 
busshållplats. Den nedre bilden är tagen 
vid stugföreningens gård i Klunkhyttan, 
pingsthelgen 1929. Elivida står näst längst till 
höger.

Läs mer om Örebros kvinno-
historia i Gunnela Björks 
avhandling, Att förhandla sitt 
medborgarskap. Kvinnor som kol-
lektiva politiska aktörer i Örebro 
1900-1950 (Arkiv förlag 1999).
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Med anledning av 
att Örebro i år firar 
750 år kommer det 

under året ut en hel del nya 
böcker som på ett eller annat 
sätt handlar om Örebro. 

Redan år 2012 startades en 
forskningscirkel på ArkivCen-
trum som skulle forska om 
de senaste 50 åren i Örebro. 
Det vill säga vad som hänt i 
Örebro sedan 700-årsjubileet. 
Resultatet av forskningen 
presenteras nu i en bok med 
namnet ”50 år i Örebro – 
1965–2015”.

Deltagarna, Lennart Bäck, 
Inga Davidsson-Friberg, Lars 
Edenskär, Bo Fransson, Inger 
Göransson, Maiken Mattisson och 
Bengt Rosdahl presenterar sitt 
arbete med boken i förordet:

”Vi, en liten grupp lokalhis-
toriskt intresserade seniorer i 
Örebro, har fått i uppdrag att i 
bokform berätta om de senaste 50 
åren i vår kommun. Vi har valt att 
skriva artiklar i ämnen, som ligger 
nära för var och en av oss. 

Vi har vallfärdat till ArkivCen-
trums och bibliotekens tidnings-
lägg för att sammanställa ett 
kalendarium över särskilt intres-
santa händelser och självsvåldigt 
valt det vi sett som intressant. Vi är 
medvetna om att det finns andra 
synpunkter på vad som kan anses 

Nya Örebroböcker

viktigt att ta 
med bland 
alla händelser 
i Örebro un-
der de senaste 
50 åren. 

Resultatet av vår skrivarmöda 
finns nu i den här skriften som en 
påminnelse om stort och smått i 
Örebro under 50 år.”
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Cirkeldeltagarna som forskat kring de 
senaste 50 åren i Örebros historia blir 
fotograferade av Nerikes Allehandas 

Anders Erkman. Från vänster Inger 
Göransson, Inga Davidsson-Friberg, 

Lars Edenskär, Lennart Bäck, Bo 
Fransson och Bengt Rosdahl. Maiken 

Mattisson saknas på bilden.
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”Örebro är bland 
dem som pretende-
rar på att bli Sveri-
ges andra stad...” 
...trumpetade marknadsförarna ut 
då staden tog sig före att fira 700 år 
1965. Det var kanske lite väl kaxigt, 
men nog hade man skäl att hoppas 
på en lysande framtid för staden.

Jubileet firades i en tid då alla 
kurvor pekar uppåt. Inte bara i 
Örebro, utan i nästan hela landet. 
Det var kulmen på ”rekordåren”, 
då det inte såg ut att finnas någon 
hejd på tillväxten. Men bara några 
år senare tjöt sirenerna: skoindu-
strin förblöder! 

Då flaggskeppet Oscaria 1968 
såldes till ärkefienden, den inter-
nationella skokoncernen BATA, 
insåg örebroarna att Sko- och 
Kexstadens tid snart var ute.

Något år senare hotades stolt-
heten Stiftelsen Hyresbostäder 
av konkurs och 1976 försvann 

 Kexfabriken till Göteborg. Vad 
återstod nu av den stolta visionen?

I boken Makt och medborgare: 
Örebro under 1900-talet berät-
tar historikern Thord Strömberg, 
docent vid Örebro universitet som 
sedan många år undervisar på 
ArkivCentrums och Lokalhisto-
riska Sällskapets lokalhistoriska 
kurser, historien om Sko- och 
Kexstadens uppgång och fall. Men 
boken handlar också om det tidiga 
1900-talets folkrörelser, idrott och 
nöjen, om efterkrigstidens mäk-
tige kommunalpamp och om den 
moderna stad som tog form efter 
de dramatiska åren kring decen-
nieskiftet 1960/70.

Boken baseras på den mycket 
omfattande forskning om stadens 
historia som tillkommit inom pro-
jektet Örebro Historia. Projektet 
har engagerat såväl professionella 
historiker som fritidsforskare och 
resulterat i en mängd avhandlingar 
och uppsatser. Den här boken är 
ett försök att sammanfatta det vi 
nu tror oss veta om 1900-talets 
Örebro.

Men allt kan förstås inte rymmas 
mellan pärmarna. Bland en när-
mast oändlig mängd frågor som 
kan ställas till Örebros moderna 
historia har författaren valt tre:

•	 Vad är Örebro för sorts stad? 
Hur har människors uppfatt-
ning om Örebro skapats och 
förändrats under 1900-talet?  

•	 Vilka grupper av människor, 
i och utanför staden, har 
bidragit till förändringarna?

•	 Hur blir man örebroare? Hur 
har de många män niskor 
som flyttat in till staden 
under årens lopp tagits emot? 
Vilka roller har olika grupper 
av ”invandrare” tillåtits spela 
i stadens utveckling?

Det är förstås inte möjligt att 
lämna slutgiltiga svar på sådana 
frågor. Det är heller inte förfat-
tarens ambition: ”Jag hoppas att 
läsarna blir nyfikna och vill borra 
djupare i dessa och andra frågor 
som boken väcker”, säger Thord. 
För att underlätta läsningen har 
han undvikit att tynga texten 
med fotnoter, men hoppas att den 
tematiskt upplagda referenslistan 
ska bli till hjälp för den som vill gå 
vidare. 

Boken ges ut av Örebro univer-
sitet och beräknas ligga framme 

på bokbord och 
bokhandelsdiskar i 
september.

Thord Strömberg, 
docent vid Örebro 
universitet har skrivit 
boken ”Makt och 
medborgare: Örebro 
under 1900-talet” 
som kommer ut under 
hösten 2015.
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Stadsarkitekt: 
Fridolf Wijnbladh

Fridolf Wijnbladh, född 1826 
i Östuna socken, Uppland, 
död 1872 i Örebro, var 

stadsarkitekt i Örebro mellan åren 
1854–1872 och den som i mångt 
och mycket kom att sätta sin prägel 
på den nya staden som byggdes 
upp efter stadsbranden 1854. 

Branden banade väg för en ny 
stadsplan med raka gator i ett 
rutnätssystem. Bara någon vecka 
efter branden fanns det ett färdigt 
förslag och efter två månader hade 
Kongl. Maj:t fastställt den nya 
stadsplanen. 

Stadsplanen var utarbetad av 
kaptenen A O Gestrin och Wijn-
bladh. Wijnbladh är skapare bak-
om flera av Örebros monumental-
byggnader, som till exempel, Stora 
Hotellet, Rådhuset, Fenixhuset 
och Segelbergska palatset (numera 
rivet). Han är dessutom skapare 
till flera av husen vid den övre 
delen av Stortorget, bland annat 
Hypoteksföreningens hus och det 
hus tvärs över Köpmangatan där 
Almstedts blomsteraffär ligger 
idag. Redan före branden hade han 
tillsammans med brodern Hjalmar 
ritat Örebro teater 1851–1852, som 
då var Sveriges största teater-
hus näst efter 

 Operan i Stockholm. Efter 
branden stod han bakom det 
nya ståtliga rådhuset som på sin 
tid ansågs vara det ståtligaste på 
den svenska landsorten. 

Det nya Örebro som växte 
upp efter branden var en modern 
stad där stenbyggnader ersatte 
de gamla träkåkarna och stadens 
äldre medeltida 
prägel  byggdes 
bort.

Några av  husen 
i Örebro som 

 Wijnbladh 
ritat:  Rådhuset, 

Hypoteks-
föreningens hus, 

Stora Hotellet och 
nederst till vänster 

Örebro teater.
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Sommarplock
Till sommaren 1963 stod frilufts-
badet Gustavsvik klart. En femtio-
metersbassäng med tio banor, 
Sveriges största, med stor läktare.  
Vid invigningen, den 19 maj,  öste 
regnet ner och publiken som kom-
mit för att titta på satt och huttrade 
på läktaren. Landshövdingen 
Valter Åman, som invigningsta-
lade, fick dock till det och sa att 
vattenkostnaderna blir ju mindre 
tack vare regnet. 

Sedan följde simuppvisningar 
av olika slag både instruktioner 

om livräddning och konstsim. När 
det var dags för simhopparna att 
göra entré öppnade sig himlen än 
mer och publiken börjde fly från 
regnet. ”Vi ser resten på TV, torra 
och varma istället.” sa några som 
var på väg därifrån. 

De därpå följande internatio-
nella simtävlingarna TV-sändes 
nämligen. Den blott 15-åriga sim-
maren Ann-Christine Hagberg 
från SK Neptun (Stockholm) slog 
svenskt rekord på 100 meter frisim 
och vann  på tiden 1,03,3.

Bassängen har numera fått 
tak över sig och man har byggt 
till ett stort äventyrsbad med 
vatten rutschkanor, det finns även 
motions bad, relax och fitness-
center. Badet är ett av de populä-
raste turistmålen i Sverige.

Bilden nedan är tagen från en av 
de tidigaste reklambroschyrerna 

för Gustavsviksbadet. 
Inflikat finns också en entrébiljett 

till invigningen i maj1963.
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Lokalhistorisk grundkurs
om Örebro län

För första gången erbjuder 
ArkivCentrum tillsam-
mans med Örebro läns- 

och stadsbiblioteks vänner och 
Lokalhistoriska sällskapet en kurs 
i Litteraturhistoria med start till 
hösten. 

Kursen kommer att ta upp 
författare och författarskap från 
Örebro län. Bland annat kom-
mer kända namn som Olaus och 
Laurentius Petri, Lars Wivallius, 
Hjalmar Bergman och Jeremias i 
Tröstlösa att tas upp. Olika teman 
kommer också att belysas såsom 
till exempel naturlitteratur, barn-
litteratur och spänningslitteratur. 

Föreläsare är författare, jour-
nalister och akademiker som av 

intresse och genom sin yrkesut-
övning specialiserat sig på olika 
aspekter av litteratur, författare 
och författarskap från länet.

Kursen startar den 7 september 
och sista anmälningsdag är den 
28 augusti. 

För sjuttonde året i rad ges 
grundkursen Lokalhistoria 
i Örebro län. Det är Lokal-

historiska sällskapet i samarbete 
med ArkivCentrum som anord-
nar den. Det är en tvåterminskurs 
med Örebro län som utgångs-
punkt. Kursen inleds med en 
kronologisk genomgång från 
stenålder till vasatid.

Därefter samlas vi kring olika 
teman – agrarhistoria, bergs-
hantering, militärväsende, folk-
rörelser, kvinno historia, emigra-
tion med mera.

Kursen startar den 31 augusti 
och sista anmälningsdag är den 
21 augusti. 

Litteraturhistorisk kurs
om författarskap i Örebro län

Anmälan görs till:
ArkivCentrum Örebro län
Yvonne Bergman
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Tel: 019-611 29 00
yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Anmälan görs till:
ArkivCentrum Örebro län
Yvonne Bergman
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Tel: 019-611 29 00
yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Som utgångspunkt för kursen 
används Astrid Lindéns och 
Clas Thors bok ”Författarna 

och staden. Örebro – 750 år i 
litteraturen”.


