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Historik

Örebro sällskap av år 1858 (FO:052)
Verksamhetstid 1858 - , handlingarna omfattar åren 1858 - 2013
I många städer fanns föreningar bland annat för nöjes- och sällskapslivet. I Örebro började dessa
samkväm växa upp i borgerlig miljö i slutet av 1700-talet. Societeten hade ett föreningshus med bland
annat en restaurang. När huset blev förstört vid den stora branden 1854, förstökte societeten med hjälp av
hotellbyggnadsbolaget ordna ett nytt hus. Det blev Stora Hotellet på Drottninggatan 1.
Den gamla sammanslutningen Societeten, upplöstes formellt 1856 och två år senare bildades Örebro
Sällskap den 30 september 1858. Styrelse och inval av nya medlemmar sköttes till en början av
hotelldirektionen. Man ställde då upp vissa ordningsstadgar. Medlemsavgiften var 15 kronor per medlem
och år och sällskapet var öppet enbart för män. Av medlemsförteckningarna kan man också utläsa att de
tillhörde högre samhällsskikt och många personer var välkända i Örebro och i Sverige.
När hotellbyggnadsbolaget år 1899 upplöstes och ersattes med Örebro hotellbolag blev Sällskapet
självständigt. De hyrde fortfarande lokalerna i hotellet. Där hade de en våning med bland annat ett
spelrum, ett läsrum, ett brädesrum och ett biljardrum. Biljardbordet verkar varit flitigt använt eftersom
tyget rätt snart fick bytas ut. De spelade också bridge och andra kortspel. Ville man inte spela, kunde man
läsa tidningar som "Illustrated London News" och "Monde Illustré" med flera.
Under depressionsåren på 1920-1930-talen gick det även dåligt för Sällskapet. De verkar ha varit ganska
restriktiva mot att ta in fler medlemmar. Från att en gång ha haft cirka 140 medlemmar var antalet under
30 stycken. Sällskapet hade endast några få rum till sitt förfogande.
Den 3 oktober 1941 ändrade man på sina ordningsstadgar. Efter andra världskrigets slut ökade
Sällskapets verksamhet ytterligare, medlemsantalet var uppe i över 100 stycken. De firade 100-årsjubiléet
med en stor festmiddag. Man hade även andra stora måltider till diverse årsfester. Men sen svalnade
intresset igen för att på senare tid åter öka. 1983 var 87 män med och medlemsavgiften låg på 40 kronor.

Arkivet ordnades och förtecknades av Marie Karlsson i mars 1984.
Reviderat 6 juli 2011 av Eva Lundberg. Kompletterat januari 2014.
Se även Örebro Hotell AB (GF:035).
Vid 150-årsjubiléet 2008 var medlemsantalet uppe i 140 stycken. Sex torsdagar om året träffas
medlemmarna. Ordförande sedan början av 1980-talet är Per Johan Behrn.
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- Protokollsbok, 29 september 1899 - 21 april 1928. Några
protokoll är skrivna på lösa blad och instoppade i boken.
Inbunden.
- Protokollsbok, 6 oktober 1928 - 4 november 1942. Med stadgar
3 oktober 1941. Inbunden.
- Ordningsstadgar för den inre förvaltningen av Örebro Hotell (se
GF:035), 30 september 1858. I stadgarna nämns även Sällskapet.
- Medlemsförteckningar, 1948, 1952, 1970, 1975, 1981.
- Minnesskrift, utgiven vid sällskapets 155-årsjubileum, 18
oktober 2013. Innehåller även matrikel över ledamöterna.
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1 oktober 1858 - 2 mars 1859. Medlemmarna är införda i
alfabetisk ordning efter efternamnet.
För medlemmar 1948 - 1981, 2013 se A1:1.

2017-01-03

Örebro Stadsarkiv

