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Historik

Örebro stad. Örebro söndagskola (ÖS:146)
Verksamhetstid 1847 - omkring 1925, handlingarna omfattar åren 1948 - 1909
År 1847
Söndagsskolan i Örebro inrättades 1847 på Örebro fabriks- och hantverksförenings initiativ. Några år
tidigare hade man beslutat om skolans inrättande och bildat en skolfond ur vilken pengar till driften
kunde tas. I början leddes undervisningen av kyrkliga ämbetsmän, de hade också en framträdande plats i
skolans styrelse. Skolans första reglemente som upprättats i samråd med kyrkoherden och
slottspredikanten föreskrev församlingens pastor som självskriven ordförande i skolstyrelsen. Fr o m
1857 gav staden ett årligt anslag till skolans drift och undervisningen började alltmer skötas av
folkskollärare. Stadens ökade inblandning och inflytande på skolan ledde till att ett nytt reglemente
utarbetades och antogs 1864 där antalet styrelseplatser utökades.
Undervisningen
I början omfattade undervisningen tre timmar varje söndageftermiddag, från 1851 utsträcktes
undervisningen även till onsdageftermiddagar. Undervisningen var avsedd för unga hantverkslärlingar,
men i och med det nya reglementet 1864 kom undervisningen att vara öppen för alla yngre personer inom
arbetarklassen som i veckan arbetade i någon fabrik, verkstad eller dylik arbetsplats. Ämnena som lärdes
ut var: innanläsning, kristendom, väl- och rättskrivning, enklare matematik, fäderneslandets historia och
geografi samt naturkunskap. Skolan bedrev undervisning i nämnda organisationsform fram till 1880 då
den ombildades till två fortsättningsskolor för pojkar respektive flickor, den nya skolan vände sig endast
till elever under 18 år. Under period på 1890-talet bedrev man undervisning i sammanslagna klasser
istället för att som brukligt var sära på pojkar och flickor. Detta "experiment" avslutades dock rätt fort då
det ansågs vara olämpligt.
Arkivets namn
Eftersom undervisningen även bedrevs på ondagseftermiddagar kallades skolan också för aftonskola.
Efter 1864 används på nästan samtliga i arkivet förtecknade handlingar namnet Örebro söndags- och
aftonskola. Trots det är arkivet förtecknat under namnet Örebro söndagsskola eftersom det är
arkivbildarens ursprungliga namn. Det är svårt att ange något egentligt slutår för söndags- och
aftonskolan. Kvälls- och helgkurser har fortsatt ges in på 1920-talet, om än i annan organisationsform
och under andra namn(?). Arkivets handlingar sträcker sig till 1897 men verksamheten har enligt enligt
Bromander fortsatt fram till det året.

Arkivet är ordnat och förtecknat av arkivarie Fredrik Edwall oktober 1997.
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- Examenskataloger 1856 - 1880
- Dagböcker 1848, 1857 - 1873, 1892 - 1897
- Uppflyttningslistor 1868 - 1872
- Listor över stipendier och premier 1864 - 1869, 1875 - 1880
- Inventarieförteckningar 1851 - 1855
- Besöksliggare 1865 - 1883, 1891 - 1909

