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STOLTA STAD

Lördag 12 april 1997 • NORRKÖPINGS TIDNINGAR

I dagens Stolta Stad går vi
tillbaka till sekelskiftet och
decennierna däromkring.
Återblicken handlar om den
tid, då Norrköping kunde
stoltsera med en egen
militärskola.
En skola, som sedan
omvandlades till kommunal
mellanskola och senare
praktisk realskola. Idag kallas
den för Källvindsskolan.
Det är även dags för en ny
omgång i vår tävling, där det
gäller att pricka in detaljer i
stadsbilden.

STOLTA STAD
Militärskolans personal och rekryter uppställda på skolans gård någon gång på 1910-talet. Skolans exercis utövades till viss mån på
skolgården, men framför allt vid Krogaregärdet på andra sidan Promenaden.

Redaktör: LASSE SÖDERGREN
Tfn: 011-200 151

G i i i i i i v akt!
Ekot av en svunnen tid på Källvindsskolan
LASSE SÖDERGREN
Norrköping

Källvindsskolan fungerar idag som
lokaler för Komvux.
Men i begynnelsen ekade
kommandot givakt på skolgården i
över 30 år.
Det var år 1891 som stadsfullmäktige i
Norrköping fick en begäran från Kongliga
Arméförvaltningen om att upprätta en
militärskola.
I sin skrivelse begärde man att ett
”kasernetablissimang för 7 officerare, 7
underofficerare och 170 korpraler och
meniga skulle uppföras i Norrköping”.
I folkmun ville man göra gällande att
etableringen hade ett samband med att
arbetarbefolkningen
började
vakna
politiskt och fackligt.

Militärskolans rekryter ute på drill, en inte ovanlig syn i stadsbilden. Bilden tillhör Norrköpingsrummet på Stadsbiblioteket.

Klipp här!

✂

STOLTA STADS BILDTÄVLING

Fråga 1
En välkänd och uppskattad miljö vid Stadsmuseet. Men vad
kallas holmen med sitt lusthus i schweizerstil?
1. Sköldska holmen.
X. Speyermans holme.
2. Kvarnholmen.
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Fråga 2
Den här bäckravinen är numer en uppskattad gångväg,
antingen till Åbackarna eller till Färgargården. Men vad hette
bäcken som rann här?
1. Grytsbäcken.
X. Bye bäck.
2. Vadsbäcken.

Fråga 3
Det här renoverade
sprinklertornet från sekelskiftet
återfinns vid en av de forna
textilfabrikerna vid Strömmen.
Vilken fabrik?
1. Ströms.
X. Max Hellmans.
2. Törnell & Ringström.

Kasern och gymnastiksal
Tre olika alternativ på planer för
byggnaden bifogades, utfärdade i minsta
detalj vid Fortifikationsförvaltningen i
Landskrona.
Det alternativ som antogs innebar att två
byggnader skulle uppföras, ett kasernhus
och en gymnastiksal, för en styrka på cirka
190 man.
Kostnaden för förslaget beräknades till
212 000 kronor.
Stadsfullmäktige beslutade att uppföra
byggnaderna och valet föll på kvarteret
Åsen. På andra sidan Promenaden, vid
Krogaregärdet, fanns det bland annat gott
om plats för ett exercisfält.
De styrande i Norrköping ställde dock
vissa krav på en etablering av en
militärskola. Truppstyrkan skulle för all
framtid vara förlagd till staden och
byggnaderna skulle vara stadens egendom.
Uppvärmningen skulle inte ske centralt,
utan av vanliga eldstäder.
Volontärskolan
Militärskolan uppfördes sedan under åren
1891–92.
Till verksamheten flyttades något senare
volontärskolan på Karlsborg, vilket
medförde att skolan ofta kallades för
volontärskolan av Norrköpingsborna.
Militärskolan anpassades efterhand i det
dagliga livet i staden.

Ett foto från gymnastiksalen, där verksamheten är i full gång. På lördagarna var det ofta
dans, vilket lockade många Norrköpingsbor. Bilden tillhör Norrköpingsrummet på
Stadsbiblioteket.

I en ansökan till stadsfullmäktige från
befälhavaren något år efter starten,
önskades ”likställighet i avseende för vård
på stadens sjukhus mellan befäl, manskap
och övriga boende i staden”.
Men även Norrköpings stad kom med
ytterligare krav. Dåvarande brandchefen
begärde att minst 25 personer från
militärskolan på anmodan skulle delta i
släckningsarbeten.
Drygt 25 år senare spelade också
militärskolans personal och värnpliktiga en
viss roll under räddningsarbetet vid den
stora tågolyckan vid Getå år 1918.
Skolans exercis utövades i viss mån på
skolgården, men framför allt vid
Krogaregärdets öppna fält. Här återfinns
idag brandstationen och det gamla
lasarettet.

Fält för cirkusar
Övningsområdet
kallades
för
Kasernbacken på grund av en stor kulle i
änden på fältet.
Fältet var även populärt tack vare det
åttakantiga hus, där olika cirkusar visade
upp sin föreställningar, inte minst Cirkus
Orlando.
Militärskolans historia i Norrköping
varade i cirka 30 år. 1926 lades den ned och

Svaret skickar du till
Norrköpings Tidningar, 601 83 Norrköping.
Senast 18 april vill vi ha ditt svar.
Märk kuvertet ”Stolta Stad”.
Rätta svaren presenteras 26 april.
De tre först öppnade rätta svaren får varsitt NT-badlakan.
Namn: ........................................................................................

Fråga 2

Adress: ......................................................................................

Fråga 3

Postnr:...............................Postadress:......................................
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Fråga 1

STOLTA STADS BILDTÄVLING

Fråga 1 = X
Den här stugan vid Himmelstalund
kallas Sexstyverkrogen.

Klipp här!

Här har ni svaren till tävling nr 10

Fråga 2 = 1
Detta lilla hus är portvaktsstugan vid
Drags.

Fråga 3 = 2
Denna byggnad vid
Strömmen är Gryts
Herrgård.

De tre först öppnade rätta lösningarna har skickats in av:
Birgitta Nilsson, Norrköping
Ingrid Andersson, Norrköping
Barbro Carlsson, Norrköping

Ni får varsitt NT-badlakan. Grattis!

Militärskolan lades ned 1926 och omvandlades
i stället till Kommunala mellanskolan. Både
kasernhus och gymnastiksal har dock byggts
om under årens lopp och därmed förlorat de
ursprungliga
dragen.
Bilden
tillhör
Norrköpingsrummet på Stadsbiblioteket.

Källvindsskolan fungerar idag
som lokaler för Komvux.
Fasaderna har slätats ut och de
karaktäristiska dragen är borta för
alltid.

byggnaderna omvandlades till kommunala
mellanskolan.
Senare blev skolan praktisk realskola,
bland
annat
med
samreal
och
handelsutbildning.
Därefter
tog
grundskolan vid.
Både kasernhus och gymnastiksal har
genom årens lopp byggts om och har
därmed förlorat sina ursprungliga drag.
Förutom militärskolan kom försvaret att
spela en viss roll vid utvecklingen av
Norrköpings stads förstadsbildningar.

Stor militärförläggning
I Vilbergen hade innan sekelskiftet S:t
Johannes socken, som då inte var
inkorporerad med staden, problem med en
”vild” byggexplosion.
Det gick så långt att kommunalstämman
förbjöd all framtida bebyggelse i
Vilbergen.
Trotsiga nybyggare fortsatte dock och nu
trädde Norrköpings stad in i bilden.
Genom diverse processer lyckades man
komma över själva marken, för att sedan
arrendera ut tomterna till dem som hade
byggt. Som anledning åberopades att
Vilbergen skulle förvandlas till en stor
militärförläggning.
Det visade sig dock att armén inte var

