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Familjen Barthelssons fotosamling (PS:203)

Samlingen 
Samlingen består av 16 digitala fotografier från Lindholmen.
 
Leveranser
Leverans 2005-115 inlämnades 2005-12-22 av Jan Barthelsson, Örebro.
 
Avtal
Avtal PS:203 anger digitalt fotografiskt material upplåtes till stadsarkivet med alla former av 
upphovsrättsliga förfoganden, d.v.s. också överföring till allmänheten, men nu känd teknik så väl som 
framtida teknik (immateriell rätt). Stadsarkivet får under obegränsad tid fritt förfoga över materialet. 
Publicering sker med respekt och angivande av fotograf och bildkälla (materiell rätt).
 
Övrigt: Om Lindholmen 
Lindholmen är en s.k. gammal ö, dvs. den fanns redan före den stora sjösänkningen som blev klar 1892 
och gav Hjälmaren det vattenstånd den har idag, c:a 23 m över havet. I historien har Lindholmen varit 
känd som sjömärket "Kolja uddar". Man brukar skämtsamt säga att Hjälmarens vattenyta ligger i höjd 
med kyrk-tuppen på Arboga kyrka. Så långt man kan se tillbaka har Lindholmen tillhört det närliggande 
herresätet Äsplunda sedan 1600-talet då släkten Bonde var ägare och sedermera av nuvarande ägarna 
Mörner. År 1901 såldes Lindholmen till grosshandlare Alfred Bergwall i Örebro som året därpå (1902) lät 
byggmästare Nils Nilsson i Kolja uppföra den byggnad som bilden visar och som kom att fungera som 
sommarbostad åt familjen Bergwall. Kommunikationerna mellan stad och landsbygd var vid denna tid 
bristfälliga eller obefintliga. Hästskjuts landvägen eller ångbåt sjövägen. Dels genom att bygga en rejäl 
brygga på öns västra sida, samt dels att han var stor aktieägare i Ångfartyget Hemfjärden så kunde 
Bergwall ha god förbindelse med Örebro genom att just ångfartyget Hemfjärden i veckosluten anlöpte 
även Lindholmens brygga.
 
Förtecknat 
2005-12-22 Marie Esplund-Lynn
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Serierubrik

Digitala fotografier

Seriesignum

K1

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1920-1942 16 stycken digitala fotografier från Lindholmen
 
Inlagda i Bildarkivet med bildnummer PS-203-001 -- 017
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