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Omslaget
Till detta nummer av Aktstycket
har vi lånat omslagsbilden från
tidningen Vi:s julnummer 1937.
Tidningen Vi hette från början Konsumentbladet och grundades av Kooperativa förbundet
och kom ut första gången 1913.
Omslagsbilden är målad av
Curt Peters (1900–1982) som
var en mångsidig konstnär,
verksam som målare, grafiker
och skulptör. Mest känd är han
dock som tecknare och illustratör av t.ex. filmaffischer, böcker
och tidningar.
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Fullt hus på Arkivens Dag
Som vanligt var det full fart på
ArkivCentrum på Arkivens
Dag. Dagen inleddes med att
Kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom invigde
Örebroveckan för mänskliga
rättigheter. Senare på dagen så
föreläste Kristina Ekero Eriksson om Årstafrun. Föredraget

var mycket uppskattat.
Årets tema för arkivens dag
var Välkommen hem, utställningar på temat handlade bland
annat om egnahemsrörelsen,
statarbostäder och hemmafruar.
Traditionsenligt var det också
den mycket uppskattade tipspromenaden.

Kristina Ekero Eriksson
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ArkivCentrum har ju som
tradition att bjuda in intressanta
föreläsare lagom till Hindersmässan. Som Hindersmässoföreläsare 2017 kommer vetenskapsjournalisten Karin Bojs
som skall föreläsa utifrån sin
nya bok Svenskarna och deras
fäder – de senaste 10 000 åren.
Boken är en fortsättning på
hennes bok Min europeiska familj - de senaste 54 000 åren som
2015 belönades med Augustpriset för bästa fackbok.
Mer information finns på
tidningens baksida.
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DNA på Hindersmässan
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En symbolernas
ödmjuka mästare

Kurre och Sim-Sam

Lars Eklund har sedan länge varit
känd som en skicklig och produktiv tecknare. Men en doldis vad
gäller helheten och halten i hans
konstnärliga gärning. Mestadels
hänvisad till fritiden.
Det beror nog delvis på hans
anspråkslösa väsen och kravlösa
generositet
med sin
tid. Vi
lever i
en tid då
det är viktigt att ständigt
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n bild är inte alltid
vad vi tror att den
är. Den kan ha en
djupdimension – en bild i
bilden. Bilden som ikon.
Ett konstverk som öppnar upp mot det fördolda
– det andliga.
En tankegång inspirerad av Ulf Linde,
akademiledamot, författare, konstkritiker och
musiker som kan ge en nyckel till
Lars Eklunds komplexa bild- och
symbolvärld med stor kommunikativ bandbredd – från det mest
vardagliga till det allra heligaste.
Örebrotecknaren, illustratören,
skribenten och kyrkokonstnären
som avled tidigare i år.

marknadsföra det
egna varumärket och den egna
kompetensen till ett
marknadsmässigt
pris. Ett tänkande helt främmande
för Lars Eklund som tyckte att det
räckte med den lön han uppbar
från sina fasta anställningar.
– Lars tyckte inte heller att han
gjort så mycket. Han kunde titta på
skulpturer och säga att det där har
duktiga människor skapat, berättar
hustrun Ia vid mitt besök i deras
våning vid Oskarsparken.
Ändå har hans emblem, logotyper och märken satt otaliga
avtryck i vår visuella vardag under
årtionden utan att vi ens är medvetna om det.
Örebro-Kurirens ekorre, innebadhusens glade Sim-Sam på väg
ner i spat, eleganta loggor åt Windahls trafikskola, Smörgåsbutiken
Drottninggatan och Kulturstråket för att lyfta fram några av de

Lars Eklund med Örebro-Kurirens
ekorre samt neonskylten som än
idag pryder Smörgåsbutikens skyltfönster. Nederst på sidan Sim-Sam.

hundratals loggor som han skapat
med anknytning till staden med
omnejd.
Stadens föreningar har välsignats med innehållsrika och
formsköna loggor; till exempel
Bernadotte-sällskapet i Örebro
och Örebro läns idrottshistoriska
sällskap (Ölis) som låg honom
varmt om hjärtat.

ÖK, NA och Bofors

Lars Eklund kom till Örebro 1948,
där han fått arbete på Alcometaller.
Han kom närmast från en kontorsanställning på Nordiska Kompaniets verkstäder i Nyköping. Hans

yrkeskarriär fortsatte sedan som
tecknare på Örebro-Kuriren och
Nerikes Allehanda.
Så småningom sökte han sig till
Bofors informationsavdelning
– där han i nästan tjugo år producerade utbildnings- och informationsmaterial och skötte utställningar och företagstidningen.
Han skapade loggor år företaget
men också åt ishockeyklubben där
det karakteristiska B:et med en
genomkorsad pil ingick.
Till Karlskogas 400-årsjubileum
ritade han en kanon originellt nog
med fyra blommor i eldröret, en
för varje århundrade. En symbolisk jubileumssalut som gjorde
avtryck. Liksom det strama emblemet för Alfred Nobels Björkborn.
Detta nästan osannolika flöde
av komplexa symboliska gestaltningar i form av loggor, emblem
och märken för allt mellan himmel
och jord är ett livsverk i sig.
Icke att förglömma en kreativ
spin off i form av prisbelönta
hängsmycken, tallrikar med sköna
Örebromotiv och andra souvenirer med lokal identitet.

Påvlig guldmedalj

Men än större tyngd har Lars
Eklund som kyrkokonstnär. Det
vittnar meritlistan vältaligt om.
Den upptar mängder av symboliska gestaltningar och konstnärliga utsmyckningar i andens
världsliga rike av byggnader
och institutioner. Somliga
av dem har väckt internationellt gensvar och fått
spridning utanför Sverige.
Johannes Paulus II:s besök
i Norden 1989 var en kyrkohistorisk händelse och
världsnyhet. Där fick Lars
Eklund tillfälle att visa vad
han gick för. Vatikanen
hade nämligen uppdragit
åt honom att skapa alla
emblem, sigill, märken
och brevpapper för besöket.
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På något outgrundligt sätt hade
Katolska kyrkan upptäckt hans
kompetens på området.
Vatikanens guldmedalj glimmar
på bordet i höstskymningens infallande bleka ljus.

Knotigt handslag

1989 var ett intensivt och kreativt
år i hans konstnärsliv. Då var det
också kyrkomöte i Örebro på
temat människor i ett vägskäl.
Lars Eklund stod för emblemet.
Vem annars! I en intervju i Nerikes Allehanda berättar han om
verket: Att emblemets perspektiv
är inspirerat av Petersplatsen i
Rom sedd ovanifrån tillsammans
med anspelningar på Petrus och
Paulus och kristna symboler som
fisken och brödet. På mötet fick han tillfälle att få
skaka hand med Moder
Teresa. Hon räckte
honom sin
”knotiga
hand”. Den
glömde han
aldrig.

Mild
ekumeniker

Svenska kyrkan
var en viktig del av Lars
Eklunds liv. Hans tro var
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stark men samsades väl med hans
milda ekumenik. Han ville överbrygga dogmatiska motsättningar
och sociala skrankor inom kristenheten. Det framgår tydligt av ett
debattinlägg i Nerikes Allehanda
1972 under rubriken ”Kyrkan
måste nå arbetarrörelsen”.
Det var hustrun Ia, kyrkvärd i
många år, som inspirerat honom
till att fördjupa sig i den kristna
symboliken och kyrkans historia,
berättar han i en intervju.

Nygammalt kyrkfönster

Det första uppdraget att utsmycka
en kyrka fick Lars Eklund av
Almby församling 1980. Uppgiften var att rita ett nytt kyrkfönster
med placering ovanför dopfunten.
Glasmästaren Lars Restadh
skulle stå för den praktiska
utformningen.
Lars Eklund tog
sig an uppgiften med
utgångspunkt i den
medeltida
dörren från
1100-talskyrkan som finns på
Länsmuseet. Dörrens järnbeslag, med ett

Kyrkfönstret i Almby kyrka.
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kors som grundmotiv, hade redan
1969 inspirerat honom till att
skapa ett hängsmycke – prisbelönt
vid kommunens souvenirtävling.
Nu fick motivet ta en central
plats i fönstret. Genom att foga
in den medeltida symbolen i en
ny form skapade Lars historisk
kontinuitet. Det nya fönstrets
färgsättning harmonierar också
med korfönstrets färger. Alla med
en symbolisk funktion. De runda
vita fälten i glaset står för Kristi
bröd. Det gröna för det jordiska
växandet och det blå för himlen.
Återigen denna noggrannhet att
symboliskt ladda innehållet i ver-
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ket och att låta gammalt och nytt
förenas.

Världens ljus

Tre år senare, 1983, var det dags för
hans ”livs uppdrag” som han uttrycker det i en NA-intervju. Han
är då glad och stolt över att han
fått ansvaret för den konstnärliga
utsmyckningen av nya S:t Mikaels
kyrka. Återigen samarbetade han
med glasmästaren Restadh.
Uppdraget gladde Lars extra
mycket, eftersom familjen bodde i
Hjärsta på 60-talet när S:t Mikaels
kyrka invigdes i det gamla sädesmagasinet.
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Projektförslaget fick dopnamnet
”Världens ljus” och korfönstret
”Himlavalvet”. Allt laddat med
kristen symbolik. Han har låtit
sädesmagasinets gluggar som har
formen av liksidiga trianglar gå
igen i korfönstret: Treenigheten,
Gud Faders allseende öga och det
himmelska ljusets strålar bildar en
visuell kristen treklang i antikglas
som går i ljusblått, brungult och
transparent.
Längst ner på korväggen svävar
naivistiska mjuka figurer i ljusa
kulörer. En del liknar gammaldags
bokmärkesänglar. En korvägg med
en låten-barnen-komma-till-migkänsla.
Det höga krönta korset är ett
symboliskt kraftverk. Korstypen
är latinsk, vanlig under den tidiga
medeltiden, berättar han i intervjun. Det har tolv öppningar som
symboliserar de tolv apostlarna
och det brutna brödet. De halvcirkelformade skivorna av bladguld
står för Gud som givare och människorna som mottagare ”i givandets och mottagandets skålar”.
Korsets svängda form anknyter
till den gamla bron över ån som
gett Längbro församling dess
namn. Och har en mäktig kristen
klangbotten: korset är de kristnas
bro till tro, frälsning och evigt liv.

FOTO: ROLF LINDELÖF/PRIVAT SAMLING

Likt en Michelangelo

Själva arbetet innehöll förutom
mödan också lustfyllda ögonblick
av musik till arbetet. Barndomsvännen och kyrkomusikern Erling
Thuringer, grundlärd legendarisk
lärare på Karolinska skolan, satt
ofta vid orgeln och spelade medan
Lars hängde likt en Michelangelo i
skapartagen under kyrkotaket. Det
berättar entreprenören Gunnar
Thuringer, Erlings son och Lars
gudson.

Lars Eklund visar korväggen och
korset i S:t Mikaels kyrka.
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Emblem och sevärdheter

Lars har också arbetat i mindre
skala för kyrkan och skapat en
mängd lokala och nationella
församlingsemblem. Närmare ett
hundratal. Mestadels till församlingar i Mellansverige.
Hans genialt enkla symboliska
gestaltning av sjukhuskyrkans
uppgift med bilden av en avbruten
kvist, som skjutit ett nytt läkande
skott i blomning, väckte
gensvar både nationellt och
internationellt. Emblemet
används i Sverige, Tyskland
och Ungern.
Dessutom
hann han med
att illustrera allt
från Strängnäs
stifts årsböcker till Gunnar
Åslunds bok ”Idrott att minnas” utgiven av Ölis. Och
han har producerat mer än
400 illustrationer till Carl
Anders Lind
sténs bokskatt om
sevärdheter i Örebro, Närke och
Bergslagen.
Mörkertalet när
det gäller
Lars
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illustrationer är förmodligen stort.

Det mesta ogjort

Lars Eklund odlade en
mängd intressen och läste
kopiöst mycket: Historia, konst,
litteratur, botanik, ornitologi. Det
var kultur liksom idrott i allmänhet och ÖSK i synnerhet. Hans
första teckning publicerad i NA
våren 1951 föreställde kuriöst nog nedflyttningsspöket.
ÖSK låg nämligen pyrt till i
Allsvenskan.
Det ornitologiska intresset
resulterade i ett
häfte om Erik
Rosenberg, den
svenska ornitologins portalfigur, med det suggestiva titeln
”Sirri Py Längtans fågel”.
Lars gillade att läsa tidningar och saxade artiklar
han tyckte om. Ständigt
skissade han på pågående projekt
och idéer och hugskott att arbeta
vidare med.
Ia guidar mig i hans rika pärmsamling med kreativa uppslag. Det
som inte hanns med. Alla kreativa
människors tyngande tillkortakommande. Men konsten är
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Till vänster: Eklunds illustration
av nedflyttningsspöket 1951.
Ovan: Sjukhuskyrkans symbol.
Nedan: Ett axplock av de
logotyper och emblem Eklund
skapat.

lång och livet mer eller
mindre kort. Lars liv blev
långt, rikt och produktivt.
– Det mesta är ogjort, sa han.
Han lärde sig mycket om allting
och hade en hel del kontakt med
konstnärskollegorna Bertil Bagare, och Lennart Kindgren. Han
hämtade inspiration ur naturen,
byggnadskonsten och historien.
Han var mycket noggrann, en
perfektionist som lade ner massor
tid på alla uppdrag. – Det är tungt
och tomt efter honom, säger Ia.

Finstämd vänskap

Erling Thuringer var viktig för
honom som vän och intellektuell sparringpartner. När de två
språkkunniga herrarna träffades
kunde det hända att förtjänsterna
hos olika Bibelöversättningar till
moderna språk i förhållande till
Bibelns grundspråk avhandlades. Inte
på något
skrytigt
elitistiskt
sätt. Deras
kunskaps-
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törst var lika stor som deras nyfikenhet och finstämda vänskap.
De var båda inflyttade sörmlänningar. Lars är född i Järna och
Erling i Enhörna. Deras livsvägar
möttes på Södertälje läroverk där
Lars tog realen. Lars finns med
i Erlings självbiografi ”Tid att
minnas” och står naturligtvis för
omslagets teckning. Av den framgår att Lars tidigt var en driven
tecknare som fick alla i klassen att
häpna och flickorna att tindra med
ögonen.

Symbolernas mästare

Lars Eklund hann också utveckla
en annan sida. Han diktade vad
Jeremias i Tröstlösa kallade fägnerim. En hjärtevärmande genre av
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små hyllningar i vers och bild till
nära och kära som har bemärkelsedagar av olika dignitet.
Jag fick själv ett vänligt brev från
honom med anledning av mitt
skrivande om Jeremias och ÖSK.
Där han helt enkelt konstaterar
att det är ”kul med kultur i alla
former”.
Med Lars försvann inte bara
en lågmäld symbolernas mästare
– utan också något av en renässanshumanist som skulle ha kunnat säga om sig själv med någon
överdrift: Intet mänskligt är mig
främmande. En replik ur en pjäs
av romaren Terentius. Som han
säkert kände till.
Men repliken skulle inte ha legat
rätt i hans mun. Tvärtom när han
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berättar om sitt skapande närmar
han sig Karlfeldts enkla målaregesäll: Han lyfter bara fram det
som redan finns, berättar han i en
intervju. En sympatisk ödmjukhet.
Men det ska till hårt arbete för att
nå någonstans. Lars var nog väl
blygsam ibland.
I livsvimlets yra fick vi aldrig
tillfälle att språkas vid. Nu när jag
famlande nalkats konturerna i
hans kopiösa konstnärliga livsverk
känns det som en nåd som förnekats mig.
Dixie Ericson
Nedan: Omslagspapper tecknat av
Eklund som togs fram till Örebros
700-årsjubileum 1965.

V

id slutet av 1800-talet
uppstod egnahems
rörelsen i Sverige. Tanken
var att hjälpa mindre bemedlade
personer att skaffa sig en egen
bostad. Inledningsvis var det
främst jordbruksarbetare och
småbrukare som byggde sina ”egna
hem”. Ofta var det ett litet hus med
tillhörande småjordbruk som man
skulle kunna bruka utan att förlita
sig till anställd personal.
Men under 1900-talet spred
sig rörelsen även till städerna. I
takt med att industrialiseringen
tilltog ökade behovet av bostäder
i städerna. Ibland var det större
företag som styckade upp tomter
på mark som de ägde och sålde till
de anställda.
Hur de olika egnahemsområdena uppstod skiljer sig en del,
ibland köpte man en tomt på ett
uppstyckat område där man kunde
bygga sitt hus själv, i vissa fall bildades en förening som gemensamt
köpte in mark och hjälptes åt att
bygga husen. Det förekom även att
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man kunde köpa ett färdigbyggt
hus.

Egna hem i Motala

Den första egnahemsföreningen
bildades vid Karlströms bruk,
strax norr om Motala, 1892. Föreningen kom senare att fungera
som en slags förmedlingsförening
för egnahemsbebyggelse över hela
Sverige. År 1893 flyttade man sitt
säte till Motala och kallade sig
Föreningen Egna hem i Motala
u.p.a. Föreningen köpte in ett stort
antal fastigheter på olika håll i
Sverige som man
sedan styckade
upp och gjorde
egnahemstomter av. Det första

Bild från egnahemsområdet i
Brånshult.
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egnahemsområde som föreningen
kunde förmedla var Brånshult
norr om sjön Boren i Östergötland
1897.

Egnahemslån

Ett av egnahemsrörelsens mål var
att engagera staten i frågan om
lån till dem som ville skaffa sig ett
egnahem. Så skedde också med
inrättandet 1904 av statens egnahemslånefond. I både Danmark
och Norge hade sådana fonder
redan införts. Framför allt skulle
lånemedlen användas för egna-

UR FÖRENINGEN HAGABY EGNA HEMS ARKIV
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hem på landsbygden. Men det gick
att låna till egnahem i städerna
men med begränsningen att de
skulle ligga utanför stadsplanerat
område. Med möjligheten till statliga egnahemslån växte egnahemsrörelsen till sig runtom i landet
med nya egnahemsföreningar och
egnahemsbolag.

Propaganda
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Initiativet till att bilda en förening
togs av folkskolläraren vid Hagaby
skola F. O. Söderström. Söderström hade någon gång under 1902
eller 1903 bevistat ett föredrag i
Vasakyrkan i Örebro. Vid föredraget visade väckelsepredikanten
Waldenström skioptikonbilder
och berättade om egnahemsbildningar i landet. Söderström bestämde sig för att försöka få igång
ett egnahemsprojekt i Örebro.
Han kallade till ett möte med
arbetarna vid Örebro pinnstolsfabrik för att väcka intresse
för egnahemsidén, men de var
skeptiska och ville inte vara med
på projektet. Söderström gav sig
inte utan kallade till nya möten där
han försökte få industriarbetare
att sluta sig samman för att skapa
ett egnahemsområde i Örebro. Till
slut så lyckades han engagera en
tillräckligt stor skara arbetare
vid statens järnvägars
centralverkstäder, CV,
som
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ville vara med på att försöka jobba
för ett eget hem på en egen tomt.

Kapital och mark

När man väl lyckats bilda en sammanslutning kom nästa utmaning,
att skaffa tillräckligt kapital för att
kunna köpa ett passande markområde för det blivande egnahemsområdet. Man fick erbjudande om
att köpa ett område vid Hagaby,
strax norr om staden, men man
saknade kapital så affären gick om
intet.
Vid tillfället för erbjudandet
av marken hade man kontaktat
Föreningen Egna hem i Motala för
att få hjälp med förmedling av lån
eller lån på annat sätt. Av någon
anledning ville Motalaföreningen
inte hjälpa till. Man hade även vänt
sig till stadens liberale riksdagsman E.A. Nilsson men han ville
inte hjälpa till, han menade att
detta skulle leda till att arbetarna
skulle lämna Örebro stad och
därmed skulle staden gå miste om
skatteintäkter.
Detta fick många att tappa lusten
för projektet och man var nära att
överge hela projektet, men man
samlade sig och började se sig om
efter ett nytt område.

Stadsarkitekt Dahlander
Efter motgångarna uppvaktade
man stadsingenjören
Karl Davidsson

9
men även där blev det nobben.
Men i ett angränsande rum satt
stadsarkitekt Magnus Dahlander
som troligtvis hade hört diskussionen på stadsingenjörens kontor.
Han bad att få mer information
om planerna på ett egnahemsområde på norr. Dahlander blev
mycket engagerad av idén och
bestämde sig för att hjälpa till med
projektet.

Hagaby Egna Hem

Den 17 september 1904 samlades
man i Hagaby skolhus för det
första egentliga mötet. Då bildade
man även formellt Föreningen
Hagaby Egna Hem. Man hade
vid detta tillfälle även fått ett nytt
erbjudande om att köpa ett stycke
land i Hagaby, precis utanför stadsgränsen. Mötet beslutade att man
skulle köpa detta.
Problemet var nu att få tag på
pengar. Man vände sig till Örebro
läns Hushållningssällskap och
frågade om de hade möjlighet
att administrera ett lån ur den
av riksdagen nyligen inrättade
egnahemslånefonden, men på
Hushållningssällskapet ville man
inte stå som garant för föreningen.
På förslag av baron Gustaf Otto
Djurklou vid Örebro juridiska
byrå ombildade man sig till en
ekonomisk förening och kunde på
så sätt på egen hand söka pengar
ur fonden.

Hagaby egnahemsområde 1910.

Som fristående förening var
man den första i Sverige som sökte
pengar ur fonden. Lånet beviljades och köpet av marken kunde
genomföras. Man fick tillträde till
marken den 1 juli 1905 och samma
dag togs det första spadtaget för att
anlägga gator och öppna platser.
Området hade styckats upp i 31
tomter och stadsarkitekt Dahlander bistod med ritningar till 30 av
de hus som skulle byggas.

Egen kraft

Medlemmarna stod själva för
bygget av området. De flesta bör
närmast ha jobbat dygnet runt
då detta var ett arbete som utfördes efter det ordinarie arbetet på
CV. Ett talesätt i Hagaby var att
medlemmarna ”fick ha spaden till
sängkamrat”. Det var dessutom
en bra bit att gå till området och
några ordentliga vägar dit fanns
inte. Det berättades att kvinnorna
fick ta på sig galoscher för att ta
sig torrskodda till bygget för att
lämna kaffe och smörgåsar till sina
män. Galoscherna gömdes i någon
buske i stadens utkant för att man
skulle slippa att gå med dem genom staden.
Det arbetades hårt i Hagaby
under sommaren och hösten 1905.
Den 12 juli togs det första spadtaget till den första husgrunden och
den 10 oktober kunde 23 familjer
flytta in i sina egna hem. I de flesta
fall var det bara köken som var
färdiga inomhus men det var tillräckligt för medlemmarna för att
kunna tänka sig att bo där.
Under följande år inköptes ny
mark och området växte ytterligare med fler tomter och hus.

Rekonstruktion av den så
kallade Hagabyexpressen.
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Hagabyexpressen

flesta områden i Längbro. Längbro
landskommun låg som en halvmåne norr och väster om Örebro,
angränsande till staden.
Efter Hagaby följde Rosta 1906,
Rynninge 1908, Västra Mark,
Hjärsta och Ulvåsaområdet 1910,
Holmen I 1917, Nya Hagaby 1919,
Älvtomta 1920, Holmen II och
Kullen I 1922, och Mark 1923.
Det som tidigare varit åkrar och
stenhagar hade på något decennium förvandlats till villaområden
med prunkande trädgårdar.

Då de flesta i Hagaby egnahemsområde var anställda vid SJ:s
centralverkstäder så upprättades
den så kallade Hagabyexpressen
mellan Hagaby och Centralverkstäderna. Tåget Hagabyexpressen
gick varje dag med regelbundna
turer fyra gånger om dagen mellan
villaområdet och arbetsplatsen: på
morgonen och sedan fram och tillbaka vid lunch så att de arbetande
kunde äta hemma och så en sista
gång vid arbetets slut på eftermiddagen.

Längbro

Med tiden uppstod det fler
egnahemsområden i Örebros
utkanter. Då lån inte beviljades för
egnahemsanläggande på stadsplanerade områden så anlades de

Rosta Egna Hem

Den 13 augusti 1901 bildades en
filialavdelning till Föreningen
Egna Hem i Motala i Örebro.
Initiativtagare var troligtvis herr F.
Cederström, en tidigare medlem i
Motalaföreningen som flyttat till
Örebro. Vid ett möte i Templarlo-

UR FÖRENINGEN HAGABY EGNA HEMS ARKIV
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kalen på Klostergatan 20 tecknade
sig 13 medlemmar för sammanlagt
100 andelar à 10 kr.
I december 1904 föreslog fabrikör Erik Granqvist att man skulle
göra en framställan hos huvudföreningen om att köpa tio tunnland
jord från egendomen Rosta väster
om Örebro. Huvudföreningen
gick med på detta och i april 1906
köptes området som styckades upp
i 62 tomter.

Rynninge Egna Hem

UR ÖREBRO STADS FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENINGS ARKIV

År 1903 bildades filialen nr 112 C.V.
Örebro av Föreningen Egna Hem
i Motala. Medlemmarna bestod av
arbetare vid SJ:s centralverkstäder.
År 1905 inköptes ett jordområde
som angränsade till verkstadsområdet i norr. Men köpet överklagades och Kungl. Maj:t beslutade
om en försäljning via en offentlig
auktion. Detta var ett bakslag för
filialen då det var ett perfekt läge
för ett egnahemsområde för dem.

December 2016
Vid auktionen ville man dock
inte låta de övriga intressenterna
förstå att detta var för dem ett
begärligt område och som skulle
kunna trissa upp priserna. Föreningen Egna Hem gjorde då en
överenskommelse med en lantbrukare att han skulle buda på jorden
för föreningens räkning. Då arbetarnas löner inte var så höga fanns
det dock ett tak för hur mycket
man hade möjlighet att betala för
jorden.

Snusdosan som tecken

Vid auktionen fanns det en representant från föreningen med. För
att lantbrukaren inte skulle buda
för mycket hade man gjort upp om
att representanten skulle hålla en
snusdosa i handen och om priset
blev alltför högt så skulle han stoppa ned dosan i fickan. Dosan kom
aldrig ned i fickan och föreningen
kunde köpa marken för 80 500 kr.

11

Lotterivinst

Vid industri- och slöjdutställningen i Örebro 1911 kunde man
vinna en egnahemsvilla. Villan var
placerad vid utställningsområdets
entré på Karolinska läroverkets
skolgård. Villan var fullt inredd
och möblerad och i badrummet
fanns dessutom ett ihopfällbart
badkar. Badkaret var konstruerat
av kapten E. B:son Lilliehöök,
som dessutom gjort husritningen,
bestod av en järnställning på vilket
man hängde en ”balja” av impregnerat tyg.
Vid utställningen kunde man
köpa en lott för 2 kronor där priset
utgjordes av den fina villan. Den
var värderad till 6 000 kronor och
i priset ingick även möblemanget
värt 2 000 kronor samt tomten på
Rynninge Egna Hemsområde som
var värderad till 3 000 kronor. Villan ligger idag på Kronovägen 15 i
Rynninge.
Andreas Jeppsson
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FOTOGRAFIER: LÄNSRADION
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ett av de mindre arkivrummen
på ArkivCentrum huserar
sedan februari 2016 något som
heter Länsradion. Ett lite kaxigt
namn på en ny, alternativ radio
som riktar sig främst till de äldre i
länet.
Varje vardag mellan 10-13 spelas
musiken som de känner igen, varvat med intressanta gäster, aktuella
intervjuer, tävlingar, skivönskningar, lantbruksnytt, kultur, mattips,
radiodoktor och inträngande fakta
om småfåglar!
Nästan varje vecka hörs förresten en återkommande programpunkt: Håkan Henriksson har
grävt fram ett fynd från ArkivCentrums hyllor.

Pånyttfödelse

Samtidigt är det en slags pånyttfödelse av det som på 1920-talet kom
att kallas för ”rundradiorörelsen”.

Det var på den tiden små radioföreningar -eller klubbar som bildades av radioamatörer och unga
ingenjörer. På Teknis i Örebro
anförde lektorn Folke Ericsson en
hel hord av sådana. De monterade
upp 15 meter höga antenner på
den slottsliknande skolans tak och
en av fysiksalarna förvandlades
till radiostudio. Det redan stora
intresset för radio i Örebro ökade
då ännu mer och när Radiotjänst
började 1925 hjälpte ”Örebro rundradio” till att - tillsammans med
sina lokala program - vidaresända
de riksprogram som annars skulle
ha stannat i huvudstaden. Radioklubbens styrelseprotokoll och lite
annat ”radiogodis” finns bevarade
på ArkivCentrum.

Från Kumla till Örebro

Förra året bildades så föreningen
Länsradion, Örebro län, för att

Från ett litet rum på ArkivCentrum
sänds det radio ut över hela länet.
Överst: Irene Welander och Tommy
Sundqvist.
Till vänster: Bosse Jardler.

bilda grunden i den programverksamhet som startade på allvar i
februari 2016. Vi hade sänt några
månader på försök från Radio
Sydnärkes studio i Kumla, men
sedan länge sökt en egen studio någonstans i Örebro. Bland
inbundna årgångar av Vecko-Journalen och protokoll från nykterhetsloger satte vi upp ett tillsågat
studiobord och satte fram inlånade
mikrofoner och ljudmixer på det
och klämde in några stolar så att vi
även kunde ha ett par gäster.
Den lilla studion är en lycklig
kombination av gammal så kal�lad analog teknik - riktiga reglar
som man kan dra upp och ner
- och modern digital teknik som
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för ljudet via kompressorer ut på
Internet som ettor och nollor och
ut till våra sex olika sändare. De
kan tillsammans faktiskt nå nära
100 000 lyssnare i länet.
Vi är precis så många (eller kanske så FÅ) att vi kan köra tretimmarsprogram varje vardag. Flera
av oss har ett gediget syndaregister
från den professionella radion
(Sveriges radio) eller lång erfarenhet från Närradion.

Proffs som jobbar ideellt

Länsradion har få motsvarigheter
i landet. Full av ovanliga kombinationer. Just detta att vi är radioproffs som jobbar gratis, i en ideell
förening. Att vi använder närradions sändare för att göra en Public
service radio, alltså en radio som är
riktad till den stora allmänheten.
Vi har från den radion också tagit
med oss ideal och etik som handlar om opartiskhet, oberoende och
höga journalistiska ambitioner.
Vi har INTE tagit med oss synen
på publiken som landet största
kanal för så kallad sällskapsradio
har, nämligen P 4. Där prioriteras
av någon anledning 34-59 åringarna, trots att man har i uppdrag
att nå ALLA från 34 och uppåt.
Orsaken är att P 4 vill konkurrera
med den kommersiella radion om
den yngre publiken, men därmed
struntar de i den äldre. Därför ser
Länsradion ett viktigt motiv i att ge
de äldre en radio som passar dem,
även om vi än så länge bara kan
sända tre timmar om dagen.
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dersökningar som visar på en publik om MINST 5-6 000 personer
varje dag. Då har man bara hunnit
mäta några månader av vårt första
år. Ändå har vi redan fördubblat
lyssningen på närradio i vårt län
sedan vi började sända. Samtidigt
startar nu Sveriges Radio en kanal
på nätet där de spelar sådan musik
som de äldre ”saknat”.
Det ser vi som en välkommen
kursändring. Tidigare har det
alltid hetat att SR:s musik i P4 bygger på de lyssnarundersökningar
som regelbundet görs. Nu har SR
förstått att det är stora grupper
seniorer som saknar sin musik och
sina ämnen hos dem. Frågan är
väl om det räcker med en ganska
okänd kanal på Internet för att
locka dem tillbaka. Vi på Länsradion tror på en bra blandning
av musik och intressanta lokala
inslag, lokala intervjupersoner och
programvärdar som du känner
igen. Det hörs att
Länsradion gillar
schlagers, dansoch instrumentallåtar, 50-, 60- och
70-talshits
och till och
med lättare
jazz- och
populära
klassiska
låtar. Men
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drar sig heller inte för att spela de
nyaste, sköna låtarna - särskilt om
det är äldre, välkända artister som
gör dem.

Sändningar dygnet runt

Vi väntar med spänning på kommande mätningar då vi har hunnit
sända hela mätningsåret. Vi ser
redan hur våra annonsörer ökar
och därmed kan vi lyfta näsan lite
ovanför vattnet och vi umgås idag
med planer på att både sända mer
och att tillsammans med våra vänner bland närradioföreningarna
skapa en länskanal som fungerar
dygnet runt.
Ja, så har vi faktiskt idag, vintern 2016/2017, slutit cirkeln, byggt
en bro över mer än 90 år från
den allra första radioföreningen i
Örebro.
Martin Dyfverman

Påverkat SR

Överst:Artikelförfattaren Martin
Dyfverman.
Mitten:Anita König som gästas av
Magnus Wetterholm.
Längst ned: Lars-Åke Stenström.

FOTOGRAFIER: LÄNSRADION

Kanske kan Länsradion utvecklas.
Vi har just fått färska lyssnarun-

D

en 29 september i år var
det stor invigning av ArkivCentrums och Arkiv
Västmanlands nya arkivdepå i
Arboga. Över 150 personer hade
kommit för att vara med om den
högtidliga invigningen. Arkivkollegor från när och fjärran hade
kommit för att närvara.
Invigningen förrättades gemensamt av landshövdingarna i Örebro och Västmanlands län, Maria
Larsson och Minoo Akhtarzand.
Invigningen besöktes även av
många politiker från de båda länen
som uppskattade den samverkan
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som i och med detta finns mellan
de båda länen.
Tal hölls bland annat av Irene
Lejegren, Regionråd i Region
Örebro, och Torgny Larsson, ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund samt av de båda arkivcheferna Yvonne
Bergman och
Christina Sirtoft
Breitholtz.

FOTOGRAFIER: HÅKAN HENRIKSSON OCH SEPPO REMES
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Ur Arkivets dolda vrår...
...hämtar vi denna gång en reklambild för Viking lädersmorning
från Industriaktiebolaget Viking i
Örebro.
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Vi på
ArkivCentrum
önskar alla läsare en

15

God Jul
och ett
Gott Nytt År

16

December 2016

SVENSKARNA
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OCH DERAS FÄDER

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs
föreläser utifrån sin nya bok
»Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren«. Boken
är en fortsättning på hennes
bok »Min europeiska familj - de
senaste 54 000 åren« som 2015
belönades med Augustpriset för
bästa fackbok.
Karin Bojs var tidigare
vetenskapsredaktör på Dagens
Nyheter och är hedersdoktor vid
Stockholms universitet.

Plats: ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro
Tid: Onsdagen den 25 januari kl. 18.30
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DE SENASTE 11 000 ÅREN
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