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Hans I. Erikson Arkitektkontor AB (GF:154)

Handlingar omfattar tiden 1945 - 2001
 
"Jag minns två bondpojkar, som kommo till stan med 'en yxa och en såg'. Den enkla utrustningen är 
kanske legendarisk, men jag tycker mig se de där pojkarna, undersätsiga, breda, trygga, med fräkniga, 
godmodigt grinande ansikten komma klabbande en dag vid Täby vägskäl, yxan på axeln och sågen under 
armen. Så byggde de något litet hus, och de byggde större och de byggde bland annat just Fågelsång. Till 
sist byggde de halva stan eller åtminstone fjärdedelen. Yxa och såg, ordförandeklubbor och aktiestockar, 
kista och skovel, punkt och slut."
Så skrev Hjalmar Bergman när han återskapade barndomens somrar på familjens sommarnöje Fågelsång. 
De båda bondpojkarna var förmodligen bröderna Per och Israel Eriksson, de kom från gården Gråboda 
vid Fåsjön i Noratrakten. Per Eriksson (trolig förebild till Markurell, stor, bullrig och rödhårig) kom till 
Örebro 1880 och började som snickarlärling men började snart bygga i egen regi, det första hus han 
byggde var på Hagagatan 4. Hans bror Israel var med och byggde. Snart hade bröderna startat en 
snickerifabrik, som Israel blev ensam ägare till 1898, vid sekelskiftet hade snickerifabriken 50 anställda. 
Israel fick fick två söner Oscar och Gustaf som hade tagit över snickerifabriken efter fadern. 1937 brann 
snickerifabriken ner och bröderna ville bygga upp den igen på samma plats men Örebro stad sa nej. Efter 
mycket dikuterande fick de bygga upp den lite längre söderut i Örnsro. Platsen som eldhärjats röjdes och 
där byggde Oscar och Gustaf Hagabrohus, ett för Örebro nydanande bostadsområde. Oscar bjöd in 
arkitekter att tävla om utformningen och hans son Hans Israel Erikson (född 1931), som blev arkitekt 
själv, fick bygga modeller av förslagen. Hagabrohus byggdes 1945 - 1950 och för Hans I Erikson fortsatte 
husen att spela roll, han var delägare, fastighetsförvaltare i över 30 år och även hyresgäst. Ett av hans 
sista arkitektuppdrag var som arkitekt och kvalitetsansvarig för ombyggnationen som gjordes 1995 av den 
nye ägaren.
Hans I. Erikson hade ett stort och värdefullt intresse för kulturmiljövården i Örebro inom ramen för sin 
konulterande arkitektverksamhet.
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Hans I. Erikson Arkitektkontor AB (GF:154)

F Ämnesordnade handlingar
F1 Arkitektuppdrag 1983--2001

F2 Fastighetshandlingar 1945--1972
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Serierubrik

Arkitektuppdrag

Seriesignum

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1983-2000 Idrottshuset.

2 1984 Idrottshuset.

3 1987-1993 Hållstugan.

4 1987-1993 Hållstugan.

5 1984-1985 Ånnaboda.

6 1988 Ånnaboda.

7 1987-1990 Karlslund.

8 1987-1990 Karlslund.

9 1992-1995 Norrcity.

10 1992-1995 Norrcity.

11 1996 Kvarteret Hyvlaren.

12 2001 Kvarteret Fenix.
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Serierubrik

Fastighetshandlingar

Seriesignum

F2

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Serien innehåller handlingar rörande familjens och deras bolag Hagabrohus AB ägda 
fastigheter. Lagfartsbevis, gravationsbevis med mera.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1945-1972 - Handlingar rörande bolaget Hagabrohus AB 1945 - 1964.
- Besiktningar, värderingar med mera 1945 - 1946.
- Tomterna nummer 8 och 10, kvarteret 115 Förmannen och 
tomten nummer 1, kvarteret Hyvlaren 1945 - 1950.
- Tomten nummer 12, kvarteret Förmannen 1950.
- Tomten nummer 13, kvarteret Förmannen 1950.
- Tomten nummer 10, kvarteret Förmannen 1950.
- Tomten nummer 9, kvarteret Förmannen 1950.
- Tomten nummer 11, kvarteret Förmannen 1950.
- Pantbrev Förmannen 8, 1972.
- Pantbrev Hyvlaren 1, 1972.
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