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Hans Anderssons fotosamling (PS:196)

Fotografen 
Hans Andersson föddes 1912 och avled 2000. Han var ursprungligen från "norr" i Örebro och familjen 
bodde bland annat på Gamla gatan. Hans arbetade inom skoindustrin på skofabrikerna Oscaria, Marks 
och Rex. Först var han skofabriksarbetare men arbetade sig upp till förman.
Redan som 12-åring började han fotografera och dokumenterade familjen men även stadens förändring. 
Förutom fotografering var han en hängiven frimärkssamlare och tyckte om att arbeta i trädgården
De sista åren bodde han på äldreboendet Gillet på Klostergatan och där kunde han ta en del bilder över 
byggnationen i grannkvarteren.
 
Samlingen 
Fotosamlingen består av ca 1500 diabilder i format 24x36 mm med Örebromotiv. Bilderna förvaras i 24 
diabildslådor med 2 magasin i varje. Magasinen är uppdelade stadsdelsvis, Norr, Söder, Öster och Väster 
och är uppmärkta med färgkoder. Till bilderna finns ett register i 3 häften.
Efter ordnande och skanning publicerades 1121 fotografier i Barilarkivet.
 
Leveranser
Leveranser kom i två delar, största delen under sommaren 2004 och de sista magasinen från norra 
stadsdelen i december 2004. En samlad leverans finns som nummer 2004-198 och daterades 2004-12-21.
 
Avtal 
Arkivhandlingarna utgör en gåva till Örebro stadsarkiv. Den av stadsarkivet övertagna äganderätten med 
full besittningsrätt innebär att ansvaret för säker förvaring, tillgänglighet för forskare, publicering samt 
ordnande, förtecknande och gallring för framtiden åligger stadsarkivet. Ovan angivet fotografiskt material 
överlåtes med full förfoganderätt till Örebro stadsarkiv.
 
Övrigt 
Hans Andersson ville, enligt dottern Ingegerd Isaksson, att samlingen skulle lämnas till Stadsarkivet i 
Örebro. På väg mot arkivet passerade de Olaus Petri hembygdsförening som scannade in dessa för egen 
del.
 
Förtecknat 
2013-06-17 Marie Esplund-Lynn
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Hans Anderssons fotosamling (PS:196)Arkiv

Serierubrik

Diabildsregister

Seriesignum

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1950-2013 - 3 häften med anteckningar med område, bildnummer och motiv
- Olaus Petris hemsbygdsförenings inventering av diabilderna 
2004
- genomgång av diabilderna på norr 2013
- genomgång av diabilderna på söder 2013
- genomgång av diabilderna på väster 2013
- genomgång av diabilderna på öster 2013
- genomgång av diabilderna, övriga 2013
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Hans Anderssons fotosamling (PS:196)Arkiv

Serierubrik

Diabilder

Seriesignum

K1

Serieanmärkning

Serien i diabilds-fickor, hängmappar.
Serien placerad i bildavdelningens klimatdepå.
Inlagd i Bildarkivet. Bildnummer PS-196

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1890-1993 Bildnummer PS-196-0001 - 1121
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