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Siv Blomkvists personarkiv (PS:106)
Om Siv Blomkvist
Siv Blomkvist föddes i Örebro den 5 januari 1882 av föräldrarna Jehubba Petrus Blomkvist (1843 - 1909)
och Karolina Augusta Berg (1845 - 1900) som femte barnet av sex syskon.
Båda föräldrarna var engagerade i Döfstumskolan i Örebro, som fadern kallats att förestå vid dess start
1875. Han arbetade då som lärare vid Manillaskolan i Stockholm.
Siv följde i sin fars fotspår och utbildade sig vid döfstumsinstitutet på Manilla efter sin lärarinneexamen i
Skara. Hon arbetade sen som lärarinna vid Döfstumskolan i Örebro från 1903 fram till sin pensionering
1942.
Siv förblev alltså Örebro trogen. Hon vurmade för sin stad, liksom för gamla ting och byggnader.
När Gamla Söder skulle rivas på 1950-talet reagerade hon på de ansvarigas ovarsamma framfart och
ovilja att dokumentera den gamla stadsdelen innan den försvann.
I stilla protest gav hon sig ut på gatorna med sitt rutade anteckningsblock, sin blyertspenna och sina
vaxkritor och tecknade - bit för bit - av kvarterets hus och gator. Hon stegade upp husens längder, och
återgav i bild och små texter dess detaljer och färger.
På 1970-talet blev hennes enkla men detaljrika skisser uppmärksammade i Nerikes Allehanda, då hon
skänkte sin kulturhistoriska samling till tidningen.
Teckningarna beskrevs då som den enda kända totaldokumentationen av Gamla Söders kåkar och
kvarter.
Fröken Siv Blomkvist levde sina sista år på Österängshemmet i Örebro. Hon dog 1980 vid 98 års ålder.
Leverans
1994-10-26, leveransnummer 76/94, inlämnat av Gillström, Nerikes Allehanda
Teckningssamlingen skänktes till Nerikes Allehanda av Siv Blomkvist under 1970-talet.
Teckningar och skisser
Skisserna var från början sammansatta gatuvis i långa rullor, men tejpen har börjat torka och falla isär.
Pappren är mycket sköra.
Baksidorna är numrerade med blyerts, ordnade efter gatuadress i den ordningsföljd de varit
sammanfogade från början, vilket gjordes av personal vid stadsarkivet vid leveransen 1994.
Teckningarna avbildar hus på söder i Örebro enligt följande
- Borgmästaregatan 1 - 2
- Drottninggatan 1 - 27 = västra sidan, 28 - 43 = östra sidan, 44 - 54 = översikt
- Engelbrektsgatan (Almbyvägen) 1 - 4
- Fredgatan (Knektbacken) 1 - 3
- Kyrkogårdsgatan (Näbbtorgsgatan) 1 - 15
Övrigt
Inga villkor för tillgång till materialet. Digitaliserat och utlagt i dokumentarkivet under 2013.
Mer information om föräldrarna och Döfstumskolan finns att söka på Internet, bl a en artikel om skolans
25-årsjubileum och makarna Blomkvists starka engagemang i tidningen Idun från 10 november 1900.
Jehubba Blomkvist finns omnämnd i Svenskt Biologiskt Lexikon som den som införde talundervisning
för dövstumma i Sverige, samt som författare till en mängd skrifter och böcker kring
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dövstumsundervisning.
Dottern Siv var medarbetare vid ett av hans verk - Biblisk historia för döfstumma - som hon även
omarbetade och utgav i en andra upplaga 1918.
Förtecknat av Carina Larsson 2013-05-15
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Siv Blomkvists personarkiv (PS:106)
F

Ämnesordnade handlingar

F1

Skisser från gamla Örebro

F2

Rivningsförteckning

Ö

Övriga handlingar

Ö1

Tidningsklipp

Arkiv
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Serierubrik

Seriesignum

Skisser från gamla Örebro

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Skisserna var från början sammansatta gatuvis i långa rullor, men tejpen har börjat torka och
falla isär. Pappren är mycket sköra. Lånas inte ut.
Digitaliserat och utlagt i dokumentarkivet under 2013.
Volymnummer

1
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Tid

Anmärkning

1952-1982
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Teckningar och skisser av hus på söder i Örebro stad 1952 - 1960
- Borgmästargatan, 1 teckning
- Drottninggatan, 51 teckningar
- Engelbrektsgatan, 3 teckningar
- Fredsgatan, 1 teckning
- Kyrkogårdsgatan, 8 teckningar
.
Häri även
Serie F2 Rivningsförteckning
Serie Ö1 Tidningsklipp
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Serierubrik

Seriesignum

Rivningsförteckning

F2

Serieanmärkning

Digitaliserat och utlagt i dokumentarkivet under 2013.
Volymnummer

-

Tid

Anmärkning

1953-1964

Förteckning över rivingsdatum för husen på Drottninggatan,
Kyrkogårdsgatan och Näbbgränd.
Ingår i volym F1:1 Skisser från gamla Örebro
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Serierubrik

Seriesignum

Tidningsklipp

Ö1

Serieanmärkning

Digitaliserat och utlagt i dokumentarkivet under 2013.
Volymnummer

-

Tid

Anmärkning

1977-1982

Kopior på tidningsklipp ur Nerikes Allehanda 1977, 1979 och
1982.
Ingår i volym F1:1 Skisser från gamla Örebro
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