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                                         MÅNADSMÖTE 
                   För SPF Seniorerna Kamraterna Örebro                              

                                  
                            SPF Seniorerna Kamraterna hade den 25 oktober sitt 
månadsmöte på Adolfsbergsgården.  Ordföranden Lars-Göran Bergman hälsade 
över 100 medlemmar välkomna. Många nya medlemmar kom och blev extra 
välkomnade. Vår egen medlem Britt Olsson ska med Stig Hallméns hjälp stå för 
underhållningen och berätta om Harald Lönnqvist. (1898 – 1990) 
Harald Lönnqvist var vår världsberömde fotograf som kom att bo här i Örebro, i huset 
Solelid eller som det också kallades ”Pepparkakshuset” i Adolfsberg.  
Britts familj var granne med Harald och hans fru Signe. De umgicks på kaffe, luncher 
och promenader. 
Harald gick teknisk skola och utbildade sig till fotograf. Hans fru Signe var också 
fotograf och de två jobbade ihop. Harald hade en speciell känsla för ljuset i 
naturbilderna. På 60-talet var Harald Sveriges mest framgångsrika fotograf. Han var 
med på utställningar över hela världen och fick många priser. Han hade dock aldrig 
själv varit och tittat på någon utställning. 
1963 köpte han villan i Adolfsberg och bodde där i många år. 1982 gjordes en film 
med Harald ”I ljuset från bilderna” där han berättade om sitt liv och hur han såg på 
sina bilder. Harald var också en duktig porträttfotograf. Men när alla efter hand 
skaffade sig en egen kamera försvann den profiten. Det var en trevlig film. Dessutom 
hade Britt gjort en fin utställning om Harald Lönnqvist med tidningsartiklar från NA 
och vackra målningar som var i privat ägo. Harald dog 1990 på Adolfsbergshemmet. 
Eftersom han och Signe inte hade några nära släktingar så ordnade Britts familj med 
begravningen. Mycket trevligt program. Britt och Stig (som hjälpte Britt med filmen) 
fick fina blommor och applåder. 

Lars-Göran berättade att just nu får vi inte Telia-post via Miriam som är vårt system 
på SPF. 4 november hockey! Över 200 lotter sålda. Så många glada vinnare.  

Vid anteckningarna 
Gunilla Hedqvist


