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Filadelfia och pingstkyrkan i Eklången

1986

bildades “Barva Kristeliga ungdomsförening”. inom Ärla Baptistförsamling. Efter 25 år togs ordet “Ungdoms” bort.
Föreningen hade lokal vid Långsved i Barva.

1937 ombildades Barva Kristeliga förening till
en Pingstförsamling och hette ”Filadelfia Barva”
med verksamhet i Barva Härad, Eklången med
flera platser.

Under 1940-talet flyttade en del av medlemmarna
till Eklången, bl.a. Helge Johansson som byggde
snickeriverkstaden vid Björkgläntan. Helge upplät verkstaden till mötesverksamhet, liksom del av

Björkgläntan på femtiotalet.Verkstaden i mitten.

tomten uppe i backen där det hölls tältmöten sommartid.

Vid ett tillfälle på 50-talet besöktes mötena i Eklången av pastorer från Liberia i Afrika, där församlingen hade missionärer verksamma. Det var
lite av sensation att människor med svart hudfärg
besökte Eklången, så vid ett sådant tillfälle dök
även eklångenbor upp som normalt inte besökte
Filadelfias möten.
Då Helge på grund av hälsoskäl inte kunde ha fabriken kvar köpte församlingen Björkgläntan av
honom. 1955 byggdes fabriken om till möteslokal
och Eklången blev centrum för verksamheten. I
samband med detta blev församlingens namn Filadelfiaförsamlingen Barva- Eklången.

Helge var känd som en mycket skicklig yrkesman.
I verkstaden tillverkade han köksinredningar, dörrar, fönster med karmar och trappor. SJ var en stor
beställare av proppskåp och till minkuppfödarna
gjorde han tanor som användes att torka skinn på.
Han flyttade till Bohuslän av hälsoskäl.
Familjen bestod av fru Signhild samt barnen Olov,
David, Bengt och Marianne, av vilka sonen Olov
senare kom att bli VD på tidningen Bohuslänningen.

Helge Johansson på trappan till bostadshuset Björkgläntan.



Klipp ur Eskilstuna-Kuriren från början av 70-talet.

1954 blev Åke Holmgren pastor och var kvar som
sådan till 1980 då dålig hälsa sa ifrån. 1981 slogs så
församlingen samman med Filadelfia i Ärla. Även
efter detta hölls regelbundna möten i Eklången
men senare såldes fastigheten Björkgläntan.

Så var då cirkeln sluten. Barva Kristeliga ungdomsförening som utgick från Ärla, hade efter 85
år återigen hamnat i Ärla.
Björkgläntan köptes av Olov och Britta Ehlin
1982.

I dag bor David Reeves och Anne Lill E Flormaelen-Reeves i huset som de köpte av Daniel Bäck
2009.

Den gamla verkstaden/möteslokalen köptes och
byggdes om av Nicklasson/Roos och stod klart
2007. Att huset varit verkstad och församlingslokal är omöjligt att se i dag.

På gång:
Under våren 2011 ska projektgruppen intervjua äldre eklångenbor
om deras minnen från Eklången.

samtliga fastigheter i Eklången. Syftet
är att ge en bild av Eklången i dag.

Om du fram på
vårkanten ser någon
skummis som smyger omkring med
kamera i trädgården
så kan det vara någon
ur projektgruppen.

Det finns planer på att sammanställa allt material om Eklången i
en bok. Projektgruppen undersöker förutsättningarna för detta.

Projektgruppen ska nämligen under våren fotografera



Saknar du uppgifter om Eklångens
historia eller om något torp eller fastighet i Eklången, hör av dig till oss vi
kanske har uppgifterna i vårt arkiv.

TORP OCH FASTIGHETER

Ekenslund på 1920-talet
Ekenslund till höger. I mitten Karlsro och
längst till vänster syns Uddeborg.

Bröderna Bertil och Arne Trygg flyttade in i det gamla huset 1999.

Det gamla huset revs 2003 sedan det förfallit. Samma år byggdes en
ny enplansvilla på tomten och bröderna Trygg flyttade in.

Under 1980-90-talen upplät ägaren Gunnar Tegnehag tomten till valborgs- och midsommarfiarande i Eklången.
Valborgsmässofirandet fortsatte på tomten även sedan bröderna
Trygg flyttat in.

2000 upphörde valborgsmässofirandet på grund av strängare brandskyddsbestämmelser.

År 2001 började eklångenborna fira midsommar på ängen mellan
Sågen och järnvägen.

Gösta Westerberg och Karin Skoglund framför Ekenslund 1925



Älgjakten

populär i Eklången
Jakt har alltid varit ett starkt fritidsintresse i Eklången.
På det här ovanliga fotot från 1910-talet är Karl Fredrik Andersson i Grindstugan ute på jakt och instruerar en yngre
eklångenbo.Vem vet vi inte. (Fotot ägs av Gunnel Ewert. Karl
Fredrik var hennes mormors bror)

Har du foton eller minnen
från älgjakt i Eklången?
Kontakta projektgruppen!

Här är ett jaktlag, någon gång på 1950-talet.
Personerna, stående från vänster:
Verkmästare Erik Erlandsson, okänd, rättare Sigge Sköldin, stationsföreståndare Gösta Nilsson, åkeriägare
Bror Erlandsson och Erik Olsson (”Slaktar-Erik”).
Knästående: Sylve Hallberg.



Eklångens Byalag
Vi ser det som självklart att det finns ett ordnat bad i Eklången, att det finns en lekplats
och en skridskobana, att vi har elbelysning och
farbara vägar.
Men ingenting av detta har kommit till utan
eklångenbornas eget initiativ och arbete.
Eklångenborna har en gammal tradition av
att organisera sig för gemensamma uppgifter.
I dag har vi en samfällighet för bredbandet, en
vägförening och ett byalag.

”Eklångens byalag” bildades den 27/2 1983. Ordförande var Ulf Ekström, Smedjan, vice ordf. Bo
Eklånge, Skogsgläntan, kassör Veronica Döös, Älgarne, sekreterare Anne-Louise Friberg, Ludvigsborg och vice sekr. Mats Önnesjö, Skogshyddan.

Sedan december 1982 hade det funnits en tillfällig
styrelse som hade sett till att det blev hastighetsbegränsning till 50 km/timmen genom byn.
Det konstituerande mötet uppdrog åt styrelsen att
ordna en lekplats och att se till att vägbelysningsarmaturen skulle bytas ut.

Här är byalagets första protokoll:
”Eklångens Byalags halvårsmöte protokoll 83 l0 02
Ulf Ekström hälsade medlemmarna välkomna och berättade vad som hänt sen föreningen bildades för 10 månader sedan. Vi har fått hastighetsbegränsning på 50
km/h genom byn, beläggning på vägen en bit ner mot badet. Julfest, Valborgsfest
och Midsommarfest har anordnats med goda uppslutningar. Vi har också fått igång
några aktivitetsgrupper, Mats Önnesjö berättade lite om hembygdsforskningen. Ca
15 personer deltar och har träffats bl.a. vid Flättorp och studerat gamla kartor, några utflykter till olika platser har gjorts och i fortsättningen ska det
bli någon form av grupparbeten.
Mary Wikström talade om en kurs i konsthistoria som pågår, 11 personer deltar
och läser om konst från stenåldern till modern tid. Fortsättningskurs i vår är
aktuell om intresse finns. Elvy Ekström berättade om friluftsgruppen som gjort
promenader och cykelturer under våren och sommaren. En tipspromenad anordnades
i våras och samlade ca. 30 personer. Elvy meddelade också att barnverksamhetsgruppen startar den 9:de Oktober. Några har deltagit i en bilreparationskurs
som väntas fortsätta i vår.
Ove Eklånge talade lite om planen som han basar för. Den har jämnats till och
ska utdikas mot åkern, några trän har fällts runt om. Gemensamma arbetsdagar
har anordnats och fortsätter några lördagar framöver. Nästa år skall det på grus
och det är tänkt att planen även ska kunna nyttjas till sommarbruk såsom till
tennis och badminton.
Bo Eklånge pratade om en eventuell lekplats för byns barn, marken mellan sågen
och järnvägen är aktuell. Badresor till Strängnäs badhus kommer att anordnas i
vinter om intresse finns.
Festkommittén planerar en Luciafest med basar helgen före Lucia, även en julfest i Januari.
Ulf Ekström och Mats Önnesjö meddelade att de har skrivit en promemoria till
Länsstyrelsen angående det trafikfarliga Högstenskorset, vilket det måste göras
något åt.
På övriga frågor togs den lilla vägen som går från Koppartorps skola över åsen
och ut på Högstensvägen upp. Vägen är i dåligt skick och det bör göras något åt
den, arbetet får vi göra själva om tillstånd fås från Holmens bruk.
Mötet avslutades med att Åke Söhr sjöng till ackompanjemang av Bengt Högberg.”







1983 (Klipp ur tidningen Folket 3 oktober 1983)



2003 (Klipp ur tidningen Folket 11 augusti 2003)



1993
Foto från Byalagets 10-årsmöte den 14 mars 1993 med cirka 53 deltagare. Möteslokalen är församlingshuset i Björkgläntan.

Valborgs- och midsommarfirandet var Byalagets
stora evenemang under åren och Gunnar Tegnehag på Ekenslund upplät tomten för dessa fester
som vid något tillfälle samlade 300 besökare. Antalet medlemmar i byalaget var omkring 130.
Konfrancier på den tiden var Sten Olof Döös som
bodde i Älgarne.

Idag är det byalagets nuvarande ordförande Tommy Eklånge som med bravur sköter den sysslan.

Villa-Pelle
I ”Eklången förr och nu” nr 2/ mars 2010, skrev vi om
”Villa-Pelles villa”. Där fanns villan avfotograferad. Men här
kommer ett foto på ”Villa-Pelle” själv. Så här såg han ut.
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Fastighetsägareföreningen och
vägbelysningen

Elon Andersson, Eklångens fastighetsförenings förste ordförande.

Sven Larsson, ordförande i fastighetsägareföreningen 19701977, samt Eklångens siste smed.

Före byalaget fanns det en fastighetsägareförening
med Elon Andersson (far till Tommy och Bo Eklånge) som förste ordförande.

per fastighetsägare. (I dagens penningvärde cirka
4500 kr).

1962 agerade fastighetsägareföreningen för att ge
Eklången vägbelysning.

I maj 1962 tecknade sig 23 fastighetsägare för
varsin andel av anläggningskostnaderna för vägbelysning i Eklången. Totalkostnaden hade beräknats till 10250 kronor, vilket innebar 445 kronor

Elektrifieringen

Elekrifieringen av Eklången gick i etapper. Ännu
1945 saknade många elektricitet.

Klipp ur Strengnäs Tidning 16 mars 1945.
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Pengarna gick till Älvkarleby Kraftverk som skötte anläggningsarbetet.

Sedan Andersson avsagt sig omval 1970 valdes
Sven Larsson till ordförande.
Sedan Sven Larsson avled 1977 tycks föreningen
ha självdött.

Projektgruppen
Roland Arrebäck, 073-715 74 49 · arreback@comhem.se
Gunilla Björklund, 016-742 41 · ordochbild.gunilla@telia.com
Tommy Eklånge, 016-740 68, 0709-90 19 27 · eklanges.el@tele2.se
Björn Hallberg, 016-741 75 · bjorn.hallberg@d.lrf.se
Fred Hallberg, 016-742 73 · fred.hallberg@telia.com
Conny Hellström, 016-740 68 · conny_hellstrom@hotmail.com
Mario Matteoni, 016-742 41 · ordochbild.mario@telia.com
Mats Önnesjö, 016-741 16 · mats.onnesjo@eklangen.se

Intresserad?
Du som är född och uppvuxen
här i Eklången, eller bott här
några år, har naturligtvis mycket
att berätta, värt att dokumentera
för vårt projekt. Varför inte börja
med att skriva ner dina egna minnen?
Säkert har du också en del dokument som kan vara intressanta för
projektet – foton, fastighetshandlingar, brev m.m.

Dessa vore också värdefulla att
lägga in i vår växande databas om
Eklången förr och nu. Vi scannar in
dem så du behåller originalen.
Har du tips om personer som vi
borde intervjua om hur det var i
Eklången förr?
Kontakta någon i projektgruppen!

Mer om ”Eklången förr och nu” finns på vår bloggsida på Internet.
Gå in på http://eklangenfon.blogspot.com
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”Eklången förr och nu” är ett projekt inom Eklångens Byalag och stöds
av pengar från EU, Leader Inlandet och Jordbruksverket.
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