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Framsidan

Femtio år av sol och bad

Reklambild från Industri
AB Viking i Örebro ur
ArkivCentrums samlingar. Som
skoråd för vita skor står det:
Vita tygskor påstrykas med
Viking textilkräm när så
erfordras. Tygskor tvättas då och
då med tvål så att inga tjocka
lager bildas på ytan och hindrar
skorna att ”andas”.

Sommaren 1962 stod
Gustavsviks familjebad
färdigt. En av de stora
dammarna hade gjorts
i ordning till en mindre
badsjö med ett varierat
djup för att passa både
för stora och små. På
industrisemesterns första
dag 1962 sken solen och
badet besöktes av över
2 000 personer.
Den 19 maj året efter
invigdes den stora
femtiometersbassängen
med en nationstävling mot Australien. Tävlingarna direktsändes
i TV men en viss kalabalik uppstod då man vid prisutdelningarna
delade ut kexburkar till pristagarna. TV-ledningen i Stockholm
ringde producenten på plats och hotade att avbryta sändningarna
om inte denna otillåtna reklam för Örebrokex togs bort.
Prisutdelningen arrangerades då om så att kexburkarna delades ut
vid sidan av TV-kamerorna och sändningen kunde fortsätta.
En hel del har hänt sedan dess. Bassängen har fått tak och ett
äventyrsbad har tillkommit. Gustavsviksbadet är idag ett av landets
populäraste turistmål

Baksidan
Illustrationerna är hämtade
ur häftet Program, regler
och allmänna bestämmelser
(Simning) som delades ut till
domare och funktionärer vid
OS i Stockholm 1912. Häftet
finns i Örebro simsällskaps
arkiv och har tillhört Ivar
Lundmark som var medlem i
simsällskapet och engagerad
som funktionär vid tävlingarna.

UR TURISTHANDBOKEN öREBRO MED OMGIVNINGAR.
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Under våren fick ArkivCentrum besök av den brasilianske
forskaren Samuel Pereira Valério från Pontifícia Universidade
Católica i São Paulo. Han studerade Örebromissionens arkiv och
speciellt handlingarna från Brasilien. Till sin hjälp att tyda de
svenska handlingarna hade han med sig Silas och Camila Valério
från Sorocaba.

Aktstycket

Juni 2012

3

UR ÖREBRO SIMSÄLLSKAPS ARKIV

Örebroolympier 1912

Bilden ovan är tagen den 18
augusti 1912 vid kallbadhuset i
Örebro då hopptävlingarna hade
celebert besök av flera olympier.
Stående från vänster: Hjalmar
Johansson, Greta Johansson,
Belle White, Thomas Eriksson Esenius och Jens Stefenson.
Sittande från vänster: Sven Lind, G W Gaidzik, Konrad L ittorin, Axel Pihl och
Ernst Kjellgren. Bilden nedan program från tävlingarna.

SIM SÄ LL SK AP

Örebro simsällskap hade två
representanter med vid tävlingarna, Jens Stefenson och Torsten
Eriksson Esenius. Ingen av dem
lyckades kvalificera sig till finalhoppning utan blev registrerade
som oplacerade och åkte ut i försöken.
Bättre gick det då för en annan
som haft anknytning till örebro
klubben, Hjalmar Johansson.
Han hade tidigare varit magister
i Örebro simsällskap. I grenen
Raka hopp blev Johansson tvåa
och erövrade därmed silver
medalj. Johansson var en erfaren
olympier som redan vid o
 lympiska
spelen i London 1908 vunnit en
guldmedalj i simhopp. Vid de

UR ÖR EBRO

Simhopp

 lympiska extraspel som
o
hölls i Aten 1906 deltog
han i både friidrott och
simning förutom simhopp.
Några veckor efter de
olympiska spelen hölls det
hopptävlingar i Örebro och
flera av medaljörerna var inbjudna. Bland annat H
 jalmar
Johansson och dessutom
17-åriga Greta Johansson
som tog guld i grenen Höga
hopp.

S AR KIV

Det är i år 100 år sedan de olympiska spelen hölls
i Stockholm. Ur arkivets gömmor har vi letat fram
en del av de örebroare som deltog vid dessa spel.
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IFK Örebrocyklisterna Harry Stenqvist, Titus Johansson
och Karl Josef Landsberg.

Skjutning på
löpande hjort

Skyttesporten var en stor sport
under olympiska spelen i Stockholm, man tävlade i inte mindre
än 18 olika grenar, bara friidrotten
hade fler grenar. Gustaf Lyman
och Åke Lundeberg står på IOKs
listor som tävlande för Örebro SF.
Båda tävlade i grenen Skjutning på
löpande hjort,

UR SKJUTPROGRAM, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH TÄFLINGSREGLER. OLYMPISKA SPELEN I STOCKHOLM 1912

I cykling representerades Örebro
av Karl Josef Landsberg från IFK
Örebro. Egentligen borde nog
klubben haft ytterligare en cyklist
med, nämligen Harry Stenqvist.
Stenqvist var, som det står i IFK
Örebros 40-års skrift, mer än väl
kvalificerad genom sina tävlingsresultat. Man menar vidare att ”nu
fingo flera svenskar starta som
aldrig hade en chans mot honom”.
Stenqvist blev endast uttagen som
reserv, anledningen till detta var
att man ville att han skulle åka på
ett annat fabrikat av cykel. Stenqvist var, som de s kriver, lokal
patriot och ville absolut inte åka på
någon annan cykel än den Express
från Örebrofirman Liljegren &
Svensson som han vanligtvis
cyklade på. En upprörd och för
bannad Stenqvist hade då sagt att
”det kommer väl ett Olympiskt
spel 1916”. Men första världskriget bröt ut och det blev inget
Olympiskt spel 1916.
Stenqvist fick dock sin revansch.
Vid de olympiska spelen i
Antwerpen 1920 tog han guld individuellt och fick en silvermedalj
i lag, han representerade då inte
IFK Örebro utan en cykelklubb i
Uppsala. Det var inte något lyckat
olympiskt spel för IFK
Örebros cyklister 1912.
Landsberg som dock
fick vara med i cykeltävlingen, som gick på
landsvägarna runt Mälaren, kolliderade
med en
av de för
tiden
fåtaliga
bilister och
hamnade på Maria
sjukhus i Stockholm.
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UR NORDISK FAMILJEBOKS SPORTLEXIKON

 undeberg deltog även i grenen
L
Lerduveskytte. Lyman blev medalj
lös men Lundeberg tog två guldmedaljer och en silvermedalj,
samtliga i Skjutning på löpande
hjort. Örebro SF skall troligtvis
uttydas som Örebro läns skytte
förbund, då de båda var statio
nerade vid Statens högre skogsskola i Kloten. Lyman som lärare
och Lundeberg som elev.
Vid tävlingsmomentet hade
man en tavla av en hjort i naturlig
storlek som drevs mekaniskt på en
smalspårig räls. Skjutställningen
var valfri och gevär och ammunition fick vara av vilken sort som
helst med undantag för patroner
laddade med explosiva kulor. På
ett avstånd av 100 meter skulle
man träffa målet som var synligt
i omkring 4 sekunder och drogs
växelvis från höger och vänster på
den 23 meter långa banan. Geväret
fick ej läggas an till axeln förrän
målet blev synligt bakom
skydden
som fanns på
var sida
längst
ut av
banan.
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Man tävlade i enkelskott och
dubbelskott samt i lagtävling om
4 man i enkelskott. Det gällde att
träffa hjorten i bogen där det gavs
mest poäng. Vid enkelskott var det
ett skott per löpning och i dubbel
skott två. I enkelskott hade man
10 skott på sig och vid dubbelskott
20, bästa sammanlagda poäng efter samtliga skott vann. Lundeberg
tog guld i lagmomentet samt vid
enkelskott och silver i dubbelskott.

Idrott och kultur

Som lite kuriosa kan tilläggas att
vid spelen i Stockholm introducerade man även tävlingar i olika
konstarter. Tävlingar anordnades
i litteratur, musik, arkitektur,
skulptur och målning. Kravet för
verken var att de hade ett idrottsligt motiv och hade tillkommit
under den fyraårsperiod som
löpt sedan föregående olympiska
spel samt att konstnären vid tiden
för spelen fortfarande var vid liv.
En internationell jury, utsedd av
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Olympiska internationella kommittén, avgjorde vem som skulle
utses till vinnare.
De prisbelönta verken ställdes ut
i en lokal vid Karlavägen i Stockholm. Det vinnande bidraget i
skulpturklassen skänktes av konstnären till Sverige och ställdes ut
i idrottsmuseet vid Stockholms
stadion.
Tävlingarna i de olika konst
klasserna var ett återkommande
inslag i de olympiska spelen ända
fram till 1948.
Andreas Jeppsson

Det segrande laget i Skjutning
på löpande hjort vid OS i
Stockholm 1912.
Från vänster: Alfred Swahn,
Åke Lundeberg, O G Swahn
och P O A
 rvidsson.
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Örebros första pizzeria
Vi fick en fråga om vi visste vilken som var den första
pizzerian i Örebro och när den öppnade.
n n n Vi tittade i våra register och
såg att vi inte kunde få svar där. Så
vi frågade några Örebrokännare
och fick några förslag både på
pizzerior och årtal. Men ingen
sade sig veta säkert. Nyfikna som
vi är kände vi att vi var tvungna
att gå till botten med denna för
Örebros historia så viktiga fråga.
Efter en del forskande i tidningar
och telefonkataloger och med god
hjälp av de uppgifter vi fått från de
utfrågade Örebrokännarna kan vi
nu meddela att vi har funnit svaret
på gåtan:

Örebros första pizzeria
öppnade torsdagen den 23
juli 1970 på Storgatan 21.

Italiensk pizzabagare

Lokalerna på Storgatan hade
tidigare varit ett populärt diskotek som hette 21:an. Men 1970
tog paret Rolf och Birgitta Lager
över verksamheten och s tartade
pizzeria istället. Pizzerian ä gdes
dock av Leif Westlund som ägde
ett antal populära inneställen i
Stockholm vid denna tid.
Pizzerian kunde garantera
genuina italienska p
 izzor då man
hade lånat in en äkta italienare,
Antonio Renna, som var köks
mästare i en av Roms största
pizzerior vid Via Vittorio Veneto.
I en tidningsartikel från 1970
berättas att det var stor trängsel
på invigningsdagen och att pizza
troligen var något som låg rätt i
tiden.

Pizzeria Palermo

Pizzerian hette just Pizzerian och
låg på Storgatan 21. I lokalerna
låg det under årens lopp ett antal
välkända restauranger och nöjes
inrättningar. Den mest välbekanta
för gamla örebroare är nog den
klassiska pizzerian Palermo som
öppnade i juni 1974 och huserade i lokalerna fram till mitten
av 1980-talet. Från mitten av
1990-talet fram till att huset revs
år 2002 var det en irländsk pub på
markplan som hette Galway och
på de båda övervåningarna var
det diskotek vid namn Loftet, ett
namn som för övrigt var taget från
en tidigare epok.
Andreas Jeppsson

SAMTLIGA TIDNINGSURKLIPP UR NERIKES ALLEHANDA
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Under midsommarveckan vallfärdar tusentals
människor till den årliga Torpkonferensen
i Västernärke. I år anordnas den för 126:e gången
och samlingen sker som vanligt vid Torps herrgård i
Kräcklinge.
n n n Under 1880-talet växte det
förbund fram som under Torpkonferensen 1887 tog sig namnet
Helgelseförbundet. Förbundet
blev ett av de tre samfund som
sedermera kom att bilda ett av
Sveriges största frikyrkosamfund,
Evangeliska Frikyrkan (EFK).
Helgelsemöten hade redan hållits i området under några år på
1880-talet och 1886 hade fokus
legat på socknarna runt Torp. Under ett sådant möte i Granhammar
under pingsthelgen 1887

beslutade man att ses igen under
tre dagar vid midsommar samma
år. Godsarrendatorn på Torp, Edvard Laurentius Maximus Hedin,
erbjöd sig att upplåta sin gård till
ett sådant möte. Uppgifter finns
om att 1887 års Torpkonferens kan
ha lockat så många som två till tre
tusen besökare. Under den femte
konferensen 1891 uppges besökarantalet vara hela 6 000.

Kraftsamling

Torpkonferensen har
genom åren haft en
funktion av att samla,
planera och bygga upp
verksamheten inom
samfundet. Program
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Barnaktiviteter vid
Torpkonferensen 1986.

inslagen har utgjorts av predikan,
vittnesbörd, bön och sång. Många
av dessa finns inspelade och för
varas i Helgelseförbundets arkiv
på ArkivCentrum.
Under senare år har konferensen
utvecklats till en form av festival
där inslag av konserter, konst och
aktiviteter för barn i olika åldrar
har fått en viktig plats utan att
för den delen tappa sitt kristna
grundtema.
Idag samlar konferensen cirka
15 000 besökare varje år. Många
möten hålls traditionsenligt i den
stora ladan på Torp.
Emma Ode

Ovan: Annons ur Helgelseförbundets
tidskrift Trons segrar 1890.
Till höger: Bild på deltagare från den
första Torpkonferensen 1887.

FOTON UR HELGELSEFÖRBUNDETS ARKIV
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från Skebäck till Kokomo
I april månad 1926 börjar sex män från Örebro med omnejd en resa till Nordamerikas
förenta stater, närmare bestämt till Chicago för senare färd till staden Kokomo, i
Indiana. För fem av männen är det första gången som de reser så här långt och ingen
av dem har varit utomlands tidigare.

Örebroare i Amerika

Historien börjar vid 1910-talets
mitt när ingenjörerna Adolf von
Malmborg och Carl Edgar Molin
träffas i USA, båda med förflutet
i Örebro. Adolf von Malmborg
var smålänning som kom till
Örebro och läste till ingenjör på
Tekniska gymnasiet. Adolf gick

att den var vansklig att framställa.
Men med tillsättning av andra
metaller, vilka var en hemlighet,
framställde de ett par nya legeringar som fick namnen Dirigold
samt Alcobrons. Alcobronsen var
lämplig för propellrar och turbinUR ÖREBRO STADS ADRESSKALENDER 1926

ut som gymnasieingenjör 20 år
gammal, 1906 for han till USA för
att studera vidare vid Columbia
University i New York. Han kom
att arbeta i turbinbranschen och
kom därmed snart att arbeta med
metallframställning. Carl Edgar

Molin var bondson från
Joganbo i Sköllersta
socken som hade fått
möjligheten att studera
i Örebro. Efter examen
1910 flyttade Carl till
USA.
Adolf och Carl träf
fades i USA, där de
experimenterade med
metaller och uppfann en
metod att legera koppar
och aluminium utan att
aluminiumet oxiderade,
man hade redan tidigare
känt till att aluminium
och koppar bildade en
god legering, men också

FOTO: TORBJÖRN WALL

n n n Den sjätte mannen var
ingenjören Carl Edgar Molin som
hade varit i det stora landet förut,
och både studerat och arbetat.
Carl Edgar Molin var därmed en
självklar reseledare, och han hade
för avsikt med resan att starta
ett gjuteri
som bland
annat skulle
tillverka matbestick och
andra bordsföremål med
hjälp av sina
medresenärer. De övriga
fem männen
bestod av verkmästaren Johan Ivar
Karlsson, gjutaren Carl August
Pettersson, gjutmästaren Johan
Bernhard Andersson, järnarbetaren Aron Georg Danielsson,
svarvaren Sten Boström vilka
samtliga hade arbetat tillsammans
med Molin i Örebro.
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blad, medan Dirigoldens egenskaper provades för matbestick,
kaffeskedar och prydnadsföremål.

Tillbaka till Sverige

FOTO ERHÅLLET AV TORBJÖRN WALL FRÅN ARNE STRÅBY

Molin och von Malmborg åter
vände till Sverige och Örebro
våren 1920. Där köpte de ett
mindre företag vid Skebäck,
Örebro Armaturfabrik, som låg
på norra sidan av Svartån intill
dåvarande Centralverkstädernas
koloniområde (numera Alnängarnas koloniområde). Både von
Malmborg och Molin bosatte sig i
Almby på adressen Almbacka 1.
Vid gjuteriet började de en tillverkning av rördelar och mindre
gjutgods av den legering de hade
experimenterat fram i USA, nämligen Alcobrons. Under hösten
1920 startades tillverkning av
kaffeskedar i Dirigold. Fabrikationen var en aning omständlig till en
början. Alla slipningsarbeten fick
skickas till Eskilstuna, eftersom
det inte fanns yrkeskunnigt folk i
Örebro. 1921 rekryterades emellertid några slipare till staden och
en större produktion kunde börja.
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I första världskrigets spår följde
en lågkonjunktur över alla jordens
industriländer och den drabbade också Sverige. Molin och
von Malmborg fick ekonomiska
bekymmer och sökte kapital för att
fortsätta sin verksamhet. De kom
då i kontakt med Sven Johnson,
ägare till emballage- och pappersfirman Johnson & Hill i Örebro
och fick honom att satsa pengar i
ett nytt aktiebolag som bildades
i februari 1922. Aktiebolaget fick
namnet AB Alcometaller. Före
tagets kontor inhystes hos Johnson
& Hills lokaler på Klostergatan.
Nu blev det fart på affärerna. Sven
Johnson satsade på mässor och
utställningar. Reklambroschyrer
trycktes med det samlade mottot:
”Guldets glans och stålets styrka”.”
På Göteborgsmässan 1923 gjorde
Dirigold succé.

Dirigold blir en succé

Dirigoldbestick och andra bordsföremål blev en försäljningssuccé
av flera orsaker. En var föremålens
moderna form. En annan var en
iögonenfallande reklamkampanj.
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Göteborgs Dagblad skrev att:
”Dirigold behåller även efter
mångårig användning sin höga
glans till skillnad från silver, vars
yta snart blir matt och grå. Den
ärgar inte, har ingen lukt och smak
och svärtas inte av ägg eller lutfisk”.
Även sättet att saluföra produkt
erna i specialaffärer, i Stockholm
på Birger Jarlsgatan 26, Hamngatan 5 och Regeringsgatan 9. I
Örebro fanns också en specialaffär
i Johnson & Hills fastighet i hörnet
av Klostergatan och Fredsgatan,
vidare ska det ha funnits en butik
och utställningslokal på Storgatan
25. En rad andra tidningar, bl.a.
Dagens Nyheter och Sydsvenskan
var lika berömmande, varför det
är förvånansvärt att tillverkningen
någonsin upphörde.
Marknadsföringen gav resultat,
företaget blev kunglig hovleverantör. Gustav V kunde föra en
gaffel av Dirigold till sina kungliga
läppar. Den spanska kungliga
familjen ställde till med fest med
Dirigoldbestick. Finansfursten
Ivar Kreuger specialbeställde
metalldetaljerna till sin lustyacht i
Dirigold.

Dirigoldreklam på
husfasaden till Johnson
& Hills fastighet på
Fredsgatan i Örebro. Fotot
är troligen från början av
1930-talet

Dirigold flyttar till USA

FOTO TILLHÖRANDE TORBJÖRN WALL

UR REKLAMKATALOG FÖR DIRILYTE

Ingenjörerna Molin och von
Malmborg kom med tiden inte
överens, vilket resulterade i att von
Malmborg avslutade sina affärer
med Johnson & Hill och reste till
USA 1925. Carl Molin slutade sin
anställning den sista februari 1926
med syftet att starta ett företag
i USA. Molin valde ut ett antal
nyckelpersoner som var nöd
vändiga för att kunna starta tillverkning liknande den som fanns i
Örebro.Väl framme i Kokomo, Indiana, startades tillverkningen av
Dirigoldprodukter, vilket fortgick
fram till mitten av 1960-talet då
även bestick med ”Guldets glans”
falnade.
Samtidigt som Molin med sina
utvalda medarbetare reste till USA
flyttade gjuteriet från Skebäck till
nya lokaler i Mosås. Tillverkning-
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en av Dirigolddetaljer, bordsföremål och bestick upphörde i Mosås
1939. Anledningen till detta var
troligen att koppar och aluminium
ransonerades och behövdes bättre
i industrin än på dukade bord.
Tillverkningen av detaljer så som
propellrar och turbinblad fortsatte
efter kriget.

Morfar hälsar på

Vad hände med Carl Molin och
hans medarbetare. Det vi vet säkert är att min morfar Carl August
Pettersson kom tillbaka sommaren
1952. Han stannade två månader i

Köping hos sin äldsta dotter Linnéa, min mor. Jag kommer mycket
väl ihåg den sommaren, morfar
hade tagit med sig bilen på båten
till Sverige, en Buick som var tvåfärgad, ljust grön och mörkt grön
med stora tänder framtill.
En reflektion om att tiden går
fort, ja mycket fort och mycket
faller i glömska på kort tid, snart
finns det ingen över huvud taget

Aktstycket
att fråga. Jag har hela tiden, ja i alla
fall sedan 1952 vetat att min morfar arbetade som gjutare vid ett
gjuteri och som vi trodde då, och
att det flyttades till USA. När jag
började intressera mig för d
 etaljer
som var låg gjuteriet, var de
anställda bodde, hur hade de det,
varför de flyttade det, etc. visade
det sig att ingen kom ihåg, ingen
hade hört talas om ett gjuteri som
tillverkade guldliknande bestick.
Ändå letade jag upp personer som
jag trodde skulle veta, personer
som hade gedigen kunskap om
det gamla Örebro. Visst finns det

viss dokumentation, samman
fattningar utförda av Nordiska
Museet, artiklar i olika tidningar
m.m. Men några utförligare uppgifter om företaget saknas.
Torbjörn Wall
Torbjörn Wall är en flitig
besökare på ArkivCentrum
och har forskat om Dirigolds
verksamhet där hans morfar var
anställd.
Källor som använts för att ta
reda på fakta om företaget är
bland annat en artikel i Nerikes
Allehanda den 27 april 1996
av Arne Stråby och en a rtikel i
Nordiska Museets årsbok Fataburen 1975 av Lis Granlund.
Ovan till vänster: ur reklambroschyr
från USA. Namnet Dirigold fick
ändras till Dirilyte för att inte vilseleda kunderna att tro att det var äkta
guld..
Till vänster: Artikelförfattarens morfar
på visit i hemlandet tillsammans med
sin bil som fraktades med från USA.
Pojken på bilden är okänd.

UR ÖREBRO STADS ADRESSKALENDER 1931
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Sveriges första studieförbund
Det är i år 100 år sedan Sveriges första studieförbund
bildades, Arbetarnas bildningsförbund (ABF).
n n n Initiativtagare till b
 ildandet
var folkbildaren Rickard Sandler
som tillsammans med representanter från Socialdemokratiska
partiet, Landsorganisationen,
Kooperativa Förbundet, Järnvägsmannaförbundet, Socialdemokrat
iska ungdomsförbundet, Typografförbundet och Stockholms
Arbetarbiblioteksförbund drog
igång verksamheten.

Svensk folkbildning

Folkbildningstankarna kom till
Sverige under första hälften av
1800-talet. Ungefär samtidigt
som folkskolestadgan trädde i
kraft 1842 organiserades de första
bildningscirklarna och arbetarföreningarna. Folkbildningens
syfte var att påskynda den sociala

utvecklingen och verka klassutjämnande.
Under 1860-talet startade de
första folkhögskolorna och inom
nykterhetsrörelsen hölls föredrag
och bibliotek bildades. Även inom
väckelserörelsen tog folkbildningstanken fart.

Kluven arbetarrörelse

Inom arbetarrörelsen var man
till en början kluven till folkbildningen. Många ansåg att målet,
att förändra samhället radikalt,
krävde att man satsade på politisk
handling och avstod från allt som
kunde splittra kampen. Andra
ansåg att ökad bildning främjade
den politiska kampen.
Grundandet av ABF 1912
markerade segern för den senare

FOTOGRAFIER UR ABF ÖREBRO LÄNS ARKIV

Till vänster: ABFs
bibliotek i Folkets
hus i Örebro.
Nedan: ABF-kurs i
franska.

linjen. Med ABF som förebild
växte det också fram bildnings
organ inom de andra folkrörelserna med bibliotek, föreläsningar
och studiecirklar som de viktigaste
arbetsformerna.

Vretstorps ABF

På ArkivCentrum finns det
material från närmare hundra
olika ABF-avdelningar där man
kan följa föreningarnas verksamhet. Ibland kunde diskussionens
vågor gå höga som till exempel i
Vretstorps ABF-avdelning 1927
efter att det lästs ”en lång dikt av
Rödjard Kippling”. Där står det
vidare att läsa i mötesreferatet:

När dikten var slutläst ådrog
sig ett par medlemmar allmän
uppmärksamhet genom en livlig
dispyt, om vem av dem som stod
mest förstående inför diktens
storhet. Och då den ene sökte
med några droppar vatten återställa jämnvikten i den andres
sinneslugn – slutade debatten
under bordet – där de sida vid
sida försökte en mer slående och
handgriplig argumentföring.
Men då det började dra ut på
tiden – och vi inte tycktes få
något andligt vedelag av debatten – restes de båda antagonisterna upp. Och som de inte företedde några yttre skador – utom
att den ene klagade över smärtor
i bakre delen av rocken och den
andre såg ut som ett osopat biblioteksgolv – återställdes lugnet
och vi avbröt förhandlingarna
och vände våra steg hemåt i
animerad stämning.
Andreas Jeppsson
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Bageriet som försvann
Intresset för gamla industrier och affärer i Örebro är stort. Många frågor som vi får hit
till ArkivCentrum vittnar om detta. Ofta är det förknippat med något minne från förr
som gör att man vill veta mer om det där stället som då var en del av vardagen och nu
är helt borta som om det aldrig funnits.
n n n Olika dofter har en förmåga att framkalla minnen och
många av de gamla bagerier som
fanns i staden spred ofta en doft av
nybakat bröd.
Ett av dessa bagerier var Ångbageriet i Skebäck, eller som det
egentligen hette AB Örebro Ångbageri. Bageriet startades 1904 av
direktörerna Adolf Lindgren och
Knut Hallgren. Redan samma år
uppfördes en byggnad för bageriet belägen vid hörnet

 orensbergsgatan 10 – Slussgatan
N
6. Huvudbyggnaden inrymde
bland annat spisbrödsfabrik och
kontor medan det i flygelbyggnad
en fanns lager och bostadslägenhet. Försäljningen skedde i en
brödbutik på Engelbrektsgatan
28 samt hos flertalet mjölkbutiker
samt speceri- och diversehandlare
i staden.
År 1906 var tjugo arbetare
anställda av

f öretaget. Verksamheten var uteslutande inriktad på tillverkning
av hårt bröd, spis- och knäckebröd
som det står i annonserna men
snart tillkom ytterligare sorter.
Företaget sålde sina produkter
över hela landet genom grossister. En stor del av tillverkningen
utgjordes av det välkända Örebro
Frisksportarbröd. Ett annat välkänt varumärke var Eira-bröd.

Sålde hästarna

AB Örebro Ångbageris fabriksbyggnad låg vid hörnet
Norensbergsgatan-Slussgatan. Fotografi från 1930-talet.
Idag är tomten parkeringsplats för Skebäcks vårdcentral.
Ovan: Brevhuvud från 1914.

FOTO UR PRIVAT SAMLING

Under de inledande åren gick
företaget runt men inte så mycket
mer än så. Åren runt 1920 tog
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affärerna fart och bolaget kunde
betala av en del skulder som de
dragit på sig. År 1923 kunde företaget investera i, för den tiden, ny
teknik. Man sålde sina hästar och
investerade i en lastbil för att distribuera sina produkter. Dessutom
inhandlades en räknemaskin. Mot
slutet av 1920-talet gick fabriken
så dåligt att lokalerna hyrdes
ut till konkurrenten Spis- och
knäckebrödsfabriken Flora. Detta
företag gick dock i konkurs 1931
och ledningen stod inför valet att
ta upp verksamheten igen på egen
hand eller sälja. Man valde att ta
upp driften.

Juni 2012

Nysatsning

I början av 1930-talet skedde
därför en omfattande modernisering av fabriken. Bageriet var år
1935 det nionde största av de cirka
75 knäckebrödstillverkare som
vid den tiden fanns i Sverige. Vid
Adolf Lindgrens död 1938 övertog
Axel Fromell posten som verkställande direktör för företaget.
Omkring år 1950 sysselsatte företaget 57 personer. År 1957 överläts
aktiemajoriteten, som sedan
åren kring 1940
hade innehafts
av Axel Fromell
och senare hans

13
arvingar, på Rättviks Spisbröds
fabriks AB.

Bageriet blir parkering

Tillverkningen i Örebro lades ner
1965, och från år 1967 hette det
företag som en gång varit Örebro
Ångbageri AB Järna Makaroni
fabrik, ett av AB Kungsörnens flera
dotterbolag. Efter nedläggningen
kom fabriksbyggnaden att användas för annan verksamhet; på
1970-talet fanns det till exempel
en bilhandel i lokalerna. Där
efter revs byggnaden, och i dag
är tomten där bageriet låg en
parkeringsplats för Skebäcks
vårdcentral.
Carl Magnus Lindgren

UR FOTOBOKEN INDUSTRI- OCH SLÖJDUTSTÄLLNINGEN I ÖREBRO 1911

AB Örebro Ångbageris
utställningsmonter
vid Industri- och
slöjdutställningen
i Örebro 1911 och
reklamannonser ur
dagspressen från 1905
och 1917.
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Sommarplock
ur arkivets dolda vrår

S AR KIV
S AB OSCA RIA

Vi på ArkivCentrum
önskar alla läsare en
trevlig sommar!

UR SKOFABRIK

n n n I sommarprogrammet från
Brunnsparken 1987 kan man läsa
att det bjöds på ett brett utbud för
alla åldrar. På lördagskvällarna var
det disco som i augusti besöktes
av Lena Philipsson som tidigare
under våren deltagit i melodi
festivalen med låten Dansa i neon.
För de minsta bjöds det på
Rasmus på luffen som dockteater
och clownen Manne.
Mogendansen kunde presentera
artister som Flamingokvintetten,
Ingmar Nordströms och Stefan
Borsch.
Sommarens stora rockhändelse
var att Iggy Pop besökte parken
under juni. I slutet av juli gav
Roxette, Eva Dahlgren och Ratata
konsert under namnet 4 timmar
rock.
Ur Oscarias arkiv har vi hämtat
en annons med semestermotiv
från 1958. Skomodellen hette
Birgitta och kostade 27:75 kr.
Ekstöms gjorde s ommaren
1943 reklam för sitt bak
pulver och uppmanade oss att
bjuda namnsdagsbarnen under
Fruntimmersveckan på tårta.

UR FÖRENINGEN FOLKETS PARK U P A I ÖREBROS ARKIV

Ur arkivets gömmor har vi
letat fram lite material på
temat sommar.

UR PROCORDIA FOOD AB - ÖREBROFABRIKENS ARKIV
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