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Omslaget - Klaessons arkiv har hittat hem

Omslaget till Aktstyckets 
sommarnummer har 
vi hämtat ur Klaessons 

Möblers arkiv. Arkivet innehåller en 
mängd skisser på möbler och inred-
ningsmiljöer som företaget skapat. 

På vissa av skisserna finns platsen 
angiven var inredningen är tänkt 
att byggas upp. Tyvärr fanns det inte 
någon platsangivelse på den som vi 
valt till omslagsbild, men om det är 
någon av våra läsare som tycker sig 
känna igen platsen får ni gärna höra 
av er till oss på ArkivCentrum. 

Utmärkt design
Klaessons möbler var ett nationellt 
betydande företag med utmärkt 
design och högsta kvalitet som 
främsta kännetecken. Det anrika 
företaget med rötter i 1800-talets 
hantverksmässiga möbeltillverkning 
i Västernärke och Lekeberg blev ett 
av landets främsta på området och 
uppmärksammat internationellt. 
Klaessons möbler är högt aktade 
och har en given plats bland Sveriges 
främsta möbeltillverkare. 

I samband med nedläggningen av 
Klaessons Möbler i Fjugesta för ca 
10 år sedan hamnade företagets arkiv 
och samling av produkter i den nya 
ägaren Materia AB:s magasin i Små-
land. Materia AB är ett dotterbolag 
till Kinnarps med modern möbelde-
sign i framkant som främsta uppgift. 

Tillbaka till Fjugesta
Kultur- och fritidsavdelningen i 
Leke bergs kommun förde diskus-
sioner med Materia AB om möj-
ligheten att få överta samlingen. Så 
under förra året återskänktes en del 

av samlingen som innehöll både 
möbler och arkivhandlingar såsom 
fotografier, skisser, broschyrer och 
mycket annat. 

En betydelsefull del av ortens 
industrihistoria – kulturarv – fanns 
därmed i tryggt förvar på hemma-
plan. ”Klaessons utgör en del av 
’platsens själ’ och betyder mycket för 
allmänheten och alla som jobbade 
där. Det är viktigt att uppmärk-
samma och tillvarata dessa män-
niskors erfarenhet, kompetens och 
stolthet för kommande generationer 
och  ortens utveckling” säger Lars 
Skoghäll, kultur- och fritidschef i 
Lekebergs kommun. 

ArkivCentrum ordnar
Under våren har vi på Arkiv-
Centrum, på uppdrag av Lekebergs 
kommun, fått möjligheten att ordna 
och förteckna detta intressanta 
arkivmaterial som under en tid varit 
i exil i de mörka smålandsskogarna. 
Detta är en del i ett led att göra mate-
rialet tillgängligt för allmänheten.

För sextonde året i rad ges 
grundkursen Lokalhistoria i 
Örebro län. Det är Lokalhisto-

riska sällskapet i samarbete med Ar-
kivCentrum som anordnar den. Det 
är en tvåterminskurs med Örebro 
län som utgångspunkt. Kursen inleds 
med en kronologisk genomgång från 
stenålder till vasatid.

Lokalhistorisk kurs

Därefter samlas vi kring olika teman 
– agrarhistoria, bergshantering, 
militärväsende, folkrörelser, kvinno-
historia, emigration med mera.

Kursen startar den 1 september 
och sista anmälningsdag är den 23 
augusti. Dessutom ges en fortsätt-
ningskur med start 8 september.
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Då jag som tidigare medlem 
i Sällskapet Gamla Örebro 
under flera år, tillsammans 

med andra medlemmar i föreningen, 
forskat på ArkivCentrum fick jag av 
en tillfällighet reda på att arkivhand-
lingarna efter Örebro Kexfabrik fanns 
på ArkivCentrum. Nu efter alla år 
sedan jag slutat på kexfabriken har jag 
tittat i arkivet och blivit intresserad 
av dess tillkomst och utveckling och 
minns även min egen tid på fabriken.

Från sjön till Kexen
Då jag efter en tid på sjön som 
jungman mönstrat av 1952 gick jag 
arbetslös några veckor. Min mor hade 
då hört talas om att man höll på med 
att bygga ett nytt ställverk vid Örebro 
Kexfabrik där hon jobbade. Montö-
rerna hade önskemål om hjälp till så 
kallad hantlangning. Min mor pratade 
med personalchefen Bengt Göran 
Henke och jag ombads söka arbetet, 
vilket jag fick. Det kan ju sägas att jag 
fick arbetet av en ren tillfällighet. Jag 

började mitt arbete på kexfabriken i 
mars 1952.

Många undrade nog varför ett 
eget ställverk behövdes, då fick man 
beskedet att ugnarna förbrukade lika 
mycket ström under ett dygn efter ar-
bete i två skift, som en stad av Marie-
stads storlek. Fabriken skröt dessutom 
om detta i trapphuset i egen reklam 
när man tog emot studiebesök. 

Då jag vid transformatorns invig-
ning av Bengt Göran Henke fick 
frågan, om jag ville fortsätta arbeta 
vid Örebro Kexfabrik ställde jag mig 
lite tveksam, kunde inte se mig stå 
och valsa deg i bageriet, dessutom i 
två skift. Bengt Göran Henke läste 
tydligen mina tankar, ty jag erbjöds 
arbete på lagret.

Hjälplastare
Då jag inställde mig på lagret och 
presenterade mig för lagerchefen Erik 
Anderzon och den övriga persona-
len, hade chauffören Paul Göthberg 
önskemål att få mig som hjälplastare 

vilket han fick. Arbetsuppgifterna blev 
mycket omväxlande visade det sig. Vi 
fick order som de på lagret, och delvis 
jag själv, lastat på vagnar som skulle le-
vereras till bland annat Örebro ortens 
mejeriförenings affärer i Örebro. När 
det gällde affärerna ute i länet fick vi 
leverera till ostlagret på norr. Detta 
gällde även Hakonbolagets specerier 
som gick till lagret för vidare trans-
port. Vi fick även leverera till olika 
grossistföretag i Örebro. 

Stuvade kex
Den stora leveransen av kex till 
övriga landet, skedde för det mesta 
på järnväg, därför hade man byggt en 
transporttrumma mellan lagret och 
järnvägen. Lastningen sköttes av så 
kallade stuvare, två stycken duktiga 
lastare. Då godset var mycket ömtåligt 
gällde det att kunna lasta så att inga 
sättningar kunde ske vilket Birger 
Thuresson samt Sven-Olov Eriksson 
kunde.

Man hade även byggt en värme-

Mina minnen från 
Örebro Kexfabrik
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stuga att sitta och värma sig i mellan 
lastningarna.

Efter krigsåren blev biltransporter 
vanliga, men inte med så många täckta 
skåp som idag. Birger och Sven-Olle 
fick även hjälpa till att lasta. Många 
åkare ställde upp bilsläpen efter 
lossning på morgonen för lastning 
vid Kexens lastkaj. Vi fixade även så 
att bilsläpen blev täckta och spända 
innan avfärd. Chaufförerna stack till 
oss gubbar lite extra fikapengar som 
tack för hjälpen.

Vid ett tillfälle ville inte åkaren 
ställa upp med någon extra dusör, han 
skulle lasta själv, vilket innebar att 
lasten blev dåligt fastspänd, och i höjd 
med Glanshammar, blev resultatet 
att en del av lasten föll av. Summan 
av kardemumman blev att Kexens 
chaufför fick hämta den last som fallit 
av medan åkaren fick återvända för en 
ny last som Birger och Sven-Olle fick 
stuva. Det hade nog varit värt lite fika-
pengar, ty detta blev säkert inte billigt. 

Cocos på fat
När det gällde lastningen vid fabriken 
fanns det en fast kontrollant från S J 
som kollade godset och godkände det 
innan lastning. Det växlades även in 
tåg till fabriken med olika gods som 
mjöl, socker och cocos på fat som vi 
med säckkärror lossade och transpor-
terade in till fabriken, vi backade ned 
till lagret för socker i källarens östra 
fabriksdel. Faten lossades på ett bil-
däck för att försiktigt kasas ned för en 
trappa till källaren i mittersta huset till 
förvaring i ett kylrum. Cocosfat togs 
upp via hiss av Åke Berglind som med 
tillsatser malde smet till waferskex.

Åke Berglind var dessutom en 
mycket god diktare, som vid önske-
mål diktade åt folk vid bröllop och 
födelsedagar. Han var även farbror till 
kända sångerskan från Örebro Thory 
Bernhards.

Kextillverkningen
I östra fastighetens södra del fanns 
degrummet, som sköttes av tre 
stycken damer som hade kunskap om 
recept till alla kex som tillverkades. 
Mjöllagret sköttes av en man som via 
interntelefon tömde säckarna i rören 
till degblandarna genom golvet. Han 
fick även på vinden i den västra fastig-

heten tömma säckar till blandningen 
av smet till kexrån i fem ugnar som 
fanns på bottenvåningen, de liknande 
stora våffeljärn. Min mormor Alida 
Maxe var anställd från 1916 till 1955 
och under större delen av sin anställ-
ning arbetade hon vid en av dessa 
ugnar.

Mjölet till fabriken levererades mes-
tadels från Örebro kvarn. Det lossades 
via en elevator upp till mjöllagret och 
togs emot av godsmottagarna Herbert 
Karlsson Kanestad och Rolf Johans-
son. Utöver all godsmottagning fick de 
även serva med alla ingredienser till 
degrummet, såsom socker och smör 
från kylrum m. m. allt efter behov. En 
deg vägde ca 320 kg. I bageriet skedde 
många förändringar under åren vad 
gällde gräddningen. 

Ny ugn från England
År 1955 inköptes det en ny ugn från 
England. Ansvarig ledare för upp-
byggnaden av ugnen var en ingenjör 

från England.  Själva arbetet utfördes 
av eget folk från fabriken. Jag var en 
av dem som deltog i monteringen av 
den nya ugnen. De övriga var Erik 
Andersson, Edvin Eklund, Charles 
Johansson, Sven-Olov Eriksson och 
Lars-Erik Karlsson. Tyvärr minns jag 
inte namnen på de tre övriga. 
Då vi skulle isolera ugnen användes 
lösull som är väldigt irriterande för 
huden. Även om vi kunde knyta till 
kring både hals, armar och ben så 
begärde vi en högre timlön för det 
arbetet. Ansvarige arbetsledaren bara 
skrattade åt vår begäran och berättade 
att när han monterade en liknande 
ugn i Indien så blev arbetstagarna 
bara glada åt att de fick arbetet, trots 
att de blev tvungna att arbeta i bad-
byxor.

Dryga tyskar
Merparten av ugnarna var dock köpta 
i Tyskland och monterades av tyskar. 
De fick speciella förmåner vid mon-

Montering av den nyinköpta ugnen från England. 
Artikelförfattaren längst fram till höger.

Råntillverkning 1920-30-tal. Artikelförfattarens 
 mormor, Alida Maxe vid den bortre ugnen.
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tagen, det skulle bland annat finnas 
importerat tyskt öl, och de verkade 
dryga tyckte personalen på kexfa-
briken. Det var enligt lag förbud mot 
rökning i lokalerna, men tyskarna tog 
ingen hänsyn till detta.

Angående tyskarnas dryghet berät-
tade en person på verkstaden om när 
Harry Johansson, även han på verksta-
den, mötte tyskarna på gården. En av 
dem uttryckte ”die dumme Schweden” 
i tron att ingen svensk begrep tyska. 
Harry hade innan han började på 
kexfabriken varit långseglare på de 
sju haven och behärskade tyska. Han 
fick fatt i personen som uttalat orden, 
lyfte upp honom mot en vägg med 
förmaningen ”säg inte detta en gång 
till så att jag hör”. Efter den händelsen 
blev samvaron med tyskarna mycket 
bättre.

Det blev många om- och tillbygg-
nader både på och i kexfabriken allt 
eftersom man behövde bättre ugnar 
och mera plats för tillverkningen. Det 
behövdes framförallt bättre upptag-
ning till packsalen från ugnarna. 
Ombyggnadsarbetena utfördes av 
olika byggfirmor från Örebro efter 
anbud. Då det gällde ugnarna med 
transportbanorna m.m. sköttes det av 
eget utbildat folk på verkstaden, som 
låg vägg i vägg med pannrummet i en 
av de äldsta byggnaderna av fabriken.

Delikata kex
Jag nämnde tidigare om råntillverk-
ningen. Rånen packades i plåtlådor 
och gick vidare till wafersavdelningen 

som låg våningen över källaren, dit 
man förde faten med cocos. Vid wafers 
arbetade ett antal damer med olika ar-
betsmoment för framställaningen av
paketen som packades i unikaboxar. 
Ett arbetsskift med damer var Astrid 
Karlsson, Ingrid Werner, Eva Fogel-
gren och Berta Lindkvist (min mor).

Det fanns ytterligare en avdelning, 
för framställning av mer delikata 
kexblandningar, sandwichavdelning-
en där det tillverkades bland annat 
creamcrackers, frukostkex, digestive 
och söta sorterade kaffekex. Waferskex 
med varierande fyllningar och olika 
smaker till exempel bruna Operett 
fylldes i särskilda lyxförpackningar 
och skrin. Detta skedde i ett rum i 
anslutning till packsalen av ett antal 
yngre flinka flickor.

Merparten av dessa kartonger och 
skrin gjordes i reklamsyfte som gåvor 
till kända personer eller företag. Till 
exempel ÖSK:s bandylag fick alltid 
lämna över ett kexskrin till motstån-
darlaget innan match. Vi anställda fick 
alltid ett skrin i julklapp av företaget. 
Vid packningen av kartonger och 
skrin skilde man kakorna med ett 
speciellt papper som stansades ut i 
olika storlekar av Elis Ohlsson vid en 
stans som var placerad på snickeriet 
på tredje våningen ovan verkstaden.

Transporter
Efter något år fick jag sluta på lagret 
för att ta hand om interna transporter 
från alla avdelningar. Från wafersav-
delningen fick jag hämta och lämna 

unikaboxar som man packat paketen 
i. Dessa skulle vägas antecknas vikt 
med avdrag för tara till kontoret, ett 
slags ackordslön efter vikt. På vinden i 
östra fastigheten kom kartongämnen 
från kartongfabriken i Skebäck så 
gott som dagligen, de transporterades 
upp med hissen till olika platser efter 
format. Barbro Johansson stiftade kar-
tongerna till de olika packmaskinerna 
efter beställning av olika sorters kex. 
Jag fick av Barbro veta vilka kartonger 
jag skulle hämta.

Från landet till stan
Då jag tidigare nämnt att både min 
mor och mormor arbetade på kexfa-
briken, kunde jag via forskningen av 
släkten finna att även min farmor Ger-
da redan 1909 arbetade på kexfabri-
ken efter inflyttning till Örebro från 
Tångeråsa, en socken i södra delen av 
länet. Kexfabriken, skofabriker och 
andra industrier i slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet gjorde att 
både kvinnor och män kunde söka sig 
till industrin, i stället för att gå hemma 
i byn som pigor och drängar hos bön-
derna. Då hon flyttade in till Örebro 
blev hennes första bostad i det så 
kallade Jungfruarnas palats, ett hus på 
Fredsgatan mellan Gamla gatan och 
Storgatan. En fastighet innehållande 
många enkelrum för ensamstående 
kvinnor.

Tungrott
Jag har sedan jag började skriva ner 
den här texten tänkt tillbaka på mina 
arbetsuppgifter, samtidigt som jag 
ser en planritning över fabriken med 
årtalen när alla ny- och ombyggnader 
skett, får jag på överskådligt sätt se hur 
tungrott allt blev. Vid vissa arbets-
moment arbetade man nerifrån och 
uppåt i stället för tvärtom.

När jag var på kexfabriken vid ett 
tillfälle efter att jag hade slutat för 
att besöka min mor, passade jag på 
att göra ett studiebesök i fabriken. 
Jag kunde då konstatera, att de flesta 
transporter då skedde med långtra-
dare. Man hade byggt om i fabriken, 
så att lagret fanns på bottenvåningen 
med direkt utlastning på bilarna.

Henry Lindkvist

Berta Lindkvist 
packeterar wafers-
kartonger vid 
Örebro kexfabrik. 
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Det är i år 80 år sedan Brunns-
parken i Adolfsberg invigdes 
som Folkets Park. Egentli-

gen startar Folkets Park i Örebro sin 
historia 1902 då den första parken 
öppnades i Rynninge. Men i slutet 
av 1920-talet behövde Örebro stad 
marken i Rynninge för att anlägga 
nya trafikleder och Folkets Park fick 
se sig om efter någon ny plats att ha 
sin anläggning på. Man fick erbju-
dande om att köpa aktiemajoriteten 
i Adolfsbergs Brunns AB  och på det 
sättet förvärvade man såväl mark 
som byggnader och inventarier i det 
gamla brunnsbolaget. I november 1933 
beslutades att parken skulle flyttas till 
Adolfsberg.

Parken flyttas
På mindre än ett halvår byggde man 
upp en teaterbyggnad, dansbana, 
toaletter, entréer, kiosker och belys-

ning på det nya området.  Så i slutet 
av april 1934 invigdes Örebros nya Fol-
kets park i Adolfsberg.  Men ett antal 
ekonomiskt tuffa år väntade parken. 
Det annalkande världskriget gjorde att 
man fick leva med svångremmen hårt 
åtdragen.   År 1947 så blev man utkon-
kurrerade av  Örebroutställningen 
som höll till inne i centrum av Örebro. 

Det rivs och byggs nytt
Men året efter så hårdsatsade man för 
att locka till sig publiken. En riktig 
ansiktslyftning kallade man det. Flera 
av de gamla brunnsbyggnaderna 
såsom det gamla brunnshotellet och 
det gamla badhuset hade rivits för att 
ge plats åt nya moderna attraktioner. 
Radiobilar och karuseller byggdes upp  
efter senaste modell. Ritningarna hade 
man fått från Amerika ”så man kan lita 
på att allt är tidsenligt utformat” stod 
det i Örebro Dagblad inför säsongen 

80 år

1948. Dessutom hade man fått ta över 
spöktåget som funnits på Örebrout-
ställningen året innan.  Restaurangen 
och övriga befintliga byggnader hade 
fräschats upp.  Det fanns dessutom 
planer på att anlägga ytterligare ett 
antal byggnader inne på parkområdet 
inom en snar framtid. 

 
Örebro 700 år
Men det skulle dröja fram till början 
av 1960-talet innan nästa riktigt stora 
satsning på parken skulle komma. 
Inför det stundande 700-årsjubileet 
hade man förhoppningen att Folkets 
park skulle bli den självklara festplat-
sen för flertalet evenemang. År 1962 
byggdes ”Regnbågen” som då var lan-
dets modernaste inbyggda sommar-
dansbana med varmluftsanläggning 
så att man kunde förlänga säsongen 
betydligt. Förutom själva dansbanan 
inrymde byggnaden också ”moderna 
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toaletter, garderob, personalrum, entré 
etc.”

Byter namn
Vid inledningen av 1962 års säsong 
bytte parken dessutom namn och fick 
nu namnet – Brunnsparken. Namn-
ändringen låg också i linje med att 
modernisera parken och att ge den 
en ny karaktär. Man ville göra den till 
en ”trivsam dagpark för familjen och 
en populär nöjesanläggning , som 
motsvarar vad en stad som Örebro 
behöver”.  

Årets och ungdomens stad
År 1964 hade Folkets park funnits i 
Adolfsberg i 30 år och man kunde 
bjuda på ett digert program allt från 
Göingeflickorna till Paul Anka med 18 
mans orkester, Hootenanny singers, 
Lill-Babs club 64, Lasse Löndahl och 
Towa Carson, Bibi Johns och dess-
utom styltakrobaterna Två Lerys. Men 
sommarens stora pophändelse var 
nog framträdandet den 11 juli då Jerry 
Williams and the Violents äntrade sce-
nen. I Nerikes Allehandas recension 
av konserten kan man läsa följande 
efter framträdandet: ”Medan skriken 

och visslingarna 
närmade sig orkan 
kom Jerry Williams 

in på scenen. Han uppförde sig 
precis, som en twistsångare ska göra, 
med gymnastisk färdighet till hetsiga 
toner, även om det ibland kan vara 
svårt bland alla sladdarna till ekoap-
paraterna. I numret Ave Maria No 
Morro, en stillsam ballad [...] visade 
han sin rent sångliga förmåga som bar 
en angenäm överraskning.” 

Örebro stad hade det året, av Ex-
pressen, blivit utnämt till ”Årets och 
ungdomens stad”.

Besvikelse
Men när Örebro skulle fira sitt 
700-årsjubileum hamnade Brunn-
sparken i kölvattnet.  Den stora 
jubileumsfestivalen ”Natt 700” valde 
festarrangörerna att istället förlägga 
till det nybyggda Gustavsvik. Så 
istället för en festkväll med en fylld 
folkpark och dans på den nybyggda 
dansbanan så fick man hålla stängt. En 
vanlig lördagskväll med dans i parken 
drog ungefär 4 000 personer under 
somrarna på 1960-talet. Men året efter 
fick man sin revanch i Brunnsparken 
och arrangerade ”Natt 701”  som blev 
en succé och över 11 000 personer 
kom och dansade och lyssnade till 
musik.

Andreas Jeppsson

Jerry Williams 1964
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Genom länet i en 

Sommaren 1924 gjorde den på 
sin tid mycket kände litteratur-
professorn Fredrik Böök en resa 

i bil genom Sverige från Smygehuk 
till Haparanda. En av etapperna gick 
genom Örebro län. Bööks uppdrag 
var att skriva en reseskildring med 
kulturhistoriska kommentarer. Kända 
och okända platser i det svenska 
1920-talssamhället skulle besökas och 
beskrivas. 

Att Norstedts förlag vänt sig till 
Fredrik Böök var ingen tillfällighet. 
Böök var en mycket inflytelserik kul-
turperson. Respekten för honom var 
stor bland tidningar, förlag och förfat-
tare. Han var sedan 1920 professor i 
litteraturhistoria i Lund. 1922 invaldes 
han i Svenska akademin och året efter 
utsågs han till kulturchef på Svenska 
Dagbladet. 

Nationalromantisk yra
År 1885 hade Svenska Turistfören-
ingen (STF) bildats under mottot 
Känn ditt land! Att det skedde vid den 

tidpunkten är inte konstigt. Under de 
sista två decennierna av 1800-talet 
och en bit efter sekelskiftet 1900 rådde 
en nationalromantisk yra i Sverige. 
Det märks särskilt inom kulturlivet. 
Det var då som Nordiska Museet och 
filialen Skansen skapades av folklivs-
forskaren Artur Hazelius. Den svenska 
etnologins fader Sigurd Erixon 
förvandlade Nordiska Museet till en 
skattkammare för insamlade föremål 
från det gamla svenska bondesamhäl-
let. Norstedts beställning till Fredrik 
Böök låg alltså helt i tidens anda. 
Förlaget förväntade sig en reseskild-
ring där de svenska kulturhistoriska 
värdena framhävdes på ett aptitligt 
sätt.

När man läser Bööks bok märks 
det att han var mycket road av sitt 
uppdrag. I texten som illustrerades 
med teckningar av Gunnar Lindvall 
sprudlar resenären Fredrik Böök som 
en glad och uppsluppen reporter på 
resan genom 1920-talets Sverige. Att 
Böök tackade ja till förlagets propå 

att göra reportageresan berodde på 
att han likt Artur Hazelius och Sigurd 
Erixon ville se till att det ”GAMLA” 
Sverige inte skulle glömmas bort. I 
den här reseberättelsen framträder 
Böök som en kulturkonservativ svär-
mare. Han påminner om Karlfeldts 
levnadsglade Fridolin. Böök var den 
lundensiske akademikern som också 
såg en ära i att kunna tala med bönder 
på bönders vis och med lärde på latin. 

 ...finns det hjärterum...
I Bööks resesällskap ingick förutom 
tecknaren Lindvall och chauffören 
sträckvis flera kulturhistoriskt bevan-
drade personer. T.ex. satt riksantik-
varien Sigurd Curman och Nordiska 
Museets styresman Gustaf Upmark 
med i bilen under hela resan. Av och 
till bjöd Böök in kyrkliga dignitärer 
som han kände. Biskoparna fick agera 
som guider till det som var värt att se. 

Bilen var en cabriolet. Visserligen 
tycks en 1924 års Cadillac ha varit en 
rymlig bil, men det måste stundtals ha 
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varit trångt. Men den glade Böök tycks 
ha följt devisen finns det hjärterum 
finns det stjärterum.

Midsommar i Närke
När Cadillacen nådde Närke konsta-
terar Böök att bilen ”hävdade första 
platsen bland alla Närkes midsom-
marprydda och majade bilar: den 
smyckades av två karyatider 
(skulpterade kvinnofigurer) på 
fotstegen.” 

Sällskapet stannade förstås 
till i Örebro. Böök berättar att 
han och medresenärerna sent 
på kvällen vandrade omkring 
på ”den stora staden Örebros 
gator, beundrade slottet, kretsade 
kring statyerna av Karl Johan och 
Engelbrekt, och följde Svartåns strand 
för att beskåda Kungsstugan.” Han 
tillägger: ”Det skulle ha varit lockande 
att stifta närmare bekantskap med 
Örebro, men vi vågade icke utsätta oss 
för frestelsen”.

Dagen därpå styrdes Cadillacen 
norrut. Böök vädrar en djup fascina-
tion för bilen som fortskaffningsme-
del. ”Det är en underbar makt- och fri-
hetskänsla som man erfar i den starka, 
susande bilen; man är fullkomligt 
oberoende, herre över tid och rum, det 
finns inga avstånd att tala om, varenda 
ort, som dyker upp inom horisont-
linjen, kan man nå på några minuter, 
världen ligger öppen för oss, översål-
lad med bensinstationer, luftmotstån-
det bara friskar upp oss, driver blodet 
till kinderna, ja liksom bär oss.” 

Den som händelsevis idag färdas 
genom Närke i en cabriolet (jag har 

ännu inte fått uppleva det) kanske kan 
instämma i Bööks förtjusning: ”Det är 
något av berusning och äventyr, och 
när motorn får den djupa orgeltonen 
tycka vi oss höra Vikingabalkens 
rytmer: Nu han svävade kring på det 
ödsliga hav, han for vida som jagande 
falk.” Från och med 1914 satt det en 
V8-motor i en Cadillac.

På färden norrut passerar man 
gården Vivalla och når snart ”det stora 
skogiga Kilsberget”. När bilen far fram 
längs Dyltaån överraskar man till sin 
glädje ”ett par frodiga skrattande naja-
der”. De nakna kvinnorna hann vinka 
till resenärerna, ”fastän vi hänsynsfullt 
ökade farten.”

Mot Nora och Linde
Nästa resmål är Nora. Böök skriver att 
han njuter av ”den härliga tjärlukten, 
som ger sin runda parfym åt den lilla 
stadens gator.” Från Nora följer man 
stråket utefter Norasjön, Fåsjön och 
Usken, som nu är döpt till Tre sjöars 
väg. Bilen gör halt vid Siggebohyttan. 
1924 var bergsmansgården ”till hälften 
museum, till hälften sommarkoloni: 
trettiofyra små flickor från Örebro 
yrde som backsvalor genom bodar 
och salar.”

När resesällskapet i Cadillacen när-
mar sig Lindesberg noterar Böök att 
den lilla staden har ”syskontycke med 
Nora, men ter sig ännu ljusare och gla-
dare.” Det då nyuppförda sparbanks-
huset beundras mycket. Det ”vittnar 
om den goda smaken i Lindesberg.” 
Böök fortsätter att förtjusas av Lin-
desberg: ”Kring hela nejden ligger en 
obeskrivlig söndagsstämning; ute på 
Lindesjön ser man överallt båtar, med 
flickor som vila på årorna, och solen 
blixtrar i de fallande dropparna.” Att 
roddbåtar tycks ha varit en mycket 
vanlig syn på Lindesjön vid mitten av 
1920-talet bekräftas av att Böök fått 
veta att biskopen Einar Billing hade 
sett sig föranlåten att för lindesbergs-
borna ”påpeka faran av att alltid ligga 

ute på sjön och ro.”
Innan bilresenärerna lämnar 

Lindesberg avfyrar Böök en sprud-
lande hyllning till brukspatronen 
och författaren Fredrik Cederborgh. 
Cederborgh hade 1810 hoppat av en 
ämbetsmannakarriär i Stockholm och 
återvänt till sitt fädernearv och axlat 
rollen som bruksägare på Dalkarlshyt-

tan. Lovsången till Cederborgh, 
en sann livsnjutare enligt Böök, 
avrundas med en blick ut över 
Lindesjön bort mot den lilla 
ö som Lindesbergs invånare 
brukade ro ut till för att bada. 
Cederborgh döpte ön till Ottar 
Trallingön. Ottar Tralling har 

ansetts vara Cederborghs alter ego. 
Men en sak till måste Böök uppleva 

innan han kan resa vidare. Det är den 
Cederborghska familjekyrkogården. 
”Den liknar ingenting annat” skriver 
han och tillägger att ”fyra härliga 
silverpopplar” susar över Cederborghs 
grav, ”ett helt kapell”, där han vilar 
”blott två fot från den gamla svenska 
landsvägen”. 

Efter Lindesberg gjordes ett uppe-
håll på Loka brunn innan färden tog 
sikte på Siljans stränder. Böök hade 
aldrig tidigare besökt Dalarna. Bilen 
passerar Hällefors, Sikfors, Hjulsjö, 
Stjärnfors, Kopparberg, Högfors och 
Silverhöjden. ”Vilken stämning ligger 
det icke redan i namnen!” skriver 
Böök innan Cadillacen passerar Dala-
gränsen strax söder om Grängesberg.

Bilen har rullat in
När jag läser reseberättelsen slås jag 
flera gånger av att den kulturkonser-
vative resenären i åtminstone ett avse-
ende hade fallit platt för det modernas 
intåg. Böök älskar bilar! Man får 
intryck av att det här är första gången 
han färdas i bil. Han ser bilar ”överallt” 
och slår fast att bilen nu har rullat in i 
det ”kärnsvenska” bondesamhället. 

Som läsare undrar man förstås 
om bilismen i början av 1920-talet 
verkligen hade hunnit breda ut sig så 
mycket som Böök skriver. 1923 fanns 
drygt 37 000 registrerade personbilar 
i hela landet enligt Statistiska central-
byrån.

Lennart Hedberg

...man är fullkomligt oberoende, herre 
över tid och rum, det finns inga avstånd 
att tala om, varenda ort, som dyker upp 
inom horisontlinjen, kan man nå på 
några minuter...
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Vår granne Tyskland är och har 
alltid varit en viktig partner 
för svensk handel och ekono-

mi. Så även under 1930-talets politiska 
och ekonomiska utveckling i Europa. 

De förändringar som skedde, inte 
minst inom valutaområdet i början 
av 1930-talet, påverkade också 
svensk industri. 

Örebro Pappersbruk
I ett urval av privata brev mel-
lan styrelsen för Örebro pap-
persbruk och dess disponent 
Gunnar Björkman diskuteras 
ett angeläget problem under 
åren 1934-35. Örebro Pappers-
bruk har som företag placerat 
400 000 kr i det tyska före-
taget Paderborner Cement-
Werke. I dagens värde skulle 

det röra sig om storleksord-
ningen 11-12 miljoner kronor. 

En så ansenlig summa gör naturligtvis 
att Örebro pappersbruk är angelägna 
om att försöka få tillbaka de utlånade 
pengarna och provar olika vägar.

Endast ett fåtal brev ur korrespon-
densen har bevarats och hur det i 
slutändan blev med pengarna vet vi 
inte. Breven har dock sitt värde som 
ögonblicksbilder i en föränderlig tid.

Det första och kanske mest spän-
nande brevet är skrivet av Herman 
Lagercrantz, ordförande i Sveriges 
allmänna exportförening, i december 
1934 och ställt till disponent Björk-
man vid bruket. Det är uppenbart att 
Lagercrantz sänts till Berlin för att 
se vad som kan göras för att få hem 
pengarna. Efter att ha tagit sig med 
”den ståtliga och stadiga flygmaski-
nen” till Berlin åker Lagercrantz direkt 
till Hotell Kaiserhof. 

Det är ingen slump att Lagercrantz 
väljer att ta in på Hotell Kaiserhof. 

…och Göring ville köpa 
älgkalvar från Sverige

Hotell Kaiserhof år 1900. År 1943 träffades det av brittiska 
bomber och förstördes svårt. Ruinen revs senare.

Hermann Göring
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Hotellet invigdes som det första lyx-
hotellet i Berlin 1875. Rummen hade 
elektricitet, eget badrum och telefon. 
Framför allt låg hotellet mittemot 
regeringskansliet och hade därför stor 
betydelse som mötesplats. Inför sin 
valkampanj 1932 använde Hitler hotel-
let som sin bas och många nazister 
bodde där ofta. Göring valde, då han 
gifte om sig 1935, att göra det på Hotell 
Kaiserhof.  

Svenska älgkalvar
Lagercrantz sätter genast igång med 
att avverka möten och kommer så på 
kvällen att äta middag med handels-
rådet Löwenhard och von Schmieden, 
legationsråd vid utrikesministeriet, 
när följande inträffar:

”Medan vi pratade i hallen, full-
packad med folk, som drack té, tyst-
nade plötsligt musiken, alla reste sig 
upp och alla armar flögo i vädret. In 
kom Hitler åtföljd av Göring, Göbbels 
och hela ministären – de förstnämnda 
i uniform. Under andlös tystnad stodo 
både herrar och damer med högra ar-
men i vädret tills dessa satt sig vid ett 
”stamtisch” och så fortsatte musiken.

Tyskarna förneka ej sina militära 
anor. Efter en timme eller litet mer 
gingo de ut under samma ovationer. 
Göring stannade och pratade en stund 
med mig och frågade hur han skulle 
kunna få köpa några älgkalvar från 
Sverige.”

Göring som var gift med svenska 
Carin hade sedan mitten av 1920-talet 
en relation till Sverige dit han kom 
efter första världskrigets slut. Göring 
hade nu låtit uppföra godset Carinhall 
strax norr om Berlin som sin repre-

sentationsbostad och lantegendom. 
Göring som uppskattade jakt och som 
senare utnämndes till hedersmed-
lem av Svenska jägareförbundet 1938 
tänkte sannolikt plantera in älg på 
egendomen. 

I brevet fortsätter Lagercrantz spe-
kulera kring olika möjligheter att få 
pengarna tillbaka. Han skriver nu bl a: 

”Mina intryck är att det knappast 
går att placera pengarna – även om vi 
skulle få ut dem – uti tyska fastigheter 
och det innebär vissa risker att försöka 
kringgå lagarna, ty herrarna i Tysk-
land ha inga silkesvantar.”

Büro Ribbentrop
Ett par månader senare inkommer 
brev från verkställande direktör 
vid Stockholms Superfosfat Fabriks 
AB, Ejnar Rodling. Han meddelar 
följande: 

”Igår fm. i Berlin hade jag nöjet 
introducera min vän Eugen Lehnke-
ring hos Handelsrådet Löwenhard. Vi 
diskuterade frågan om möjligheten att 
få ut Örebro Pappersbruks fordringar 
utförligt och Herr Lehnkering tror 
sig ha funnit en utväg. Handelsrådet 
upplyste om att Örebro vore villiga att 
som likvid taga det belopp i kronor 
som motsvarade den ursprungliga in-
köpskostnaden för de utlånade tyska 
marken och detta bör ju underlätta 
Lehnkerings arbete. 

Herr Lehnkering är sedan 15 år 
Fosfatbolagets ombud i Tyskland och 
en utmärkt man, som står de ledande 
i Tyskland synnerligen nära. Jag tror 
därför att han lyckas om han tager 
saken om hand.”

Det framgår senare att Lehnkerning 
vill ha 10% provision på det belopp 
som kan tas ut ur Tyskland. Sannolikt 
har Lehnkerning bättre utsikter än de 
flesta att göra något åt saken.  ”Min 
vän Eugen Lehnkering” jobbade näm-
ligen som rådgivare åt Ribbentrop i 
det som kallades ”Büro Ribbentrop” i 
Berlin och som i praktiken var ett in-
officiellt utrikesministerium grundat 
1934. Omkring hundratalet personer 
arbetade där med att sköta utrikes-
politiska frågor av särskilt intresse 
för Hitler. Ribbentrop som var direkt 
underställd Hitler utnämndes 1938 till 
utrikesminister. 

Godtagbar uppgörelse
Det sista brevet i samlingen är skrivet 
23 december 1935 av Johan Norden-
falk. Han skriver:

”Angående placeringen i Tysk-
land är jag nu i tillfälle meddela Dig 
följande: Det skärpta valutaläget i 
Tyskland gör det sannolikt mycket 
vanskligt uppnå en acceptabel lösning. 
Genom de personer, som nu granskat 
din promemoria, kan dock ett försök 
göras att få en av tyska myndigheter 
godkänd transferering eller annan 
godtagbar uppgörelse till stånd. Om 
du önskar, att ett sådant försök göres 
kan det ske på följande villkor: Örebro 
Pappersbruk förbinder sig här betala 
10% av det värde som genom veder-
börandes åtgärder direkt eller indirekt 
tillföres Örebro Papersbruk och, för 
den händelse, någon uppgörelse ej nås, 
500 kronor i ett för allt. Jag har per-
sonligen anledning att tro, att en sådan 
undersökning sker med eftertryck, 
bland annat under medverkan av det 
mäktiga I. G. Farben – bolaget närstå-
ende personer, och jag har förvissat 
mig om att det endast rör sig om första 
klassens folk.”

1947 ställdes inte mindre än 23 
chefer från I G Farben inför rätta vid 
Nürnbergrättegångarna för att ha 
begått krigsbrott. 12 av dem kom att 
fällas för plundring och förslavning 
och dömdes till fängelse. 

Dokument på nätet
Hur det gick och om Örebro Pap-
persbruk fick sina pengar framgår inte 
och kanske spelar det idag mindre roll. 
Breven visar på hur nära den svenska 
ekonomin var den tyska även under 
förkrigstiden. De ger också några 
intressanta ögonblicksbilder av de 
nära kontakter som förelåg mellan 
våra länder. 

För den som vill se breven i sin 
helhet finns möjligheten att göra så 
online på www.arkivcentrum.se. De 
ingår där i Skolrummets tema Kristi-
der i krigstider. Skolrummet har som 
syfte att tillgängliggöra källmaterial 
för skolorna i Örebro län för att möta 
kraven från skolans nya läroplaner 
Gy11 och Lp11. 

Carina Seiberlich
Herman Lagercrantz
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Den 6 augusti 1914 proklame-
rade statsrådet och ordfö-
rande Muhammad Alrashid 

den 5:e, att han skulle rekrytera ung-
domar mellan 20 och 40 år från både 
muslimer och kristna, för att bilda 
en militär styrka och införliva denna 
med tyska armén som var stationerad 
i Diyarbakir. 

Syftet med detta var en militär upp-

trappning i kriget mot Ryssland. För 
att kunna föra krig mot ett land be-
hövde man nödvändiga resurser både 
i form av krigsmateriel och livsmedel. 

Borgmästaren, som hette Muham-
mad Allrashid  Idiyarbakir, utfärdade 
ett dekret att varje medborgare, både 
kristna och muslimer, skulle lämna 
ifrån sig all spannmål till staten såsom; 
vete, havre, linser och potatis med 

omedelbarverkan. Samtidigt beordra-
de han också, att all boskap skulle vara 
under statens kontroll. Nästan 80 % av 
både spannmål och boskap hamnade 
under militär ledning. 

Den 6 augusti bröt en stor brand 
ut och alla kristna butiker som låg i 
stadens kärna eldhärjades. Skadorna 
var omfattande och man led stor eko-
nomisk förlust. 

Hög beredskap inför 
första världskriget
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Syrianska projektet
Under våren 2012 fick ArkivCentrum 
kontakt med örebroarna Iskender De 
Basso och Hanna Altunkaynak med 
förslag om att på ArkivCentrum bygga 
upp ett digitalt syrianskt ”riksarkiv”. 

Det syrianska kulturarvet är spritt 
på en rad olika länder och tanken är 
att man genom avfotografering och 
skanning ska kunna göra handskrif-
terna och arkiven mer lättillgängliga 
och samtidigt också garantera deras 
bevarande. 

Under hösten 2012 fick ArkivCen-
trum ta emot två hårddiskar fulla med  
inskannade dokument från bland an-
nat Turkiet. Ett stort arbete har inletts 
med att ge alla dessa dokument rele-
vant metadata för att i nästa steg också 
kunna göra materialet mer tillgängligt. 
Musa Budak arbetar med att identi-
fiera och excerpera handskrifterna. 
Texten på sidan 12 är ett exempel på 
hur det kan se ut. Många av texterna är 
dessutom vackert illustrerade.
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Musa Budak i arbete med att identifiera ett dokument.
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När sommaren kommer så 
ploppar uteserveringarna 
upp som svampar. Varje 

restaurang som har möjlighet placerar 
ut bord och stolar för att vi ska kunna 
få njuta av mat och dryck utomhus. 
Att få sitta i lugn och ro på en trevlig 
uteservering och inmundiga en god 
måltid när solen skiner då är det 
semester. 

Matsedelshistoriker
En som forskat mycket kring restau-
ranger i Örebro med omnejd är en av 
ArkivCentrums besökare, Cristina 
Ågren. Genom åren har hon samlat 
på sig kunskap och material som hon 
gärna delar med sig av genom bland 
annat föreläsningar och utställningar. 
Ett av Cristinas specialintressen är 
olika typer av matsedlar från res-
taurangerna. Matsedlarna ger oss en 
ögonblicksbild av hur matkulturen såg 
ut forna tider. Vi kan jämföra priser 
och se vilken typ av mat som servera-
des. Cristina har själv gått restaurang-
utbildningen och därifrån kommer 
hennes intresse för restaurangbran-
schen.

Utskänkningsregler
Men restaurangnäringen har också 
varit kringgärdad med olika typer av 
regelverk både när det gäller hygien 
och utskänkning. I bestämmelser för 
servering av spritdrycker från 1926 
står det att läsa följande: 

”Från kl. 12 middagen må till verklig 
måltid bestående av lagad mat och 
betingande ett pris av minst kr. 1:- ett 
stort och ett litet glas (6 cl) serveras.

Från kl. 3 e.m. må till manlig gäst, 
som intagit måltid av samma beskaf-
fenhet som ovan nämnts och beting-
ande ett pris av minst kr. 1:50 serveras 
högst tre stora glas (12 cl.). Därest gäst 
önskar erhålla punsch, må istället för 
ett litet glas annan spirituosa serveras 
högst ett glas punsch. Tre små glas 
annan spirituosa motsvarar således en 
1/8-liter punsch.” Kvinnliga gäster fick 
nöja sig med en något mindre ranson.  
Anvisningarna fortsätter på ytterligare 
några sidor och förklarar att man även 
kan byta ut viss del av spritdrycks-
ransonen mot viner eller lättare viner 
samt vad som skall anses utgöra en 
måltid. Till exempel: ”Enbart smör, 
ost och sill kan inte anses utgöra en 

måltid, till vilken spirituosa drycker 
får serveras. Ett smörgåsbord där-
emot torde kunna betraktas såsom en 
verklig måltid.”

Restauranger och matsedlar som intresse

Med några axplock ur 
 Cristinas matsedelssamling  
och en bild på Frimurarhol-

mens restaurangs uteservering 
från anno dazumal så önskar 

vi på ArkivCentrum en 

Trevlig sommar

Cristina Ågren år 1969
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Dessa vackra prislistor kom in till ArkivCentrum via en leverans 
från E W Törnbloms konditori i Kopparberg. AB Universals 
kem-tekniska fabrik låg i Örebro och hade sin verksamhet under 
åren 1901–1909. Först låg fabriken på Strömersgatan 15 för att 
1907 flytta till Hertig Karls Allé 10. 


