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Omslaget
På omslaget till detta nummer 
av Aktstycket har vi hittat några 
julmustetiketter från Örebro 
Kemisk-Tekniska Fabrik senare 
mer känt under namnet Ek-
ströms. De produkter som man 
kanske främst förknippar Ek-
ströms med är ju bakpulver och 
blåbärssoppa men mycket annat 
har även tillverkats där, bland 
annat läskedrycker.  

Bakgrunden är så kallad vek-
torgrafik skapad av Kjpargeter 
- Freepik.com.           

Hindersmässoföreläsning
Traditionsenligt kommer Arkiv-
Centrum även under Hinders-
mässan 2018 att bjuda på en 
föreläsning. Denna gång är det 
Nina Sjöberg som kommer och 
föreläser om Hor, lönskaläge och 
jungfrukränkning i Arboga. 

Nina Sjöberg är landsarkivarie 
vid Landsarkivet i Uppsala och 
har tidigare arbetat som histori-
ker och chef vid olika arkiv och 
bibliotek. År 2003 kom hennes 
doktorsavhandling i kyrkohis-
toria Hustru och man i Birgittas 
uppenbarelser som handlar om 

synen på äktenskap och sexualitet 
i den heliga Birgittas uppenba-
relser.

Nina Sjöberg

Så var vi framme vid julnumret av 
Aktstycket för år 2017. Det är det 
nittioförsta numret av Aktstycket 
sedan vi började ge ut den 1995. 

I detta nummer får vi läsa 
om Ekströms läsktillverkning. 
Arkivets Håkan Henriksson har 
gått igenom arkivhandlingarna 
och funnit en bortglömd del av 
Örebros industrihistoria. 

Örebro Fältrittklubb har firat 
att de fyller 100 år i år med både 
en stor galamiddag på Stora 
Hotellet och familjedag ute vid 
stallet i Karlslund. Fältrittklubben 
är en av de största i Sverige. Klub-
bens tidigare verksamhetschef 
Ulf Eriksson har gått igenom vad 
som hänt under dessa 100 år och 
bjuder oss på en sammanfattning 
av klubbens historia.

För 100 år sedan var det oroliga 
tider runt om i världen. Även i 
Sverige var det oroligt då det var 
hungerdemonstrationer i stort 
sett varenda stad. Thord Ström-

berg, docent i historia vid Örebro 
universitet, har beskrivit i sin bok 
Makt och medborgare om demon-
strationerna i Örebro. En förkor-
tad variant av den artikeln finns 
på sidorna 14–16. 

När The Beatles besökte Sverige 
1963 var det nära att de kunde 
ha spelat i Örebro. Läs historien 
om När The Beatles nästan var i 
Örebro. 

Traditionsenligt hade Arkiv-
Centrum öppet hus på Arkivens 
dag. Historikern David Lindén 
höll en mycket uppskattad före-
läsning om den skandalomsusade 
prästen Hemming Gadh. 

Trevlig 
 vinterläsning

Aktstycket nummer 91
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Livsmedelsföretaget Ek-
ströms brukar räknas upp 
som en av Örebros äldsta 

företag, men i dag är det bara 
ett varumärke bland en mängd 
andra välkända namn såsom Felix, 
Önos, Frödinge, Bob, Abba, JOKK, 
Grandiosa, Paulúns med flera. Alla 
dessa varumärken ingår nu i den 
norska storkoncernen Orkla, och 
för Ekströms del kan man kanske 
säga att början till slutet som eget 
företag var när familjeföretaget, 
som då hette Ekströms Livsmed-
elsprodukter AB, såldes till staten 
i form av Svenska Tobaksaktiebo-
laget 1976. Efter att moderbolagen 
skiftat några gånger försvann 
Ekströmsnamnet slutligen ur 

företagsnamnet 1995 när Ekströms 
Önos AB uppgick i det då Orklaäg-
da Procordia Food AB. Sedan 2014 
heter den svenska delen av koncer-
nen Orkla Foods Sverige AB. 

Finland och Kumla
I dag kan man dessutom hitta 
varumärket Ekströms på produk-
ter som inte tillverkas i Örebro, 
men även det motsatta förhållan-
det är vanligt. I Finland säljs till 
exempel Bobs safter och Önos sylt 
under varumärket Ekströms. Allt 
beroende på att Ekströms funnits 
sedan länge på den finländska 
marknaden. Köper man färdig-
lagad vaniljsås är den tillverkad i 
den gamla Bobfabriken i Kumla. Å 
andra sidan tillverkas det välkända 
varumärket Risifruttis produkter i 
Ekströmsfabriken i Örebro.

Hur gammalt?
Att Ekströms är ett gammalt 
Örebroföretag är alla överens om, 
men när man exakt ska datera 
dess födelse blir det genast mycket 
osäkrare. Företaget räknade länge 
1855 som sitt födelseår och man 
firade också ett hundraårsjubileum 
1955, men år 1973 firade man helt 
plötsligt 125 år. Födelseåret man ut-
gick ifrån var nu alltså år 1848. Det 
var nämligen på senhösten 1848 
som den då 27-årige provisorn 
eller »pharmaciæ candidaten« 
Henric Eberhard Ekström flyttade 

Fotografi på Köpmangatan söderut 
sett från Stortorget år 1903. I huset 

till vänster syns Ekströms butik. 
På gården innanför hade man sin 

tillverkning mellan 1883–1913.

På framsidan av detta nummer 
har vi några julmustetiketter 
från Ekströms. Att företaget 
en gång i tiden hade 
läsktillverkning är okänt för de 
flesta. ArkivCentrums Håkan 
Henriksson har tittat närmare 
på just denna del av företagets 
historia.

EKSTRÖMS
GRÖNA 
MÄRKE
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till Örebro och började arbeta hos 
apotekare Johan Walerius Ulm-
gren. Ekström var apotekarson 
från Arvika men kom närmast 
från Stockholm när han tog tjänst 
vid Apoteket Hjorten i Örebro. 
Under den nästföljande sommaren 
ska han ha fått arbeta vid Adolfs-
bergs brunn där apotekare Ulm-
gren sedan ett antal år hade haft 
en så kallad Karlsbaderbrunnsin-
rättning där man sålde konstgjort 
mineralvatten av egen tillverkning. 
Redan nu ska Ekström alltså ha 
kommit att tillverka mineralvatten, 
fruktlemonader och så kallade 
»komprimerade drycker« eller 
sockerdricka, dvs kolsyrade läske-
drycker. 

Arabiskt Chocolad
Ekström flyttade dock från Örebro 
redan på sensommaren 1851. Han 
kom nu i tjänst hos apotekare Gyl-
lencreutz i Arboga, men Ekström 
återvände till Örebro redan inför 
sommaren 1852 och då bosatte 
han sig vid Adolfsbergs brunn. 
Ekström, sannolikt nu i egen regi, 

satte nu igång med egen tillverk-
ning av mineralvatten, läskedryck-
er och lemonader. Nu började han 
också saluföra sina egna kemiska 
produkter som han möjligen hade 
börjat experimentera med redan 
under sina första år hos apotekare 
Ulmgren i Örebro. I oktober 1852 
kan man i alla fall se att han i an-
nonser erbjuder »Arabiskt Choco-
lad, finaste Eau de Cologne« samt 
bläck i färgerna svart, blått och 
rött samt blanksmörja. Allt detta 
kunde man köpa hos garnhand-
landen C.O. Hallman i Örebro. Ek-
ström skriver i annonsen att han 
var övertygad om att produkterna 
»då de blifva kända, skola tillvinna 
sig hvarje köpares belåtenhet«, 
vilket tyder på att Ekström själv då 
ansåg sig som ny på marknaden så 
1852 kanske inte vore ett så dumt 
år att använda som födelseår för 
rörelsen. 

Teknisk fabrikant
Ekströms änka föreslog i början 
av 1900-talet att 1853 skulle anses 
som det år då företaget startades, 

men då hon gift sig med Ekström 
först 1856 var det nog även en giss-
ning även från hennes sida. Det 
är dock klart att det dröjde flera 
år innan det kom igång någon 
egentlig fabrikstillverkning, så av 
den anledningen valde man nog 
senare att anse 1855 som begynnel-
seår. I början av 1860-talet började 
Ekström också tituleras »Teknisk 
fabrikant«. På grund av ekono-
miska svårigheter bildade han 1868 
en firma tillsammans med några 
nära släktingar och denna fick det 
något otympliga namnet Örebro 
Kemisk-Tekniska Fabrik. 

Eklind tar över
Det dröjde dock inte länge förrän 
även den nya firman fick problem 
och 1875 såldes företaget till tre av 
firmans viktigaste köpare av mine-
ralvatten; källarmästarna Bodin, 
Bruzelli och Eklind. Inom kort 
köpte dock källarmästaren och 
vinhandlaren Carl Edvard Eklind 
ut kompanjonerna. Kvar som fö-
reståndare för fabriken fanns den 
uppfinningsrike H.E. Ekström och 

Annons från 1852 där H. E. 
Ekström erbjuder sina produkter 
samt etiketter för gummilösning, 

märkbläck och jästmjöl. 
Jästmjölet blev senare mer känt 

som bakpulver. 
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samma år som han tvingats sälja 
sitt företag hade han också lyckats 
få patent på en produkt som med 
tiden skulle bli av stor betydelse för 
rörelsen, nämligen jästmjöl. Den 
i början av 1900-talet skapade så 
kallade jästmjölsgubben blev snart 
också en symbol för hela företaget 
och jästmjölet pekade ut en väg 
mot de kommande framgångarna 
med torra livsmedel.

Nattens drottning
Kvar i produktkatalogen i slutet av 
1800-talet fanns även bläck, gum-
milösning, fernissa, skosmörja, 
giktsprit och parfymer med namn 
som »Nattens drottning«, »Par-
fym för näsduken« samt eau-de-
cologne av märkena »Oscar II« 
och »Royale«. Huvudprodukterna 
började nu annars alltmer vara 
jästmjöl och vaniljsocker, men en 
betydande del utgjordes också av 
mineralvatten, läskedrycker, safter 
och lemonader. 

Bortglömd historia
Just denna del av Ekströms pro-
duktion har till stor del glömts 
bort när företagets historia har 
skrivits, men när man i början 
av 1900-talet studerar företagets 
produktion slås man av att dryck-
estillverkningen var av betydande 
storlek. År 1914 tillverkade man 
nämligen 80 000 flaskor kolsy-
rat bordsvatten, 120 000 flaskor 
läskedrycker och 90 000 flaskor 
lemonader. Ungefär fem perso-
ner var sysselsatta med denna 
del av företagets tillverkning och 
sannolikt stod dryckestillverk-
ningen för åtminstone en tredjedel 
av företagets omsättning. 

Läskande utbud
Det var ett varierat utbud av 
drycker som man kunde erbjuda 
örebroarna. För det var nog mest 
örebroarna som kunde njuta av 
dessa drycker då försäljningen 
i stort sett uteslutande skedde i 
Örebro och dess nära omland. 

Mineralvattnet levererades inte 
minst till stadens restauranger. Vid 
industri- och slöjdutställningen 
i Örebro 1899 ställde man bland 
annat ut sockerdricka, vaniljbrus, 
vichyvatten, enbärsmjöd, körsbärs-
saft och den finare »Goutte d’Or«. 
Till Örebroutställningen 1911 hade 
utbudet utökats med blåbärssaft, 
hallonsaft, rabarbersaft och den 
ädla alkoholfria äppeldrycken 
»Rosenheimer«. 

Under 1800-talet tillverkade man parfymer 
och andra kemiska produkter men gick senare 

alltmer över till livsmedelsproduktion. 
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Gröna märket
Dryckerna marknadsfördes främst 
under företagsnamnet Örebro 
Kem. Tekn. Fabrik, men till en bör-
jan också under varumärket H.E. 
Ekström. Ibland fanns också det 
så kallade fabriksmärket med på 
etiketterna. Märket finns med på 
andra produkter redan på 1880-ta-
let och föreställer medicinalväxten 
linnea med två blomklockor. I 
samband med att källar-
mästare Eklinds dottersö-
ner Alf och Håkan Bergå 
ombildade företaget 
till ett aktiebolag 1930 
lanserade man också det 
gamla fabriksmärket 
som ett eget varumärke 
för dryckerna under 
namnet »Gröna mär-
ket«.  Det angavs vara ett 
garantimärke för »pri-
ma kolsyrade drycker«. 
Sortimentet var fortfa-
rande omfattande och 
inkluderade främst 

egna märken som Sockerdricka, 
Enbärsdricka, Sport, Sodavatten, 
Bordsdricka och Lyxcider, men 
även Champis och Citronil med 
extrakt från AB Roberts och Pom-
mac från AB Fructus. Också den 
egentillverkade Jul- och Vegamus-
ten såldes nu med 
det »Gröna märket« 
på etiketterna.

Flyttar till Örnsro
Gröna Märkets drycker såldes från 
och med 1932 även i den paviljong 
eller kiosk som man låtit uppföra 
vid Örnsro Idrottspark. Kiosken 
drevs av en arrendator men enligt 

FOTO UR PROCORDIA FOOD AB:S ARKIV 

Läskedryckstillverkning på Köpmangatan 4, 
där man huserade mellan 1913–1934.
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hyresavtalet skulle man främst 
sälja varor från AB Örebro Kem. 
Tekn. Fabrik. 1934 flyttade även fa-
briken ut från Köpmangatan 4 till 
Åbylundsgatan 9 i Örnsro, där läs-
kedryckstillverkningen placerades 
i källarvåningen. 

Torrvarorna tar över
Det verkar som om det gröna 
varumärket blev populärt i Örebro 
och 1939 sålde man 40 000 flaskor 
kolsyrat vatten och 80 000 flaskor 
läskedrycker. Dryckestillverk-

ningens andel av företagets 
omsättning befann sig dock 
i en nedåtgående trend. Det 
var de torra varorna som 
kunde säljas i hela landet 
som fick allt större betydelse. 
Och nu var det inte bara 

de gamla storsäljarna jästmjöl 
och vaniljsocker som man kunde 
erbjuda kunderna. Redan i slutet 
av 1920-talet hade nyponmusten 
lanserats och senare tillkom också 
olika hushållsaromer, Visparins 
gräddvispningspulver, Collorit 
såsförbättringsmedel, marsán, 
chokladpudding och diverse kon-
serveringsartiklar. I Örebro fanns 
dessutom ett flertal olika bryg-
gerier så konkurrensen var hård 
för företagets dryckesförsäljning. 
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Fabriken på Åbylundsgatan 9 i Örnsro 
begagnades mellan åren 1934-1958.
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För att den skulle kunna bli riktigt 
lönsam krävdes antagligen att man 
utökade tillverkningen så att den 
också skulle inkludera öltillverk-
ning.

Säljer läsken till Norlings
Men istället för att expandera 
dryckestillverkningen valde man 
1946 att sälja hela läskedrycks-
tillverkningen och varumärket 
»Gröna märket«. Norlings Bryg-
geri AB hade på våren 1946 visat 
intresse för ett köp och i oktober 
kunde ett avtal skrivas under med 
AB Ekströms Kemisk-Tekniska 
Fabrik, som sedan 1943 var fö-
retagets nya namn. Maskiner, 
varulager, flaskor och varumärket 
hade fått prislappen 75 000 kr, 
och då hade enbart varumärket 
»Gröna märket« ett beräknat värde 
uppgående till 20 000 kr. I avta-

let ingick det också att bröderna 
Bergå under en period av tio år 
skulle ingå i ett arbetsutskott vid 
Norlings bryggeri med uppgift att 
ha överinseende över läskedrycks-
tillverkningen samt utarbeta 
recept för nya läskedrycker. För 
detta skulle de vardera få 3 125 kr 
per år. Dessutom skulle bröderna 
kostnadsfritt tillhandahålla 1000 
flaskor malt- och läskedrycker 
vardera per år under dessa tio år. 
Samtidigt förband de sig att vid 
vite av 50 000 kr inte starta egen 
läskedryckstillverkning. 

Övertar Gröna märket
Norlings bryggeri övertog läs-
kedryckstillverkningen den 1 
januari 1947 och man fortsatte 
sedan tillverka läskedrycker under 
namnet »Gröna märket« under yt-
terligare ett drygt decennium. Det 

gröna märket på etiketterna såg i 
princip likadant ut men givetvis 
utan företagsnamnet AB Ekströms 
Kemisk-Tekniska Fabrik. Norlings 
bryggeri hade dock förbundit sig 
att inte använda varumärket på 
alkoholhaltiga drycker. 

Håkan Henriksson

Till höger: Örebro Kemisk-
Tekniska Fabriks monter på 

Fabriks- och industriutställningen 
i Örebro 1911. Man ser 

tydligt att de satsar på sin 
läskedryckstillverkning. 

Nedan: paketering av nyponmust 
vid  fabriken i Örnsro 1948.  

FOTO UR PROCORDIA FOOD AB:S ARKIV 
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Örebro Fältrittklubb fyller i 
år 100 år. Ulf Eriksson, verk-
samhetschef mellan åren 
1999–2016, har blickat tillbaka 
på klubbens historia från dess 
bildande och fram till idag. 

År 1917 på hösten hade 
första världskriget pågått 
i tre år och rasade just 

som värst. I Ryssland mullrade det 
av inre stridigheter och hunger-
demonstrationerna i Örebro på 
våren var i färskt minne. Då när 
man på supén efter dagens Huber-
tusjakt den 3 november hade litet 
trevligt på Stora Hotellet kom en 
officerare, kapten A Engdahl, på 
ett genialiskt motdrag till tidens 
elände – ”vi bildar en ridklubb” 
och övriga kollegor var inte sena 
att koppla på – fram med bläck 

och penna – protokoll – och vips 
var grunden lagd till ett livaktigt 
barn – Örebro Fältridtklubb.  

Jakt på is och dressyr
Klubben kom igång med årliga 
tävlingar av olika slag i dressyr, 
banhoppning och fälttävlan. Man 
anordnade jakter på is och terräng 
och Hubertusjakter förstås och så 
förflöt livet under ett par decen-
nier med varierande antal med-
lemmar och aktiviteter med delta-
gare av både kvinnor och män och 
en och annan skolelev. Hästarna 
man red på kom i huvudsak från 
militärens hästar. I något enstaka 
fall ägde en ryttare sin häst. 

Hästarna rycker in
Under 1940-talet blir det nya oros-
tider – andra världskriget – alla 
hästar in i beredskapen och klub-
ben gick i ide under fem år för att 
vakna till ett stormöte 1945 där alla 
ville komma igång med ridning 
– frågan var bara- på vad? Ibland 
kunde man få hästar på foder –
ackordshästar från militärens häst-
bestånd. Lektioner i ridning hade 
man sedan långt före klubbstarten 

ÖREBRO 
FÄLTRITTKLUBB

UNDER 100 ÅR
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Kapten A Engdahl med mannar från 
Svea trängkår under träning år 1919 

samt ridklubbens första protokoll.



11December 2017Aktstycket

fått genom att olika officerare höll 
ridlektioner bland annat i ridhuset 
vid Slottsgatan 2.

Ungdomarna tar över
Någon riktig fart blev det inte för-
rän på 1950-talet. År 1951 kom en 
driftig ridlärare till stan – Helge 
Nilsson från Motala - som satte 
fart på det hela och plötsligt var 
ridningen uppe i 200 elever per 
vecka i Pettersberg och i ridhuset 
vid Slottsgatan. Nu förändrades 
allt – från att ha varit mycket en 
vuxensport med militär anstryk-
ning blev ridning en stor ung-
domssport med många flickor. 

1953 bildades ungdomssektionen 
Sporren och den har sedan dess 
varit livskraftig med mängder av 
aktiviteter bland annat årligen 
återkommande luciashower. 

Ridhus och OS-fackla
Nästa stora steg (efter många års 
diskussioner) – nytt ridhus – för-
verkligades 1955 i Pettersberg. Det 
gamla ridhuset vid Slottsgatan blev 

bollhall istället och nu skulle det 
bli fart.Tävlingar hade anordnats i 
tre discipliner under många år och 
1958 blev det riktigt stora tävlingar 
bland annat med ett mästerskap. 
Kanske var man inspirerad av 
Ryttarolympiaden 1956 då klubben 
förde facklan genom Örebro.

1958 förverkligades också nästa 
dröm – stallbyggnad i anslutning 
till ridhuset.

Handikappridning
Tydligen hade man förtagit sig litet 
på tävlingarna 1958 – det blev inga 
mer stora tävlingar under 1950-ta-
let och nästan inga alls förrän mot 
slutet av 1960-talet. Örebro rid-
skola levde sitt liv under ledning av 
Raoul Silckerodt och många ännu 
levande idag vittnar om denna tid 
med rörelse i rösten. Raoul var ju 
pionjär vad gäller handikapprid-
ning.

Diedens stall i Karlslund
1970-talet kom med nya tider – 
svårigheterna efter militärens 

avhästning lade sig, tillgången på 
ridhästar blev större och stor entu-
siasm bredde ut sig. Klubben fick 
hyra Diedens stall i Karlslund av 
Örebro kommun och började med  
uppstallning för sina medlemmar 
1970.  

Ordföranden Bengt Lundberg 
organiserade mycket detta årti-
onde och fick med många goda 
krafter i övrigt.

Ridskolan i Pettersberg drevs 
från 1971 i klubbens regi. 1976 bör-
jade föreningen en ponnyridskola 
på Karlslund i det runda ridhuset 
och på markerna runt omkring. 
Verksamheten drevs alltså på två 
anläggningar.

Första delen av 1970-talet blev på 
tävlingssidan en uppbyggnadstid 
med många mindre tävlingar i 
Pettersberg och i Karlslund bland 
annat på gräsbanan nedanför 
herrgården. 1977 var tiden mogen 
för stora nationella hopptävlingar 
ute på Karlslund med hela svenska 
eliten. 

Svenskt mästerskap i banhopp-
ning genomfördes av klubben 
på Karlslund första gången 1979. 
Individuellt kan man notera en 
nor disk mästerskapsmedalj för 
juniorer i banhoppning genom 
Susanne Gustavsson på hästen 
Sagiak.

Medlemsantalet steg under ett 
årtionde med över 1000 medlem-
mar. 

Nytt ridhus
1979 brann en del av anläggningen 
i Karlslund med allt hoppmaterial 
men ur resterna reste sig som en 
fågel Fenix ÖFK med nytt ridhus 
färdigt 1982 och med nytt ridsko-
lestall (allt byggt i Örebro kom-
muns regi men med mycket stora 
ideella medlemsinsatser vad gäller 

Katarina Molén till häst 
med Sporrenungdomar 
utanför gamla ridhuset i 
Pettersberg 1955.
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inredning, stall m.m.) och ridhuset 
i Pettersberg kunde lämnas och 
blir bollhall. 

 All verksamhet var nu samlad 
i Karlslund. Örebro Fältrittklubb 
förhyr byggnaderna av Örebro 
kommun och arrenderar marken 
runt ridanläggningen.

OS-guld i dressyr
1984 erövrade Bertil Andreasén 
OS-guld i dressyr vid OS för han-
dikappryttare i New York. År 1985 
anordnade Örebro Fältrittklubb 
Sveriges första mästerskap för 
handikappryttare. Ett par år senare 
erövrade Björn Nilsson VM-guld i 
samma disciplin. 

Tävlingsverksamheten ångade 
på under 1980-talet med grand-
prixer i hoppning och SM vid ett 
par tre tillfällen. Ridskolan svällde 
över alla bräddar. Legendariska är 
också riddarspelen som anordna-
des under dessa år.

 Medlemsantalet steg till drygt 
1 700 st under detta årtionde.  

Det blev för trångt och man 
planerade för ett ridhus till men 
det tog ett tag. 

SM - både ute och inne
Ridskolan fortsatte på hög nivå 
under 1990-talet och tävlandet 
höll i sig med goda lagresultat i 
allsvenskan och många bra indivi-
duella resultat. 

Ridhusfrågan engagerade många 
och efter intensivt och gediget 
förarbete blev det verklighet. 
Nya ridhuset stod klart 1993, en 
byggnad med en delbar manege på 
20x80 m. 

Klubben arrangerade ett Svea-
landsmästerskap och tre SM i 
banhoppning under 1990-talet. 
Årtiondets största utmaning 
tävlingsarrangörsmässigt blev 
inne-SM 1997 i banhoppning. Hela 
eliten kom till tävlingarna liksom 
de flesta hästintresserade i länet.   

Hubertusjakterna gjorde 
sitt sista decennium och 

någon gång i mitten av 1990-talet 
reds den sista Hubertusjakten i 
klubbens regi - en 80-årig tradi-
tion tog slut.

800 ritter i veckan
Så kom millennieskiftet.

Nytt gäststall byggdes i Karls-
lund, en fälttävlansbana och ny 
utebana kom till. Totalt finns nu 
fem paddockar, en gräsbana och 
en terrängbana som disponeras av 
ÖFK.

Hästarna fick under början av 
årtusendet utökade ytor för bete 
och vall.

Under 2000-talet har ridskolan 
tuffat på i oförminskad omfattning 
och utvecklats allteftersom – un-
gefär 800 ritter genomförs nu varje 
vecka i ridskolans regi och ytterli-
gare ett par hundra av ryttare med 
egen häst. 

Som en stor ungdomsgård
Örebro Fältrittklubb fungerar som 
en mycket stor fritidsgård sedan 
60 år med många besökande barn 

Sedan 1970-talet har verksamheten växt enormt mycket. Med anordnande 
av stora tävlingar och ett ökat antal medlemmar har man ständigt haft 
behov av att bygga nya anläggningar för att kunna motsvara behoven.

FO
TO

: J
O

H
N

 H
A

LL



13December 2017Aktstycket

och ungdomar. Klubben driver en 
stor ridskola med drygt 50 hästar 
och ca 10 anställda. Medlemsanta-
let har under de sista femton åren 
legat stabilt på ca 1 100 medlem-
mar.   

Fastigheten i Karlslund ägs av 
Örebro kommun som också byggt 
ridhusen. Kommunen lade under 
2010-talet ned mycket energi på 
renovering av det yttre på de gamla 
byggnaderna Diedens stall och 
Gamla ridhuset med ridskolestal-
let.   

Tävlingar och medaljer
Av större tävlingar kan man inte 
glömma Nerice Country Fair en 
lantbruks- och husdjursmässa 
med Örebro Fältrittklubb som 
medarrangör i tävlingsdelen allt på 
Karlslund under åren 2000–2002, 
det sista året med SM i banhopp-
ning.

Två mästerskapsmedaljer inom 
ridsportallsvenskan samt flera 
individuella medaljer i SM har det 
blivit. Ryttare med funktionsvaria-
tion har genom årtiondena hävdat 
sig väl . För ett par år sedan eröv-
rades den senaste guldmedaljen i 
Special Olympics i Los Angeles av 
Cathrine Csore .

SM-tävlingar i hoppning, dres-
syr och fälttävlan har genomförts 
under 2000-talets första decennier 

och ett nordiskt ponnymästerskap 
i fälttävlan hölls 2014. Nationella 
dressyrtävlingar har hållits i stort 
sett varje år och också några natio-
nella/elittävlingar i banhoppning. 
Till det kommer en mängd klubb-
arrangemang, regionala tävlingar 
och många hästrasarrangemang.  

Klubben har kvar sin medlems-
uppstallning i Diedens stall. 

Kärleken till hästen
Vad håller klubben igång – vilket 
kitt håller ihop det hela? Kärleken 
till hästen förstås –  ryttare från 
ett halvsekel tillbaka kan fortfa-
rande när de får se en suddig bild 
på en raggig ponny från den tiden 
utbrista i extas ”Det var min första 
sköthäst” och kan utan tvekan tala 
om i vilken ordning hästarna stod 
i stallet.  

Men det är också något ogrip-
bart som gör att klubben fortfa-
rande är vital, att personal och 
funktionärer stannar i årtionden, 
att ridskoleryttare rider i evighet, 
den som ridit längst, Olof von 
Elern, började på ridskolan 1951 
och är fortfarande aktiv, och att 
nya ryttargenerationer ständigt 
strömmar till. Kanske allsidighe-
ten har en betydande roll i det hela.

Mycket slit också
Allt har förstås inte varit en 
dans på rosor under årens 
lopp. Ibland har det sett mörkt 
ut med brand, blåst, snö på 
taken, översvämning, miss-
lyckade skördar, ihållande regn 
vid tävlingar och sjuka ridsko-

lehästar. Ibland har vår existens 
hotats genom expansiva bostads-
byggnadsplaner och ibland skral 
ekonomi. Genom envishet, hårt 
arbete och hjälp från medlemmar 
och andra bland annat Örebro 
kommun har föreningen lyckats 
överleva och skapa en stabil grund. 
Föreningen är nu en av Sveriges 
största ridklubbar och driver en av 
landets största ridskolor. Eventu-
ellt den största. 

För att kunna möta tidens högre 
krav på utrymme för hästar, större 
ytor för tävlings- och ridskole-
ytor inomhus och utomhus ser vi 
behov av mer mark, en moder-
nisering av anläggningen samt 
nybyggnationer – efterfrågan från 
ridskoleryttare och tävlanden 
finns. 

Klubben går  nu in i sitt and ra se-
kel – kanhända står en ny modern 
anläggning klar ute på gärdena 
framemot nästa jubileum (2027). 
Den som lever får se. 

Ulf Eriksson

Till vänster: OS-guldmedaljören 
Catherine Csore.
Till höger: Ridskoleponnyn Puh 
med skötare.
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Den som vill läsa mer om Örebro 
Fältrittklubb kan ta del av artiklar 
om de första 100 åren på klubbens 
webbplats:
www.orebrofaltrittklubb.se.
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Under det första världs-
krigets sista år växte den 
sociala och politiska oron 

i omvärlden. Svält och förtvivlan 
drev människor ut på gatorna. I 
hela europa tvingades de gamla 
politiska makthavarna till reträtt. 
Så också i Sverige.

Demonstration i Örebro
På förmiddagen den 25 april 1917 

fylldes Drottninggatan 
i Örebro av skofabriks-
arbetare. De var på 
väg till Järntorget för 
att delta i ett pro-
testmöte mot dyrtid 

och matbrist. Längs vägen fylldes 
skaran på med arbetare från andra 
fabriker och vid torget mötte de 
anställda på Centralverkstäderna 
upp. En sångkör sjöng Marseljäsen 
och internationalen. 

Kalle Klacks resolution
Skoindustriarbetarnas facklige 
ombudsman Karl Karlsson – Kalle 
Klack i folkmun – läste upp en 
resolution med krav på förbättrad 
livsmedelsförsörjning och tåget på 
10 000 personer gick vidare för att 
samlas framför rådhuset och borg-
mästare Viktor Schneiders kontor. 
Resolutionen överlämnades och 

Hungerdemonstrationerna1917
Åren 1917-1918 gjorde 
krigströtta och svältande 
människo massor uppror 
i land efter land. Också i 
Sverige kände makthavarna 
marken gunga då stora 
hungerdemonstrationer 
drog fram i snart sagt alla 
städer och större samhällen. 
Brödbutiker och potatislager 
plundrades. Även i Örebro 
förekom demonstrationer. 

FOTO UR SVENSKA SKO- OCH LÄDERINDUSTRI-
ARBETAREFÖRBUNDET AVD. 17:S ARKIV
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privata handlare. Schneider mot-
satte sig däremot resolutionens 
krav om åtta timmars arbetsdag 
och höjda löner med hänvisning 
till att magistraten som borgmäs-
taren ledde inte kunde ta ställning 
till dessa krav.

Okynnesdemonstration
Folkmassan lugnades och upp-
löstes efter det att Kalle Klack 
hade hållit ett avslutningstal och 
utbringat ett leve för socialismen. 

Dock fortsatte 
några ”yngre ele-
ment” till slottet för 
att ställa landshöv-
ding K J Bergström 
till svars. När denne 
inte var på hu-
mör att lirka med 
ungdomarna lär de 
ha hojtat: ”Kasta 
gubbdjävuln över 

den socialdemokratiske riksdags-
mannen Harald Åkerberg höll tal. 
”Den djupaste besvikenhet och 
förstämning” skulle uppkomma 
om resolutionens krav avvisades. 
Ett hot låg i luften. 

Flera folkliga protester, kraval-
ler och upplopp hade ägt rum 
runt om i landet under de senaste 
dagarna och oroligheterna hade 
bemötts med allt brutalare meto-
der av polis och militär. Omkring 
en kvarts miljon människor hade 
redan visat sitt missnöje med myn-
digheter och politiker.

Borgmästarens svarstal
Borgmästare Schneider kände 
sig tvingad att gå folkmassan till 
mötes i sitt svarstal. Resolutionens 
krav handlade främst om tillgång-
en till mat, smör, mjölk och bröd 
och sänkta priser men även krav 
på begränsade vinstmöjligheter för 

räcket! Kasta´n i ån! Låten bada, 
gubbdjävuln!”

Lugnare i Örebro
Men landshövdingen hamnade 
inte i vattnet och varken bagarna, 
vedhandlarna eller bönderna 
utsattes för plundringar. Det som 
skedde i andra delar av landet 
skedde alltså inte i Örebro. 

Dagen innan Örebrodemon-
strationen hade det socialdemo-
kratiska partiet deklarerat att den 

folkliga vreden skulle 
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kanaliseras mot de långsiktiga 
mål som handlade om rösträtt. 
De fackligt och politiskt anslutna 
arbetarna i Örebro lyssnade till 
detta och eftersom Arbetarekom-
munen och dess ledning var själva 
arrangören till demonstrationen 
minimerades risken för att perso-
ner till vänster om socialdemokra-
tin skulle spela en framträdande 
roll.

Och kvinnorna då?
Naturligtvis fanns också stadens 
nästan 2000 kvinnliga industriar-
betare på Stortorget, men tanken 
att de skulle kunna ha erfarenheter 
och idéer värda att lyssna på tycks 
inte ha slagit arrangörerna. 

Kvinnorna var tvungna att skapa 
sina egna arenor för att komma till 
tals. Samma dag som hungerde-
monstrationen ägde rum, den 25 
april, annonserades det i Örebro-
Kuriren om ett möte som från 
början skulle gå av stapeln under 
kvällen samma dag som hunger-
demonstrationen men som i all 

hast ändrades till dagen efteråt. 
Detta tyder på att de som kallat 

arbetarkvinnorna till mötet varken 
hade haft kontakt med fackfören-
ingarna eller Arbetarekommunen 
innan. Enligt tidningsreferaten 
hörsammades kallelsen av mellan 
400 och 500 kvinnor. En för efter-
världen okänd fru Ekström tog till 
orda och berättade att det var hon 
som satt in annonsen. Mötet antog 
en detaljerad kravlista på livsme-
delsreformer som skulle överläm-
nas till borgmästaren. Det var bl.a. 
krav på billig mjölk och möjlighet 
att köpa billigare fläsk och skri-
velsen avslutades med orden: ”Vi 
hoppas alla att herr borgmästaren 
vill göra allt för oss som kan göras. 

Tänk på våra barn som aldrig få 
äta sig mätta, det har hänt flera 
gånger att de svimmat av hunger.”

Thord Strömberg

Artikeln är en förkortad variant 
av kapitlet om hungerdemon-
strationen i Thord Strömbergs 
bok Makt och medborgare. 
Örebro under 1900-talet (2015).

Hungerdemonstrationer förekom på 
åtskilliga platser i landet. Till vänster 
är tidningsartiklar om demonstratio-

ner i Karlskoga och Hallsberg samt 
notisen om det möte som skulle hål-

las på kvällen men som blev fram-
skjutet. Nedan en bild från Järntorget 

den 25 april 1917.
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I oktober 1963 gav sig The 
Beatles för första gången ut 
på en turné i Europa. Tidi-
gare hade de enbart spelat 
i England och Tyskland. Tur-
nén gick till Sverige där de 
spelade tillsammans med 
ett antal andra band under 
namnet Pop Festival. 

Men det största namnet 
på turnén var inte The 
Beatles utan ”Ameri-

kas twistkung” Joey Dee. År 1961 
hade Dee toppat den amerikanska 
Billboardlistan med sin låt Pepper-
mint twist som var en av de stora 
hitlåtarna i samband med twistvå-
gen i början av 1960-talet.

 The Beatles var dock inte helt 
okända i Sverige, några av låtarna 
från deras första album Please 
Please me som släpptes på vå-
ren 1963 hade letat sig upp på de 
svenska topplistorna under året. 
Så de stod, tillsammans med Joey 
Dee, som huvudnumren och det 
utländska inslaget under Pop 
Festivalturnén i Sverige. Bland de 
svenska artisterna som var med 
kan nämnas Jerry Williams, Sven 
Ingvars och Trio me´ Bumba. 

Pop Festival skulle spelas i sex 
svenska städer, Karlstad, Örebro, 
Stockholm, Göteborg, Borås och 

När 

var i Örebro

nästan

Eskilstuna. Turnéstart var i Örebro 
och Karlstad den 25 oktober, alltså 
på samma dag! 

Lösningen var uppenbarligen 
att man delade upp de medver-
kande så att Örebro fick äran att 
ha ”Amerikas twistkung” Joey Dee 
medan Karlstad fick nöja sig med 
det mindre kända ”popgänget” The 
Beatles från England. När turnén 
senare gick vidare i de övriga stä-
derna i Sverige så uppträdde The 
Beatles på samtliga konserter men 
Joey Dee spelade enbart i Örebro 
och Stockholm.

Vad som avgjorde vilka artister 
som skulle spela i vilka städer den 
25 oktober 1963 får vi kanske aldrig 
reda på. Vi kan dock konstatera 
att om omständigheterna varit lite 
annorlunda kunde det mycket väl 
ha varit så att The Beatles första 
konsertspelning utanför England 
och Tyskland kunde ha varit i Öre-
bro istället för i Karlstad. 

Så nära The Beatles 
kom aldrig Örebro 
igen.

Andreas Jeppsson

Längst till vänster är 
annonserna för Pop 
Festival 1963. Överst 
från Idrottshuset i Örebro 
och under denna från 
Kungliga tennishallen i 
Stockholm. Bredvid en 
bild från The Beatles 
Sverigebesök 1963.FOTO: BO TRENTER, WIKIMEDIA COMMONS
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Arkivens dag
Andra lördagen i novem-

ber var det traditions-
enligt dags för Arkivens 

dag, i år var temat Synd & skam. 
På ArkivCent rum bjöds det på 
utställningar, föreläsning och 
tipspromenad. 

Under olika tidsperioder och i 
olika sammanhang har man haft 
olika uppfattningar om vad som 
varit syndigt eller skamligt. Synen 
på detta genomgår ständiga för-
ändringar.

I utställningarna har vi tagit 
fram några axplock på vad som 
ansetts som syndigt eller skam-
ligt.

Utställningarna finns kvar i Ar-
kivCentrums lokaler ända fram 
till nästa Arkivens dag.

 Tipspromenaden var som van-
ligt både uppskattad och svår. 

Föreläsare var i år David 
Lindén, förmodligen mest känd 
som ledarskribent på Nerikes 
Allehanda, men David är även 
historiker och har skrivit böcker. 
Han föreläste under rubriken 
Hemming Gadh – Game of Thro-
nes på svenska. Hemming Gadh 
var katolsk biskop, krigare och 
diplomat i slutet av 1400-talet och 
i början av 1500-talet. Han var en 
skandalomsusad 
propagandamaka-
re som tillverkade 
eget krut och svor 
på italienska. 

Davids föreläs-
ning var både 
intressant och 
välbesökt.

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 

ARKIVENS DAG
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Vinterplock
Ur Arkivets dolda vrår...

...hämtar vi denna gång en bild 
från Vecko Journalens julnummer 
från 1917.

Nedanför denna ser vi ett recept 
på små pepparkakor. Receptet 
är taget ur Cajsa Wargs kokbok 
Hjelpreda i hushållningen för unga 
fruentimber. 

 

Vi på ArkivCentrum
önskar alla läsare en

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
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Hor, lönskaläge och 
jungfrukränkning i Arboga

I Arboga stads tänkebok från åren 1451–1569 
finns domar mot lagbrytande arbogabor bevarade. 
Bland brotten finns många av sexuell natur. Hör 
vad lagen sade, vad arbogaborna egentligen gjorde 
och hur det skilde sig för män och kvinnor. Vem 
begick hor med vem, var två tunnor fisk en rimlig 
bot för hor och vem kränktes egentligen av en 
jungfrukränkning?
Föreläsning av Nina Sjöberg, teol. dr., landsarkivarie 
vid Riksarkivet – Landsarkivet i Uppsala.

Nina
Sjöberg

Plats: ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro

Tid: Onsdagen den 24 januari kl 18.30


