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Historik

Svampenfilmen (PS:175)
1955 började AB Svenska Stenbeläggningar att bygga vattentornet Svampen.
Inför starten blev de kontaktade av byggnadsingenjören och filmaren Ruben Björk som erbjöd sig att
dokumentera den unika byggnationen. Stenbeläggningar accepterade och Ruben återkom med jämna
mellanrum och filmade. Resultatet blev en 19 minuter lång stumfilm, "Svampen - det nya vattentornet i
Örebro", som Svenska Stenbeläggningar stolt visade för kollegor, nya uppdragsgivare och andra
intresserade. Med tiden föll filmen i glömska, och hamnade i Stenbeläggningars arkiv. Turligt nog blev
den kvar där trots att företaget genom årens lopp genom olika affärstransaktioner kom att heta
Samuelsson och Bonnier, Armerad Betong, ABB och slutligen NCC.
År 2002 när chefen på industrisidan inom NCC, Jan Gunnarsson, städade upp i arkiven inför sin pension
hittade han filmen. Jan Gunnarsson beslutade att filmen skulle skänkas till John-Ivar Olsson, en av
platscheferna som var med och byggde Svampen. Sagt och gjort - John-Ivar Olsson förärades filmen.
Våren 2003 fattade Örebro kommun beslut om att producera en skriftlig historik om Svampen. Under
researcharbetet intervjuades bland annat John-Ivar Olsson om sina minnen från byggnationen - och fick
också frågan om han möjligen kände till något om en film. - Javisst, sa John-Ivar, den ligger i min
bokhylla. Så kan det går här i livet.
John-Ivar Olsson har donerat originalfimen till Örebro och Stadsarkivet, så att den bevaras åt
eftervärlden.
Fakta om filmen 2003 överfördes originalfimen till DVCAM-format vilken förvaras på Örebro
Stadsarkiv. En CD på 10,08 minuter finns i Tekniska nämndens arkiv. En DVD med hela den 19 minuter
långa filmen finns i Stadskansliets arkiv (ÖK:137), serie K1.
Utlånas ej. Historiken Historiken kommer i sin helhet från omslaget till CD-skivan.
Förtecknat
2008-09-29 Marie Esplund-Lynn
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Serierubrik

Seriesignum

Svampen i Örebro

K1

Serieanmärkning

Filmen placerad i Vasa-asken.
Förvaras i bildavdelningens filmhyllor.
Får inte lånas ut.
För digital kopia, se Stadskansliet (ÖK:137), serie K1.
Volymnummer

Tid

1
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Anmärkning

Svampen i Örebro.
Filmad 1955 av Ruben Björk.
Kopierad 2003 till DVDCAM mini kopia, svart-vit. 19 minuter.
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