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Nossebro Mejeri och Pannkaksfabrik
Nossebro Mejeri grundades tidigt 1900-tal av Hjalmar Larsson i enkel, ditflyttad byggnad. När
Johan Alfred Källberg tog över mejeriet 1913 byggde han om helt och hållet. I stället för att själv tillverka ost och smör levererade Källberg mjölken till andra producenter såsom Arla, Faganders Mejeri
AB samt till Pellerins Margarinfabrik i Göteborg.

Interiör från Nossebro Mejeri omkring
1910.
Fotografi från Bilder från Nossebro
förr och nu nr 4/92

1930 köpte han in kondenseringsmaskiner från Danmark, där den kondenserade och sockerkonserverade mjölken kunde utgöras som råvara eller halvfabrikat till chokladindustrin eller annan livsmedelstillverkning. Plåtburkar med osockrad kondenserad mjölk tillverkades under namnet Svecia Mjölk.
Lite senare började man tillverka torrmjölk, som användes inom livsmedelsindustrin. Mjölk från andra mejerier fick köpas in för att tillgodose den stora efterfrågan
av företagets produkter.
1939 sålde Källberg sitt företag till en grupp bestående av Västsvenska Mejeriernas
Centralförbund, Lantbrukarnas Mjölkcentral i Göteborg och Nossebroortens Mjölkproducentförening. Han arbetade dock kvar som direktör under krigsåren och fram
till 1945.
Nossebro Mejeri och kondenseringsfabrik lades ner 1972.

Företaget Ovomix bildades 1973 av Västgöta Äggexportförening, en av Sveriges äggcentraler.
Håkan Andersson blev dess VD. Äggen levererades av ca 2000 äggproducenter anslutna till föreningen.
Verksamheten förlades till mejeriets lokaler i Nossebro för att man där hade en lång erfarenhet av livsmedeltillverkning och att det nu fanns rymliga och bra lokaler att tillgå. Det fanns också tillgång till
kunnig personal.
Den första tillverkningen bestod av äggpulver som såldes till bagerier. Den 1 juni 1973 började pannkaks- och våffeltillverkningen. Man vill förädla råvaran, äggen, själv. I Nossebro gladde man sig åt att det
skapades sysselsättning åt kvinnorna på orten, i stort sett den enda industri dit kvinnor kunde söka sig.
Efter två år var personalstyrkan uppe i 70 anställda. De var dock jämfört med andra lågt avlönade. 1975
hade en kvinnlig anställd en fast timlön på 13:13. De manligt anställda hade 2 kronor mer per timme.
1978 arbetade personalen i tre skift och då var man uppe i 85 anställda. Första och andra skiftet arbetade
med tillverkning, frysning och paketering. Tredje skiftet, nattskiftet, rengjorde alla spisar och städade alla
utrymmen. När de roterande spisarna, de s k överstekarna, ingick i produktionen tillverkade man 40 000
pannkakor om dagen. Man levererade till storkök, skolor, fängelser och till andra livsmedelsföretag.

Våffeltillverkning mitten 1970-tal
Fotografi ur Ruth Jonssons privata album.

Företagets blomstringstid var under åren 1975-89, dock med nedgångar emellanåt, vilket ledde till uppsägningar av personal.
Det var ett bra gäng som arbetade ihop. Man hade roligt tillsammans. I en enkät som gjordes 1985 av
Företagshälsovården i Vara uppgav 96 % att de trivdes i sitt arbete, 89 % trivdes med sina arbetskamrater
och lika stor del trivdes med arbetsledningen. Dock upplevde många, 61 %, att arbetet var stressigt och
många uppgav sig ha problem med arbetsmiljön, såsom buller, ventilation och ensidiga arbetsställningar.
1986 hade företaget 25 % av marknaden och man levererade även mellan 70 och100 ton pannkakor per
år till länder såsom Västtyskland och Belgien.

Pannkakstillverkning i mitten av
1970-talet med de sk överstekarna.
Smeten, som gjordes på nedervåningen, kom från stora tankar via ett rörsystem. Ihällningen hade nu automatiserats men måste ändå justeras för
rätt mängd. Fotografi ur Ruth Jonssons
privata album.

Förutom våfflor och pannkakor tillverkades raggmunkar, fläskpannkakor, omelett med
olika fyllningar. Stekta ägg som djupfrystes tillverkades också under en period på 1980-talet.
Äggspill hackades upp och såldes som hundmat.
1988 började en diskussion angående samgående med Semper AB, en av konkurrenterna. En
systerfabrik fanns i Laholm, som ägdes av Semper. Facket i Nossebrofabriken oroade sig för att
Ett uppslag ur företagets broschyr över sitt sortiment.

avsikten med köpet var att lägga ner i Nossebro. Fabriken i Laholm var modernare. 1 januari 1989 gick
köpet i genom. Kort därefter, i december 1990 kom de första varslen och kort därpå, i februari 1991, meddelades att pannkaks- och våffeltillverkningen skulle flyttas till Laholm. Då var det 35 anställda vid fabriken i Nossebro.
I oktober 1991 brann fabriken i Nossebro. Orsaken fastställdes aldrig, men det hade varit ett inbrott vid samma tillfälle, så misstanken att branden var anlagd fanns.
Företaget hade beställningar ändå fram till jul 1991. Tio personer fick då fara ner fyra helger till Laholmsfabriken för att kunna leverera beställda varor.

Efter branden oktober 1991.
Fotografi ur Ruth Jonsson privata album.

Nedläggningen blev tung för Nossebro. Fristads, som drev en syfabrik, lade ner samtidigt, och ca
ytterligare 75 kvinnliga arbetstillfällen försvann.
En eventuell fortsättning i någon form av verksamhet diskuterades mellan företaget och kommunen. Flera andra intressenter dök upp. Tillverkning av kokosbollar och youghurt pågick under en
kortare tid.
2007 revs byggnaderna och i dag finns bostäder på tomten.
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Fotografi försättsblad: Framsida broschyr över fabrikens sortiment.
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Skriftlig källa:
Artikel En historia om mjölk i Nossebro av Stig Källberg, Bilder från Nossebro 4/92, Nossebro Hembygdsförening
Projektarbete ALU-gruppen 1993, en forskning kring det fackliga arbetet på Pannkaksfabriken.

