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Gammalt och nytt. Trägolv, bärande bjälkar och pelare blandas
med trappor och räcken i modern design.

Vid Gamlabro har Casall sitt administrativa kontor, sin försäljningsavdelning
och sitt visningsrum.

Nästan tillbaka till ursprunget. Företaget Casall och Carl-Axel Surtevall är sedan april
hyresgäster i det totalrenoverade fabrikshuset Gamlabro.

Ett bättre läge går väl knappast att få.

Fastigheten ägs sedan slutet av 90-talet av
Lundbergs. Tidigare låg här i åtskilliga år Möbelhuset.
Men när möblerna ﬂyttade ut, ﬂyttade IT-företag in.
Sedan april är företaget Casall en av hyresgästerna, på en yta av tusen kvadratmeter. I samma
lokaler återfanns tidigare Telias kundcenter.
Casall är ett Norrköpingsföretag som är specialiserat på sport- och fritidskläder och träningsredskap. Företaget ägs och drivs av Carl-Axel
Surtevall, 49, alltså från samma familj som en
gång ägde och drev Fix Trikåer. Till saken hör att
Fix en gång i tiden återfanns just i de här kvarteren vid Västgötegatan.
Eller närmare bestämt vid de hus som en gång
inrymde Smedjeholmens textilfabrik.
– Det är lite som att vara tillbaka till rötterna,

säger Carl-Axel Surtevall, när han visar oss runt
i lokalerna.
Fix började egentligen i en källare, men ﬂyttade snart till Västgötegatan, där företaget fanns
kvar till 1960-talet. Då gick ﬂytten till Söderköping.
– Jag har aldrig jobbat på Fix, förutom sommarjobb. Men textilen sitter väl i generna.

”Området är ju
unikt i hela Europa, säger CarlAxel Surtevall.
Stockholmare
och utlänningar
som kommer hit
bara häpnar.”

Med modern touch
Vid Gamlabro har Casall sitt administrativa kontor, sin försäljningsavdelning och sitt visningsrum. Totalt jobbar här 17 personer.
Mixen av gammalt och nytt är det första vi slås
av. Gamla härliga trägolv, bärande bjälkar och pelare. Därtill trappor och räcken i modern design.
– Vi försöker att ha kvar lite av den industriella
karaktären, men med en modern touch, säger
Carl-Axel Surtevall.
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– Nu kan vi ta hit våra kunder till Norrköping.
Vi har något att visa upp.
Casalls design- och inköpsavdelning ligger
i Stockholm. Lagret är på gång att ﬂyttas från
Borås till Händelö. Och ﬂytten från Svärmaregatan och Kungsängens industrihotell är ingen
tillfällighet.
– Vi tittade på lokaler här i huset redan för fyra
år sen.
Casall är ett företag där en stor del av produkterna går på export, bland annat till 19 länder
i Europa. Man är stora i Ryssland och det har även
börjat växa upp rena Casallbutiker i USA. Den senaste marknaden är down under. I Australien.
– Där lever ju människorna praktiskt taget utomhus. Och där tror jag att vi passar in.
Down under passar väl knappast in på Gamlabrohuset. Men rent historiskt var läget direkt vid
Strömmen strategiskt. Här hade det bedrivits

kvarndrift, bland annat genom Frans Finemans
kvarn.
År 1865 startade ett par herrar textilföretaget
Gamlabro AB och under de första åren på 1890talet uppfördes det nya fabrikshuset.
Drabbades av brand
Tjugo år senare byggde man på med en våning
och Gamlabro AB hade då omkring 130 anställda.
Gamlabro AB specialiserade sig på ylle och producerade bland annat cheviot, kamgarn och ﬁnare satiner.
Kraften togs bland annat från egna turbiner
och från S:t Andreas kvarn. När Holmens Bruk
sedan uppförde kraftstationen Bergsbron-Havet köptes kraften därifrån.
I mitten på 1920-talet drabbades Gamlabrofabriken av en brand. Textilproduktionen upphörde sedan helt 1957.

Textilproduktionen
upphörde 1957.

I dag handlar det om nya verksamheter i en
gammal miljö. Fyra år av väntan på de rätta lokalerna är över.
– Området är ju unikt i hela Europa, säger CarlAxel Surtevall. Stockholmare och utlänningar
som kommer hit bara häpnar.
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Carl-Axel ﬂyttade företaget till kända kvarter
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FAKTA Casall
■ Startades 1980 vid
Linköpings universitet
av Carl-Axel Surtevall
(bilden) och en kollega.
Från början rörde det sig
enbart om försäljning av
träningsredskap.
■ Casall som varumärke
är i dag två olika företag.
Verksamheten med
sport- och fritidskläder
kom igång 1982 och
produktionen var länge
kvar i Sverige. I dag
bedrivs just den tillverk-

ningen främst i det forna
östblocket och framför
allt i Litauen. Tillverkningen av träningsredskap är till större delen
förlagd till Kina och
Taiwan.

