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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda vilka visioner och tankar industrins företrädare hade 

inför Luleå Industri och Slöjdutställning som genomfördes sensommaren 1894. 

En stor del av resultatet bygger på min undersökning av hur utställningen planerades och 

realiserades. Det var Luleå Fabriks och Hantverksförening som ville marknadsföra länet i 

samband med invigningen av norra stambanan. Norrbotten ansågs vara industriellt 

outvecklat i jämförelse med övriga Sverige. Genom utställningen skulle utbildade 

industriinvesterare lockas till orten. Meningen var också att försöka stärka den inhemska 

produktionen. Befolkningen ägde antagligen dolda hantverkskunskaper som utställningen 

kunde lyfta fram. Under 1890-talet var länet under ekonomisk tillväxt. Jordbruket 

utvecklades och järnvägen byggdes ut, råvaror som malm och skog kom att utnyttjas allt 

mer på grund av bättre transportmöjligheter. Initiativtagarna var oroliga att råvarorna 

enbart skulle förädlas i södra Sverige. En timmerstock som lämnade länet obearbetad 

ansågs vara en förlust. Planeringen av utställningen gick trögt i början, men efter flera 

upprop i länets dagstidningar blev uppslutningen större än väntat. Resultatet pekar på att 

utställningen blev en succé. Över 400 utställare visade 1 433 produkter. De mest 

innovationsrika belönades med guldmedaljer, den större och mindre silvermedaljen, 

bronsmedalj, samt hedersdiplom. Det var främst föremål och maskiner inom trä, metall 

och jordbruksindustrin som premierades. Detta visar att industrins företrädare välkomnade 

maskintekniska nyheter inom länets tillverkningsindustri. Mitt intryck när jag har läst 

tidningarna från år 1894, är att bilden av Norrbotten förbättrades efter Industri och 

Slöjdutställningen. Men viktigast av allt var kanske att norrbottningens egen självbild 

förändrades. Säkert fick många hantverkare ökat självförtroende, vilket i sin tur medförde 

ytterligare etablering av tillverkning. 
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1. VILKA VISIONER OCH TANKAR HADE INDUSTRINS FÖRETRÄDARE 

INFÖR INDUSTRI OCH SLÖJDUTSTÄLLNINGEN I LULEÅ 1894? 

 

1.2 Bakgrund 

Många av 1800-talets teknikförbättringar bidrog starkt till den senare industriella 

revolutionen i Europa. Under 1800-talet blev det också allt vanligare att anordna 

industriutställningar. Konkurrerande länder ville visa upp sin teknikutveckling för 

varandra. Världsutställningarna demonstrerade främst tekniska innovationer med 

hänsyftning till det egna landets industriutveckling. Utställningarna kunde även innehålla 

andra beståndsdelar som nationalism och kolonialism.1 

 

De stora industriutställningarnas teknikföremål var viktiga för att sprida tekniska nyheter 

inom Europa. På liknande sätt fungerade utställningarna som en sorts skola där målet var 

att informera befolkningen om den egna kulturens framgångar. Här blandades etnologiska 

föremål med lokala slöjdalster. Så småningom anordnades även mindre utställningar på 

regional eller lokal nivå.2  

 

Jag har valt att skriva om industri och slöjdutställningen i Luleå sensommaren 1894 som 

anordnades i samband med stambanans invigning i Boden under samma period. 

Utställningen arrangerades av Luleå Fabriks och Hantverksförening. Ur ett lokalhistoriskt 

perspektiv kan detta vara betydelsefullt att utforska hur och varför utställningen 

genomfördes.  Vidare kan detta stycke lokalhistoria sättas i samband med Sveriges 

representanters vilja att bli ett självförsörjande och exporterande rike. Norrbottens 

industrialisering var främst beroende av extern efterfrågan på malm och skogsprodukter, 

samt av nationella och internationella ekonomiska investeringar. Länets interna 

möjligheter var i stället bundna till resurser av råvaror och arbetskraft. Det fanns ett 

nationellt intresse i att kontrollera exploateringen av Norrbottens naturrikedomar. En 

utställning som visade vad ortens innevånare presterade inom hantverks- och 

industrinäringar kunde fungera som en motpol till detta.3  

 

 
                                                 
1 Hoults. A. (2003). Teknikens tempel, modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923, sidan 123. 
2 Ekström. A. (1994). Den utställda världen, Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, 
sidan 9 
3 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten, sidan 163.  



  3 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka visioner och förväntningar industrins företrädare 

hade inför Industri och Slöjdutställningen i Luleå 1894. Varför var det viktigt med en 

utställning? Kunde Norrbotten marknadsföras genom en industri och slöjdutställning? En 

stor del av slutsatserna bygger på min granskning av hur utställningen planerades och 

fullföljdes.  

 

1.4 Avgränsning  

Tidsmässigt avser jag att följa planeringen av utställningen i Luleå, från våren 1894 fram 

till dess genomförande i slutet av juli månad samma år.  

 

1.5 Metod, material och disposition  

Industri och slöjdutställningen i Luleå 1894 kan förklaras i sin helhet från förberedelse till 

dess genomförande. I stort kommer uppsatsen att vara koncentrerad till utställningen i 

Luleå. Jag har även plockat ut separata delar genom att beskriva utställningskatalogens 

markerade innovationer och patent bland utställningsartiklarna. Framställda föremål 

redogör i huvudsak för den tidens teknikutveckling inom trä och metallindustrin, med 

tyngdpunkten på maskiner, verktyg och smideskonst. 

 

Uppsatsen bygger främst på Norrbottens Kurirens, Norrbottens Allehandas och 

Norrbottens Postens artiklar, från åren 1893-1894. Jag har följt planeringen av 

utställningen i dessa tidningar från senhösten 1893, till dess genomförande i slutet av juli 

och fram till avslutningen första veckan i augusti 1894. Tidningsartiklarna avspeglar även 

talesmännens tankar och visioner från den här tiden. Till liten del använder jag 

utställningsarrangörerna Luleå Fabriks och Hantverksförenings protokoll från 1893-1894. 

Slutligen kommer jag att nyttja litterära avhandlingsarbeten för att sätta in utställningen i 

ett nationellt perspektiv. Stockholmsutställningen var i viss mån nationellt inriktad och det 

går kanske att koppla samman utställningen i Luleå med denna målsättning. Den litteratur 

jag framför allt kommer att anlita är det som står skrivet om andra industriutställningar. 

Eftersom det också finns ett samband mellan utställningen i Luleå 1894 och järnvägen, 

malmförädlingen och elektriciteten avser jag att ta stöd av litteratur som beskriver 

Norrbottens industriutveckling. 
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1.6. Tidigare forskning 

I Nordisk familjeboks 1800-tals utgåva definierades utställningar som en välbekant 

egenskap i det 19: e århundradets nationella och mellanfolkliga liv. Anordnade 

utställningar var offentliga och genomfördes tack vare ett allmänt samarbete. Syftet med 

utställningar var att visa upp hantverk och nyuppfunna alster. Att utställningarna växte i 

betydelse kan förklaras med att allmänheten i allt högre grad involverades i samhällets 

ekonomiska intressen. Industriutställningar hade stor betydelse när det gällde att visa upp 

resultatet av det mänskliga arbetets hjälpmedel. En utställning kunde också utformas som 

en konstutställning eller som en fackutställning. Industriutställningar räknades dock som 

de äldsta och viktigaste utställningarna. Sedan 1870-talet hade olika maskiner haft en 

framträdande position på industriutställningarna. Små fabriker installeras på 

utställningsområdet så att de besökande kunde se hur en råvara bearbetades till en färdigt 

tillverkad slutprodukt.4 

 

Utställningar kunde vara lokala, nationella eller en grupp av nationer som samlades, till 

exempel i en skandinavisk utställning. De stora världsutställningarna var internationella 

och visade föremål från olika kulturer. Det ansågs att utställningar var befrämjande för 

olika yrkesgruppers framåtskridande och medförde att teknikutvecklingen påskyndades 

inom industrinäringarna. Eftersom utställningarna hade en form av tävlan sporrades 

aktörerna till att prestera sitt bästa. Industrins företrädare kunde uppleva en ökad eller 

förminskad självkänsla genom att industriutställningar visade ett lands/regions framsteg 

inom produktionen.  Nya uppfinningar gav också uppslag till andra tillverkare och även 

allmänhetens kunskap på området blev större.5  

 

Enligt Anders Houltz avhandling Teknikens tempel så är det flera personer som under 

senare årtionden har forskat om 1800 och 1900-talens internationella världsutställningar. 

Företeelsen har analyserats ur ett historiskt, kulturellt, nationellt, industriellt eller 

arkitektoniskt perspektiv. Tillfälliga utställningar i Europa hade förmågan att skapa 

permanenta nationella traditioner.6 För de länder som deltog var utställningar en viktig 

ingrediens till att bygga upp en nationell grundgemenskap. Det går också att koppla 

samman nationalismen med teknikutvecklingen i enskilda länder. Utställningarna satte i 

                                                 
4 Nordisk familjebok 1800-tals utgåvan. http.//www.lysator.liu.se/runeberg/nfap/0815.html. 2003-09-12.  
5 Nordisk familjebok 1800-tals utgåvan. http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfap/0815.html. 2003-09-12. 
6 Houltz. A. (2003). Teknikens tempel, modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923, sidan 33-34. 
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gång en moderniseringsprocess. Svensk industris framgångar i form av medaljer och 

hedersbetygelser vid olika världsutställningar kan förknippas med den snabba 

industriutvecklingen i Sverige.7 

 

Dokumentationen av svenska utställningar har tidigare i första hand varit koncentrerad till 

Stockholmsutställningarnas historiska arkitektur. Andra viktiga utställningar tenderar att 

bli negligerade som historiskt källmaterial. Regionala utställningar förekom ofta och deras 

betydelse för teknikutvecklingen på mindre tidigare isolerade orter bör inte underskattas. 

Det är också få undersökningar som har framhävt den exponerade tekniken som en 

förutsättning för ett studium. De utställda teknikföremålen har fått en underordnad roll i 

utställningssammanhangen.8   

 

Vad det gäller industriutställningen i Luleå 1894 så har den nämnts i två böcker utgivna 

vid fabriks och hantverksföreningens 100 års jubileum9 respektive 150 års jubileum.10 Om 

än kortfattat. När föreningen firade 150 år hade den antagit namnet Företagarna i Luleå.  

Maurits Nyström, fil. doktor i ekonomisk historia har också behandlat utställningen i 

boken En spegel av ett sekel. Riksdagens resor i Norrbotten 1880-1988. Nyström 

omnämner 1894 års utställning i samband med hans översikt av riksdagsresorna i 

Norrbotten under titelns nämnda period.11 Maurits Nyström höll även ett föredrag den 15 

april 1997 om Luleås näringslivshistoria, där alla utställningar mellan 1877-1997 berördes. 

Detta skedde i samband med Luleå Företagarnas 150 års jubileum.12 Nyström lyfter fram 

utställningen 1894 som ett betydelsefullt inslag för en ekonomisk välfärdsutveckling i 

Norrbotten. I boken Välfärdsbyggare i Norrbotten berättar Nyström att landstinget gav 

bidrag till utställningen i Luleå 1877. Även om utställningen år 1894 inte omtalas i 

Nyströms senast nämnda bok var den mig till nytta för att kartlägga Norrbottens 

ekonomiska och sociala utveckling under sent 1800-tal.13 

 

                                                 
7 Houltz. A. (2003). Teknikens tempel, modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923, sidan 34 - 
35. 
8 Houltz. A. (2003). Teknikens tempel. Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923, sidan 35. 
9 Fabriks och hantverksföreningen, (1947). Minnesskrift 1847-1947. 
10 Företagarna i Luleå 150 år, 1847-1997, med sikte på framtiden, (1997). 
11 Nyström. M. (1998). En spegel av ett sekel. Riksdagens resor i Norrbotten 1880-1988, sidan 18. 
12 Norrbottens kuriren den 10 april 1997, sidan 3. 
13 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten. Landstinget 125 år, sidan 161. 
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2. NÄRINGAR OCH INDUSTRIALISERING I NORRBOTTEN ÅR 1860 - 1910 

När industrialismen tog fart i Sverige under 1800-talets senare del medförde det att riket i 

allt högre grad inlemmades i den globala ekonomin. Det skedde även stora förändringar i 

Norrbottens ekonomiska struktur under den här tiden. Kring 1850-talet hade inte 

Norrbottens län på något vis följt med i övriga Sveriges ekonomiska utveckling. I norra 

Sverige levde de flesta av självhushåll i små primitiva jordbruk. Isoleringen var också 

påtaglig på grund av dåliga kommunikationer. Kring år 1890 inträdde en ekonomisk 

strukturomvandling i Sveriges norra landsända genom att jordbruket förnyades, järnvägen 

byggdes ut, samt att malm och skog kom att exploateras i allt högre grad. Populationen i 

Norrbotten ökade från 60 000 invånare 1850 till drygt 160 000 år 1910. En bidragande 

orsak till den ökande befolkningsmängden var främst att många barn kom till världen 

under denna period, snarare än inflyttning. Under 1890-talet kom dock innevånare antalet 

att öka med hela 30 procent på grund av den stora mängd människor som bosatte sig i 

Norrbotten.14 

 

De flesta nybyggarna bosatte sig på landsbygden för att i huvudsak leva av jordbruk. Detta 

innebar att cirka 70 procent hade jordbruk som sin huvudsakliga inkomstkälla. Därför kom 

1890-talets lantbruk också att utmärkas av otillräckliga naturresurser. Detta medförde att 

det uppstod klasskillnader mellan de som ägde jord och de som var egendomslösa.15  

 

Övergången mellan industri och jordbruksnäring kan exemplifieras med 1870-1910 års 

statistik som visar att antalet jordbrukare reducerades från 68 till 58 procent. Samtidigt 

växte antalet arbetare inom industri och bergsbruk från 2 till 21 procent. De som sysslade 

med handel och kommunikation tilltog i andel från 1 till 7 procent. Sammanfattningsvis 

visar detta att det hade startat en industrialiseringsprocess i Norrbotten.16  

 

Flera ångsågar etablerades längs Norrbottens kustbygder, främst kring Piteå och Kalix. I 

rena siffror växte värdet på export av trävaror från 10 miljoner kronor år 1871 till drygt 18 

miljoner kronor år 1905. Inom bruksnäringen gick de små järnbruken i konkurs för att 

ersättas av en allt mer präglad stordriftshantering. Den norrländska malmen hade tidigare 

varit svår att smälta på grund av att den innehöll höga halter fosfor. Thomas-processen 

                                                 
14 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten,  sidan 161. 
15 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten, sidan 161. 
16 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten, sidan 161. 



  7 

gjorde dock att malmen blev hanterbar och därmed ökade malmexporten till övriga 

Europa. När järnvägsbyggandet kom i gång löstes också transportfrågan av järnmalm till 

exporthamnarna. År 1890 bröts fem tusen ton malm och år 1910 var brytningen uppe i fem 

miljoner ton malm.17 Det var främst den intensiva utbyggnaden av transport och 

kommunikationsnätet som möjliggjorde det industriella genombrottet i Norrbotten. År 

1888 startade malmutförseln över Luleå och år 1894 blev Luleå via Boden anslutet till 

Sveriges övriga stambanenät.18   

 

Att framtidshoppet var stort i Norrland år 1894 kan illustreras med den tidens 

tidningsartiklar. Norrbottens Kurirens reporter beskrev Norrland som en vidsträckt 

landsdel med en rikedom av naturliga tillgångar. Norrland skulle bli Sveriges framtidsland 

där svensk sysselsättning och företagsamhet skulle frodas. Det var även mer fosterländskt 

och inkomstbringande att vända näsan mot norr än mot den obekanta fjärran västern.19 

Den sista meningen är förmodligen kritik mot utvandringen till Amerika. 

 

Även ute i övriga riket vävdes framtidsdrömmar om Norrlands industritillväxt och om 

uppodling av de stora vidderna. Norrland hade blivit en symbol för en ljusare och bättre 

framtid. Sverige skulle återigen kunna bli en stormakt, fast nu på det industriella planet.20 

 

Säkert smittade dessa hoppfulla känslor av sig på Luleå Fabriks och Hantverksföreningens 

företrädare. Det kan också vara så att de kände en viss oro över att de norrländska 

naturresurserna skulle övertas av sörländska intressenter. Att arrangera en industri och 

slöjdutställning kunde uppmuntra länets befolkning att i högre grad förädla de norrländska 

råvarorna. Sålunda borde även befolkningen i Norrbotten kunna göra en ekonomisk vinst. 

Syftet att marknadsföra länet var nog ytterst att det skulle medföra att den industriella 

produktionen ökade i norr. Det verkar dock också ha funnits en önskan om att ta del av 

övriga Sveriges utveckling. Norrlands representanter ville inte längre vistas på rikets 

”bakgård”, de ville bli betraktade som en viktig del av Sverige. 

                                                 
17 Nyström. M. (1987). Välfärdsbyggare i Norrbotten, sidan 162. 
18 Ibid, sidan 163. 
19 Norrbottens kuriren 5 april 1894. 
20 Sörlin. S. (1988) Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 
genombrottet, sidan 61. 
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3. LULEÅ FABRIKS OCH HANTVERKSFÖRENING 

År 1947 utgav Luleå Fabriks och Hantverksförening en minnesskrift i samband med 

föreningens 100: års jubileum. Föreningen är en av de äldsta i landet och har som många 

andra hantverksföreningar hämtat sin tradition från hantverksgillena. De äldsta protokollen 

härstammar från år 1847.21 

 

Föreningens ändamål var att befrämja hantverk och den inhemska industrins utveckling, 

särskilt inom Luleå stad med omnejd. Detta skedde genom samverkan mellan dess 

medlemmar. Föreningen skulle bilda ett band mellan fabriks och hantverksutövare, till 

mästares, gesällers och lärlingars ömsesidiga bästa. För detta ändamål kunde föreningen 

utfärda diplom och gesällbrev åt lärlingar, efter avslutad, väl intygad lärotid. De lärlingar 

som var extra duktiga hantverkare uppmuntras genom särskilda belöningar eller 

understöd. Luleå Fabriks och Hantverksförening gav också stöd till yrkesskolor för att på 

så sätt höja konst och yrkesskickligheten i Luleå. Vid gynnsamma förhållanden avsåg 

föreningen att anordna utställningar och lotterier av hantverk, konst, slöjd och 

industriföremål i Luleå. Fabriks och hantverksföreningen skulle också ge utlåtanden i 

allmänna yrkesfrågor och i de ärenden som ställdes till föreningens yttrande. Vid 

uppkomna tvister mellan arbetare och arbetsgivare eller mellan enskilda arbetsgivare, 

ämnade föreningen medla eller utse skiljemän. Föreningen hade för avsikt att ansluta sig 

till eller på annat sätt samarbeta med andra fabriks och hantverksföreningar i riket eller 

med samställd organisation för likartade föreningar.22  

 

Utfärdandet av näringsfrihetsförordningen 1864 medförde att kraven på yrkesutbildning 

blev allt viktigare inom hantverksrörelsen. År 1892 beviljade föreningen ett anslag på 100 

kronor till arbetareföreningens nyöppnade Söndagsskola som senare kom att benämnas 

som Tekniska skolan. Föreningen framhöll lärlingsfrågan år 1892 som innebar att lärotid, 

lärlingars och mästares förhållanden och förpliktelser till varandra skulle befästas. Vidare 

skulle också undervisningsprov och kompetensvillkor befästas för den som ville bedriva 

ett yrke. År 1903 framställde föreningen sitt förslag i Riksdagen.23  

 

                                                 
21 Fabrik och hantverksföreningen (1947). Minnesskrift 1847-1947, sidan 11. 
22 Fabriks och Hantverksföreningen (1947). Minnesskrift1847-1947, sidan 18. 
23 Ibid, sidan 20. 
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Alla hantverks- och fabriksutövare i Luleå hade rätt att bli medlemmar om de betalade 

gällande inträdesavgift. Föreningens gamla protokoll är ofta berättelser över avlagda 

gesällprov. Föreningen lånade även ut pengar till fattiga uppfinnare. I protokollen nämns 

hedersmannen J. A. Sundberg som var kopparslagare. När Sundberg hade svårt att betala 

tillbaka lånen fick han utföra smide till flagghållaren.24  

 

Det var alltså Luleå Fabriks och Hantverksförening som var initiativtagare till att anordna 

en industri och slöjdutställning i Luleå sensommaren 1894. Föreningen och den utsedda 

utställningsstyrelsen fick senare beröm för att de organiserade detta stora arrangemang så 

framgångsrikt, under en så kort förberedelseperiod.25 

 

1893 och 1894 års styrelsemedlemmar bestod i stort sett av samma personer. Skillnaden 

var att ordförande Laestadius hade avlidit under vårvintern och L. G. Norberg valdes till 

ny ordförande i februari 1894. De övriga medlemmarna bestod av D. Högström, J. 

Marklin, C. Marklin, C. A. Baudin, J. G. Helin och G. E Åström. Styrelsesuppleanter blev 

C. A. Åström, G. Boman och G. Lindkvist. Skomakare J. Norström omvaldes till revisor 

och till revisorsuppleanter valdes H. Öström och F. Sandman. På detta möte uppmanade 

G. E Åström att alla föreningsmedlemmar inom sitt fack borde ställa upp i utställningen.26 

 

I 1894: års utställningsstyrelse ingick ordförande Bengt Lundgren och ledamöterna Karl 

August Smith, Carl Gavuzzi, David Högström, Johan Marklin och J.G. Helin. 

Utställningskommissarie och sekreterare hos styrelsen var M. Eriksson.27 Några av 

medlemmarna i den ordinarie styrelsen och i utställningsstyrelsen kan presenteras 

ytterligare, eftersom deras namn nämns i andra skrifter. 

 

Skomakare J. Nordström hade sin verkstad och bostad på nuvarande Skomakargatan 12. 

Hans specialitet var att tillverka finare skor till stadens mer välbeställda familjer.28 En 

annan styrelsemedlem som också arbetade med skinn var garvaren C. A. Baudin. 

Utställningens ordförande Bengt Lundgren flyttade till Norrbotten i samband med hans 

anställning som platschef på Oskarsvarvs ångsnickerifabrik. Efter branden på Oskarsvarv 

                                                 
24 Fabriks och Hantverksföreningen (1947). Minnesskrift (1847-1947), sidan 28. 
25 Fabriks och hantverksföreningen. (1947). Minneskrift (1847-1947), sidan 65.  
26 Fabriks och Hantverksföreningen, protokoll 1891-1912. 
27 Norrbottens Kuriren 1 december 1893. 
28 N.FR. Sundström, (1982). Luleå stads borgare i dem gamla goda tiden, sidan 19. 
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blev han chef på Altappens snickerifabrik. Bengt Lundgren var också ledamot i Luleås 

byggnadsnämnd och var med och byggde upp staden igen efter branden 1887. Från år 

1900 var Lundgren verksam vid LKAB i Kiruna i samarbete med disponent Hjalmar 

Lundbom.29 Karl August Smith kom till Luleå efter den stora branden i egenskap av 

stadsbyggmästare och arkitekt. Smith blev ansvarig för kyrkbyggets slutförande och 

konstruerade ritningen till nya stadshuset. Tillsammans med arkitekt Lindström ritade han 

även stadshotellet. 30 Johan Marklin och Carl Marklin var inte släkt trots att de bar samma 

efternamn. Carl Marklin var bagare och senare också ordförande i Luleå Fabriks och 

hantverksförening. Föreningens medlemmar och andra hade stort förtroende för Carl 

Marklin. Johan Marklin som var smed med egen mekanisk verkstad fick många 

förtroendeuppdrag både inom staden och inom hantverksorganisationen.31  Vi kommer 

längre fram i uppsatsen se att Johan Marklin exponerade egna verk på utställningen, inom 

grupp fem som uppvisade konstsmide. Carl-Adolf Åström var en av Luleås skickligaste 

guldsmeder, men ägde aldrig någon större verkstad. Det var oftast till Åström som folk 

vände sig när de ville få vackra specialarbeten utförda.32 Jag har funnit att 

styrelsemedlemmen Åström både ställde ut silversaker och var prisdomare i grupp fyra. 

Slöjdinspektören Carl Gavuzzi som ingick i utställningsstyrelsen kom senare att utveckla 

hemslöjdsrörelsen i Norrbotten. År 1902 grundade han en hemslöjdsaffär i Luleå, som 

lades ned 1998.33 

 

4. HUR PLANERADES INDUSTRI OCH SLÖJDUTSTÄLLNINGEN? 

Det var boktryckare J. G. Helin som på mötet 15 september år 1893 föreslog att Fabriks 

och Hantverksföreningen skulle anordna en länsutställning av hantverks och industrialster. 

Helin tyckte att föreningen skulle passa på att visa upp länet samtidigt som norra 

stambanan skulle invigas kommande sommar. Detta förslag vann styrelsens gehör och 

bifall. Styrelsen utsåg en kommitté bestående av D. Högström, J. Marklin och Helin som 

kom med idén. De tre männen fick i uppdrag att utreda och ställa upp förslag för 

utställningen.34 

 

                                                 
29 Luleå Hembygdsförening.  (1997). Vandra i Luleås historia, häfte 3, sidan 6. 
30 Luleå Hembygdsförening, (1997). Vandra i Luleås historia, häfte 3,  sidan 10. 
31 Ibid, sidan 11-12. 
32 Sundström. N. FR. (1982). Luleå stads borgare i den gamla goda tiden. Siluetter och konturer från svunna 
tider, sidan 55.  
33 Luleå Hembygdsförening, (1997). Vandra i Luleås historia, häfte 3, sidan 24. 
34 Fabriks och hantverksföreningen, protokoll 1891-1912. 
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Kommittén redovisade sina resultat på nästkommande möte, en månad senare den 13 

oktober. Styrelsen fick in ett utlåtande och en utredning. Efter det att förslagen hade blivit 

upplästa beslöt föreningen att kalla medlemmarna till ett extra möte 30 oktober. Tyvärr 

framgår det inte i protokollen vad kommittén hade kommit fram till. Styrelsen ville 

förorda både förslaget om utställningens anordnande och bevilja ett belopp på 400 kronor. 

300 kronor skulle tas från basarfonden och 100 kronor från industrikassan. Ordförande 

lovade att kontakta hantverksföreningarna Umeå och Skellefteå för att höra om 

Västerbottens län ville deltaga och om de ville lämna ekonomiskt bidrag till 

utställningen.35 

 

Det var L. G. Norberg som ledde förhandlingarna vid extra mötet den 30 oktober. 

Medlemmarna hade blivit kallade för att ta ett slutgiltigt beslut i frågan. Beslutet innebar 

att utställningen skulle anordnas under förutsättningen att länets Hushållningssällskap, 

samt att Hantverksföreningarna i Piteå och Haparanda beviljade bidrag för kostnaderna. 

De bestämde också att om inte Västerbotten lämnade något bidrag så skulle utställningen 

bara omfatta Norrbottens län. På mötet utsågs tidigare nämnda utställningsstyrelse som 

fick i uppdrag att göra ytterligare förfrågningar om bidrag. Frågans fortsatta behandling 

blev uppskjutet till 26 november.36 Vid detta möte ansåg föreningen att utsikterna var goda 

för att anordna en utställning. Hantverksföreningen i Piteå hade halvhjärtat lovat att ställa 

upp med ekonomiskt stöd.  

 

Redan i december 1893 förbereder Norrbottens Kuriren ortsborna på vad som ska ske. Här 

finner vi det första uppropet till att locka kreativa norrlänningar att utställa sina 

egenhändigt tillverkade alster.37 Inbjudningen till utställningen förekommer för övrigt 

regelbundet i Norrbottens Kurirens och i Norrbottens Allehandas artiklar under våren 

1894. Industri och Slöjdutställningen hade till att börja med inget exakt fastställt datum 

utan den skulle ske i samband med Norra stambanans invigning sommaren 1894. Luleå 

Fabriks och Hantverksförening hade själva anslagit 400 kronor för utställningens ändamål. 

De hade också fått löfte om bidrag från hantverksföreningarna i Piteå och Haparanda. En 

                                                 
35 Fabriks och Hantverksföreningen, protokoll 1891-1912. 
36 Fabriks och Hantverksföreningen, protokoll 1891-1912. 
37 Norrbottens Kuriren 1 december 1893. 
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ansökan om ett bidrag på 500 kronor hade även gjorts hos Norrbottens 

Hushållningssällskap.38   

 

Hushållningssällskapet var inledningsvis skeptiska, till att en utställning var ekonomiskt 

genomförbar. De tyckte att tanken i och för sig var god men när kostnaderna blev kända 

ifrågasatte många utställningsstyrelsens planer.  Flera personer undrade om inte 

utställningen var beslutad under för stora förhoppningar, fanns det verkligen något intresse 

för detta? Frågan skjuts upp flera gånger. Efter det att utställningsordförande ingenjören 

Bengt Lundgren upplyst sällskapet om att intresset var stort både i Norrbotten och i 

Västerbotten beviljade Hushållningssällskapet till slut ett bidrag på 500 kronor. Lundgren 

hade också framlagt ett nytt prospekt och utgiftsförslag som innehöll ett större ekonomiskt 

belopp än tidigare. Detta gjorde att Hushållningssällskapet blev mer positiva till att en 

utställning skulle gå att genomföra.39  

 

Norrbottens Kuriren skrev också att utskottets tveksamhet kunde bero på att de jämförde 

med 1877: års lantbruksutställning som tydligen hade varit kostsam. Kuriren påpekade 

dock att de båda utställningarna inte kunde likställas med varandra. 

Lantbruksutställningen hade varit både större och av en annan natur än den ifrågasatta 

industri och slöjdutställningen. Det hade varit dyrt att anordna utställningsplatser eftersom 

utställningsföremålen hade tagit stor plats på lantbruksutställningen 1877. Det handlade 

antagligen om diverse kreatur och stora jordbruksmaskiner. Norrbottens 

Hushållningssällskap hade också ifrågasatt hur industri och slöjdutställningen skulle 

kunna fyllas med omväxlande och intresseväckande utställningsföremål.40  

 

Tidningens reporter trodde dock att projektet skulle kunna realiseras. ”God vilja drar halva 

lasset” skrev han. För att locka större företag till utställningen berättade Kurirens 

journalist att snickerifabriken på egen bekostnad hade låtit sätta upp en paviljong där de 

skulle ställa ut egna tillverkningar. De andra utställningslokalerna skulle för övrigt 

upplåtas fritt.41  

 

                                                 
38 Norrbottens Kuriren 1 december 1893. 
39 Norrbottens läns Hushållningssällskaps handlingar 1893-1894. 
40Norrbottens Kuriren 9 februari 1894.  
41 Norrbottens Kuriren 9 februari 1894. 
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I mars månad hade utställningsstyrelsen samlat in 7 850 kronor i bidrag, där 3 000 kronor 

var garanterat från enskilda. Gällivare malmfält bidrog med 1 000 kronor. Privata givare 

var konsul Broms och överstelöjtnant Bergman som gav 500 kronor vardera. Konsul 

Palmgren medverkade med 200 kronor. Järnhandlare Brandfors och konsul Örtenblad 

lämnade 100 kronor vardera i utställningsbidrag.42 Detta kan anses som ganska höga 

summor givna av privatpersoner år 1894. Aktiebolaget Bodträskfors garanterade 600 

kronor i form av timmermans dagsverken och lån av virke till tio utställningsrum. Luleå 

stad lovade att skänka 1 500 kronor om staden i gengäld fick ta över utställningshuset som 

beräknades kosta 2 500 kronor. Ekonomin hade med ens blivit mycket gynnsam för en 

utställning. Intresset för utställningen ökade också i både Norr och Västerbotten.43  

 

Inbjudningen till deltagandet i Industri och Slöjdutställningen var främst riktad till 

industriidkare och hantverkare i Norr och Västerbotten. Utställare från övriga län kunde få 

delta i mån av utrymme och efter omprövning hos styrelsen. Utställningsinbjudningen 

innehöll även 14 uppställda bestämmelser. Här finner vi hur utställningsartiklarna skulle 

märkas och inskickas. Anmälan skulle ske senast 15 maj och anmälda föremål skulle vara 

inskickade till styrelsen före 10 juli. Utställaren fick själv bekosta transporten av 

föremålen till utställningsplatsen. Försäkring mot brandskada under utställningstiden 

kunde ordnas av styrelsen på utställarens bekostnad. Varje utställd artikel skulle förses 

med namnlapp och prisuppgift. Inget utställt föremål fick plockas bort eller avhämtas före 

utställningstidens slut. De bästa utställningsföremålen skulle bli belönade med guld, silver 

eller bronsmedaljer, samt hedersdiplom. Styrelsen skulle också dela ut priser i form av 

större eller mindre penningbelopp. Reglerna för att föremålen skulle kunna prisbelönas 

krävde att varje föremål hade en prisuppgift. Styrelsen rekommenderade också utställarna 

att inte vara dyrare än andra tillverkare av samma slag. Föremålen skulle äga en 

prisgiltighet i sig själva. För de artiklar som gick till försäljning ville styrelsen ha fem 

procent av försäljningsbeloppet, som tack för nedlagt besvär.44  

 

De utställare som var bosatta i länet var befriade från anmälningsavgiften. Utställare från 

andra län fick betala tio kronor i anmälningsavgift för större industriföremål, samt hälften 

för hantverksalster. Här ser vi återigen hur angelägna de var att få med utställare från det 

                                                 
42 Norrbottens kuriren  6 mars 1894. 
43 Norrbottens Kuriren 6 mars 1894. 
44 Norrbottens Kuriren 23 januari 1894. 
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egna länet. Utställaren skulle själv sätta upp och ta ner vad han hade ställt ut. Ett undantag 

gjordes av alster inom handarbete, hemslöjd och blomsterodling, detta ville styrelsen 

arrangera.45 Redan i ett tidigt skede hade styrelsen planerat vilka sorts föremål 

utställningen skulle bestå av. I inbjudningen fanns 17 grupper representerade.46 
 

Fortsättningsvis kan vi följa utställningen i tidningarna under våren 1894 i form av upprop 

till utställningen och i form av artiklar som handlar om utställningens praktiska bestyr. 

Under månaden maj 1894 försökte Norrbottens Kuriren sporra norrbottningarna att ställa 

ut. De skrev att intresset för utställningen ökade allt mer både inom och utom länet. Vårt 

grannlän Västerbotten hade visat ett stort intresse och flera hade anmält sig till 

utställningen därifrån. Norrbottens Kuriren refererade vad Umeå Bladet skrev om saken. 

Enligt Umeå Bladet hade Västerbottens län redan tidigare utmärkt sig inom de norrländska 

länens skilda utställningar. Föremålen från Västerbotten hade varit både många i antal och 

visat prov på hög kvalitet. Utställningarna hade bidragit till slöjdens utveckling och större 

kännedom om slöjdutövningens ekonomiska nytta. En fortsatt tävlingskamp skulle 

innebära att hantverket utvecklades ytterligare i framtiden. Västerbottens län hade förr fått 

erkännande och de förmodade att det skulle bli ännu lättare att få uppskattning vid 

utställningen 1894. Bland annat skulle norra stambanans anläggande underlätta för 

utställningsdeltagare från inlandet. De antog att en stor del av inlandets hemslöjd var en 

nyhet och om det bara offentliggjordes skulle alstren efterfrågas. Som exempel nämner 

tidningen hemslöjdstillverkningen av musikaliska instrument som inom lappmarken hade 

slagit djupa rötter, till exempel orgelbyggeriet. De kunde vitsorda om att befolkningen i 

allmänhet hade musikaliska anlag. Ett annat exempel bland många andra var att 

Västerbottens mejerier utan undantag producerade utsökta varor. Den kvinnliga 

hemslöjden fick också beröm. Det skulle rent av vara en förlust för varje besökande om 

inte föremålen visades för en större allmänhet.47 Artikelns syfte var nog att Norrbotten 

borde framhäva sig bättre i riket och i förhållande till andra län, bland annat Västerbotten. 

 

Ett annat sorts upprop finner vi i Norrbottens Kurirens publicerade artikel från maj 1894 

som i många drag påminner om dagens debatt om Norrbotten. Signaturen T. H. 

Svartengren beskrev norrlänningen som en bidragstagande gnällspik. Enligt reportaget 

                                                 
45 Norrbottens Kuriren 23 januari 1894. 
46 Se bilaga I. 
47 Norrbottens Kuriren 1 maj 1894. 
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hade också många svenskar fördomar om Norrbotten. Människorna i norr var halvvildar i 

sjumilaskogar. Norrbottningen odlade bara potatis och levde av jakt och fiske. Slöjd och 

hantverk för att höja hemmets trivsel var för norrbottningen okänt. Det vittnades om hur 

mörker rådde dygnet runt hela vintern och sommaren var knapp. Rapportören skrev vidare 

i ganska upprörda ordalag att detta till stor del var norrlänningens eget fel. I norr hördes 

bara klagan över missväxt och hunger. Här uppe fanns inget annat att köpa än skogsfågel, 

renhudar och trätjära. Därför ombads befolkningen att inte missa detta tillfälle till att 

marknadsföra Norrbotten.48 Svartengren uppmanade också ägare av tidningen att låna ut 

den till grannar och andra som skulle kunna tänkas ha något att ställa ut. En del människor 

kände kanske också en osäkerhet, om det dom hade tillverkat var värt att visas. Skribenten 

avslutade därför artikeln genom att ge olika förslag på utställningsobjekt. T. H. 

Svartengren verkade till vardags som regementspastor. Under utställningen var han för 

övrigt utsedd till prisdomare för grupp 14 och 15 som visade textil och träslöjd. 49  

 

Antagligen menade Svartengren att norrlänningen led av en sorts negativ självuppfyllande 

profetia. Känslan av oduglighet blev självförverkligande. Jag tror inte det är en rättvis bild 

av verkligheten. Länets invånare var av tradition självständiga och dygnets ljusa timmar 

förbrukades till att skaffa brödföda. Livet var stundtals hårt ibland och flera barnfamiljer 

hade det knapert. Många klagade säkert av ren desperation. Att avverka skog, sköta 

jordbruk, fiska och jaga gav knappast någon fritid för studier eller hantverk. Det var oftast 

under vintrarna som amatörtillverkarna hade tid över, att utöva slöjd. Troligtvis var det 

också väldigt svårt att starta en verksamhet med ”två tomma händer” år 1894. För detta 

krävdes både kapital, kunskap och affärskontakter.  

 

Den inhemska uppslutningen till utställningen verkade gå tämligen trögt i början.  

Norrbottens Kurirens reporter beklagade sig över att deltagandet från Luleå var så fåtaligt 

på grund av att ortens befolkning inte förstod syftet med utställningen. 

Industriutställningen skulle göra ortens produkter kända i både övriga Sverige och i 

utlandet. Detta skulle medföra en större marknad för varor från Norrbotten. Allmänt 

ansågs det att industrin och hemslöjden inom länet inte höll lika hög kvalitet som alster 

från till exempel Småland, Västergötland och Dalarna. Men det fanns dock enligt 

Norrbottens Kuriren olika tillverkade föremål i länet som var värda större uppmärksamhet, 

                                                 
48 Norrbottens Kuriren 4 maj 1894. 
49 Norrbottens Kuriren 4 maj 1894. 
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bättre avsättning och även högre pris. Som exempel nämns Norrbottens komfortabla 

risslor, sparkar och skidor. Länets säregna forsbåtar och segelbåtar får beröm, liksom 

husgerådsalster, beklädnadsföremål och lappsaker.50 Det verkar som att inspirationen, 

viljan och självförtroendet växte hos ortsbefolkningen efter dessa upprop.  

 

Kring dom mer praktiska bestyren i anknytning till utställningen finner vi bland annat 

följande annonser och artiklar. Den 22 juni 1894 efterlyste styrelsen extra uthyrningsrum 

till utställningens besökande, via Norrbottens Kuriren. Förväntningarna började trappas 

upp. När anmälningstiden för utställningen hade gått ut 31 maj 1894 var det 300 utställare 

som hade anmält sig till deltagande i slöjd och industriutställningen.51  

 

På grund av en senare och större uppslutning än förväntat ändrade utställningsstyrelsen 

både anmälningstid och datum för inlämnandet av föremålen. Anmälningstiden blev 

framflyttad till den 1 juni och stoppdatum för föremålens inlämnande ändrades till den 25 

juli.52  Styrelsen och Luleå stads innevånare började förstå att utställningen skulle få större 

dimensioner än vad de hade tänkt sig.53  

 

För att få fler utställare till utställningen hade Luleå ångbåtsbolag och Umeå nya 

ångfartygsaktiebolag beslutat att sänka fraktkostnaderna med 50 procent. Efter det kom 

fler ångbåtsföretag att sänka priserna inför utställningen.54 Den 29 juni skrev Norrbottens 

Kuriren att ångaren Gästrikland också hade beviljat nedsättning av kostnaderna för 

utställningsgods. Utställningsstyrelsen hade gjort en ansökan hos järnvägsstyrelsen om att 

även hos dem få rabatt på fraktkostnaderna av utställningsföremålen.55  

 

I samma artikel rapporterades om att utställningsmedaljerna var under prägling vid 

företaget Myntet i Stockholm. Genom Thorslunds flaggaffär hade 75 flaggor beställts av 

utställningskommittén. Vidare meddelades det att bröstbilden av kungen hade anlänt 

liksom den stora mängden vapensköldar som skulle pryda Läroverkets sal.56 Här finner vi 

                                                 
50 Norrbottens Kuriren 22 maj 1894. 
51 Norrbottens Kuriren 1 juni 1894.  
52 Norrbottens Kuriren 11 maj 1894. 
53 Norrbottens Kuriren 22 maj 1894 
54 Norrbottens Kuriren 22 maj 1894. 
55 Norrbottens Kuriren 29 juni 1894. 
56 Norrbottens Kuriren 29 juni 1894. 
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spår av nationalismen och norrbottningarnas önskan om att tillhöra riket, utan komplex. 

Förväntningarna på kung Oskar II: s ankomst och vad det skulle medföra var ansenligt.57 

 

Styrelsen hade utsett prisdomare till de 17 olika utställningsgrupperna som skulle visa sina 

objekt. Vissa grupper hade upp mot 10 domare och en del bara 3-5 domare Detta kan ha 

reglerats av att fler undergrupper ställde ut inom vissa näringar. Inom avdelningen 

mejerivaror var prisdomarna 10 till antal. Prisdomarna som utsågs inom de olika 

näringarna ägde en viss egen erfarenhet i det de skulle bedöma. Till exempel hade de 

yrken som byggmästare, garvare, ingenjörer, plåtslagare, skräddare, bokbindare, 

guldsmed, kakelugnsmakare och så vidare. I grupp åtta som ställde ut tryckeriarbeten och 

grafiska arbeten påträffar vi den legendariske fotografen Henny Tegström, som en av 

prisdomarna. Här återfinns också personer från utställningsstyrelsen, en av prisdomarna i 

grupp ett, tre och åtta var stadsarkitekt Smith. Slöjdinspektören Gavuzzi var också en av 

domarna i grupp ett och femton. Boktryckaren Helin representerade en av prisdomarna för 

grupp åtta.58 I ett senare skede bestämde styrelsen att också tillverkare av mejeriprodukter 

skulle få ställa ut smör och ost i samband med industri och slöjdutställningen. Styrelsen 

begärde att Västerbottens län skulle förorda länsmejeristen Rydberg som prisdomare för 

mejerivarorna. I gengälld skulle västerbottningarna få visa sina mejeriresultat gratis.59  

 

Några av prisdomarna ställde också ut egna alster. Jag har tidigare nämnt C. A. Åström 

och J. Marklin som visade silversaker respektive konstsmide. En av Luleås första 

kvinnliga företagare Henny Tegström, hade med egna fotografier samtidigt som hon 

bedömde andras arbeten i grupp åtta som förevisade trycksaker och grafiska alster.60 

Tegström var också den enda kvinnliga prisdomaren som inte bedömde textilslöjd. De 

andra kvinnliga prisdomarna finner vi i grupp fjorton, som representerade finare 

fruntimmershandarbeten och träslöjd.61 Den utställda tekniken var ett område för männen 

men de kvinnliga handarbetena skall för den skull inte nedvärderas. Dessa kvinnor blev 

aldrig egna företagare men deras arbeten var viktiga för hemmen. I varje enklare hushåll 

vävde och sydde kvinnorna själv familjens kläder, sängkläder och handdukar. Vi skulle 

kunna kalla kvinnornas kunskap för mjuk teknik. 

                                                 
57 Norrbottens Kuriren 29 juni 1894. 
58 Norrbottens Kuriren 27 juli 1894. 
59 Norrbottens Kuriren 1 juni 1894. 
60 Norrbottens Kuriren 27 juli 1894. 
61 Norrbottens Kuriren 27 juli 1894. 
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Den 6 juli meddelade Norrbottens Kuriren att aktiebolaget Bolinders mekaniska verkstad i 

Stockholm var en bland de större firmorna som hade anmält sig. Bolinders hade begärt ett 

utställningsområde på 100 kvadratmeter. De skulle ställa upp ett eget tält för en kollektiv 

utställning av spisar, kaminer, järnmöbler, ångmaskiner, motorer, sågramar och 

degknådningsmaskiner. Vidare var stora utställningshuset under uppsättning på 

läroverkstomten och snickerifabriken hade satt upp alla paviljonger, utom en. Resande till 

utställningen ombads också att beställa rum i förväg hos utställningsstyrelsen, skriftligt 

eller telegrafiskt. Utställningen skulle öppnas på måndagen den 30 juli klockan 13.00 och 

vara öppen alla dagar till och med söndagen den 5 augusti.62 

 

I mitten av juli hade det redan med ångaren Gästrikland anlänt en större mängd 

utställningsgods till Luleå. Det hade kommit varor från Söderhamns mekaniska verkstad 

och från Arbrå mekaniska verkstad i Hälsingland. Kakelugnar hade skickats från kakel 

fabriken i Gävle. Stora utställningshallen hade kommit under tak, golvet var delvis färdigt 

och de hade börjat sätta upp maskiner. Villorna, paviljongen och ingångsportalen angavs 

snart vara fullbordade. Bord och ställningar för det som skulle visas hade ställts upp i 

läroverket. Gymnastiksalen skulle reserveras för större montrar. Likaså hade 

prismedaljerna och vapensköldarna anlänt. En stor bröstbild av kung Oskar II skulle 

hängas upp i stora salen på läroverket.63 Norrbottens Kuriren skrev två dagar innan 

invigningen att det rådde febril verksamhet på utställningsplatsen och inom 

utställningslokalerna. För en utomstående såg det nästan otänkbart ut att de skulle hinna 

klart i tid. Utställningen uppgavs ha utvidgat sig till en oväntad omfattning. Det var dock 

många människor involverade i arbetet och alla arbetade effektivt. Därför trodde reportern 

att de ändå skulle hinna bli färdiga i tid. På utställningsplatsen var allt en enda röra och 

tidningsmannen tyckte det var svårt att ge någon klargörande bild för allmänheten av dess 

omfång. I alla fall var stora maskinhallen längs Trädgårdsgatan färdig. Där hade 

Söderhamns mekaniska verkstad satt upp en dubbel ramsåg och Koppoms bruk skulle visa 

spadar och grepar I samma maskinhall skulle Altappens och Storforsens mekaniska 

verkstäder demonstrera olika sorters gjutgods. Snickerifabrikens mindre villa i hörnet av 

Trädgårdsgatan uppgavs vara nätt och smakfull. Rapportören liknade snickerifabrikens 

paviljong vid en bakelse, rikt utsirad, luftig och elegant. Paviljongen skulle inrymma 

                                                 
62 Norrbottens Kuriren 6 juli 1894. 
63 Norrbottens Kuriren 20 juli 1894.  



  19 

fabrikens egen utställning av förädlade råvaror.64 Tiden för utställningen började närma 

sig. Därför är det dags att jag önskar läsaren välkommen till Industri och Slöjd 

utställningen i Luleå 1894. 

 

5. INVIGNINGSDAGEN FÖR UTSTÄLLNINGEN 

Vid åtta tiden på morgonen hade ångbåtarna börjat lägga till i Luleå norra hamn. Ångaren 

Elias Sehlstedt uppges ha haft så många passagerare att flera av första klassens 

passagerare hade fått tillbringa natten på akterdäck. Till det yttre såg staden lugn ut som 

vanligt och besökarna möttes inte av några flaggor. Skulle det verkligen vara utställning? 

Ja det var så att de luleåbor som inte var involverade i utställningen helt enkelt inte hade 

hunnit vakna än. Den besökare som i stället gick mot utställningsområdet skulle upptäcka 

att här arbetades det flitigt med olika aktiviteter. Här hördes ljud av hammarslag, kärrors 

rasslande, maskiners surrande och olika arbetsledares muntliga uppmaningar.65 

 

På utställningsområdet fladdrade flaggor och vimplar i de blå-gula färgerna. Estetiskt 

tilltalande vapen och skölddekorationer bringade besökarna in i den äkta sinnesstämningen 

för en utställning. ”Regn är ett nödvändigt appendix till en utställning” skrev rapportören 

angående det vackra vädret.66 

 

Klockan nio på morgonen var det full rörelse på gatorna i Luleå. Fabriks och 

Hantverksföreningen hade anordnat en utställningsbyrå där besökare och utställare fick 

upplysning och svar på frågor. Det var föreningens sekreterare M. Eriksson som 

tillsammans med biträden, gav allmänheten information. Eriksson fick beröm för sitt sätt 

att tillmötesgå besökarna. Till vardags var Eriksson telegrafassistent under utställningen 

benämndes han som utställningskommissarie.67 

 

Norrbottens Allehandas reporter hade endast gjort en kortvarig visit på utställningsplatsen 

men var ändå imponerad av utställningsföremålens mångfald. I katalogen fanns 1 433 

artiklar angivna. En del artiklar hade fraktats långt från andra län och reportern menade att 

det skulle gynna industriutvecklingen i Norrland. Syftet med utställningen var först och 

främst ett sätt att sprida kunskap, få sina alster bedömda av kompetenta fackmän och att 
                                                 
64 Norrbottens Kuriren 27 juli 1894. 
65 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
66 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
67 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
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växla idéer. I andra hand kom prisbelöningen som i sig inte skulle underskattas. Ett diplom 

eller en medalj kunde fungera som en drivkraft för fortsatt verksamhet.68 

 

Vid 12.30 tiden hade det börjat samlas en mängd människor på utställningsplatsen. En del 

valde att stanna utanför det inhägnade området på grund av att biljettpriset låg på en krona 

första dagen. Nästkommande dagar blev det billigare och desto fler besökte utställningen 

då. Vid tiden för invigningen hade det börjat blåsa kraftigt och skyar av sand och damm 

virvlade omkring.69 Jag kan tänka mig att de finare herrarna fick hålla hårt i 

cylinderhattarna. 

 

Aktiebolaget Bodträskfors hade inför utställningen byggt upp en större och en mindre 

villa, samt en paviljong. I snickerifabrikens paviljong framförde Norrbottens regemente 

musikkår direktör Lundgrens för händelsen nykomponerade ”Utställningsmarsch”.  När 

sista tonen tagits skred landshövding K. S. Husberg fram till stora maskinhallens port. 

Med utställningsstyrelsen och några prisdomare bakom ryggen höll landshövdingen ett 

utomordentligt länstroget invigningstal. Husberg uttryckte sin uppriktiga glädje över 

Norrlands utveckling och framsteg. Förbättrad odling, ökad folkmängd och utbyggd 

kommunikation var tre områden som visade länets framgångar. Norrlands naturtillgångar 

skulle locka företag att etablera industrier i länet och det skulle skapa arbetstillfällen åt nya 

generationer. Landshövdingen menade också att det var lyckosamt att norra stambanans 

invigning skedde samtidigt som Industri och Slöjdutställningen. Norra stambanans 

invigning ansågs dock som viktigast eftersom den skulle binda samman länet med övriga 

Sverige. Husberg hade sagt att: ”Nu kunde man med framgång börja arbetet på vår 

landsändas likställiggörande med öfriga bygder”, sedan förklarades utställningen öppnad. 

Därefter spelade musikkåren några fanfarer och musiknummer. Det skrevs också att det 

sedvanliga utställningsregnet till slut hade välsignat utställningen med några droppar 

under invigningen.70  

 

Det verkar som att representanterna i Norrbottens län nu som då inte hade eget kapital att 

starta upp inhemska industrier. Vi hade naturtillgångarna men vi behövde starka 

aktiebolag som kunde investera i material, maskiner och lokaler. Tron var inte heller 

                                                 
68 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
69 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
70 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
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särskilt stark angående den egna befolkningens företagsförmåga. Förbindelsen med övriga 

riket skulle skapa en nationell samhörighetskänsla och göra oss likställda med andra län. 

När väl isoleringen blev bruten skulle norrlänningen få samma kunskaper som 

sörlänningen. Men till att börja med behövde Norrbottens medborgare lära sig av de som 

var erfarnare. Brist på kapital och kunskap var givetvis en broms för industrietableringen. 

Fast det kan också vara så att kunskap och kapital har förmågan att konserveras till dess 

ursprung. Norrlänningen lärde sig steg för steg men i slutändan tillföll ändå de största 

vinsterna aktieägarna i Sydsverige. 

 

6. INDUSTRI OCH SLÖJDUTSTÄLLNINGENS GENOMFÖRANDE 

Efter det sista musiknumret öppnades de olika utställningslokalerna och maskinerna sattes 

igång. Utställningsområdet uppges ha skänkt ett vackert helhetsintryck. Läroverksgården 

omgavs av grönskande björkar och allt andades feststämning. Ingångsportalen som var 

smyckad med flaggor och sköldar låg på Storgatan mitt emot läroverket. På båda sidor om 

portalen fanns två kiosker med en ingång respektive en utgång. Vid ingångens kiosk 

såldes entrébiljetter och vid utgångens kiosk sålde cigarrhandlaren Nordin cigarrer.71  

Placeringen var väl planerad, besökaren kunde bara handla cigarrer när området lämnades. 

Detta var nog tänkt som en brandsäkerhetsåtgärd. 

 

Utställningskatalogen meddelas ha varit upplysande och detaljrik, vilket kan intygas än i 

dag, då den finns kvar i befintligt skick. Utställningsföremålen hade dock en annan 

numrerad ordningsföljd i katalogen än den som besökaren kronologiskt kunde följa i 

verkligheten72. Jag kommer härnäst att beskriva snickerifabrikens utställda villor, samt 

utställda föremål i och kring villorna. 

 

6.1 Aktiebolaget Bodträskfors utställda villor och snickerialster 

Luleå Ångsnickerifabriks trädgårdspaviljong låg till vänster innanför ingångsportalen. Här 

visade fabriken egna prov på trädgårdsmöbler, byggnadssnickerier, hyvlade listverk och 

bräder. Paviljongen var inte till salu på grund av att den var uppförd på beställning. 

Alldeles bredvid också på vänster sida delade Göteborgsfirmorna Deijenberg & Co och 

Eriksson & Co på ett utställningstält. Deijenberg ställde ut föremål som hörde till 

                                                 
71 Norrbottens Posten 2 augusti 1894 
72 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
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byggnads, fabriks eller verkstadsanläggningar73. I utställningskatalogen sorterades varorna 

som filar, smärgelskivor, kilspårmaskin, remläder, presenningar, sprutslangar, jutedrev, 

hissblock, krontjära, carbolineum74 och andra järnvaror. Stor uppmärksamhet fick en 

kilspårmaskin och borrmaskin för handkraft som bedömdes som både billig och enkel. 

Den andra Göteborgsfirman, Eriksson visade markiser, tält och en ny sorts persienner. I 

hörnet av Storgatan och Trädgårdsgatan låg snickerifabrikens mindre utställda villa som 

ansågs vara vacker i sin arkitektur. Den var till salu efter utställningen. I villan sålde 

konditor Siewertz sina goda bakverk och här inne kunde besökaren ta en liten kaffepaus.75  

 

I snickerifabrikens större tvåvåningsvilla var produkter från fabriken Kuntzes placerade, 

bland annat filtrerapparater, elektriska apparater och pneumatiska eldsignaler. En fabrik 

visade guttaperka varor.76 I ett av rummen fanns det en fonograf, en så kallad talmaskin 

installerad. 77 Fonografen var uppfunnen år 1877 av Thomas Alva Edison. Den visades 

också på Parisutställningen 1889 där den drog till sig mycket uppmärksamhet.78  

 

Luleå Ångsnickerifabrik hade främst ställt upp sina visningsvillor för att generera en 

marknad för legotillverkning av beståndsdelar till hus, till exempel fönster, dörrar, 

dörrfoder och lister.79 Fabrikens större prefabricerade tvåvåningsvilla köptes efter 

utställningen av skeppsmäklaren och affärsmannen Robert Asplund. Den vackra villan 

flyttades till Svartöstaden, för att användas av Asplunds familj som sommarresidens. 

Villan finns fortfarande kvar i Svartöstaden. Denna villa är också märkligt lik den svenska 

paviljongen som var med på 1889 års Parisutställningen.80 Den svenska så kallade 

Lignavillan stod vid Eiffeltornets ena ben. Inne i villan gick de svenska representanterna 

omkring i folkdräkter och Punschfabrikör C. A. Lindgren var en av dem som vann en 

guldmedalj.81 Snickarglädje och vinklar är snarlika på de båda husen, det som skiljer dem 

åt är verandans placering. Villan i Svartöstaden har verandan förlagd på gaveln och på 

                                                 
73 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
74 Carbolineum var ett antiseptiskt träkonserveringsmedel, impregnerade trät och utrotade svampsporer. 
75 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
76 Guttaperka är ett kautschukliknande ämne som utvinns ur mjölksaften från en tropisk växt. G. används till 
galvanoplastik och till isolering av land och sjökabel. Är plastisk och lätt att forma vid högre temperaturer. 
77 Fonograf  av eg. ”ljudskrivare” , apparat för uppteckning och reproducering av ljud i t. ex. grammofoner. 
78 Ekström. A. (1994). Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800 - talets 
världsutställningar, sidan 44. 
79 Norrbottens Kuriren 10 april 1997. 
80 Se bilaga II och III 
81 Ekström. A. (1994). Den utställda världen, sidan 45 och 47. 
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Lignavillan låg den placerad i ett hörn mellan två gavlar. Det var kanske så att de 

prefabricerade detaljerna kunde placeras efter eget önskemål. 

 

Närmast större villan hade Söderbloms gjuteribolag från Eskilstuna ställt upp en paviljong 

med mejerimaskiner och av mjölk levererad från Boden tillverkades smör och ost. 

Mejeritillverkningen fick stor uppmärksamhet på utställningen.82 

Längs Trädgårdsgatan hade en stor maskinhall uppförts, där uppvisades både intressanta 

och magnifika objekt. Till vänster från ingången hade E. Bildt, Liljeholmen placerat ut 

sina elektriska verktygsmaskiner, till exempel en elektrisk fräsmaskin, en borrmaskin, en 

slipmaskin för järnvägsvagnar, en annonseringsapparat och en stationsvisare för 

igångvarande tåg.83 Passande produkter för ett län som nyss hade fått järnvägen utbyggd. 

 

6.2 Utställningar kring och i stora maskinhallen 

I den stora maskinhallen visades gjutgods, till exempel spisar i olika storlekar. Söderberg 

& Haak demonstrerade plogar från Norrahammars bruk i Stockholm. C. E. Petterssons 

söner från Mora hade varit med på utställningar förut. I deras monter för världskända liar 

från Långå bruk i Dalarna hängde också 17 tidigare förvärvade utställningsmedaljer. 

Storfors bruk från Piteå hade anordnat en, enligt tidningen vacker utställning av gjutgods. 

Däribland syntes remskivor, järnspisar, stekpannor, grytor med och utan lock, en 

hackelsemaskin och pannor med fot. Remskivorna var uppställda som en ståtlig pyramid. 

Gällivare malmfälts aktiebolag hade också format sina malmstoffer som en pyramid, mitt 

på utställningsområdet. Jag antar att pyramidformen skulle symbolisera varan som något 

stort, evigt och monumentalt. Gällivare malmfälts aktiebolag visade även prov på 

borrkärnor från de olika gruvorna. De längsta var upp mot 77 centimeter långa. Här 

återfanns en inhemsk industri att vara stolt över.84 Storfors bruk bjöd för övrigt alla sina 

anställda att gratis besöka utställningen. Tidningen Norrbottens Allehanda tyckte att även 

andra arbetsgivare kunde invitera sina anställda på ett utställningsbesök. Detta skulle 

gagna både arbetsgivare, arbetstagare och industri.85 

 

Vid maskinhallens norra kortsida hade Jäderberg & Co från Söderhamn satt upp olika 

maskiner för träbehandling, bland annat en patenterad dubbelramsåg. Sågramen hade 
                                                 
82 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
83 Utställningskatalogen för industri och slöjdutställningen. (1894). Sidan 13, nummer 260-264. 
84 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
85 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
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måtten 30 tum med 14 tums långa lagergångar för vevaxeln. De långa lagergångarna 

förhindrade att maskinen blev överhettat. Nyheten med sågramen var att den var utrustad 

med två stockvagnar vars gripklor rörde sig vertikalt över varandra. Övervalsarna kunde 

lyftas med en kedja i stället för med en kuggstång. Det behövdes bara ett moment för att 

lyfta upp övervalsarna till önskad höjd. En annan invention som presenterades var en 

bandsåg som kunde såga upp till 24 tums timmer. Sågen var utrustad med en tung 

underskiva som skulle förebygga att maskinens lager blev för varma. Den hade också 

extra vikter för att sågbladet skulle sträckas ut. Jäderberg hade även sökt patent på en 

valsinmatnings och valslyftningsapparat med kantverk, som skulle underlätta trampningen 

vid lyftning och inmatning av valsar. Höjden var sänkt från 20 tum till 2 tum vilket gjorde 

att den som drev maskinen inte behövde trampa lika intensivt som tidigare.86 Här fanns 

likaså en patenterad nedfirningsapparat för bräder och plank. Slutligen visades en modell 

på en remskiva med friktionskoppling som gjorde att det bara krävdes en enda remskiva.87 

År 1894 drevs de moderna maskinerna vanligen med remdrift. Kraften från en ångmaskin 

transporterades till maskinerna via drivremmar från drivaxlar i taket.88  

 

Järnhandlare Carl Brandfors var återförsäljare av flera olika verkstäders produkter. Det var 

många bruk och fabriker som ställde ut genom Brandfors. Från Skoglund & Olson i Gävle 

hade det inkommit diverse tidstypiska artiklar, till exempel stövelknektar, paraplyställ, 

cigarraskfötter, visitkortsbord, eldgaffelställ, spottlådor och etagérer.89 Här fanns liar från 

Igelfors bruk och yxor från Hults bruk. Gadö filfabrik demonstrerade filar och raspar. 

Fiskeby Pappersbruk hade skickat asfalt, spänn och förhydningspapp.90  Billman från 

Stockholm visade brandredskap.91 Det rådde nog hög efterfrågan på dessa efter 

stadsbranden år 1887. 

 

Norrbottens Kurirens reporter uttryckte sin lokalchauvinistiska glädje över Altappens 

mekaniska verkstads stiliga utställning. Bland deras prov på en gryende industri fanns en 

excentersågbladspress92, en ny konstruktion på en stockvagn, en kapsåg, ett ankarspel, en 

                                                 
86 Valsning är ett arbetsförfarande för att bearbeta metaller, varvid materialet formförändras mellan två eller flera 
mot varandra roterande valsar.  
87 Norrbottens Allehanda 31 juli 1894. 
88 Halvarsson. M. och svensk. R. (1986). De första 100 åren. Svenska företagsbilder, sidan 65. 
89 Etagére från fr. (av étage, våning ), hyllbord med flera avsatser för uppställning av prydnadssaker. 
90 Förhydningspapp var en tunn papperssort som användes för att täta trähus mot drag. 
91 Norrbottens Kuriren 30 juli 1894. 
92 Excénter är ett maskinelement sammansatt av tre delar, en plan excenterskiva, en excenterring och en 
excenterstång. Tillämpades först på ångmaskinens fram och återgående rörelse, ersatte veven. 
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kopiepress, satser med verktyg, inredda turistkontar, flera ringkoppel och sprintkoppel. 

Altappens mekaniska visade också en kamin med trymå.93 Bland de större etablerade 

firmorna finner vi Bolinders mekaniska verkstad som hade med ett eget utställningstält. 

 

6.3 Bolinders mekaniska verkstads utställningstält 

Bolinders mekaniska verkstad från Stockholm hade slagit upp ett eget utställningstält vars 

huvudingång flankerades av två lejon i bronserat gjutjärn. Detta tält visades också på 

Göteborgsutställningen 1891. Mest uppmärksamhet fick två utställda fotogenmotorer. Den 

ena uppmätte 8 hästkrafter och gav elektrisk energi till en hyvelmaskin från Arbrå och till 

en dynamomaskin94 som i sin tur drev flera elektriska verktygsmaskiner från företaget 

Bildt i Eskilstuna. Bildts maskiner som jag tidigare nämnt, stod tvärs över gården i stora 

maskinhallen. Den andra fotogenmotorn gav 2 hästkrafter och drog en centrifugalpump. 

Vidare visade Bolinders mekaniska verkstad en samling vackra järnspisar. En nyhet var en 

spis som hade en ny anordning för stekning. Detta medförde att maten inte behövde 

vattenbegjutas för att förhindra vidbränning. Lämpligt för badkar och tvättkar var de spisar 

som hade utrustats med vattenvärmare.95 Enligt utställningskatalogen uppvisades också 

två lyxigare varianter av spisar. Järnspisarna hade extra tillbehör som tallriksskåp, 

vattenskåp, vattenvärmare, kopparbehållare som var kopplat till ett badkar, 

regleringsapparat och cisterner för varmhållning av till exempel sås. Till det följde kranar 

och rör. Beröm fick Bolinders illuminationskaminer96 som förbrukade mindre ved. Spisar 

med snålare bränsleförbrukning var åtråvärda i Norrlands kalla klimat.97  

En annan nyhet var att Arbrå mekaniska verkstads hyvelmaskin kunde hyvla upptill 3 tum 

tjockt och 9 tum brett virke. Maskinen klarade enkelt av 720 bräder per dag. 

Hyvelmaskinen som arbetade med 5 kuttrar98 hade utformats så att den övre kuttern och de 

båda sidokuttrarna kunde höjas och sänkas samtidigt som maskinen gick. Maskinen som 

kostade 1 600 kronor var lätt att underhålla och den sparade tid. Lovord fick också Arbrås 

nya tidsbesparande kapsåg, där drivremmen kunde spännas fast att sågen var igång.99 Flera 

större maskiner hade dock placerats utomhus av utrymmesskäl. 

                                                 
93 Trymå från fr. trumeau. Betyder ursprungligen den murade pelaren mellan två fönster. Sedan väggspegel som 
täcker muren ovanför en öppen spis. 
94 Dynamomaskin, äldre beteckning på en elektrisk generator. 
95 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
96 Illumination avsåg antagligen att kaminen var försedd med en reliefdekoration gjutet direkt i godset. 
Dekorationerna kunde utformas som bibliska motiv eller fursteporträtt.  
97 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
98 Kutter är en roterande hyvel med löstagbara skär. 
99 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
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6.4 Utställda redskap och maskiner utomhus 

Bakom läroverket visades flera redskap och maskiner ämnade för jordbruksnäringen. En 

stor del var utställda genom järnhandlaren Carl Brandfors. Ansenligt intresse fick 

slåttermaskinen ”Thor” från Katrineholms fabriken Cullberg & Co. Slåttermaskinen hade 

värderats som första vinnare vid Härnösandsutställningen tidigare under året. Köpings 

mekaniska verkstad demonstrerade stiftströskverk som drevs med hästvandring eller 

handkraft. Hemmansägaren C. O. Danielsson från Öjebyn hade sökt patent på en 

nykonstruerad sädestorkningsmaskin. Maskinen bestod av ett stativ, en kvarnstut, en 

kamin och ett eldrör. På stativet satt en så kallad kvarnstut för sädens transport till 

cylindern. Vid stativets andra sida fanns kaminen som utrustats med ett 5 meter långt och 

5 tum i genomskärning brett eldrör. Röret var i sin tur omslutet av en cylinder på 9 tum i 

diameter som hade utstående balkar på insidan. Genom att vrida på en ratt nedanför 

cylindern kunde säden föras framåt tills den kom ut torkad från en lucka bredvid kaminen. 

I stativets ovandel satt regulatorer som visade lämplig temperatur. Vidare exponerades 

fyrskäriga plogar från Finspångs styckebruk.  Här påpekade tidningens journalist hur 

viktig svensk industri och järnhantering var för jordbrukets tillväxt. Norrbottens jordbruk 

skulle kunna utvecklas ytterligare om bara lantbrukarna tog till vara ny kunskap och ny 

teknik.100 

 

På utställningsplatsens motsatta sida demonstrerade Stämpelfabriken Björksta från 

Kramfors sina nya stämplar på ett synnerligen levande sätt. Två märkpojkar hade satts att 

märka plank varav den ena använde den äldre metoden och den andra stämplade med den 

nya sorten. Då den ena ströpojken bara hunnit märka 3 plank hade den andra ströpojken 

med den nya metoden, hunnit med 12 plankor. Tidigare hade bräderna märkts med 

schablon och borste, vilket var tidsödande. Det var disponent L. Burehardt från Kramfors 

som hade uppfunnit en ny metod med stämpel och färgpalett. Stämplarna göts i formar av 

bly och ett fårskinn indränkt i röd färg användes som palett.101 

 

Norrbottens bryggeri hade ställt upp ett serveringstält vilket kanske förklarar våra dagars 

tradition att ha med öltält på utställningar. Det var för övrigt sammanlagt 6 olika 

bryggerier som ställde ut sina produkter. Bryggeriet Gustavsbro från Gävle hade 

                                                 
100 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
101 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
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arrangerat en väldigt vacker monter. Den bestod av en liggare102, 4 ölfat och överst stod en 

damejeanne som var dekorerad med humleslingor. Norrbottens bryggeriaktiebolag hade 

lagt uthuggna prismor av is kring sina kärl. En ny sorts flaskor för kolsyrade drycker hade 

införts från England och presenterades av Levin från Sundsvall. Flaskorna med kolsyra 

korkades igen mot en glaskula. När flaskan öppnades uppstod ett yttre tryck vilket gjorde 

att kulan drevs ner i flaskan och drycken blev kolsyrad.103 Fortsättningsvis beskriver jag 

utställningsföremålen som var placerade i huvudbyggnaden 

 

I läroverkets gymnastikbyggnad till vänster om ingången visades Gustav Ringius berömda 

samling rosor från hans trädgårdsanläggning i Piteå. Dessa uppgavs vara en upplevelse för 

både syn och luktorgan. Till höger om ingången fanns ett rum som innehöll läder och 

skinnarbeten, till exempel skor, lappskor, kappsäckar, handskar, beredda skinn och 

seldon.104 I stora gymnastiksalen demonstrerades flera föremål i brandsäkerhetens tecken. 

Hans Hagelin från Gävle ställde ut brandsäkra kassavalvsdörrar, kassaskåp och skrivbord 

med skåp av järn. Dessa hade redan prövats med godkänt resultat, vid tidigare bränder. Jag 

antar att produktion och handel krävde ett allt mer effektivt administrativt system. Därför 

visades nyheter inom kontorsområdet. En synnerligen praktisk apparat ställdes ut av 

Mattsson från Eskilstuna. Registrator Solid sorterade brev och fakturor genom att rulla 

fram pappret. Till apparaten medföljde hjälpmedel som fortsättningspärmar och 

hålslagningsmaskin. Här syntes även en ny sorts kollektion av hållbara adresslappar som 

uppskattades av affärsmännen.105  

 

Övre våningen på läroverket upptogs av textila och träslöjdsarbeten. Den kvinnliga slöjden 

sades vara så rikt representerad att det tog flera minuter för betraktaren att samordna 

intrycken. Lovord fick också Slöjdföreningens kollektivutställning som framkallade både 

förundran och bekräftelse hos den besökande fackmannen och amatören. Här visades 

bland annat fioler, träskulpturarbeten, möbler och verktyg för skolslöjd.106 Textilslöjden 

benämndes som kvinnliga handarbeten, men vi finner även några kvinnor som ställde ut 

träslöjd. Josefina Björck från Råneå visade sina snidade ”lappar med renar” och Hildur 

Hollstrand från Luleå ställde ut träskrin. Luleåfotografen Henny Tegströms syster Agda 

                                                 
102 Liggare är ett stort fat för förvaring av öl eller vin. 
103 Norrbottens Allehanda 3 augusti 1894. 
104 Norrbottens Kuriren 2 augusti 1894. 
105 Norrbottens Kuriren 2 augusti 1894. 
106 Norrbottens Kuriren 2 augusti 1894. 
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hade med ett fantasibord på utställningen och Vivi Taube från Nederkalix ställde ut ett 

turistbord.107 Vi kan förmoda att turistbordet var hopfällbart. Det finns även flera andra 

objekt i utställningskatalogen som kan vara värd ett beaktande. 

 

6.5 Industri och Slöjdutställningens katalog 1894  

I utställningskatalogen finner vi en mängd intressanta utställningsföremål. Bland annat 

visades inom metallindustrigruppen en ny uppfinning av J. O. Sundqvist från Luleå. 

Innovationen bestod av formstansad järnplåt som skulle ersätta brädfodring eller 

upprustning av sliten fasad. Plåtfasaden liknar tegelstenar och jag antar att det var 

detsamma som monterades efter utställningen på Norrbottens Kurirens hus som byggdes 

år 1889. 108 Inom gruppen för tryckalster och grafiska arbeten visades ritningar och 

modeller för tidigare uttagna patent och uppfinningar, genom Oskar Lindström i Luleå. 

Under 1800-talets slut blev utställningarna mer undervisande och montrarna utformades 

på ett pedagogiskt vis. Det blev i högre grad allmännare att bruka tabeller, kartor och 

fotografier i klarläggande och upplysande mening.109 Oskar Lindström som tydligen var 

en berest man, visade även 25 akvareller av landskap och folkslag från Uralbergen. Han 

hade också tagit hem mineraler från Uralbergen och Kirgisiska steppen till 

utställningen.110 Detta upplevdes nog som väldigt exotiskt och fantasieggande för 

utställningsbesökarna. Jag förmodar att upptäckarlusten och frihetslängtan väcktes hos 

många. Likaså kanske den utomstående besökaren uppfattade Pajalabon Arvid Montells 

utställning av lappdräkter och kördon för renar som en sorts norrländsk exotism. 

 

En annan intressant företeelse är utställningen av instrument. Här blandades kirurgiska, 

tekniska och musikaliska instrument med varandra. I grupp 9 finner vi bland annat orglar, 

pianon, patenterade kylskåp, fickur, ritstift, elektriska telegrafen, pneumatiska eldsignaler, 

automatiska musikinstrument och patenterade bandage mot bråck.111 År 1894 kunde inte 

kirurgerna utföra en bråckoperation, vilket de kan i dag. 

 

Nordiska Djurskyddsföreningen i Uppsala visade sina djurskyddsapparater. Troligtvis var 

det någon sorts anordning för att skydda hästar och kreatur i hägn. På utställningen fanns 

                                                 
107 Industri och Slöjdutställningens katalog. (1894). Norrbottens samlingen, Luleå Stadsbibliotek. 
108 Luleå Hembygdsförening. (1997). Vandra i Luleås historia, häfte 1, sidan 2. 
109 Ekström. A. (1994). Den utställda världen, sidan 42. 
110 Industri och Slöjdutställningens katalog. (1894). Norrbottens samlingen, Luleå Stadsbibliotek. 
111 Industri och Slöjdutställningens katalog. (1894). Norrbottens samlingen, Luleå Stadsbibliotek. 
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det också med några fågelburar och akvarium. Vilket antagligen betraktades som en nyhet 

i Luleå år 1894. I de borgerliga hemmen kunde akvariefiskar eller burfåglar utgöra ett 

trevligt blickfång. I annat fall har vi här fröet till en tidig hobbyverksamhet med 

smådjur.112 Eftersom det knappast fanns syrepumpar år 1894 kan vi anta att akvarierna 

utgjordes av runda guldfiskkrukor. Guldfisken är en karpfisk och kräver måttliga mängder 

syresatt vatten. För många var en av höjdpunkterna under veckan att kungen väntades 

gästa utställningen. 

 

6.6 Oskar II och representanter för Sveriges regering besökte utställningen 

Oskar II väntades till Norrbotten för att inviga norra stambanan i Boden. Järnvägsnätet 

hade ökat från 2000 kilometer till 12 000 kilometer under Oskar II: s regeringstid. Allt 

som oftast reste kungen runt i sin fina audiensvagn och invigde järnvägsstationer. Oskar II 

fick ett eget tåg 1874 som var rikt dekorerat med bland annat förgyllt konstsmide. År 1891 

byggdes tåget om till kungens och drottningens sov och salongsvagnar. Dessa vagnar kan i 

dag ses på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle.113 

 

Jag tror nog att det var roligare för luleåborna att kungen kom, än det var för kungen. 

Oskar II var förvisso lagd åt det narcissiska hållet och älskade folkets hyllningar.114 Men 

Luleå var inte den enda orten som kungen besökte. I själva verket hade Oskar II invigt 

järnvägstationer på väg genom hela norra Sverige, i bland annat Sundsvall och Härnösand. 

Det verkar också som om alla samhällens representanter gjorde sitt yttersta för att behaga 

kungen. I varje stad visades inhemska produkter och ortens industriella utveckling. I 

Sundsvall hade kungen i båt blivit eskorterad av 40 stycken ångare på Indalsälven. 

Samtidigt som det flaggades, saluterades och hurrades vid Indalsälvens alla sågverk.115 

Förmodligen fanns det ett psykologiskt behov av att visa sig duktig inför ”chefen” i detta 

fall kung och regering. När kungen i sin tur berömde besöksorten blev han själv bekräftad 

genom folkets hyllningar. Det kanske även handlade om ett ömsesidigt nationellt 

beroende. För kung och regering var det angeläget att ha en bra relation med folket ute i 

rikets periferi, samtidigt som Norrbotten var beroende av statens investeringar. 

 

                                                 
112 Industri och Slöjdutställningens katalog. (1894). 
113 Sveriges Järnvägsmuseum. (1998). Tidsmaskinen. En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum, sidan 16. 
114 Ibid, sidan 16. 
115 Norrbottens Allehanda  den 3 augusti 1894. 
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Enligt programmet för konungens mottagande i Luleå skulle kungakortegen gå från 

järnvägsstationen fram till residenset. Norrbottens Kuriren uppmanade befolkningen att ta 

av sig huvudbonaderna inför kungen så att inte Luleå skulle skämmas ut. Vidare tyckte 

skribenten att de som bodde efter kortegevägen snarast skulle skaffa flaggstänger och 

flaggor för att pryda sina hus.116  Jag antar att det kändes viktigt för länets språkrör att 

luleåborna gav ett gott intryck. I så fall kunde det skapa goda kontakter inför framtiden. 

Det fanns en önskan om att regeringen skulle investera i Norrbotten.  

 

Efter det att Oskar II hade gästat residenset en kort stund så begav sig sällskapet till 

utställningsområdet. Utställningsstyrelsen mötte kungen och kronprinsen som senare blev 

kung Gustav V, vid ingångsportalen. De blev guidade runt utställningsområdet av 

ordförande ingenjör Bengt Lundgren, utställningskommissarien M. Eriksson och 

landshövding K. S. Husberg. Kungen hade flera gånger utryckt sitt gillande över 

utställningsföremålen och Norrbottens industriella utveckling. Kungens följe bestod bland 

annat av 10 representanter för Sveriges press och 20 riksdagsmän.117 Vid middagen senare 

på Stadshotellet sa Oskar II att: ”Bandet knutits fastare mellan Luleå stad och hans 

hjärta”.118 Här fick Luleå och Norrbotten välbehövlig reklam. Efter detta kommer jag att 

nämna några av pristagarna, inom de olika grupperna på utställningen. 

 

6.7 Vilka utställare erövrade hedersdiplom och prismedaljer? 

Borgmästare Fagerlin utförde prisutdelningen lördagen den 3 augusti då 425 utställda 

föremål belönades. Första pris var ett hedersdiplom med rätt att på egen bekostnad lösa 

detta mot en guldmedalj.  Detta gavs bara till en eller högst två i varje grupp. 

Andrapristagare fick endast ett hedersdiplom. Stora och mindre silvermedaljerna samt 

bronsmedaljerna utgjorde tredje och fjärde pris. Genom landshövding Husberg hade en 

okänd givare lämnat 500 kronor för att delas ut som belöningar till utställare inom länet.119  

 

Bland de utställare som fick hedersdiplom med rätt att lösa guldmedalj finner vi 

aktiebolaget Bodträskfors snickerifabrik som belönades för sina listverk, bräder och 

byggnadssnickerier. För sina trädgårdsmöbler prisades snickerifabriken även med den 

mindre silvermedaljen. Snickerifabriken fick också andra pris hedersdiplom för sina två 
                                                 
116 Norrbottens Kuriren 27 juli 1894. 
117 Norrbottens Allehanda 4 augusti 1894. 
118 Norrbottens Kuriren 7 augusti 1894. 
119 Norrbottens Allehanda 3 augusti 1894. 



  31 

utställda villor och trädgårdspaviljong. Övriga guldmedaljer tilldelades bland annat 

Skoglund och Olssons kollektivutställning av gjutgods, Hults bruks olika yxor, Bolinders 

mekaniska verkstads kollektivutställning av maskiner och gjutgods, Beronius 

hyvelmaskin, Jäderbergs sågverksmaskiner och Altappens mekaniska verkstad belönades 

för sina maskiner och verktyg.120 

 

De luleåbor som lyckades att vinna andra pris hedersdiplom var Anna Hultkvist som 

ställde ut en skrivstol och skomakare Nordström som hedrades för sin skotillverkning.121 

Skomakare Nordströms diplom som är underbart grafiskt utformat finns väl bevarat hos 

Företagarnas arkiv i Luleå. Det visar en vy över Luleå, ett inkommande ånglok, en sköld 

dekorerad med en älg, flera utställningsföremål och som kronan på verket sitter där en 

halvnaken smed.122 

 

Större silvermedaljen förlänades däribland för Billmans kollektion av brandredskap, för 

Hagelins kassaskåp, för företaget Bildts elektriska fräs och borrmaskiner, för Brandfors 

utställda redskap och sågar och för Arbrå mekaniska verkstads hyvelmaskin och 

balanskapsåg. Vidare vann fotografen Henny Tegströms uppvisade fotografier och kuntze 

& Co s filtrerapparater en av de större silvermedaljerna.123 Tegström var även utsedd till 

prisdomare i grupp 8 för grafiska arbeten och tryckalster. Luleå stads befolkning var inte 

så stor, så det var kanske inte så lätt att få tag i kunniga prisdomare. Hur de löste 

röstningen framgår inte av materialet. 

 

När det gäller den mindre silvermedaljen var två av pristagarna också valda till prisdomare 

i metallindustrigruppen. De ingick även i Fabriks Hantverksföreningens styrelse. Jag har 

tidigare nämnt att styrelsemedlemmarna smeden Carl Marklin och guldsmeden Carl Adolf 

Åström belönades för konstsmide respektive diverse silversaker. Stämpelfabriken från 

Bjästa vann likaså den lilla silvermedaljen för sina effektiva stämplar, för märkning av 

virke. Den mindre silvermedaljen utdelades dessutom för Mattssons sorteringsmaskin 

Solid och för Luleåbon C. A. Sjöbergs matematiska instrument, en så kallad 

linjeflyttare.124 

                                                 
120 Norrbottens Kuriren  7 augusti 1894. 
121 Norrbottens Kuriren 7 augusti 1894. 
122 Se bilaga IV 
123 Norrbottens Kuriren 7 augusti 1894. 
124 Norrbottens Kuriren 13 augusti 1894. 
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Bland de utställare som fick bronsmedalj påträffar vi återigen Altappens mekaniska 

verkstads gjutna kamin med trymå och Blombergs hållbara adresslappar. Smeden 

Sundkvist från Luleå tog emot bronsmedalj för sin nya tegelstens liknande plåtbeklädnad 

för hus. För övrigt premierades Nordiska djurskyddsföreningens djurskyddsapparater och 

Bobergs bandage mot bråck. Övriga utställare från länet belönades med penningsummor 

på 1-5 kronor vardera, som uppmuntran till fortsatt verksamhet.125 När Luleå Industri och 

Slöjdutställning var över nämns inte mycket om utställningen, varken i tidningar eller i 

protokoll. Sista tidningsartikeln som utvärderade utställningen publicerades i Norrbottens 

Kuriren, den 7 augusti 1894. 

 

6.8 1894 års utvärdering av Industri och Slöjdutställningen i Luleå 

När utställningen skulle avslutas uppträdde Luleå musiksällskap med sång på 

utställningsområdet. Besökarna beräknades till 1 500 under lördagens sista utställningsdag 

och för hela utställningstiden uppskattades att cirka 10 000 personer hade bevistat 

utställningen. När Luleå Fabriks och Hantverksförening hade räknat ihop intäkterna 

översteg de 4 000 kronor. Detta var mycket mer än vad föreningen hade räknat med. 

Utgifterna hade blivit mycket mindre på grund av det överraskande stora omfånget 

utställningen utvann. Den avslutande allmänna åsikten var att utställningen hade vunnit 

gehör, både inom länet och i övriga Sverige.126 Industrins företrädare i Luleå hade lyckats 

med sitt projekt, att marknadsföra Norrbotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Norrbottens Kuriren 13 augusti 1894. 
126 Norrbottens Kuriren 7 augusti 1894. 
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7. RESULTATREDOVISNING OCH SLUTDISKUSSION 

Enligt uppsatsens huvudsyfte har jag undersökt vilka tankar och visioner som industrins 

företrädare hade inför Industri och Slöjd utställningen i Luleå 1894. Uppsatsens resultat 

bygger i stort på beskrivningen av hur Industri och Slöjdutställningen genomfördes. 

Under 1800-talets industriella genombrott blev det allt vanligare att anordna 

internationella, nationella, regionala och lokala industriutställningar. På detta sätt spreds 

tekniska innovationer. Genom att utställningarna oftast kretsade kring förvärvade priser 

och medaljer så bidrog det till att utställarna uppmuntrades att prestera sitt yttersta. En 

medalj kunde i sin tur uppmuntra till fortsatt verksamhet. Industriutställningar som 

företeelse förde den tekniska utvecklingen framåt på flera sätt.   

 

Luleå Industri- och Slöjd utställning kan ses ur två aktörers perspektiv. Sveriges rike ville 

förbättra sin ekonomi genom en ökad export av Norrbottens råvaror. Samtidigt som 

Industrins representanter i länet ville ta del av råvaruvinsterna. Det kan ha funnits en oro 

över att alla naturtillgångarna skulle fraktas till södra Sverige för bearbetning. Vinsten 

torde sålunda bara tillfalla de stora aktieägarna. Norrbottens stora skog och malmtillgångar 

utnyttjades tidigare bara i liten grad på grund av transport och bearbetningsproblem. 

Genom Thomas-processen blev malmen möjlig att använda vid tillverkning av stål och 

malmexporten till övriga Europa ökade snabbt. När transport- och kommunikationsnätet 

byggdes ut så expanderade även länets industri. Förhoppningarna var stora över vad norra 

stambanans förbindelse med övriga Sverige skulle medföra. Norrbottens språkrör ansåg att 

den tidigare isoleringen hade skapat en skev bild av länet hos Sveriges övriga befolkning. 

Uppe i Norrland sades det vara industriell underutveckling och här tillverkades ingenting 

av värde. Nu skulle denna utställning visa att det fanns flera kunniga hantverksutövare i 

Norrbotten. Här fanns förvisso stora naturtillgångar men få ägde stora kapital. 

Arrangörernas önskan var att utställningen skulle resultera i att penningstarka 

fabriksutövare ville investera i norrbottnisk industri. Tanken var också att tekniska nyheter 

på utställningen skulle höja kunskapsnivån hos länets hantverkare och hos allmänheten. 

Utställningsmontrarna var vid den här tiden ofta upplysande och pedagogiskt utformade. 

 

Luleå Fabriks- och Hantverksförening ville utveckla industrin och hantverket i Luleå. 

Föreningen utfärdade bland annat diplom och gesällbrev åt lärlingar. För att ytterligare 

höja yrkesskickligheten i Luleå gavs även stöd till yrkesskolor. Flera representanter från 

Sveriges regering väntades bevista länet i samband med invigningen av norra stambanan 
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år 1894. Därför föreslog boktryckare Helin att föreningen borde passa på att marknadsföra 

länet genom en industri- och slöjdutställning. Detta förslag godkändes av styrelsen och en 

kommitté utsågs att göra en ekonomisk utredning. Efter flera ansökningar om ekonomiskt 

bidrag hos andra föreningar, ansågs det ekonomiska läget vara gynnsamt för att genomföra 

en utställning. Hushållningssällskapet som beviljade ett bidrag på 500 kronor var dock till 

en början skeptiska till att en utställning skulle vara ekonomiskt genomförbar. Fanns det 

verkligen något intresse för detta? Produkter tillverkade här uppe var väl knappast 

intressanta att visa. Detta tycker jag speglar att många hade dåligt självförtroende vad det 

gäller hantverksutövningen i det egna länet. 

 

I mars månad 1894 hade styrelsen samlat in 7 850 kronor i bidrag till utställningens 

kostnader. Inbjudan som publicerades i länets dagstidningar flera gånger under våren 

innehöll bestämmelser och regler för utställningen, samt vilka 17 grupper som skulle 

representeras. 

 

Till att börja med är anmälningarna fåtaliga från Luleå, många trodde kanske att de dom 

tillverkat inte var värt att visas upp. I tidningar följde flera upprop om hur viktigt det var 

för Norrbottens industriella utveckling att ortens produkter blev kända i övriga Sverige. 

Efter detta ökade intresset och till slut hade över 400 utställare med 1 433 föremål anmält 

sig till utställningen. För att locka fler utställare lämnade flera ångbåtsbolag och 

järnvägsstyrelsen rabatt på fraktkostnaderna av utställningsföremålen. I samband med 

utställningen hade Fabriks- och Hantverksföreningen arrangerat en utställningsbyrå där 

besökare och utställare fick information av utställningskommissarie M. Eriksson.  

 

När tiden för invigningen började närma sig hade utställningens proportioner växt och på 

utställningsplatsen rådde det en livlig verksamhet. Platsen för utställningen ansågs väldigt 

vacker med sina grönskande björkar och dubbla rabatter. Ingångsportalen var smyckad 

med flaggor och sköldar. Allt uttryckte festglädje och förväntan. 

 

Landshövding K. S. Husberg höll invigningstalet framför stora maskinhallens port. 

Husbergs tal illustrerade mycket väl vilka visioner som fanns i Norrbotten 1894. Det hade 

gjorts stora framsteg inom odling och kommunikation. Norrlands naturtillgångar skulle 

fresta kapitalstarka industriutövare att vilja investera i länet. Landshövdingen tyckte att det 

var positivt att norra stambanans invigning kunde ske samtidigt med Industri och 
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Slöjdutställningen. Åsikten var dock att norra stambanan var viktigast för den band 

samman länet med övriga Sverige. Isoleringen var bruten och Norrbotten kunde nu 

utvecklas på samma sätt som andra orter. Jag tror att kungens och regeringens besök på 

utställningen var viktigt ur ett psykologiskt perspektiv. Hos människan finns ett socialt 

behov att vara duglig, inför medmänniskorna. När kungen lovordade besöksorten blev han 

också bekräftad, genom folkets hedersbevisningar. Det kan även betraktas som ett 

inbördes nationellt beroende. För att stärka riket var det viktigt att ha ett bra förhållande 

till folket ute i landets utkanter, samtidigt som Norrbotten var beroende av statens 

investeringar. För Luleås industriföreträdare var det angeläget att inför framtiden skapa 

goda kontakter med Sveriges representanter. 

 

Prisdomarna till utställningen utsågs utifrån deras egen yrkeserfarenhet. I till exempel 

metallindustrigruppen var prisdomarna själva plåtslagare, guldsmed, verkmästare och 

smeder. Några av prisdomarna ingick också i styrelsen och en del ställde även ut egna 

alster. Mindre silvermedaljen erhöll guldsmeden C. A. Åström som visade silversaker och 

smeden J. Marklin som ställde ut konstsmide. 

 

Aktiebolaget Bodträskfors fick genom Luleå snickerifabrik hedersdiplom med rätt att lösa 

guldmedalj för sina listverk, bräder och byggnadssnickerier. Snickerifabriken ville 

marknadsföra sina prefabricerade detaljer för hus. De vann också den mindre 

silvermedaljen för sina två utställda villor och trädgårdspaviljong.  

Större silvermedaljen erövrade bland annat Arbrå mekaniska verkstad för deras 

tidsbesparande hyvelmaskin och balanskapsåg. Nyheten med hyvelmaskinen som klarade 

av 720 bräder per dag var att sidokuttrarna kunde sänkas och höjas när maskinen var 

igång. På balanskapsågen kunde drivremmen spännas samtidigt som maskinen gick. 

Mindre silvermedaljen delades ut för stämpelfabriken Bjästas effektiva tidsbesparande 

virkesstämplar. Effektivitet var tydligen ett honnörsord vid prisbedömningen av flera 

utställningsartiklar. Snabbare och produktivare maskiner efterfrågades till Norrbottens trä 

och metallindustri. 

 

Bland bronsmedaljörerna finner vi Altappens mekaniska verkstad som fick pris för deras 

gjutna kamin och smeden Sundkvist tegelstensliknande plåtbeklädnad belönades likaså. 

Som uppmuntran delades det även ut mindre penningsummor till utställare från länet. 
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Det beräknades att 10 000 personer hade bevistat utställningen under hela 

utställningstiden. Intäkterna överskred 4 000 kronor och det var mycket mer än vad 

Fabriks och Hantverksföreningen hade räknat med. Utställningen hade vunnit gensvar 

både inom och utom länet. Nu hade övriga Sverige fått kännedom om Norrbottens råvaror 

och inhemska produktion. Innevånarna hade visat prov på gedigna kunskaper inom olika 

hantverk. Industrins företrädare hade genom utställningen visat att Norrbotten var värt att 

satsas på. Kanske bilden av Norrbotten delvis förbättrades inför utomstående. 

Utställningen kan även ha bidragit till att norrbottningens egen självbild blev positivare. 

De ökade självförtroendet hos hantverkarna medförde säkert att tillverkningsproduktionen 

också växte. 

 

Avslutningsvis visar detta att Norrbottens ekonomiska utveckling till stor del skedde i 

relation till utomstående. Det var viktigt för länet att visa upp sig och att skapa 

affärsförbindelser. Kontakter med boende utanför länet medförde ny kunskap och ny 

teknik. I dag arbetar Företagarna i Luleå på ett liknande sätt med att marknadsföra 

Norrbotten. 
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Bilaga I 
Första gruppen 

Arbeten i trä, horn och ben 
Snickeriarbeten, korgmakeriarbeten, svarveriarbeten, 

leksaker, halmarbeten, tunnbinderiarbeten, träskulptur, samt tapetserare och vagnmakeriarbeten. 

Andra gruppen 
Läder och skinnarbeten 

Garveri, skomakeri, sadelmakeri, buntmakeri och handsmakeriarbeten. 

Tredje gruppen 
Måleri och dekorationsarbeten 

Måleriarbeten, lackeringsarbeten och förgyllningsarbeten, skyltmålning m. m. 

Fjärde gruppen 
Metallindustrin 

Guld, silver, nysilver och galvanoplastiska arbeten samt arbeten av järnbläck och järntråd, koppar, mässing, zink tenn och bly, gjutgods 

och järnmanufaktur. 

Femte gruppen 

Verktyg, redskap och maskiner av alla slag 

Sjätte gruppen 
Glas, ler och stengods samt tegel och kakelugnar m.m. 

Sjunde gruppen 
Arbeten av hår, ull, bomull, silke, lin och hampa. 

Garn, vävnader, trikåvaror och andra beklädnads föremål, skrädderiarbeten samt färgeri, snörmakeri och repslageriarbeten.127 
Åttonde gruppen 

Tryckalster och grafiska arbeten 
Boktryck och andra tryckalster, kontorsböcker, bokbinderiarbeten, etui och portföljarbeten samt fotografier, gravyrarbeten och 

ritningar. 

Nionde gruppen 
Instrument 

Musikaliska, fysiska, matematiska och kirurgiska instrument. 

Tionde gruppen 
Båtar, skidor, sparkstöttingar samt jakt och fiskeredskap. 

Elfte gruppen 
Produkter av skogshushållning samt jakt och fiske, alster av trädgårdsskötsel och blomsterodling, skogs och 

övriga frösorter 

Tolfte gruppen 
Närings och njutningsmedel 

Läskedrycker, bageri, bryggeri och konditorialster, choklad, sylter och konserver. 

Trettonde gruppen 
Kemiska och farmaceutiska preparat 

Tvål, såpa, eteriska oljor, jäst, tjära och träolja m.m. 

Fjortonde gruppen 
Fruntimmershandarbeten 

                                                 
127 Norrbottens Kuriren 23 januari 1894.  
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Bilaga I 
Konstvävnader, broderier, sömnadsarbeten, konstgjorda blommor m.m. 

Femtonde gruppen 
Alster av skolslöjd och hemslöjd 

Sextonde gruppen 
Mineralier 

Malmstoffer av alla slag. 

Sjuttonde gruppen 

 Sågade trävaror.128 
 

 
 

 

 

 

    

  

 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                 
128 Norrbottens Kuriren 23 januari 1894. 
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Bilaga II 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Luleå Ångsnickerifabriks utställda prefabricerade tvåvåningsvilla som flyttades till Svartöstaden efter 
utställningen. 
Källa:  Privat, okänd fotograf.    
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Bilaga III 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den svenska paviljongen (Lignavillan) vid världsutställningen i Paris år 1889. 
Källa:  Ekström. A. (1997). Den utställda världen, sidan 45. Bilden är ursprungligen hämtad från Ny illustrerad 
Tidning 1889.  
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Bilaga IV 
Skomakare Nordströms hedersdiplom från utställningen i Luleå år 1894. 
Källa: Företagarna i Luleås arkivmaterial. 

 
 

 


