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Förord

Industriminnena bär på berättelser om vårt moderna
samhälle, industrisamhället. Dessa berättelser blir just
genom de fysiska miljöerna påtagliga och konkreta för
många människor, och kunskap skapas som är väsent
lig för den som vill påverka dagens och morgondagens
samhälle. Genom vårt arbete vill vi skapa ökad delak
tighet, bättre tillvarataget och kommunicerat kulturarv.
Målet är att industriminnena ska vara angelägna för
många människor i Sverige.
Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsupp
byggnad om kulturmiljön har under de senaste åren
mer kommit att inriktas mot att utveckla och införa
nya arbets- och förhållningssätt. En av flera verksamhe
ter som givits ett nytt innehåll, i samspel med en rad
andra aktörer, är industriminnena. Förändringen från
tidigare ligger i att det som kanske sågs som så själv
klart att det inte behandlades, nämligen de samman
hang miljöerna var en del och ett minne av, nu ges en
framträdande roll. De nya arbets- och förhållnings
sätten handlar i denna tappning om att lägga kraft på
att undersöka samt motivera och argumentera varför
industriminnena ska bevaras och brukas.
Föreliggande rapport ges ut i samband med att Riks
antikvarieämbetet inleder sitt program för åren 20022004 Berättelser om vårt samhälles historia - svenska
industriminnen. I rapporten presenteras de tankegångar
som strukturerar och profilerar programmet.

Arbetet med program och rapport har genomförts
vid Riksantikvarieämbetet. Projektledare har varit He
lena Westin, och under olika perioder har Eva Dahl
ström, Eotta Eamke och Sophia Eaurin medverkat. Pro
grammet har förberetts noga. Många är de personer
inom och utom Kunskapsavdelningen som bidragit
med synpunkter på såväl upplägg som faktaförhållan
den. Det förslag på urval som remitterades 1998 rende
rade ett 80-tal svar. Ett flertal seminarier har hållits.
Forskare inom skilda discipliner, anställda inom museioch kulturarvssektorn och representanter för andra ak
törer inom fältet har på detta sätt tillfört programarbe
tet nya dimensioner och betydande kunskaper och erfa
renheter.
Programmet utgörs av ett urval industriminnen till
vilka kopplas ett antal utvecklingsprojekt. Dessa ge
nomförs i bred samverkan mellan lokala, regionala och
nationella aktörer. Samverkan är sålunda grundförut
sättningen för programmet - mellan institutioner, grup
per, individer och företag med olika intressesfärer, verk
samhetsfält och ansvarsområden. Riksantikvarieämbe
tets roll i genomförandet är att leda, inspirera, koordi
nera och se till att utvecklingsprojekten genomförs så
att de belyser relevanta och generella problemområden
och frågeställningar. Vi menar dessutom att arbetet
med industriminnena och det moderna samhällets kul
turarv har potential att förnya kulturmiljöarbetet i stort.

Birgitta Johansen
Avdelningschef
Kunskapsavdelningen

Inledning

Rapporten har tre delar. 1 del 1 inleds presenteras Riks
antikvarieämbetets program och vision för arbetet med
det industrihistoriska arvet. Vidare görs en genomgång
av de begrepp som använts inom området över tiden.
Begreppen speglar förskjutningen av perspektiv inom
området och därigenom blir de en historieskrivning
som sätter in programarbetet i ett större sammanhang.
I rapportens huvuddel, del 2, presenteras de miljöer
som utgör grunden för insatserna i programmet och till
vilka utvecklingsprojekt kopplas. Här redogörs även
för de motiv som präglat resonemangen kring urvalet
och den historia de olika industriminnena represente
rar.
I del 3 utvecklas några dimensioner som de industri
ella produktionsmiljöerna rymmer - förutom de mest
omedelbara - genom tecknandet av några olika idéhis
toriska perspektiv. Vidare förs en diskussion om moti
ven för arbetet med det industrihistoriska arvet och
några särskilda frågeställningar som aktualiseras i
kulturmiljövårdens arbete med det industrihistoriska
arvet.
I anslutning till programarbetet har vi funnit anled
ning att förbättra kunskapen om två av huvudaktörer
na när det gäller att bevara det industrihistoriska arvet:
arbetslivsmuseerna och den ideella verksamheten samt
näringslivet med de insatser som företagen gör för det
egna kulturarvet. Under år 2000 genomförde Arbetets
museum på uppdrag av Riksantikvarieämbetet en un
dersökning om arbetslivsmuseernas villkor och engage
mang. Resultatet finns tillgängligt i rapporten Man
måste vara lite tokig! En undersökning av arbetslivs
museernas villkor och engagemang2 En liknande un
dersökning om näringslivets insatser genomförs i skri
vande stund i samarbete med föreningen Kultur & Nä
ringsliv. Resultatet från den undersökningen kommer
att presenteras under våren 2002 i en liknande rapport.
Rapporterna är delar i handlingsprogrammet och de
syftar till att, genom fördjupad kunskap om aktörernas
möjligheter och problem, styrkor och svagheter, få in
sikt om vilka insatser som kan leda till ökad delaktig

het och större engagemang för det industrihistoriska ar
vet.

Bakgrund
Det uppdrag som är upprinnelsen till programmet for
mulerades av regeringen i Riksantikvarieämbetets regle
ringsbrev för 1997. Enligt detta ska Riksantikvarieäm
betet:
”ta fram ett program för dokumentation, vård och
långsiktigt hållbar förvaltning av de tiotalet vikti
gaste industriminnena i Sverige. I samband med
detta skall Riksantikvarieämbetet även belysa frågan
om huvudmannaskap och kostnadsansvar för ned
lagda industrianläggningar. Detta innefattar bl. a. en
redovisning av vad som kan anses vara skäliga åta
ganden från stat, kommun, företag och andra intres
senter för att sådana kulturhistoriskt värdefulla an
läggningar ska kunna leva vidare som industri
minnen.”12
Bakgrunden till uppdraget ligger dels i industrialismens
historiska betydelse för vårt samhälles utveckling fram
för allt under slutet av 1800-talet och under hela 1900talet, dels i att bevarande av det industrihistoriska arvet
delvis ställer andra krav beträffande kunskap och eko
nomi och delvis rymmer nya dimensioner och en annan
problematik än bevarandet av kulturlämningar av mer
traditionellt slag.

Problembeskrivning
Industrialiseringens effekter har omformat och påver
kat våra liv i de mest skiftande hänseenden, från mate
riell välfärd till hälsa, möjligheter till kommunikation
och transporter, boende och landskapets utformning.
En av de mest signifikativa företeelserna i industri
samhället är de anläggningar och miljöer där den indu
striella produktionen ägt rum. Genom att bevara dessa

1 Burell, Birgitta, Man måste vara lite tokig. En studie av arbetslivsmuseernas villkor och enga
gemang. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. Stockholm 2001.
2 Regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer för år 1997.
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miljöer och låta berättelserna om industrisamhället ta
sin utgångspunkt i dem, kan man fånga och tydliggöra
många dimensioner av det industriellt organiserade
samhället. De industriella produktionsmiljöerna är vä
sentliga för förståelsen av samhällets utveckling under
de senaste århundradena, och det är därför angeläget
att utveckla kulturarvsarbetet kring det industri
historiska arvet på bred front.
Att bevara och bruka det industrihistoriska arvet
ställer kulturmiljövården och samhället inför välkända
frågor som måste få nya lösningar, men också inför helt
nya frågeställningar. Att bevara det industrihistoriska
arvet medför särskilda ställningstaganden bl.a. efter
som anläggningarna ofta är storskaliga, komplexa och
därmed resurskrävande. Att bruka det industrihistori
ska arvet leder till frågor om vad industriminnen kan
betyda för samhälle och individ i samtid och framtid.
Detta är en diskussion som fortfarande är relativt out
vecklad, men som behöver föras.

Angreppssätt
Vi har valt att utveckla uppdraget till ett handlingspro
gram som genom olika projekt i ett antal utvalda mil
jöer utvecklar det regionala, lokala och medborgerliga
tillvaratagandet av det industrihistoriska arvet. Huvud
syftet är att, genom de miljöer som väljs ut, väcka in
tresse för industrimiljöer i stort, att diskutera och kon
kretisera både vad det industrihistoriska arvet kan be
stå av och vilka berättelser det rymmer, samt att visa
hur man kan arbeta med det industrihistoriska arvet
med utgångspunkt från den fysiska miljön.
Uppdragets ”tiotalet viktigaste industriminnena i
Sverige” ser vi som de miljöer som genom olika utveck
lingsprojekt har störst möjlighet att på olika plan fung
era som exempel och inspiration för det fortsatta arbe
tet med industrisamhällets historia. Urvalet av anlägg
ningar har skett med utgångspunkt från att projekten
ska ha egenskaper av generell betydelse för utveckling
av former för allmän delaktighet och demokratiskt in
flytande över kulturarvet, kopplade till kulturmiljö
vårdens arbete med det industrihistoriska arvet. För
utom en generell, metodutvecklande betydelse i projek
ten ska de utvalda platserna berätta, var och en på sitt
sätt, om svensk industrihistoria och om vårt samhälle.
I uppdraget ingår också frågor om aktörers ansvar
och kostnader för att ta tillvara det industrihistoriska
arvet. Ett ökat medborgerligt engagemang samt sam
verkan mellan olika aktörer är de grundläggande förut
sättningarna för att kunna bevara det industrihistoriska
arvet i någon större omfattning. Genom konkret pro
jektarbete i samverkan mellan många olika aktörer kan

delaktigheten i det industrihistoriska arvet stärkas på
lokal, regional och nationell nivå. Programmet syftar
till att stärka sådana arbetsformer och erfarenheterna
från programarbetet kan förhoppningsvis ha betydelse
för kulturmiljöarbetet i framtiden.

Vision
Det valda angreppssättet utgår från en föreställning en vision - om kulturarvets roll och möjligheter i en
framtida samhällsutveckling, i dagsläget särskilt tydligt
aktualiserat av det industrihistoriska arvet. Genom att
berättelserna om industrisamhället tydliggörs kan
kulturarvet komma att betyda mer för människor.
Kulturarvet kan ge perspektiv på tillvaron och insikter
om förhållanden i samtiden som kan vara en positiv
kraft i samhällsbygget och för den enskilda människan.
Vi vill medverka till att frigöra och utveckla denna po
tential genom att arbeta vidare med projekt knutna till
det industrihistoriska arvet.
För att uppnå att det industrihistoriska arvet blir fö
remål för, enligt uppdragets formuleringar ”dokumen
tation, vård och långsiktigt hållbar förvaltning”, anser
vi att man måste arbeta med att skapa förutsättningar
för delaktighet. Med deltagandet som medel nås delak
tighet - det industrihistoriska arvet blir en angelägenhet
för många människor och aktörer - vilket leder till att
man gemensamt vill ta ett ansvar för att det dokumen
teras, vårdas och förvaltas i framtiden.
Framtidens kulturmiljöarbete ska präglas av ökad
delaktighet, i syfte att kulturarvet ska bli bättre tillvara
taget och bättre kommunicerat än idag. Handlings
programmet ”Berättelser om vårt samhälles historia svenska industriminnen" är ett steg i förverkligandet av
denna vision.

Programförklaring
I regeringsuppdraget sägs att myndigheten skall ”belysa
frågan om huvudmannaskap och kostnadsansvar för
nedlagda industrianläggningar. Detta innefattar bl.a. en
redovisning av vad som kan anses vara skäliga åtagan
den från stat, kommun, företag och andra intressenter
för att sådana kulturhistoriskt värdefulla anläggningar
ska kunna leva vidare som industriminnen.”3
Vi har bedömt att det varken är realistiskt eller me
ningsfullt att upprätta en modell eller ett generellt för
slag för vad som skulle kunna vara skäliga åtaganden
från stat, kommun och andra intressenter för det
industrihistoriska arvet. Istället bör utgångspunkten för
arbetet vara delaktighet och samverkan. För att det
industrihistoriska arvet ska bevaras för framtiden

3 Regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer för år 1997.
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måste ansvaret delas av många olika aktörer som på
olika sätt har intresse av det. Dessa aktörer finns redan
i stor utsträckning inom fältet. I många fall är deras
mål gemensamma, medan syften och metoder varierar.
En utvecklad dialog är därför nödvändig.
Genom att projekten vid de olika anläggningarna
genomförs i samverkan mellan olika parter skapas för
utsättningar för att anläggningarna ska bevaras och
brukas på skilda sätt i framtiden. Det är angeläget och
synnerligen motiverat att intensifiera strävan mot ett
helhetsperspektiv på det industrihistoriska arvet såväl
vad gäller kunskapsuppbyggnad och bevarande som
vård och förmedling. Då olika perspektiv och ansvars
områden kombineras skapas möjligheter att ytterligare

lyfta fram och tydliggöra samband mellan människan
och den fysiska miljön, sociala strukturer och livsfor
mer, arbetsliv, teknisk förändring och föremål. Därige
nom skapas förutsättningar för att det industrihisto
riska arvet ska kännas angeläget för många människor
och en grund för att medborgarnas delaktighet ska ut
vecklas.
Projekten som formas kring anläggningarna genom
förs i samverkan mellan olika aktörer. Riksantikvarie
ämbetets roll är att inspirera och koordinera ett arbete
som kan komma många till del. I många fall har redan
formulerandet av projektidéer bidragit till att utveckla
och stärka samverkan mellan olika parter kring de ak
tuella industriminnena.

Inledning 7

Handlingsprogram

Urval
Handlingsprogrammet rör ett urval anläggningar till
vilka utvecklingsprojekt kopplas. De utvalda industri
minnena har bedömts ha egenskaper av generell bety
delse för kulturmiljövårdens arbete med det industri
historiska arvet, både genom de projekt som ska ge
nomföras och genom sitt kulturhistoriska innehåll; de
utvalda platserna berättar, var och en på sitt sätt, om
svensk industrihistoria och vårt samhälle.
Att söka definiera de viktigaste industriminnena
väcker frågor som: Viktigast för vem? Viktigast i vilket
avseende? I vilken tid? Vem bestämmer det? osv. Vi tol
kar uppdragets ”tiotalet viktigaste industriminnena i
Sverige” som de miljöer som vi idag bedömer kommer
att i olika avseenden fungera bäst som exempel och in
spiration för det fortsatta arbetet med det industri
historiska arvet.
Trots de problem som är förknippade med att göra
ett urval bestående av en liten grupp anläggningar, tror
vi ändå att det är motiverat att göra ett sådant. Det tjä
nar flera syften. För det första är det nödvändigt att fo
kusera arbetet, att bryta ner och avgränsa den många
gånger komplicerade problematiken kring det industri
historiska arvet till en hanterlig massa med begriplig
omfattning. På detta sätt koncentreras insatserna vilket
underlättar ett intensifierat utvecklingsarbete, liksom
möjligheterna att synliggöra och sprida resultaten.
För det andra kan man genom att göra ett engage
rande urval väcka intresse för frågor som rör det
industrihistoriska arvet på ett sätt som får genomslag
även utanför en liten krets av aktörer inom kulturarvssektorn. Sådan uppmärksamhet är värdefull för att öka
människors kännedom om, intresse för och delaktighet
i dessa och andra kulturarvsfrågor.
För det tredje anser vi det angeläget att idag angripa
frågan om det industrihistoriska arvet från det positiva
hållet och att visa på ett antal goda exempel, uppmärk
samma konkreta insatser, resultat och effekter av arbe
tet med detta arv, i stället för att låta frågor om kunskapsbrist, farhågor för komplicerade och dyra vård
insatser etc. leda till handlingsförlamning. Urvalet har
därför bl.a. styrts av vår bedömning av förutsättning
arna att bedriva utvecklingsarbete på platsen. Vi tror
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alltså att riktade insatser mot ett urval industriminnen
kommer det industrihistoriska arvet i stort till godo.
Vår ambition är att genom gruppen av utvalda an
läggningar spegla ett spektrum av företeelser som i
olika avseenden uppfattas som centrala i svensk indu
strihistoria, genom att objektet i sig eller det system det
representerar har haft stor ekonomisk, teknisk eller so
cial betydelse för landets invånare. Utgångspunkten för
urvalet är således ett nationellt perspektiv och en strä
van är att många skall uppleva berättelsen som relevant
och intressant.
Urvalet har också styrts av ambitionen att gruppen
som helhet skall ge goda förutsättningar för att lyfta
fram en mängd olika berättelser. Detta har i sin tur
inneburit att vi ur olika aspekter har strävat efter en
spridning av egenskaper inom gruppen. Ett mål är
också att projektarbetet vid de utvalda anläggningarna
skall medverka till att inspirera och stärka arbetet med
det industrihistoriska arvet i stort. Därför har även för
utsättningarna att bedriva ett utvecklingsarbete vid de
utvalda industriminnena kommit att påverka urvalet.
Detta har inneburit att vi bedömt de anläggningar
som föreslagits, och som har haft likartad karaktär, i
förhållande till varandra, både avseende kulturhisto
riskt innehåll, betydelse för det svenska industrisamhäl
lets historia samt utifrån möjligheterna till fruktbart ut
vecklingsarbete.
Syftet med urvalet är dels att öka intresset för våra
industrimiljöer, dels att föra arbetet med det industri
historiska arvet framåt. Genom att fokusera på en av
gränsad grupp industriminnen konkretiseras diskussio
nen om det industrihistoriska arvets beståndsdelar och
de berättelser de rymmer, samt metoderna för att un
dersöka och kommunicera kring dem med utgångs
punkt från den fysiska miljön. Valet av industriminnen
har alltså inte styrts av om anläggningarna är ”hotade”
eller ej, utan bygger i stället på idéer om samverkan.
Därav följer att många av de industriminnen som valts
ut redan är ”etablerade” inom kulturmiljövården i nå
gon mening. De industriminnen som ingår i program
met är:

LM Ericsson och LM-staden, Stockholm
Pythagoras motorfabrik i Norrtälje
Järnvägen Västervik-Hultsfred
Karlskrona varv
Grimetons radiostation utanför Varberg
Sjuhäradsbygdens textilindustri
Fall- och slussområdet i Trollhättan
Frövifors pappersbruk
Norbergs bergslag
Falu gruva och Kopparbergslagen
Ådalens industrilandskap
Det teknologiska megasystemet i Norrbotten

Avgränsningar och tyngdpunkter
Att vi väljer att arbeta med en liten grupp industri
minnen medför naturligtvis att de allra flesta anlägg
ningar hamnar utanför detta urval. Detta får inte ses
som ett ställningstagande mot bevarande av andra
industriminnen. Andra anläggningar än de i handlings
programmet måste också bevaras för framtiden och en
mångfald är givetvis berikande.
Handlingsprogrammet rör i många fall - men inte i
alla - industriminnen som man avser att bevara som
museer, eller där kulturarvsdimensionen utgör den pri
mära ”verksamhetsidén” eller ”produkten”. Det är
dock realistiskt att inse att endast en marginell del av
de industriella produktionsmiljöerna kan bevaras på
detta sätt. Stora delar av samhällets fysiska miljöer
måste bevaras genom att få en annan (kommersiell) an
vändning, som gör att byggnader och anläggningar kan
brukas för andra verksamheter även när den ursprung
liga verksamheten upphört. Det betyder inte att dessa
anläggningar inte är en angelägenhet för kulturarvssektorn. Även byggnader som används för nya ändamål
kan berätta mycket, t. ex. om sin tidigare funktion och
om människorna som verkade där, och alltså spela en
roll för vår förståelse av den industriella epoken.
Sett från en annan synvinkel antyder formuleringen i
regeringsuppdraget att industrianläggningar i kommer
siell drift inte anses vara industriminnen. Även om de
flesta anläggningar som idag uppmärksammas av kul
turmiljövården inte är i kommersiell industriell drift,

kan det finnas skäl att inte göra denna uteslutning. Där
en industriell verksamhet i drift har en tydlig historisk
kontinuitet i den fysiska miljön kring anläggningen el
ler landskapet, anser vi i de flesta fall att detta ”spän
ningsfält” mellan historia och nutid är berikande, både
för den industriella verksamhet som bedrivs idag, och
för den verksamhet som syftar till att berätta historien.
Förbättrade möjligheter för återanvändning och ett
samtidigt tillvaratagande av kulturhistoriska aspekter
är en angelägen fråga i kulturmiljöarbetet. Andra ange
lägna frågor är i ett längre perspektiv bl.a. ett förbätt
rat stöd - både ekonomiskt och på andra sätt - till ide
ella verksamheter (framför allt arbetslivsmuseer), en
anpassad lagstiftning för bevarande av industriella pro
duktionsmiljöer samt utveckling av metoddiskussioner
kring kunskapsunderlag för det industrihistoriska ar
vet. Dessa frågor står inte i fokus i programmet, som
betonar frågor om delaktighet, kommunikation och
tillvaratagande utifrån konkret utvecklingsarbete kring
de utvalda industriminnena. I andra sammanhang be
drivs dock utvecklingsarbete kring dessa frågor på
Riksantikvarieämbetet i samarbete med andra aktörer.

Projektens generalitet
Urvalet blir verkligt meningsfullt först då det kan tjäna
ett vidare syfte - som plattform för ett intensifierat och
förbättrat arbete med industrisamhällets kulturarv som
helhet. De arbeten som ska genomföras vid miljöerna
har som övergripande syfte att vara metodutvecklande.
Projekten syftar till att ta fram ny kunskap, att gene
rera nya arbetsformer och att anlägga nya betraktelse
sätt för att utveckla arbetet med det industrihistoriska
arvet i ett längre och större perspektiv. Då projekten
formulerats har den grundläggande principen varit att
ta fasta på det arbete som bedrivs på de olika platserna,
men att samtidigt söka forma projekten kring övergri
pande frågeställningar giltiga för arbetet med det
industrihistoriska arvet i stort.
Genom arbetet med projekten vid de olika anlägg
ningarna kan ny kunskap erhållas som kan gagna arbe
tet med det industrihistoriska arvet även på andra plat
ser. De erfarenheter som sedan länge finns lokalt och
regionalt kan på så sätt spridas och få nationell bety
delse. I många fall har dessa också relevans för andra
delar av kulturmiljöarbetet.
Genom att programmets projektbeskrivningar for
mas kring generella problemområden och genom att
projekten ges olika inriktning, belyser programmet
industriminnesarbetets komplexitet. Den centrala av
sikten med programmets genomförande är att de
många gånger stora och svåra frågorna skall belysas,
konkretiseras och omsättas i praktisk handling. En
strävan är att en mer allmängiltig diskussion ska föras
utifrån de objektspecifika förutsättningarna och resulHandiingsprogram 11

taten, vad gäller såväl utformning och genomförande,
som framställning och slutprodukter.
Mötet mellan människor med olika perspektiv främ
jar utvecklingen av nya metoder och arbetssätt och ger
en större mångfald i framställningen av historien, dvs.
de berättelser som genereras inom projekten. Under
projekttiden bör ett erfarenhetsutbyte mellan de olika
projekten förekomma. Man bör även beakta vilka kon
sekvenser olika arbetsformer och slutprodukter ger i
fråga om tillgänglighet och möjlighet för olika sam
hällsgrupper att ta del av och återge historien.
Under år 2002 inleds programarbetet med att utar
beta projektplaner vid de olika industriminnena.
Projektplanerna kommer att komplettera handlings
programmet i slutet av året. Under år 2003 och 2004
genomförs projekten. Efter tre år kommer de projekt
som ingår i programmet att vara genomförda och resul
tat föreligga som kan ligga till grund för en diskussion
om framtida inriktning av arbetet.
Projekten kan grupperas inom tre målområden som
syftar till att förbättra och utveckla delaktighet, tillva
ratagande samt kommunikation.

Ökad delaktighet
Genom att olika aktörer och grupper kan ta initiativ
och delta i en kunskapsuppbyggnad som genomförs i
samverkan, nås ökad delaktighet och förståelse kring
kulturarvet. Olika perspektiv, t.ex. olika gruppers his
torieskrivning och definitioner av vad som betraktas
som kulturarv, kan uppmärksammas, brytas och om
formas i dialog med varandra.

Bättre tillvarataget kulturarv
För att de industrihistoriska miljöernas signifikativa
drag ska kunna tas tillvara behöver nya metoder ut
vecklas. Det rör t.ex. metoder för kunskapsöverföring
och yrkeskompetenser, samt vård och underhåll av
produktionsutrustning och teknisk utrustning i
komplexa material. Dessutom behöver kostnadseffektiva metoder för extensiv drift av anläggningar
som inte längre är i kommersiell drift utvecklas.

Bättre kommunicerat kulturarv
Kommunikationen kring det industrihistoriska arvets
innehåll och betydelse behöver utvecklas. Teknik, meto
der och arbetsformer för en utvecklad dialog kring his

toria, samtid och framtid behöver prövas och analyse
ras. Väsentliga delar rör t.ex. de tekniska systemens be
tydelse för enskilda människor och för samhällets ut
veckling samt relationen mellan människa, teknik och
samhälle.

Begrepp och definitioner
Historiekultur4 och kulturarv är på olika sätt aktivt
verkande beståndsdelar i den samtida samhällsutveck
lingen. Kulturarv kan genom sin historiska dimension
ge perspektiv på såväl den egna som andras verklighet
- kulturmiljöer kan på detta sätt vara till hjälp för att
skapa sammanhang och därmed mening - i tid och rum
och på ett existentiellt plan.
Kulturarvet är inte något av historien givet, utan pri
märt en konstruktion i samtiden. Vissa objekt och före
teelser anses ingå i kulturarvet, och får uppmärksamhet
inom kulturarvssektorn, inom kulturarvspolitiken eller
av olika grupper eller enskilda medborgare, medan an
dra faller utanför. Kulturarvets innehåll förändras över
tid och olika människor kan ha skilda uppfattningar
om vad som uppfattas som kulturarv, eller vad som
uppfattas som värt att bevara. I bästa fall leder de olika
uppfattningarna till en konstruktiv dialog, i sämsta fall
till uppslitande konflikter.
De institutioner som har ett samhälleligt uppdrag att
värna kulturarvet måste dels finna former för de ob
jekt, miljöer och företeelser som lämnats vår tid i arv
av tidigare generationer, dels arbeta utifrån insikten om
att kulturarvet är en samtida konstruktion som formas
i en demokratisk dialog med medborgarna och samhäl
let i stort.
När industriella produktionsmiljöer blivit en del av
det som betecknas som kulturarv, har nya dimensioner
förts in i kulturmiljöarbetet, dimensioner som tidigare
inte varit framträdande. Det gäller sådant som arbets
liv, arbetsorganisation, maktförhållanden mellan olika
grupper i industrisamhället, teknik och produktion
m.m. På kulturmiljöarbetet ställs alltså andra och nya
krav på metoder och arbetssätt för att hantera det
industrihistoriska arvet på ett bra sätt. Riksantikvarie
ämbetets handlingsprogram är ett led i ett sådant ut
vecklingsarbete. Uppmärksamheten kring det industri
historiska arvet och analysen av hur ”industriarvet
formerats” de senaste decennierna, ställer också tydliga
frågor om hur kulturarvet formeras, vem det tillhör och
vem det berör. Dessa frågor kan också användas för att
tydliggöra metadiskussioner kring kulturarv generellt.

■•Historiekultur är ett samlande begrepp för de betydelsebärande artefakter och berättelser
som det historiska minnet har att arbeta med och välja från. Det historiska minnet är de
konkreta uppfattningar som människor har om det förflutna. Detta minne utgörs av in
dividers och sociala gruppers urval och internalisering av historiekulturen. (Aronsson, Pe
ter, ”Historiekultur i förändring”, i Makten över minnet. Historiekultur i förändring, s.
13. Red. Peter Aronsson. Lund 2000).
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Industri betecknar vanligen den produktionsform
som karakteriserar fabriksindustrin i industrisamhället.
Den industriella produktionen skiljer sig från t.ex. protoindustriella produktionsformer genom att den förbru
kar större energitillgångar, genom att den bedrivs i
större skala, i större anläggningar (fabriker) samt ge
nom arbetsprocessens specialisering och mekanisering.
I kulturmiljövårdens arbete med det industrihistoriska
arvet finns det anledning att betona kontinuiteten i
vissa näringsverksamheter i större skala, så som bergs
bruk, järnhantering, tidigindustriell verksamhet och i
viss mån även protoindustriell verksamhet. Produk
tionsformer, organisation och anläggningar har i många
fall gett upphov till särpräglade miljöer och kulturland
skap. I skenet av detta är det angeläget att söka över
brygga gränserna mellan det som brukar betecknas som
industriarkeologi och den byggnadsantikvariska verk
samheten.
Industrialisering innebär att industrins andel av pro
duktion och sysselsättning ökar samtidigt som teknik,
organisation och sociala förhållanden omvandlas ge
nom det moderna fabrikssystemets utveckling. Ekono
misk vinning och marknadskrafter är viktiga drivkraf
ter för den industriella utvecklingen. Industrialiseringen
präglas också av att samhällets infrastruktur, liksom
dess institutioner, inriktas på att stödja den industriella
utvecklingen.
Det är ofta relevant att se på teknik och teknisk för
ändring som delar av komplexa tekniska system. Syste
men består av tätt eller löst sammanlänkade delar eller
komponenter som tillsammans bildar en integrerad hel
het. För att helheten ska fungera krävs att delarna är
samordnade, varför de också blir beroende av varan
dra. Varje system, varje teknik, är en integrerad del av
det samhälle inom vilket det utvecklas, där många olika
faktorer - politiska processer, ekonomiska hänsyn,
organisationsintressen, institutionella regelverk och
kulturella värderingar - påverkar hur systemen formas,
utvecklas och förändras.5 Vi tycker att detta synsätt på
tekniska system och sammanhang är fruktbart att an
vända i arbetet med det industrihistoriska arvet. Syn
sättet blir en hjälp för att tydliggöra industriminnenas
funktion och betydelse i samhället, men kan också
vara ett redskap för att tolka de fysiska miljöerna.
För förståelsen av industrisamhället anser vi att de
tekniska infrastruktursystemen också hör hemma i ar
betet med det industrihistoriska arvet, även om syste
men i sig själva inte utgör en del av det som normalt
betecknas som ”industri”, alltså tillverkningsindustri.

De tekniska systemen inom t.ex. energiförsörjning,
transportsystem och kommunikation, har dock haft
stor betydelse både för industrialiseringen och i indu
strisamhället. Dessa system består också till stor del av
komponenter som producerats industriellt. Vi finner
det därför relevant att även se de tekniska infrastruk
tursystemen som en del av det industrihistoriska arvet,
och t.ex. en järnväg kan på detta sätt - för enkelhetens
skull - betecknas som ett ”industriminne”. Bevarande
problematiken kring de tekniska systemen uppvisar
dessutom stora likheter med problematiken kring den
industriella produktionens miljöer.
Det industriellt organiserade samhället eller industri
samhället är inte bara ett samhälle där den industriella
produktionen är en dominerande ekonomisk verksam
het, utan ett samhälle där den industriella organisatio
nens sociala och tekniska former genomsyrar alla aktivitetssfärer. Inledningsvis tar dessa former sin plats i
verksamheter som industriell produktion och militär
teknik och ekonomiska system, men så småningom når
de även vardagslivets objekt och rutiner.6
I denna text används industrisamhällets kulturarv
som ett brett begrepp som omfattar de företeelser som
har påverkats av industrialismen och det industriellt or
ganiserade samhället och som tillmäts en signifikativ
betydelse för förståelsen av detta samhälle, materiellt
såväl som immateriellt.
Det industrihistoriska arvet beskriver det kulturarv
som är direkt förbundet med den industriella produk
tionen.
Med industriminnen avses materiella strukturer, så
som industrianläggningar och andra lämningar, som
kan relateras till industriell produktion eller tekniska
system och som uppmärksammas som kulturarv. Men
vi vill också betona ledet ”minne” i ”industriminne”
som en handling och något som försiggår hos männis
kor, starkt kopplat till ”att minnas”. Ordet industri
minne kan därför ses både som ett begrepp som relate
rar till kulturarv som artefakt - och kulturarv som pro
cess.
Industriminnesvård används dels för att beskriva ar
betet med det industrihistoriska arvet (kanske främst
det som bedrevs under 1970- och 1980-talet eftersom
det då var ett begrepp som användes flitigt) dels i be
skrivningar relaterade till konkret vård- och konserve
ringsproblematik. I några fall används begreppet indu
striminnesvård för att underlätta rapportens språkbruk.

5 Summerton, Jane, ”Stora tekniska system. En introduktion till forskningsfältet” i Den kon
struerade världen. Tekniska system i ett historiskt perspektiv, s. 21-23. Eslöv 1998.
6 Castells, Manuel, Nätverkssamhällets framväxt, s. 34. Göteborg 1999.
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Från industriminnesvård
till industrisamhällets kulturarv
De begrepp vi använder styr hur vi tänker. Begreppen
och deras förändring visar också vad man ansett vara
viktigt i olika tider, vilken tonvikt man lagt vid olika
perspektiv. I följande avsnitt analyseras arbetet med det
industrihistoriska arvet utifrån de begrepp som
används.

I kulturmilj övårdens arbete med det industrihistoriska
arvet används en arsenal av begrepp som kan ges olika
innebörd, men som ofta används synonymt. De präg
las, liksom kulturarvsbegreppen i stort av glidande be
tydelser och någon entydig användning är svår att
finna. Industrihistoria, industrihistoriskt arv, industri
samhällets kulturarv, industriarv, industriellt kulturarv,
industriminnen och industriarkeologi är begrepp som
används.7
Industrihistoria kan avse historien om industriell
verksamhet, industriföretag och branscher. Industri
samhällets kulturarv är vidare och avser inte enbart in
dustriell verksamhet, medan industriarv eller industri
historiskt arv tydligare fokuserar på industriproduktio
nen och de materiella och immateriella spår som den
lämnat. Industriellt kulturarv har tolkats som gemen
samma minnen medan industriminnen och industri
arkeologi snarare betonar den fysiska miljön som bygg
nader, landskap och transportsystem.8 Begreppen har
växlat från det tidiga 1900-talet till idag. De förändras
när sammanhanget de används i skiftar och de åter
speglar hur synen på industrimiljöer inom kulturmiljö
vården varierat över tiden.9

Fokus på teknik 1900-1960
Redan vid sekelskiftet 1900 gjordes insatser för att
rädda byggnader, maskiner och konstruktioner som

inte längre användes i produktionen, men som ansågs
vara betydelsefulla i den svenska industrihistorien. Det
fanns emellertid inte någon tydlig rörelse eller något
formaliserat nätverk utan arbetet bars upp av enskilda
företagsledares och andra personers intresse.10 Det
gällde främst bergshanteringen och bergshistoriska mil
jöer. Under 1920-talet institutionaliserades delar av den
industrihistoriska verksamheten. Flera lokala museer
bildades, men fortfarande behandlades i första hand
bergshantering. Vid Göteborgsutställningen 1923 gjor
des en nationell manifestation där äldre former av
hantverk och industri förevisades. Här vidgades per
spektivet till att omfatta även andra branscher.11 Året
därpå bildades stiftelsen Tekniska museet.
Av stor betydelse är i detta sammanhang de minnesplaketter som Tekniska museet med början på 1930talet gav teknik- och industrihistoriska minnesmärken.
År 1932 började museet en inventering av sådana min
nesmärken. Stor vikt lades då vid hög ålder, unicitet
och nationell betydelse, både beträffande byggnader
och utrustning.12 Till skillnad från den övriga samtida
kulturminnesvården betonade man funktionen och
framhöll att den tekniska utrustningen spelade en avgö
rande roll. Det var också den tekniska utvecklingen
som man ville lyfta fram och det var endast de centrala
delarna av produktionen som togs med. Upplag, uthus
och förråd var inte intressanta. Sociala förhållanden
uppmärksammades inte nämnvärt och därför inte hel
ler bostäder eller annat som kunde ha belyst dessa för
hållanden.
Det finns anledning att i korthet uppmärksamma ar
betarrörelsens tidiga intresse för sin egen historia i
detta sammanhang. Som exempel på insatser kan näm
nas att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek startade så
tidigt som 1902. Arbetaren i helg och socken var ett
bokprojekt där arbetarnas historia beskrevs av ett antal

7 Isacson, Maths 8c Nisser, Marie, ”Industrisamhällets omvandling - en utmaning” i Bebygg
elsehistorisk tidskrift, s. 21f., nr 36, 1998.
8 ibid.
9 Detta avsnitt är främst en analys av de begrepp som använts inom området, i syfte att söka
fånga detta i en diskursiv mening. Under perioden har ett intensivt praktiskt bevarandeoch vårdarbete pågått, som vi dock väljer att inte analysera här. En analys av tyngdpunk
ter och hur det praktiska arbetet genomförts är angelägen för att nyansera och fördjupa
bilden av hur industrimiljöer behandlats inom kulturmiljövården.
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År 1932 samlades Tekniska museets vänner i Dannemora för att avtäcka en minnestavla över Sveriges första ångmaskin.
Ur Tekniska museets arkiv.

av tidens framstående författare och forskare. Projektet
var upprinnelsen till Arbetarminnen , en omfattande in
samling av berättelser från olika yrken och branscher
som bedrevs på Nordiska museet från början av 1940talet.

Intresset ökar och breddas 1960-1980
I slutet av 1960-talet väcktes ett nytt intresse för
industrimiljöer. Det möte som på initiativ av Marie
Nisser och Gunnar Sillén hölls på Tekniska museet

1968 kan ses som en upptakt. Där presenterades arbe
tet med industrianläggningar i England och hur man
skulle kunna gå tillväga i Sverige. Med verksamheten i
England som förebild vände man sig till en intresserad
allmänhet och önskade stimulera svenskar till att inven
tera industrimiljöer i sin närhet. Man riktade sig såle
des inte i första hand till den professionella kulturmiljö
vården, även om det sades att arbetet skulle bedrivas i
samråd med kulturminnesvårdens institutioner, indu
striföretag, föreningar och privata ägare.10
13 I 11
samband
12
med detta möte gavs en skrift ut: Inventering av teknik

10 Nisser, Marie, ”Industriminnen under hundra år” i Museet som makt och motstånd. Norr
köping 1996.
11 Detta utgjorde sedan grunden till Göteborgs industrimuseum.
12 Alzén, Annika, Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norr
köping 19S0-1985, s. 24. Stockholm 1996.
13 Inventering av teknikhistoriska minnesmärken, s. 2. Tekniska museet. Stockholm 1968.
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historiska minnesmärken (1968). Där används således
samma begrepp som på 1930-talet, men minnesmärke
var också den gängse benämningen för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse under 1960- och 1970-talen. Man
gav en förklaring till vad som avsågs: ”Med minnes
märke avses varje byggnad eller föremål, som ingått el
ler ingår i en industriell anläggning / ... / Varje monu
ment, vilken karaktär det än har - är värt att registre
ras.”14 Begreppet tolkas dock vidare än tidigare. Det
slås fast att även små och oansenliga byggnader bör
uppmärksammas liksom att den moderna svenska in
dustrin är en angelägen uppgift. Det talas också om
värdet av att bevara hela miljöer. Det sociala samman
hang som de har kommit till i och de människor som
har verkat där träder dock inte tydligt fram i dessa tex
ter. Den undersökning som planerades förefaller vara
upplagd för att dokumentera det byggnads- och teknik
historiska innehållet. Formuleringarna skiljer sig dock
knappast från dem som användes inom den samtida
kulturminnesvården. Industrins insatser för bevarande
av industrihistoriska miljöer påtalas och en outtalad
önskan förefaller vara att industrin också ska finansiera
åtminstone delar av de åtgärder som behövs för att be
vara dess arv.15
Inom den offentliga kulturmiljövården har industri
miljöerna successivt sedan slutet av 1960-talet blivit en
del av kulturarvet. Det är svårt att finna något uttalat
motstånd mot detta. Däremot förefaller det vara så att
industrimiljöer trots allt inte finns med på kulturmiljö
vårdens program i samma utsträckning som annan be
byggelse. När industrimiljöer ändå behandlas och be
döms görs det ofta på samma sätt som man hanterar
övrig bebyggelse, det är byggnaderna - byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska dimensioner - som i
första hand diskuteras och värderas. Aspekter som kan
ha särskild betydelse för industrimiljöer, t. ex. vad de
berättar om sociala förhållanden, om arbetslivsvillkor
och om produktionsförhållanden anges relativt sällan.16
För uppmärksammandet av arbetslivets villkor inom
museivärlden har S AMD OK spelat en oerhört stor roll.

SAMDOK lanserades under 1970-talet som ett samar
bete för utvecklad dokumentation av samtiden. I stället
för att alla museer skulle dokumentera allting, samord
nades dokumentationsverksamheten i olika pooler.
Poolerna var inledningsvis uppdelade i olika branscher
och hade en tydlig tonvikt på arbetsliv och industriell
produktion.
Under andra hälften av 1970-talet genomfördes flera
inventeringar av industrimiljöer. I de flesta fall utfördes
de på samma sätt som gängse inventeringar inom kul
turmiljövården och några nya perspektiv eller metoder
användes sällan. I syften och inledningar till inventer
ingarna påtalades ibland behovet av nya metoder och
värdet av andra kunskaper än de som vanligen använ
des inom kulturmiljövården. Detta kom dock sällan till
uttryck i genomförandet av inventeringarna, i beskriv
ningarna eller i den kulturhistoriska värderingen av
industrianläggningarna.
Ar 1974 förefaller industriminnen ha varit en etable
rad term. Termen industriminne anknyter till byggnadsminne, fornminne och kulturminnesvård och kan ses
som ett medel att föra upp detta nya ämnesområde på
kulturminnesvårdens dagordning. Samma år utkom bo
ken Industriminnen redigerad av Marie Nisser. Där
presenterades industrimiljöer från olika branscher, men
där redovisades också tidigare insatser inom området.
Boken gavs ut av Arkitekturmuseet, som 1978, tillsam
mans med Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet
anordnade utställningen ”Industriminnen”, där indu
strihistoria och industriminnesvård behandlades.
Vid mitten av 1970-talet hade således en vidare tolk
ning av begreppet slagit igenom. Breddningen gällde
både vad som studerades och vilka perspektiv som anlades. Industriminne är den term som används flitigast i
litteraturen i ämnet.17 18
Även om ordet hör nära samman
med kulturminne, som kanske kan uppfattas som mer
otidsenligt än kulturmiljö, bör det nog i detta samman
hang ses som ett tecken på ett bredare anslag, där inte
enbart teknik- och industrihistoria i snäv bemärkelse
avses, utan där också t.ex. sociala förhållanden upp-

14 Ibid. s. 3.
15 Ibid. s. 9.
16 En mer utförlig beskrivning och analys av denna verksamhet presenteras i Dahlström, Eva,
Den svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet 2001.
17 Se bl.a. Nisser, Marie, ”Industriminnen”! Bevara - förnya. En bok inför det europeiska
byggnadsvårdsåret. Bygd och natur. Årsbok 1974. Samfundet för hembygdsvård. Stock
holm 1974; Industriminnen. En bok om industri- och teknikhistoriska bebyggelsemiljöer.
Red. Marie Nisser. Stockholm 1974. Ny uppl. 1979; Sjunnesson, Helene, Industri- och
transportminnen: En katalog över uppsatser, inventeringar och arkivhandlingar. Stockolm
1975; Arbetsliv. Dokumentation av industri och människa. Bygd och natur. Årsbok 1978.
Riksförbundet för hembygdsvård. Stockholm 1978.
18 Lindqvist, Sven, Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb. Stockholm 1974; Sillen,
Gunnar, Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen. Stock16 Berättelser om vårt samhälles historia

Sven Lindqvist
Gräv där du står
Hur man utforskar ett jobb

Sven Lindqvists bok Gräv där du står blev incitamentet till många stu
diecirklar kring arbetarnas historia och industrimiljöer. Omslagsfoto av
Cecilia Lindqvist.

märksammas. Flera av dem som uttalade sig och skrev
om dessa frågor var verksamma inom den offentliga
kulturmiljövården och man anar en åsikt att det var
där som arbetet med industriminnen till största delen
borde bedrivas.

1970-talets nya kulturpolitik
11970-talets intresse för industrimiljöer fanns ett tyd
ligt inslag av en kritisk historiesyn. Industrimiljöerna
och studiet av dem sågs som ett politiskt medel som
skulle ge arbetarna förståelse för den egna historien och
därmed för de samtida förhållandena.18 Gunnar Sillén
och Sven Lindqvist hade uttalade politiska syften där
arbetet med industrimiljöer sågs som ett sätt att öka
främst arbetarnas medvetenhet om sin roll i historien.
Därmed blev industriminnena ett medel i den politiska
kampen. De många ”gräv-där-du-står”-cirklar som un
der andra hälften av 1970-talet och början av 1980-talet genomfördes i landet var en följd av detta förhåll
ningssätt - och av Sven Lindqvists bok Gräv där du
står.
Man kan se ett samband mellan 1974 års kultur
politiska mål och arbetet med industrimiljöer i avsik
terna att lyfta fram alla delar av samhällets historia och
underrepresenterade gruppers del av kulturarvet. En
stor del av det praktiska arbete som har utförts inom
kulturmiljövården har dock endast i begränsad ut
sträckning präglats av dessa intentioner.19
Arbetarrörelsens intresse för industrimiljöer fick ge
nomslag under senare delen av 1970-talet. Ett tydligt
uttryck för det är LO:s Facklig kultursyn (1981) där
man uttryckligen talar om värdet av att bevara arbets
livets fysiska miljöer.20 Breddningen kan sättas samman
med den nya kulturpolitiken och det vidare kulturbe
grepp som anförs där, ett kulturbegrepp som även
kunde inkludera industrimiljöer. Dels blev industri
miljöer en del av kulturmiljövårdens arbete genom att
kulturbegreppet vidgades, dels fördes andra aspekter in
i arbetet med industriminnen än de snävt teknik- och
byggnadshistoriska.
Svante Beckman har påtalat diskrepansen mellan
hur kulturarvet praktiskt hanteras och de kultur
politiska intentionerna.21 Dagens kulturpolitik, såsom
den uttrycks av Kulturutredningen 199522, med beto
ning på pluralism, decentralisering, och vardaglighet

holm 1977; Se även Dahlström, Eva, Industrilandskapet i Norrköping. Ett exempel på
de sista decenniernas uppvärdering av industrimiljöer. C-uppsats, Konstvetenskapliga
inst. Uppsala universitet 1991; Alzén, Annika, Fabriken som kulturarv. Frågan om
industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985. Stockholm 1996.
19 Frågor till det industriella samhället. SOU 1999:18, s. 24-25 och Dahlström, Eva, Den
svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, Stockholm
2001.

20 Facklig kultursyn. Rapport frän LO:s kulturpolitiska råd. Landsorganisationen i Sverige.
Stockholm 1981.
21 Beckman, Svante, ”Vad vill staten med kulturarvet?” i Kulturarvet, museerna och forsk
ningen. Rapport från en konferens 13-14 november 1997. Red. Annika Alzén och Mag
dalena Hillström. Stockholm, Hedemora 1999.
22 Kulturpolitikens inriktning. Kulturutredningens slutbetänkande. SOU 1995:84.
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Göteborgs remfabrik som blev byggnadsminne 1984 var ett av de första i landet där inte bara byggnaden utan också maskinutrustningen omfatta
des av skyddsföreskrifter. Foto troligen E.l. Thorén. © Chalmers

stämmer inte överens med kulturmiljövårdens och
museernas praktiska arbete. Beckman menar att dessa
institutioner fortfarande i stor utsträckning känneteck
nas av traditionella värden vilka präglas av en kulturell
gemenskap, en centraliserad förvaltning och ett snävt
kulturbegrepp. Samtidigt har arbetet med kulturarvet
förvisso förändrats under de senaste decennierna. Den
nya kulturpolitikens inriktning har avsatt spår i form
av flera förändringar beträffande ansvar och befogen
heter på central och regional nivå. Men, som Beckman
konstaterar, ”kulturarvet är ett svårmoderniserat
politikområde” och avståndet mellan de kulturpolitiska
intentionerna och det praktiska arbetet med kulturarvet
är fortfarande stort.23 Detta avstånd var dock sannolikt
större under 1970- och 1980-talen.

Det industrihistoriska arvet etablerat
- 1980- och 1990-talen
År 1980 gav Marie Nisser en explicit vid tolkning av
begreppet industriminne. ”Begreppet industriminnen
måste tolkas i vid bemärkelse /... / de tillhör kulturmil
jövårdens ansvarsområde. Till industriminnen räknas
inte endast byggnader, maskiner och miljöer utan också
18 Berättelser om vårt samhälles historia

de dokument som belyser ett företags framväxt och ut
veckling ur social, teknisk och ekonomisk synvinkel. /... /
[de] kan avse den totala miljön i ett samhälle.”24 Enligt
denna definition är det således av vikt att dokumentera
också de sociala sammanhangen. I den citerade artikeln
efterfrågas ett större stöd från industrin när det gäller
att bevara dess egen historia, men det är tydligt att industriminnena anses vara en del av kulturmiljövårdens
arbete på ett sätt som inte var lika uttalat tidigare. Det
är också sannolikt att en motsvarande breddning kan
ses också inom andra delar av kulturmiljövården som
en följd av de perspektiv som den nya kulturpolitiken
förde fram.
Under 1980-talet blev industrimiljöerna mer etable
rade som en del av kulturmiljövården; förhållandevis
många inventeringar genomfördes och industrimiljöer
fick större uppmärksamhet i generella byggnadsinventeringar. År 1985 gav Riksantikvarieämbetet ut
Industriminnesvård i Sverige 1981-1984 - en katalog
över arbeten inom industriminnesvården omfattande
vårdarbeten, dokumentation, inventeringar och forsk
ning - vilket också kan tas som intäkt för att industri
miljöer har blivit en del av kulturmiljövården. Ett annat
exempel är den statliga utredningen Sanering efter
industrinedläggningar (SOU 1982:10) där ett avsnitt

behandlar industrimiljöer ur ett kulturhistoriskt per
spektiv. I detta sammanhang kan också de bransch
inventeringar av bryggerier, tegelbruk, sockerbruk och
kraftstationer som Riksantikvarieämbetet genomförde
under 1980- och 1990-talen ses.23
25 Den
24 internationella
konferens som TICCIM, The International Committe
for Conservation of the Industrial Monuments, tillsam
mans med Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet och
Nordiska museet anordnade i Grangärde 1978 kan ha
varit en bidragande orsak till att de svenska industri
miljöerna rönte större intresse. Den internationella
uppmärksamhet som fästes på svenska industriminnen
påverkade sannolikt den svenska kulturmiljövården.26
Under andra hälften av 1990-talet förefaller ytterli
gare en breddning ha ägt rum, åtminstone kan de be
grepp som används tolkas så. I Jan af Geijerstams Ar
betets historia från 1997, förekommer begreppen mil
jöer som kan räknas till industrisamhällets historia,
industrihistoriska anläggningar, industrisamhällets min
nesmärken, arbetets minnen.27 Som bokens titel antyder
sätts arbetet och de som har utfört det i fokus och där
med blir också perspektivet ett annat - de byggnadshistoriska inslagen och den maskinella utrustningen får
mindre betydelse.
Perioden 1999-2001 har regeringen gjort industri
samhällets kulturarv till föremål för en särskild statlig
satsning. Satsningen omfattar olika delar: en statlig ut
redning, tillsättandet av en delegation med huvudsaklig
uppgift att fördela de särskilda medel som avsatts för
satsningen, samt ett antal regeringsuppdrag28 29
givna till
myndigheter, centrala kulturarvsinstitutioner och läns

styrelserna. Satsningen är också Sveriges bidrag till Eu
roparådets kampanj Europe - a common heritage.
De dokument som definierat innehållet i den statliga
satsningen är kommittédirektiven En statlig satsning på
det industrihistoriska kulturarvet (Dir. 1998:43), utre
darens betänkande Frågor till det industriella samhället
(SOU 1999:18) samt direktiven för Delegationen för
industrisamhällets kulturarv (Dir. 1999:60). Som ut
gångspunkt för kommittédirektiven fanns det utkast till
program som Arbetets museum, Nordiska museet,
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Tekniska mu
seet tidigare presenterat, profilprogrammet Vårt industrihistoriska arv (Bilaga till den fördjupade anslags
framställningen för 1997-1999, Riksantikvarieämbe
tet) samt en gemensam redovisning i Riksantikvarie
ämbetets budgetunderlag för år 1999. Mellan profil
programmet och budgetunderlaget finns en tydlig för
skjutning från en fokusering på den industriella pro
duktionens fysiska lämningar - kallat industriminnena
- i det tidigare dokumentet, till en betoning i det senare
av att det industrihistoriska arvet omfattar både mate
riellt och immateriellt kulturarv. I direktiven för utred
ningen används huvudsakligen begreppet det industri
historiska kulturarvet, vilket också utgör direktivens ti
tel. Som alternativ används det industrihistoriska arvet.
Det ges ingen särskild definition av vad som avses, men
begreppen bör, med bakgrund av innehållet i de doku
ment som utgör utgångspunkterna, tolkas som att av
sikten främst var att lyfta fram företeelser som haft en
direkt anknytning till den industriella produktionen(-s
kulturarv). Det tänkta innehållet antyds i passusen:

23 Ibid. s. 25ff, citat s. 26.
24 Nisser, Marie ”Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet” i Daedalus, s. 39,
Tekniska museets årsbok 1980.
25 Nilsson, Staffan, Bryggerier i Sverige. En kulturhistorisk inventering. Stockholm 1983; Ols
son, Lars-Eric, Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Stockholm 1987; Darphin,
Jean-Paul, Sockrets katedraler. En studie av sockerindustrins historia och arkitektur.
Stockholm 1994; Brunnström, Lars & Spade, Bengt, Elektriska vattenkraftverk. Kultur
historiskt värdefulla anläggningar 1891-1950. Stockholm 1995.
26 Internationellt har man givetvis också uppmärksammat frågorna kring det industri
historiska arvet på olika sätt, framför allt under de senaste decennierna. Någon fördju
pande beskrivning av hur det ser ut i olika länder har vi inte funnit anledning att göra i
detta sammanhang. Generellt kan sägas att situationen i olika länder präglas av de
näringsgeografiska strukturförändringarna och kulturmiljöarbetets organisation och sätt
att arbeta. En aktuell sammanfattning av situationen inom området i de nordiska och bal
tiska länderna finns i Industrial Heritage in the Nordic and Baltic Countries. Seminar on
cooperation in Strategies, Research and Training, 1-3 October 1999, Helsinki.
(TemaNord 2000:53). TICCIH (The International Committe on the Conservation of
Industrial Heritage) ger i anslutning till sina konferenser ut rapporter där insatser från
olika länder presenteras.
27 af Geijerstam, Jan, Arbetets historia. Guide till museer och miljöer i Sverige. Stockholm
1997.
28 Regeringsuppdragen innebär att ett antal centrala kulturarvsinstitutioner och myndigheter
samt länsstyrelserna en gång per år under satsningen ska redovisa vilka insatser som ge
nomförts för industrisamhällets kulturarv. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att sam
manställa och analysera redovisningarna.
29 Dir 1998:43.
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”En statlig satsning på det industrihistoriska kultur
arvet skall också lyfta fram och tydliggöra samband
mellan bl. a. den byggda miljön, traditioner och
levnadsskick, historiskt dokumenterade vittnesmål,
föremål och produktionsprocesser.”29
Andra begrepp som nämns vid enstaka tillfällen är: in
dustrisamhällets historia, det industriella arvet och in
dustrialismens samhälle.
I Frågor till det industriella samhället ägnas en stor
del av den inledande diskussionen till tolkning av be
grepp. Utredaren Erik Hofrén breddar perspektivet ge
nom att anslå:
”Tillsammans med målsättningen att få till stånd en
bred samhällsdiskussion om ’industrialismens och
morgondagens samhälle’ har vi valt att tolka direkti
ven så att de avser ett vidare perspektiv än vad som i
allmänhet menas med begreppet industrihistoria. In
dustrialismens samhälle är ett sådant begrepp som
riktar uppmärksamheten inte endast på industrins
historia utan också på det samhälle i stort som
denna historia kan relateras till.”30
Det snävare begreppet, det industrihistoriska arvet,
torde då ingå som en del av industrisamhällets kultur
arv. Denna utvidgning av perspektivet har sedan kom
mit att ligga till grund för delegationens direktiv där
industrisamhällets kulturarv är det dominerande be
greppet. Vidgningen återspeglas också i ett resonemang
i utredningen kring vilket tidsperspektiv som ska anläg

gas. För att förtydliga ovanstående kan man säga att
uppmärksamheten vidgats från en fokusering på det
som haft en direkt koppling till den industriella pro
duktionen: människan i förhållande till fabriker, maski
ner, arbetsliv, arbetsorganisation, fackföreningsrörelsen,
företagsarkiv, arbetarminnen osv., till hela det indu
strialiserade samhället, dvs. det industriellt organise
rade samhället och dess konsekvenser för människan,
eller samhället under den industrialiserade epoken.
Breddningen av perspektivet för den statliga sats
ningen - från det industrihistoriska arvet till industri
samhällets kulturarv - har skapat en osäkerhet inom
kulturarvssektorn om satsningens syften och innehåll.
Detta oavsett att breddningen som sådan är relevant.
Incitamentet till satsningen, problematiken kring de
utmaningar som framför allt den industriella produk
tionens miljöer ger upphov till för kulturarvssektorn,
finns fortfarande kvar. Dessa utmaningar är ju också
upphovet till Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.
Slutligen kan sägas att de frågor och diskussioner
som såväl hanteringen av det industrihistoriska arvet
som av industrisamhällets kulturarv gett upphov till
inom kulturarvssektorn är angelägna att föra. Området
rymmer komplexa frågeställningar, frågor som är ange
lägna för många grupper och aktörer i samhället och
också har en politisk laddning. Arbetet med det indu
strihistoriska arvet och industrisamhällets kulturarv får
säkerligen effekter på arbetet inom andra kulturarvsområden.

30 Frågor till det industriella samhället. SOU 1999:18, s. 9.
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2. Svenska industriminnen

En mangfald av berättelser
I detta avsnitt presenteras de industriminnen som ingår
i programmet, de projektidéer som ska genomföras,
samt motiven för urvalet. För att sätta in minnena i ett
större sammanhang ges en beskrivning av det system
eller den bransch som varje industriminne är eller varit
en del av. Tillsammans ger de tolv industriminnena ett
svep över betydelsefulla delar av den svenska indu
strihistorien - en historia som berör många människor
och som vi hoppas ska kännas angelägen för många.
De anläggningar som presenteras i programmet ska be
traktas som en grupp. Inom denna grupp har en sprid
ning eftersträvats i flera avseenden, vad gäller egenska
per och förhållanden som vi uppfattar som betydelse
fulla hos ett industriminne. Det gäller t.ex. vilken nä
ringsgren eller vilken typ av tekniskt system samt vilka
tidsperioder som finns representerade. Dessutom har en
geografisk spridning mellan anläggningarna eftersträ
vats. Syftet med detta är skapa goda förutsättningar för
att en mängd olika berättelser om den svenska industri
historien skall kunna uppmärksammas. Den starkt be
gränsade gruppen, kan dock aldrig göra anspråk på att
återspegla en komplett eller fullständigt sann bild av
denna historia. Däremot rymmer den både negativa
och positiva, stora och små berättelser.
Vi har alltså valt att arbeta med anläggningar som vi
anser har mycket att berätta om betydelsefulla företeel
ser i det svenska industrisamhällets historia. Då vi dis
kuterat de enskilda anläggningarna har vi försökt defi
niera aspekter där vi eftersträvat en spridning. Aspek
terna är följande:
• bransch/typ av tekniskt system
• tidsepok
• läge
• råvaror
• produkt
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• entreprenörer/initiativtagare/finansiellt kapital
• arbetskraft/kunskapskapital
• social organisation
Genom att urvalet fångar in industriminnen som skiljer
sig åt i dessa aspekter får vi en differentierad bild av
svensk industrihistoria. Samtidigt kan minnena gene
rera berättelser som når långt utanför det enskilda ob
jektet och därför berör många av oss. Anläggningarna
berättar om mer än sig själva, men genom sig själva.
De utvalda anläggningarna ska kunna ses som goda
exempel som åskådliggör viktiga skeden och företeelser
i det svenska industrisamhällets historia. De tjänar som
utgångspunkter för berättelser och tankar kring indu
strisamhällets kulturella, sociala, tekniska och ekono
miska aspekter. Den berättelse om det svenska indu
strisamhället som därmed genereras ska naturligtvis
inte ses som komplett eller slutgiltig - tvärtom ska den
kunna sporra till andra tolkningar. Urvalet ska upp
muntra till berättelser som leder till en mångfacetterad
beskrivning av det svenska industrisamhällets historia
ur olika perspektiv - berättelser som kompletterar, kri
tiserar och konkurrerar med varandra. Urvalet kan där
med ses som ett medel för att ytterligare industrianlägg
ningar skall uppmärksammas ur nya perspektiv. Berät
telserna om det svenska industrisamhället kommer där
med också att förändras och utvecklas.
Beträffande genusperspektivet, torde miljöerna i
handlingsprogrammet i de flesta fall domineras av
manliga arbetsplatser. Avsaknaden av kvinnor på en del
industriella arbetsplatser innebär inte att det inte går
att anlägga genusperspektiv på kvinnors relation till det
industriella sammanhanget och den industriella miljön.
Tvärtom tror vi att det kan vara en poäng att se på
dessa miljöer ur ett genusperspektiv, där både kvinnors
och mäns situation och yrkesroller kan belysas på ett
mer fruktbart sätt än när man diskuterar genus endast
vid en kvinnodominerad arbetsplats. På samma sätt
kan liknande frågeställningar ställas rörande etniska
perspektiv och analyseras vid olika arbetsmiljöer.

Tyngdpunkten ligger på det industriella samhällets
dominerande faser från omkring1850 till 1970. I de
flesta industriminnen finns dock dimensioner som
spänner över längre tid - både före och efter denna pe
riod. Vi anser det väsentligt att betona kontinuiteten
som en viktig aspekt för den historiska förståelsen.
De industriminnen som vi valt att arbeta vidare med
har valts utifrån det kunskapsläge och de aspekter av
industrisamhället som uppmärksammas i dag, och som
vi finner angelägna. Att de är utvalda i detta samman
hang gör dem således till representanter för det svenska
industrisamhällets historia ur vissa perspektiv. De ut
valda miljöerna kan inte ensamma stå för hela histo
rien, men de utgör en viktig del av den. Den bild som
framträder kan inte bli komplett utan kommer att kriti
seras och kompletteras i takt med att samhället föränd
ras och ny kunskap erhålls.

För de här utvalda industriminnena gäller:
•

att anläggningarna representerar näringsgrenar
eller tekniska system som haft stor betydelse för
det svenska industrisamhällets utveckling

•

att anläggningarna kan ge upphov till många be
rättelser om det industriella samhället - förhål
landet mellan människa och teknik, arbets- och
levnadsvillkor samt sociala förhållanden mellan
olika grupper i industrisamhället

•

att anläggningarna är åskådliga, pedagogiska
och möjliggör en förståelse av produktionspro
cessen eller de tekniska systemen

•

att ett perspektiv kan anläggas som tydliggör
näringsgeografiska, kulturhistoriska och
infrastrukturella samband

•

att det kring anläggningarna finns möjlighet och
intresse för ett fruktbart utvecklingsarbete som
kan gagna och inspirera arbetet med det
industrihistoriska arvet på andra platser

Egenskaper
Grundläggande är att det finns fysiska miljöer, bestå
ende av byggnader och/eller anläggningar, såväl indu
strier som t.ex. bostäder eller samlingslokaler, produk
tionsutrustning, teknisk utrustning och andra föremål,
som kan utgöra utgångspunkten för olika berättelser.
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LM Ericsson och LM-staden, Stockholm

Projektidé - Fabrik och miljö
Utifrån Ericssons anläggning vid Telefonplan och den s.k. LM-staden i Stock
holm, skissas ett projekt där miljön studeras och samband mellan den fysiska
miljöns utformning och arbetsmiljön lyfts fram. Frågor kan t.ex. ställas utifrån
miljön i relation till samhällsideal rörande hälsa, effektivitet och styrning.
Resultatet av projektet väntas bli fördjupad kunskap och ökad delaktig
het hos olika aktörer i miljön på LM Ericsson och i LM-staden. Denna kun
skap och delaktighet kan användas för olika ändamål, bl.a. för att utnyttja de
kulturhistoriska kvaliteterna på ett fördjupat sätt vid återanvändning och för
ädling av anläggningen, och för förmedling och kommunikation av historia
kring den högindustriella epoken.

Sammanfattning och motiv
Under decennierna kring sekelskiftet 1900 utvecklades
ett antal stora och starkt specialiserade svenska verk
stadsföretag som ofta grundade sin verksamhet på
olika inhemska uppfinningar. De främsta exemplen är
SKF, Atlas (Atlas Copco), Hasselblad, ASEA, Separator
(Tetra Laval), AGA, Lux/Electrolux och LM Ericsson.
Dessa företag var ofta redan i inledningsskedet speciali
serade på ett fåtal produkter (till skillnad från t.ex. de
flesta verkstadsföretag) och exporterade också tidigt en
förhållandevis stor andel av sin produktion. Företagen,
som ibland kallas ”snilleföretag”, representerar tillsam
mans en betydelsefull del av 1900-talets svenska indu
strihistoria. Dock finns ingen forskning som utförligare
undersökt eller definierat hur snilleindustrierna skilde
sig från andra svenska verkstadsföretag. Skillnaderna
var kanske stora, men frågan är vad de bestod av. Var
för blev just dessa innovationer så betydelsefulla? Hur
skilde sig produkterna åt? Var driften mer mekaniserad
och rationell? Hur marknadsförde man sig internatio
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nellt? Den här typen av frågor skulle kunna utgöra ut
gångspunkter för forskning om snilleföretagen i förhål
lande till verkstadsindustrin, forskning som också
skulle kunna fördjupa bilden av de enskilda företagen.
Ericsson är idag Sveriges största företag, med en do
minans i fråga om export och sysselsättning som är
enastående i svenskt näringsliv. Denna dominans har
ökat markant under 1990-talet. Till skillnad från flera
andra idag dominerande bolag har Ericsson dock varit
stort och väletablerat under lång tid, och klarat flera
teknikskiften och misslyckade satsningar. Ericsson re
presenterar därmed de riktigt stora svenska industrifö
retagen och den position som flera av dem haft inom
den elektrotekniska/elektroniska industrin internatio
nellt. Företagets historia och produkter vittnar även om
den stora betydelse som telekommunikationer sedan
slutet av 1800-talet haft för att överbrygga geografiska
avstånd. Telefonen utgör idag ett självklart inslag i vår
vardag. Både den tråd bundna telefonen och mobiltele-

Vy över LM Ericssons anläggning vid Telefonplan. Foto: Stockholms stadsmuseum 1979.

fonen spreds dessutom anmärkningsvärt fort bland just
svenskarna.
Som utgångspunkt för beskrivningen av och motive
ringen för LM Ericsson har vi valt att förhålla oss till
två större samband: de redan nämnda ”snilleföretagen”
och Ericsson som en representant för dessa, samt indu
strimiljöer i städerna, framför allt under efterkrigstiden,
illustrerade av miljön kring LM Ericsson vid Telefonplan i Stockholm.

Industrimiljöer i städer
Ursprungligen låg ofta de äldre verkstadsföretagens an
läggningar centralt i de större städerna. Småskaliga
landsbygdsindustrier har varit vanliga i Sverige, men en

verksamhetsetablering i staden har alltid kunnat er
bjuda fördelar i form av god arbetskraftstillgång, när
het till marknad och bra kommunikationer. I städerna
uppfördes fabriksbyggnader i flera våningar, ofta i sten.
En samlad och högrest form på byggnaden gav förut
sättningar dels för ett stort inflöde av dagsljus, dels för
en minimering av kraftförlusterna i det mekaniska
transmissionssystemet från kraftkällan.
Runt sekelskiftet 1900 började elektriskt ljus instal
leras i fabrikerna samtidigt som utbredda industrihallar
med dagsljus från takfönster, sågtaksbyggnader, blev
vanliga. Maskinernas placering var inte längre bero
ende av fasadfönstren, och då mindre elmotorer bör
jade installeras vid varje maskin under 1900-talets för
sta decennier uppnåddes en än större frihet. F.W. TayLM Ericsson 27

lors idéer om rationell arbetsorganisation spred sig till
Sverige och arbetsstudier blev ett viktig medel att ratio
nalisera arbetsprocesserna. Fabriken sågs närmast som
en maskin där de olika tillverkningsmomenten skulle
passas in i byggnaden på samma sätt som olika maskin
delar utgör maskinen. För utsträckta industribyggnader
i ett plan krävdes mer tomtmark och redan vid sekel
skiftet började större företag flytta ut till storstädernas
utkanter.
Då de stora verkstadsföretagen lät uppföra sina nya
fabriker hade de vanligen resurser att med hjälp av ti
dens ledande arkitekter forma byggnaderna efter mo
derna idéer om arbetsorganisation och med senaste
byggteknik. Resultatet blev ofta imponerande anlägg
ningar.
Under 1920-talet växte en ny internationell rörelse
fram bland arkitekter och planerare - modernismen. I
Sverige kallades den för funktionalism. Denna arkitek
tur byggde på en tydlig funktionsindelning av byggna
der och samhällen, samt en rationell byggproduktion.
De rationella fabriksmiljöer med välordnade personal
utrymmen som började byggas mot mitten av 1900-talet var i linje med de sociala, praktiska och hygieniska
förbättringar man ville inplantera i det nya samhället.
De medverkade även till att rationalisera tillverkningen
och effektivisera arbetstiden då gränserna mellan rast
och arbete gjordes kontrollerbara.
Även städerna kom att funktionssepareras. Inner
städernas stadsplaner formades för annan bebyggelse
än industrier. Dessa förlädes istället längs med infarter
na till städerna. Där kunde de lätt nås av transporter,
där var tomtpriserna lägre och där fanns större expan
sionsmöjligheter. Utflyttningsprocessen fortsatte under
1900-talet och idag finns inte längre många fabriker
kvar i inne i städerna. Istället har vi fått stora industri
områden som ligger avskilda från bostäder och service
centra. Vid mitten av 1900-talet planerades och bygg
des förorter med tanken att de som arbetade i en stads
del också skulle leva där, men den ökade bilismen och
en utbyggd kollektivtrafik har gjort att det geografiska
sambandet inte längre finns kvar mellan industrierna
och arbetarnas bostäder.
I takt med att städerna expanderat har många indu
striföretag flyttat ännu längre ut i storstadsregionernas
periferi. Stora delar av tillverkningen har dessutom ofta
flyttats utomlands eller till mindre orter i Sverige. Un
der de sista decennierna av 1900-talet har antalet sys
selsatta i industrin minskat mest i Sveriges storstäder
och utpräglade industristäder. Då industrierna lämnar
storstäderna försvinner samtidigt en viktig del av stä
dernas kulturarv. Flera av de stora industriernas bygg
nader har dock tagits i anspråk för annan verksamhet
och kan på det sättet också framgent berätta om det in
dustriella samhällets historia.
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LM Ericsson - kort historik
År 1876 skapades den första användbara telefonen av
Alexander Graham Bell. Sveriges första telefonstation
anlades i Stockholm av Bellkoncernen 1880 som däref
ter etablerade dotterbolag i olika svenska städer. År
1876 hade Lars Magnus Ericsson startat en verkstad
för telegrafmateriel där han även började tillverka tele
foner. 1881 lyckades han, genom att erbjuda avsevärt
lägre avgifter, konkurrera ut Bellbolaget om anläggan
det av ett telefonnät i Gävle. Stockholms Allmänna Te
lefon AB (SAT), grundat 1883, inledde ett samarbete
med LM Ericsson och tog ut taxor hälften så höga som
Bellbolagets, med mottot ”telefon i varje hushåll i
Stockholm”. LM Ericssons och SAT:s teknik och pris
politik bidrog till en ovanligt snabb spridning av telefo
nen i Sverige. År 1885 var Stockholm världens telefon
tätaste stad, 1886 fanns telefonnät i mer än femtio stä
der och 1887 drog sig Bellbolaget tillbaka från Sverige.
På 1890-talet hade LM Ericsson ca 500 anställda
och kunder över hela världen, bl.a. engelska och ryska
telefonbolag. Under det tidiga 1900-talet startades dot
terbolag i en mängd olika nya länder. År 1918 fusionerades LM Ericsson Stockholm med SAT och på
1920-talet började man tillverka automatiska telefon
system. LM Ericsson stod sig väl i den internationella
konkurrensen på mellankrigstidens hårdnande mark
nad.
År 1930 tog Ivar Kreuger över kontrollen av företa
get. Kreugers snåriga affärer med många gånger tvivel
aktiga transaktioner och Kreugerkraschen drabbade fö
retaget hårt. Lönerna sänktes och tillverkningen meka
niserades delvis. 1933 slöts ett avtal med ASEA om för
säljning och tillverkning av svagströmsapparater och
kabelmaterial, vilket ledde till att mätare och instru
ment började tillverkas vid LM Ericsson. År 1940 var
produktionen fördubblad jämfört med 1932.
Lars Magnus Ericssons första verkstad låg vid
Drottninggatan i Stockholm. Då verksamheten expan
derade fick den spridas i en mängd lokaler i olika fast
igheter. År 1884 lät man uppföra en ny fabriksbyggnad
vid Tulegatan i Stockholm, men även denna byggnad
blev så småningom för trång och LM Ericsson inköpte
successivt ett antal fastigheter belägna vid Tule-, Döbelns-, Rådmans- och Kungstensgatorna. Redan om
kring 1930 inköptes ett stycke mark i det lantliga Mid
sommarkransen söder om staden. Planerna på en ny fa
brik fick dock skrinläggas under krisen på 1930-talet.
Planeringsarbetet återupptogs 1936 och 1940 kunde
företaget flytta in i de nya lokalerna.
Efter andra världskriget ökade efterfrågan både på
hemmamarknaden och internationellt. Ericsson satsade
mer på telefonväxlar och telefonstationer än på själva
telefonerna. Problem med arbetskraftsförsörjningen un-

der 1950- och 1960-talet fick Ericsson, som i huvudsak
varit lokaliserat till storstäderna, att sprida sina pro
duktionslokaler till mindre orter i Sverige. Fram till slu
tet av 1960-talet tillverkade Ericsson flertalet delar och
komponenter i egen regi. I och med övergången till
elektroniska och digitala system började man köpa
komponenter i stor skala, framför allt från USA och Ja
pan, och blev därmed sammansättare och systemförsäl
jare. På grund av många övertaganden av företag fanns
en stark regional specialisering inom tillverkningen i
Sverige. Någon motsvarande produktionsspecialisering
gällde inte för de utländska produktionsanläggningarna. Under 1980-talet blev det digitala AXE-systemet
från Ericsson världens bäst säljande telefonsystem. År
1981 började Ericsson bygga ett analogt mobiltelefon
nätverk i de tre nordiska länderna och Saudi-Arabien
och därmed tillkom ett nytt affärsområde - mobiltele
foni.
I början av 1990-talet hade Ericsson ca 40% av
marknaden för systemförsäljning. För att nå denna
framgång har Ericsson satsat förhållandevis mycket på
forskning och utveckling. Huvuddelen av dessa insatser
har legat på mjukvaruområdet, som har motsvarat ca
16% av företagets omsättning. Idag är Ericsson Sveri

ges största företag med drygt 100 000 anställda verk
samma i 140 länder. Avmattningen i efterfrågan på
mobiltelefonimarknaden de senaste åren har dock inne
burit att Ericsson tvingats friställa många anställda i
både Sverige och utomlands. I Norrköping och Kumla
har t.ex. tillverkningen lagts ned. Ericsson fokuserar
idag på att utveckla produkter för nästa generation
mobiltelefoner, 3G.

Beskrivning av LM Ericsson,
Midsommarkransen
LM Ericssons fabrik i Midsommarkransen ritades av
Ture Wennerholm. Anläggningen planerades i samar
bete med företagets överingenjör och kom att formas
till ett gott exempel på tayloristisk planering.
Produktionsfloden och människoströmmar styrdes
genom byggnaderna, där en strikt funktionsseparering
rådde. Både kontorsarbetet och verkstadsarbetet förlä
des till enorma salar. Byggnadskomplexet bestod, för
utom några mindre byggnader för virkesupplag m.m.,
av en högkropp och en lågkropp placerade på var sin
sida om en körbar interngata. Via gatan nåddes arbe-

Lindningsavdelning i högkroppen. Ur Byggmästaren 1941, nr 26.
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tarnas omklädningsrum och stora förrådsutrymmen i
den nedre bottenvåningen. Bottenvåningen i lågkropp
en upptogs av väldiga maskinsalar, medan högkroppens
bottenvåning och våningen en trappa upp båda in
rymde verkstäder för finare arbeten, montering m. m.
Våningen två trappor upp var reserverad för kontors
arbete. Där låg bl.a. en 80 meter lång sal som inrymde
fabrikens ritkontor. För direktionens lunchavdelning
byggdes en särskild takvåning med fontänförsedd ter
rass.
Den nya fabriken var genomgående ljus och luftig
med många fönster som utrustades med markiser. Även
innerväggarna försågs med glas för att ”få bästa över
blick över lokalerna och underlätta kontroll”. De fri
stående, glasade trapphusen formades till accenter i ett
i övrigt relativt återhållsamt formspråk, byggt på upp
repningens princip. Även möbleringen av salarna bygg
de på ett repetitivt mönster, där arbets- och skrivbord
radades upp efter varandra, oavsett om produktionen
de facto utfördes vid ett löpande band, som i monte
ringsavdelningen, eller ej.
Stor vikt lades vid att köket som skulle förse 4 000
personer med mat varje dag utformades efter moderna,
praktiska och hygieniska principer. I sina respektive
matsalar serverades de kontorsanställda vid borden,
medan arbetarna hade självservering. Matsalarna
kunde dock vid särskilda tillfällen slås samman till en
83 m lång sal. Vid fabriken som betraktades som en
mönsteranläggning av samtiden anlades också läkarsta
tion, daghem, idrottsanläggningar och livsmedelsbutik
för arbetarfamiljerna. Som mest arbetade över 5 000
personer vid Telefonplan.
Fabriksanläggningen vid Telefonplan har successivt
om- och tillbyggts. År 1947 byggdes det 72 meter höga
tornet för utvecklingen av mikrovågsteknik, 1962 till
kom ett kontorshus och omkring 1970 byggdes tek
niskt kontor, undervisningslokaler och laboratorium ut
med Södertäljevägen. Under 1990-talet har stora delar
av anläggningen byggts om till kontor. Ericsson har
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alltjämnt sitt huvudkontor i anläggningen, men vissa
delar hyrs ut till andra företag. Fastigheten ägs av APfastigheter.
Inte långt från fabriken ligger bostadsstadsdelen
”LM-staden”. Fabriksetableringen utanför staden ska
pade problem med arbetskraftsförsörjningen. Spårvägslinjen förlängdes ända fram till fabriksporten, men det
tog fortfarande 45 minuter att resa från innerstaden.
Åren 1938-40 byggdes därför ca 1 000 lägenheter om
ett eller två rum och kök i södra Midsommarkransen.
Arkitekterna Hakon Ahlberg, Sven Backström och Leif
Reinius gav husen en funktionalistisk form med prak
tiska, ljusa interiörer och ett strikt, sparsmakat yttre.
Husen som sinsemellan liknar varandra kallades i folk
mun för ”skokartongerna”. Byggmästare var Olle
Engkvist, en av portalfigurerna i det socialt medvetna
bostadsbyggandet. Anställda hos LM Ericsson fick låna
75 % av insatsen hos företaget och 1950 hade 62 % av
arbetarna bosatt sig inom Brännkyrka församling. Vid
Telefonplan anlades ett mindre affärscentrum med
medborgarhus. ”LM -staden” kan ses som en länk
mellan det gamla brukssamhället och den moderna för
orten.

Utvecklingsarbete kring LM Ericsson,
LM-staden
LM Ericssons anläggning vid Telefonplan är upptaget
som riksintresse för kulturmiljövården. Stockholms
stadsmuseum har under lång tid i samarbete med före
taget och under senare tid i samarbete med den nuva
rande fastighetsägaren, värnat om anläggningens kul
turhistoriska kvaliteter. Ericsson har genom samarbete
med Stockholms företagsminnen gjort insatser för att
bevara, beskriva och förmedla företagets historia, bl.a.
för sina anställda. I Midsommarkransen finns också en
aktiv hembygdsförening som bl.a. genomför stads
vandringar i LM-staden.

Pythagoras motorfabrik, Norrtälje

Projektidé - Företagsarkivet som källa och resurs

Från kontoret i
Pythagoras motor
fabrik - hur kan
arkivmaterialet ut
nyttjas bättre i
förmedlingen? Foto:
Bengt A. Lundberg,
RAÄ.

Projektet syftar till att belysa företagsarkivets potential som resurs i utveck
lingsarbetet kring ett industriminne. Studien skall visa hur materialet i ett
företagsarkiv kan ge upphov till olika berättelser, tolkningar och frågeställ
ningar relaterade till den fysiska miljön i fabriken. Projektet förväntas kunna
ge en fördjupad bild av sambanden mellan företagsarkivets potential som his
torisk källa och den fysiska miljöns källvärde. Projektet förväntas även visa
hur arkivalierna som källa, som arbetsredskap eller rent konkret kan användas
i utställningsarbete, pedagogisk verksamhet m.m. vid ett arbetslivsmuseum.
Genom att Pythagorasarkivet och den fysiska miljön förslagsvis studeras uti
från en mängd olika ståndpunkter och intressesfärer kommer nya perspektiv
att anläggas på arkivmaterialet och på industrimiljön. Kunskapen om industri
minnet fördjupas, samtidigt som både arkiv och miljö blir bättre utnyttjade re
surser. Projektet är kopplat till det övriga utvecklingsarbetet vid Pythagoras
och de nya uppgifter, berättelser och metoder som framtas kommer att kunna
utnyttjas i museets verksamhet. Projektet syftar till att utveckla metoder för att
utnyttja företagsarkivet i den pedagogiska verksamheten vid ett industriminne,
något som kan tillämpas även på andra arbetslivsmuseer. Då studien belyser
olika arkivaliers innebörd förväntas studien även kunna bidra till att belysa
den värderings- och gallringsproblematik som är ständigt aktuell i företags
arkiven. Därmed bidrar arbetet i sin förlängning till diskussionen om värdering
och gallring av företagsarkiv för industrimiljöer, en frågeställning som har rele
vans för många industriminnen.

Sammanfattning och motiv
Verkstadsindustrin utgör en nyckelbransch för förståel
sen av industrialiseringen och industrisamhällets ut
veckling och innehåll. Med rötter delvis i den svenska

järnhanteringen växte verkstadsindustrin starkt från
mitten av 1800-talet för att än idag utgöra den i sär
klass största industrigrenen i Sverige sett till såväl pro
duktionsvärde som antal sysselsatta. Verkstadsindu
strins produkter, för jordbruk, industri, transportsektor
Pythagoras 31

Pythagoras fabriks
byggnad i tegel med
sågtandstak - själva
sinnebilden av en fa
brik från början av
1900-talet.
Foto: Bengt A. Lund
berg, RAÄ.

och hushåll, har möjliggjort det industrialiserade sam
hället och i ett otal avseenden påverkat våra liv både
direkt och indirekt. Verkstadsindustrin är alltså en nä
ringsgren vars betydelse för det svenska industrisam
hället knappast kan underskattas. Därtill rymmer histo
rien kring verkstadsindustrin många berättelser om för
hållandet mellan människa och teknik, arbetsvillkor
och sociala förhållanden mellan olika grupper i indu
strisamhället, så som fackföreningar och arbetsgivare.
I detta handlingsprogram återfinns flera miljöer som
representerar olika grenar av verkstadsindustrin, för
utom Pythagoras motorfabrik även LM Ericsson och
Karlskronas varvsmiljöer. Verkstadsindustriernas
spännvidd kan dock aldrig illustreras av ett fåtal mil
jöer. Av de första verkstadsbyggnaderna från 1800-talets början finns i dag mycket få bevarade, medan ett
relativt stort antal verkstadsbyggnader från sekelskiftet
1900 finns bevarade. Vissa av dem används alltjämt
som verkstäder och ingår i större anläggningar som
successivt byggts ut och moderniserats under 1900-talet. I flera större verkstadsmiljöer, belägna i städernas
mer centrala delar, har byggnaderna bevarats genom att
lokalerna återanvänts. Ett mindre antal verkstäder har
varit föremål för bevarandeinsatser från kulturmiljö
vården och endast ett fåtal mekaniska verkstäder har
byggnadsminnesförklarats. De är alla småskaliga och
har en äldre maskinell utrustning bevarad som visar en
tillverkning som är mest signifikant för det tidiga 1900talet. De byggnadsminnesförklarade mekaniska verk
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städerna är Ebbamåla mekaniska verkstad & gjuteri i
Blekinge, Thorstensons mekaniska verkstad i Dalsland,
Ferdinand Petterssons mekaniska verkstad på Gotland,
Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö och Pythagoras
motorfabrik i Norrtälje. Pythagoras är något större än
de övriga och har haft en mer specialiserad produktion.
Pythagoras motorfabrik är således en av landets få
välbevarade mekaniska verkstäder av sekelskifteskaraktär med bevarad fungerande produktionsutrust
ning. Interiörerna med remtransmissioner, maskinpark,
maskintillbehör och verktyg bildar tillsammans med
kontor, arkiv, mängder av ritningar och en samling av
företagets produkter ett omistligt dokument över den
tidiga verkstadsindustrins tekniska förutsättningar och
arbetsmiljö. Fabriken står som en god representant för
en av basnäringarna i den svenska industrialiseringen verkstadsindustrin - under slutet av 1800-talet och
fram till andra hälften av 1900-talet. Pythagoras repre
senterar en vanlig företeelse; i början av 1900-talet
fanns mindre mekaniska verkstäder på nästan alla or
ter. De var mångsidiga och flexibla och hade också en
viktig funktion som stöd för andra branschers mekani
sering. Pythagoras fabriksbyggnad i tegel med såg
tandstak utgör själva sinnebilden av en fabrik från bör
jan av 1900-talet. Pythagoras främsta produkt, tändkulemotorn, användes bl.a. för att mekanisera olika
moment inom t.ex. jordbruk och fiske, vilket möjlig
gjorde arbetsväxlingen från landsbygden till städernas
fabriker.

Svenska verkstäder - en kort historik
Definitionen av verkstadsindustri har varierat över ti
den; olika slags tillverkning, skiftande material och vitt
skilda tillverkningsmetoder har under olika perioder
rymts under rubriken verkstadsindustri. Komplexiteten
hänger samman med att verkstadsföretagen under
1800-talet inte var specialiserade, utan att många olika
produkter tillverkades vid en och samma verkstad.
Denna bredd i produktionen finns alltjämt, men idag
inom branschen och inte inom de enskilda företagen.
Den svenska verkstadsindustrin växte delvis fram ur
en äldre metallbearbetningstradition vid järnbruk och
manufakturer, hos hantverkare och allmoge. Verkstads
industrin skilde sig från hantverket genom de maskiner
som både användes och tillverkades av verkstadsföre
tagen. De första företag i Sverige som, genom använd
ning av maskiner och en tydlig arbetsdelning, kan kal
las för verkstadsindustrier anlades under 1800-talets
första hälft, flertalet av dem i Stockholm. Deras pro
duktion var starkt diversifierad och en stor del av arbe
tet utfördes med hantverksmässiga metoder. År 1830
arbetade över 220 personer vid landets största verk
stad, Motala verkstad, medan den näst största, Owens
verkstad i Stockholm, hade knappt hundra anställda.
Under andra hälften av 1800-talet växte verkstads
industrin till att bli en av landets viktigaste näringsgre
nar. Till detta bidrog den ökande ångbåts- och järn
vägstrafiken, jordbrukets mekanisering, den intensifie
rade byggnadsverksamheten i städerna, andra bransch
ers växande behov av maskinell utrustning samt den
ökade efterfrågan på olika produkter till hushållen. De
större verkstäderna fick alltfler maskiner, arbetarnas
uppgifter specialiserades till olika moment och vid si
dan om den mångsidiga tillverkningen uppstod en spe
cialiserad produktion. Samtidigt anlades mindre meka
niska verkstäder på många orter mot slutet av seklet.
Omkring sekelskiftet 1900 expanderade verkstadsin
dustrin kraftigt. Många verkstäder specialiserade sin
produktion och exporten fick en större betydelse än ti
digare. En produktion av standardiserade, seriellt till
verkade komponenter och produkter för marknaden er
satte allt oftare en hantverksmässig produktion av uni
ka beställningsvaror. Nya material och stålkvaliteter
samt nya mätmetoder gav förutsättningar för masstill
verkning. Den elektrotekniska industrin utgjorde en ny
och växande bransch. ”Snilleindustrin” - ett antal
svenska företag som ofta baserades på en enda innova
tion och som så småningom utvecklades till internatio
nella koncerner - växte fram.
Under de första två decennierna på 1900-talet eta
blerades motorindustrin i Sverige till en relativt omfat
tande verkstadsindustri. Företagen tillverkade statio
nära och transportabla maskiner av olika slag: motor
cykel-, bil-, traktor- och båtmotorer, flygmotorer, tänd-

kulemotorer och marina dieselmotorer, även för export.
Viss experimentell verksamhet som resulterade i en del
framgångsrika uppfinningar och nykonstruktioner före
kom. Svenska företag hade också en viss framgång i ut
vecklingen av förbränningsmotorer för icke-förädlade
oljor, alltså tändkulemotorer. Mellan 1900 och 1920
tillverkade fler än 60 svenska företag tändkulemotorer.
Tändkulemotorn spelade en viktig roll i rationalise
ringen av både jordbruk och fiske. Redan 1910 fanns i
många svenska byar kooperativa föreningar som ägde
tröskverk, vedkapar, vedklyvar, spånhyvlar m.m. som
drevs av tändkulemotorer. Många fiskebåtar utrustades
med tändkulemotorer, vilket gjorde fisket mindre bero
ende av väder och vind.
Sedan 1920-talet har verkstadsindustrin varit den
största industribranschen i Sverige. Under mellan
krigstiden elektrifierades Sverige och den inhemska
maskinmarknaden, både för industrier och hushåll,
ökade. I hemmen användes allt fler maskiner, dammsu
gare, tvättmaskiner, kylskåp m.m. Tillverkningen av bi
lar, bussar och flygplan ökade för att under 1950-talet
skjuta i höjden. Under decennierna närmast efter andra
världskriget märktes verkstadsbranschens expansion i
såväl ökat produktionsvärde som större antal anställda
och fler företag. Verkstadsindustrin har beskrivits som
”den stora vinnaren” under efterkrigstiden, vilket i syn
nerhet gällt tekniskt avancerade företag inom maskin
industrin, bilindustrin, den elektrotekniska industrin
och varven. 1970-talets strukturrationaliseringar, drab
bade inte verkstadsindustrin så hårt som andra bran
scher, med undantag av varven. Användningen av robo
tar och arbetsbesparande metoder inom andra bran
scher gav tvärtom beställningar till verkstadsföretagen.
Under efterkrigstiden har verkstadsindustrins andel av
utrikeshandeln varierat mellan 20 och 35%.
Verkstadsindustrin är ännu idag den största industri
branschen i Sverige sett till såväl produktionsvärde som
antalet sysselsatta. Personbilar och lastbilar är de stör
sta tillverkningsgrupperna idag, medan telekommuni
kation och personbilar är de största exportgrupperna.

Pythagoras motorfabriks historia
Pythagoras motorfabrik grundades 1898. Syftet var en
ligt bolagsordningen att driva en ”mekanisk, elektro
teknisk eller annan fabriksrörelse”. Verksamheten star
tade i ett mindre trähus på södra Stadsberget i Norr
tälje. Redan vid årsskiftet 1898-1899 köpte bolaget
upp Svenska Låsfabriken AB som låg i bangårdsområdet vid Norrtälje station.
Företaget ägnade sig åt både beställningsjobb och
serietillverkade produkter, vid sidan av visst utveck
lingsarbete. Ledningen ville skapa en enkel och genial
räknemaskin - därför tog man namnet Pythagoras.
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Detta lyckades emellertid inte. Den prototyp man utar
betade hade en slutsummetangent som inte gick att
trycka ner, och eftersom maskinen då inte fungerade
lade man ner planerna på den geniala räknemaskinen. I
stället koncentrerades verksamheten på tillverkning av
olika typer av lås, och mindre järn- och mässingsföre
mål, som lampor, brevpressar, skrivställ och ljusstakar.
Liksom på de flesta mekaniska verkstäder vid denna tid
var verksamheten bred och diversifierad och man repa
rerade också maskiner för andra industrier.
1904 startade utvecklingen av den produkt som man
huvudsakligen skulle bli känd för: tändkulemotorn. De
mekaniska verkstäderna kom under 1900-talets första
decennier att specialisera sig alltmer - så även Pythago
ras. Under åren 1907-1908 övergav företaget en del av
de andra produkterna för att koncentrera sig på tändkulemotorerna. Låsproduktionen såldes till Låsbolaget
i Eskilstuna och Pythagoras förband sig att aldrig mer
tillverka lås. I stället byggde man ut fabriken på Stadsberget. Verksamheten var framgångsrik och växte;
1914 hade företaget ca 130 anställda och tillverkade
omkring 800 motorer.
Pythagoras tändkulemotorer var billiga i både an
skaffning, underhåll och drift. Driftskostnaden beräk
nades till en tredjedel av den för elektriska motorer och
var också lägre än för motorer för högförädlade bräns
len. Tändkulemotorerna var starka och enkla i kon
struktionen och krävde inte mycket skötsel. De kunde
användas för att driva kvarnar, tröskverk, sågar och
pumpverk, men också inom sjöfarten av motorbåtar,
fiskebåtar och som hjälpdrift för segelfartyg. Exporten
var omfattande och motorerna såldes både till Asien,
Sydamerika och Afrika. I Afrika rådde stor brist på
mineraloljor och Pythagoras utvecklade en motortyp
som kunde drivas på vegetabilisk olja, t.ex. palmolja.
Tändkulemotorn var tekniskt sett en genial produkt
men kanske inte företagsekonomiskt, eftersom moto
rerna närmast var outslitliga och kunde köras på vad
bränsle som helst.
Under första världskriget minskade efterfrågan på
motorer och produktionen på Pythagoras ställdes om
till verkstadsmaskiner och en del andra produkter.
1920 var det sista goda året för företaget, som gick i
konkurs 1927. Det ombildades och man försökte bl.a.
tillverka råoljemotorer, och gjorde försök med att om
vandla tändkulemotorn till gengasmotor. Dessa verk
samheter blev inte särskilt framgångsrika. I juni 1932
hade de anställda inte fått någon lön på tre veckor och
försökte vidta åtgärder via facket. Efter många turer
sattes företaget återigen i konkurs i början av 1933,
och de innestående lönerna kunde äntligen betalas ut
från konkursboet.
Företaget togs över av en bank och drevs vidare.
Den nya ledningen började utveckla kallstarten på mo
torerna och produktionen växte stadigt mellan 1933
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och 1940. Andra världskriget innebar vissa bekymmer
för avsättningen men företaget lyckades anpassa verk
samheten efter omständigheterna. 1948 hade man
drygt 50 personer anställda. Man gjorde tändkulemo
torer till båtar, stationära maskiner, hjälpmaskiner, mo
torvinschar och motordynamos. Under 1950-talet min
skade efterfrågan på företagets produkter återigen.
Elektrifieringen hade slagit undan marknaden inom
jordbruket och avkolonialiseringen innebar att expor
ten till andra världsdelar minskade.
År 1957 köptes Pythagoras av Rödhammarbolagen.
Produktionen kom främst att utgöras av elskåp samt
enstaka reservdelar till tändkulemotorer. Verksamheten
trappades ned successivt för att till slut upphöra 1979.
Fyra år senare såldes fastigheten till byggbolaget Diös
och en annan historia börjar - den som handlar om be
varandet av fabriken och skapandet av Pythagoras
industrimuseum.

Beskrivning av anläggningen
Anläggningen på Södra Stadsberget i Norrtälje tillkom
huvudsakligen under företagets framgångsrika tid, åren
1908-1919.
Fabrikshallen, som är anläggningens kärna, är
byggd i flera etapper. Hallens södra del, uppförd 1910,
är äldst - där finns också de äldsta maskinerna som
drivs med remdrift. Här finns en patronsvarv där man
kan svarva arbetsämnen med stora dimensioner, t ex
svänghjul, en stansmaskin (excenterpress) för utstansning av olika detaljer ur arbetsämnen, långbäddssvarvar, supportsvarvar, rundslipmaskiner för finslipning av axlar och liknande, en chiphyvelmaskin, en
stickmaskin för tillverkning av kilspår och kugghjul,
samt arbetsbänkar, bord och skåp för verktyg och
maskintillbehör. Maskinerna i fabrikshallens övriga de
lar är tillverkade senare, huvudsakligen under 1910-talet. Här finns svarvar, större arborr- och radialborrmaskiner, ett antal fräsar och en planhyvel. De var tidi
gare kopplade till fabrikens centrala transmissionssys
tem, men byggdes om för remdrift från flera mindre se
parata elmotorer på 1930-talet. Tre maskiner har aldrig
varit kopplade till transmissionssystemet utan har
direktdrift; det är två pelarslipmaskiner och en auto
matsvarv i den norra delen av fabrikshallen. Där finns
också fabrikens reservdelsförråd och verkmästarkontor.
I anslutning till fabrikshallen ligger maskinrummet i
en byggnad uppförd mellan 1899 och 1902. Där finns
en fullt fungerande anläggning för produktion av fabri
kens elbehov. Den består av en tändkulemotor - en
Pythagoras-motor förstås - generator, tryckluftstank
och luftkompressor. Motorn sköts från en manöver
tavla. Verktygsverkstaden är inrymd i samma byggnad
som maskinrummet. Där tillverkades, reparerades och

Interiör från verkstaden utan årsangivelse.
Ur Pythagoras arkiv. Reprofoto: Roine Karlsson, NT-foto.

Interiör: Rundslip i verkstaden.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

förvarades specialverktyg och maskintillbehör. Här
finns en rundslipmaskin, en supportsvarv och en fräsmaskin.
Miljön illustrerar arbetsförhållanden inom den me
kaniska verkstadsindustrin, och ger en god uppfattning
om sådant som ljus, ljud och kyla. Man kan också få
perspektiv på graden av mekanisering i produktionen,
kraven på yrkeskompetens hos de anställda m.m.
Vidare finns lokaler som använts som omklädningsoch duschrum för arbetarna, förrådsrum, en smedja,
den s.k. Varggropen som var provkörnings- och
utskeppningslokal för färdiga produkter och ett
pannhus. Dessa lokaler utnyttjas idag av museet, men
har färre spår från den tidigare verksamheten än
fabrikshallen.
Affärs- och ritkontor samt direktionsrum ligger i fly
geln som byggdes 1915. Kontoret, inrett 1933, är idag
en synnerligen väl bevarad kontorsmiljö. Att både verk
stads- och kontorsmiljö är bevarade i en anläggning är
relativt ovanligt och det ger naturligtvis ytterligare en
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dimension till Pythagoras. Vaktmästarbostaden flytta
des till platsen 1910 och användes fram till 1958. Den
är idag inredd som ett arbetarhem från 1940-talet. An
läggningen kompletteras av ett stall och en uthuslänga
med bl.a. dass byggt på 1910-talet.
Till Pythagoras hör också ett innehållsrikt och välbevarat arkiv, något som ger möjligheter till fördjupade
kunskaper om industrisamhällets framväxt. I arkivet
finns t.ex. möjlighet att söka fakta om arbetsvillkor,
etableringen av industrin, marknadens fluktuationer,
löner osv. Arkivet har i stort sett sorterats och överförts
till Norrtälje stadsarkiv och är idag tillgängligt för
forskning. Arkivmaterialet består av 743 ordnade och
förtecknade volymer, 110 omslag med ritningar, grovsorterat material, 6 000 ritningar samt diarium över för
sålda motorer, provkörningsprotokoll, kundregister
m.m.

Utvecklingsarbete vid Pythagoras
Pythagoras är idag en museal miljö, förvaltad av Stiftel
sen Motorfabriken Pythagoras, med stiftarna Pythago
ras vänner och Norrtälje kommun, från 1990. Sedan
flera år bedrivs en verksamhet med bl.a. visningar och
evenemang vid anläggningen. Fabriken visas dagligen
från mitten av juni till mitten av augusti. Insamling av
tändkulemotorer och andra Pythagorasprodukter på
går. Motorerna är idag utställda i verkstadshallen. I
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vaktmästarbostaden visas dels en bostadsinteriör från
tiden omkring 2:a världskriget, dels en utställning om
kvinnors situation under 1900-talets första hälft.
”Varggropen”, den gamla provkörningshallen, har in
retts till hörsal. Här bedrivs idag en evenemangsverksamhet, främst med musikkonserter.
Under 1990-talet har omfattande renoveringsarbeten av byggnader och maskinpark genomförts. Under
åren 1996-1998 genomfördes ett inventerings- och
dokumentationsarbete av fabrikens inventarier som ett
samarbetsprojekt mellan Pythagoras industrimuseum
och Stockholms Läns Museum. 1998 gav man ut en ju
bileumsskrift som översiktligt återger Pythagoras histo
ria. Man har även givit ut andra mindre skrifter som
belyser Pythagoras, verkstadsindustriarbetarnas förhål
landen m.m. Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras har
under år 2001 tagit fram ett utvecklingsprogram som
utreder frågan om hur den fortsatta verksamheten vid
Pythagoras industrimuseum skall utformas och realise
ras. Programmet innehåller bl.a. förslag om utökad
program- och utställningsverksamhet. Maskinhallen
och verkstadsmiljön behålls som de är och utgör kär
nan i kulturmiljön utan inslag av ”museiarrangemang”.
Förslag finns att bygga till ett skepp till den s.k. Varg
gropen, samt att utnyttja pannrumsdelen för verksam
het som ger en kompletterande historisk bakgrund,
möjligheter till programverksamhet och utställningar,
forskning, bibliotek och arkiv.

Järnvägen Västervik-Hultsfred

Projektidé - Järnvägen som industriell och social institution
Kring smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred skissas ett projekt där järnvä
gens förhällande till samhälle och landskap studeras i ett större sammanhang järnvägen som transportmedel men också som kulturell och social institution.
Arbetet kommer att tydliggöra samband mellan järnvägen och de miljöer som
omger den och genomförs i samverkan med människor som lever och verkar
kring järnvägen idag. Studien ska belysa järnvägens sociala, praktiska och eko
nomiska funktion ur ett lokalt och regionalt perspektiv, för att se vilka effekter
dess tillkomst och fortsatta användning gett på befolknings-, närings- och
bebyggelsestrukturen i regionen. Hur har järnvägen som socioteknisk kon
struktion och institution (dess transportfunktion, dess hierarkiska organisa
tion, dess kulturella koder etc.) påverkat de sociala mönstren i lokalsamhället
och hur har de rumsliga mönstren därigenom förändrats? Mot bakgrund av
den stora betydelse som detta transportsysten normalt tillmäts för industriell
utveckling ska även denna aspekt ägnas särskild uppmärksamhet.
De människor som lever och verkar i trakten, kommer att kunna få en
fördjupad syn pä dess historia då järnvägen relateras till människor, miljöer
och lokala processer utmed banan. Olika aspekter, berättelser och miljöer som
lyfts fram kommer direkt att kunna användas i järnvägsverksamheten, för ex
empelvis trycksaker, guidningar och evenemang.
Metoder och resultat förväntas kunna vara giltiga även för andra järnvä
gar. Därmed kan arbetet även visa på nya möjligheter för andra museijärnvägar och ge idéer om hur deras verksamhet kan förstärkas genom att banan, i
teori och praktik, kopplas till omgivande miljöer. I ett vidare perspektiv kan
projektet belysa de processer som, socialt och fysiskt, påverkar ett lokalsam
hälle då ett sociotekniskt system både ut- och avvecklas.
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Verkebäck. Stationsområdet.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

en intressant historia. I miljöerna kring dessa järnvägar
kan många historiska lager avläsas, medan den mo
derna trafiken inte på samma sätt speglar de transport
historiska dimensionerna. Även bland de tjugotalet
järnvägar i Sverige som idag drivs främst som museijärnvägar, finns många olika miljöer som alla kan för
medla olika perspektiv ur svensk järnvägshistoria.
Nora Bergslags Veteranjärnväg speglar ännu 1800talets järnvägsmiljöer, medan Jädraås-Tallås järnväg i
Gävleborgs län framför allt har 1920-talskaraktär.
Dellenbanan, även den i Gävleborgs län, vittnar om
den elektrifiering av järnvägarna som huvudsakligen
ägde rum från omkring 1930 fram till 1960-talet. Yt
terligare exempel på intressanta järnvägar som drivs i
museal form är Anten-Gräfsnäs järnväg, norr om Gö
teborg, och Skara-Lundsbrunns järnväg, båda
smalspårs järnvägar. Många av musei järnvägarna är
dock korta och har därför svårt att illustrera järnvä
gens relation till samhället och landskapet, inte minst
den direkta transportfunktionen för industrins behov.
Smalspårjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred
skall i detta sammanhang ses som en representant för
ett infrastruktursystem med stark koppling till indu
strialiseringen av Sverige. Västervik-Hultsfred utgörs
av en 70 km lång trafikerad sträcka. Det är en av de få

Sammanfattning och motiv
Järnvägen har haft stor betydelse för den svenska indu
strialiseringsprocessen och industrisamhällets framväxt.
Järnvägarnas tillkomst gav industrin ett kostnadseffek
tivt, reguljärt och säkert kommunikationsmedel. De
skapade även en ny marknad för verkstadsindustrin.
Järnvägen hade betydelse för teknikutveckling, kun
skapsspridning, social rörlighet och framväxten av ett
industriellt livsmönster som förändrade människors
tids- och rumsuppfattning. Vid järnvägsstationerna ut
vecklades stationssamhällen. På 1870-tälet byggdes en
stor mängd järnvägar, framför allt smalspåriga, i priva
ta bolags regi. Den från 1920-talet växande bilismen
gav många järnvägar problem med lönsamheten. Trots
förstatligande och försök till rationaliseringar och mo
derniseringar, lades stora delar av det svenska järnvägs
nätet ned från och med 1950-talet.
Det är naturligtvis omöjligt att genom en enda hansträcka skildra järnvägens hela betydelse och innehåll.
Flera järnvägar kunde vara värda att uppmärksammas
då många järnvägssträckor i dagens stambanenät har
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Jenny station.
Påstigningstavla eller
plåtstins. Foto: Bengt
A. Lundberg, RAÄ.

Verkebäck. Rälsbuss
och spårrensare.
Foto: Bengt A. Lund
berg, RAÄ. (Fotot nå
got beskuret.)

smalspårsbanor i Sverige som är bevarad i hela sin ur
sprungliga sträckning. Det är en järnväg med ett rikt
historiskt innehåll där bana, rullande materiel, övrig
teknisk utrustning och stationsmiljöer med stationshus,
lokstallar, magasin m.m. visar på järnvägens utveck
ling. Tillsammans med sina omgivningar kan den illu
strera en väsentlig del av svensk närings- och samhällshistoria det senaste seklet. Järnvägen Västervik-Hultsfred har en för många enskilda järnvägar typisk ”livs
cykel”: anlagd med stora förhoppningar på 1870-talet,
byggd i det kostnadseffektiva trefotaformatet, moderni
serad med bl.a. rälsbusstrafik på 1930- och 1940-talen
för att möta konkurrensen från den ökande landsvägs
trafiken, förstatligad på 1940-talet, och nedlagd i mit
ten av 1980-talet.

Svenska järnvägar - en kort historik
Järnvägsutbyggnaden i Sverige inleddes på allvar under
1850-talet. Till skillnad från de flesta andra länder,

valde man att låta statsmakten kontrollera byggandet
av och trafiken på de större järnvägslinjerna, de s.k.
stambanorna, och låta privata aktörer bygga de min
dre. Det statliga järnvägsbyggandet dominerade under
1850- och 1860-talen, men under 1870-talet ökade an
talet sekundärbanor byggda i enskild regi närmast
lavinartat. År 1870 var järnvägsnätet 1 727 km varav
65 % var statliga och 35 % enskilda banor. År 1885
var nätet 6 890 km långt och relationerna omvända. I
norra Sverige byggdes de flesta järnvägar av staten,
medan de södra delarna i högre grad präglades av en
skilda banor.
Stambanenätet fick spårvidden 1 435 mm, medan en
tredjedel av de enskilda banorna byggdes med smalare
vidd. Smalspåren gav mindre anläggnings-, inköps-,
drifts- och underhållskostnader. Det förekom en mängd
olika smalspårvidder. Den vanligaste var dock ”trefotabanan” som var 891 mm, dvs. tre svenska fot. 1930
fanns ca 13 000 km normalspårig järnväg i Sverige och
knappt 3 000 km smalspår med vidden 891 mm.
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Järnvägsutbyggnaden fick direkta effekter för den
svenska industrin, inte minst för den framväxande
verkstadsindustrin. Under perioden 1869-1912 svarade
den efterfrågan som järnvägsutbyggnaden skapade i ge
nomsnitt för 10 % av verkstadsföretagens produktion.
Av ännu större betydelse för industrin var dock de ef
fekter som uppstod då det nya transportmedlet gav
lägre transportkostnader och förbättrade kommunika
tioner. Produktionsfloden kunde samordnas mellan
olika orter, samtidigt som kontinuitet, regularitet och
säkerhet ökade både då det gällde varutransporter och
informationsutbyte. Näringar som tidigare varit bero
ende av säsongbundna transporter kunde nu i vissa fall
utsträcka produktionen över hela året. Varudistribution
med större räckvidd gav också större marknader och en
ökad tillgänglighet för konsumenterna.
Järnvägen gjorde också resandet möjligt för fler
människor, även för dem som inte hade så mycket
pengar. Resandet blev enklare och landsändar knöts
ihop genom järnvägssystemet. Järnvägen ställde även
krav på ett enhetligt system när det gällde tiden; varje
stad hade tidigare sin egen lokala tid.
Vid första världskriget dominerade järnvägarna helt
både gods- och persontransporter i Sverige. Efterkrigsdepression, 1920-talets expanderande bilism och det ti
diga 1930-talets ekonomiska kris gav många järnvägar
problem med lönsamheten. År 1939 beslutade riksda
gen att staten skulle köpa upp alla järnvägar av allmänt
intresse. Detta skulle rädda banor som inte var lönsam
ma och ge rationaliseringsvinster. Andra världskrigets
restriktioner för vägtrafiken gav åter bättre ekonomi
för många enskilda järnvägar, men 1952 var förstat
ligandet i stort sett genomfört. Parallellt med förstat
ligandet genomfördes moderniseringar och rationalise
ringar för att förbättra lönsamheten på de förstatligade
banorna. En del av arbetet bestod i breddningen av de
smalspåriga järnvägarna till normalspår. Endast ett få
tal av de järnvägar som förstatligades var elektrifierade.
Här ersattes ångloken med diesellok och rälsbussar.
Vissa trafiksvaga järnvägar lades ner och transportar
betet lades över till landsvägstrafik. Samtidigt började
huvudlinjerna att moderniseras med dubbelspår, för
stärkningar av banvallarna och uträtning av kurvor.
Den kraftigt växande bilismen under 1950-talet änd
rade förutsättningarna. Den nya trafikpolitik som an
togs av riksdagen 1963 innebar att varje trafikslag
skulle bära sina egna kostnader. Trafiksektorn skulle
saneras och för järnvägen innebar detta att varje bandel
måste vara självfinansierande. SJ:s undersökningar vi
sade att trafiken på de flesta smalspårbanor i landet var
olönsam. Staten såg inte längre att det var samhällseko
nomiskt försvarbart att bibehålla järnvägstrafiken på
olönsamma sträckor, än mindre att gå in med de mas
siva investeringar som exempelvis breddningar av smal
spår skulle innebära. Under 1950- och 1960-talen lades
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trafiken ner på närmare 3 000 km järnväg. Merparten
(1 900 km) utgjordes av smalspåriga järnvägar.
En allmän opinion som gjorde järnvägsnedläggning
ar till en politiskt känslig fråga, ett mer utpräglat regio
nal- och miljöpolitiskt tänkande, samt oljekrisen 1973
gav delvis nya förutsättningar för den statliga järnvägspolitiken. Ansvaret för persontrafiken på de mindre
trafikerade järnvägarna lades 1979 ut på regional nivå.
De nya omständigheterna kom att bromsa upp nedläggningsförloppet men endast för en kort tid.
De senaste decenniet har en del pendeltrafik, fram
för allt i storstadsregionerna, i allt högre utsträckning
utvecklats med tågtrafik, t.ex. på Mälarbanan och
Svealandsbanan. Dessa kompletterar de höghastighetståg som trafikerar stambanorna. Botniabanan mellan
Nyland och Umeå, som beslutades 1997, är det första
större järnvägsbygget i Sverige sedan Inlandsbanan
byggdes på 1930-talet.

Historik över järnvägen
Västervik-Hultsfred
I norra Kalmar län fanns kring 1870 flera förslag till
järnvägsbyggen. Då projekten hotade att konkurrera
ihjäl varandra, valdes istället samarbete: ett bolag
byggde järnväg Norsholm-Västervik och ett annat Väs
tervik-Hultsfred (eg. Jenny, strax utanför Västervik).
Båda sträckorna fick 891 mm spårvidd. Anlägg
ningsarbetena startade 1877 i Verkebäck. Till en början
arbetade ca 500 man med bygget, men alltfler anställ
des. I maj 1878 byggde 1 200 rallare järnvägen under
en intensiv period. Terrängen var komplicerad och ban
ans planerade sträckning ändrades flera gånger. Omfat
tande sprängningar förekom, men man lyckades und
vika att behöva bygga någon tunnel på sträckan Väster
vik-Hultsfred. Banorna öppnades för allmän trafik
1879 och bolagen samarbetade i en paraplyorganisa
tion kallad Norsholm-Westervik-Hultsfreds Jernvägar,
NWHJ.
Industrierna längs järnvägen, t.ex. Gunnebo bruk
och Ankarsrums bruk, fick genom järnvägen förbätt
rade transportmöjligheter för råmaterial och produce
rat gods, samt blev lättare tillgängliga för kunder och
andra. Hamnarna i Västervik och Verkebäck knöts
samman med järnvägstransporterna. Verkebäcks hamn
användes för omlastning fram till början av 1960-talet.
Järnvägen anslöts även till vissa småsjöar, bl.a. till den
lilla hamnen Fyrkanten vid Långsjön där ved och träkol
lastades om från pråmar för transport till Ankarsrums
bruk. Under 1890-talet ökade skogstransporterna från
banans sydligare delar till Västervik.
Under 1890-talet byttes den ursprungliga järnrälsen
mot stålräls. 1912 ersattes visareapparaterna som an
vänts för att kommunicera mellan stationerna av Mor-

setelegrafer. På 1910-talet byggdes några nya lastkajer
och banorna grusades helt. År 1922 kom järnvägen att
knytas ihop med Växjö då järnvägen Virserum-Hultsfred öppnades av Växj ö-Åseda-Hultsfreds Järnvägs AB.
De första loken vid Västerviksbanorna var av en re
lativt ovanlig typ, som konstruerades och tillverkades
av Krauss &C Co i Tyskland. Tillverkningen övertogs se
nare av Nydqvist & Holm i Trollhättan. Det sista
ångloket inköptes 1916. Ångloken användes fram till
1950-talet, då de successivt ersattes av diesellok. Redan
före andra världskriget moderniserades delar av trafi
ken med rälsbussar. Rälsbussarna var billigare än ång
loken i drift och kunde köra fortare, 75 km/h i stället
för 50 km/h. Till rälsbussarna kopplades släpvagnar
som rymde resgods och post. Under andra världskriget
utrustades rälsbussarna för gengasdrift. På 1920-talet
anskaffades en s.k. överföringsvagn med vilken man
kunde transportera normalspåriga vagnar på smal
spåret och på 1950-talet sattes ett stort antal överföringsvagnar in i godstrafiken.
1943 års statliga järnvägskommitté föreslog en
breddning till normalspår av sträckorna VästervikHultsfred och Västervik-Åtvidaberg. Breddningen av
linjerna var ett villkor vid förstatligandet av NVHJ
(Norsholm-Västervik-Hultsfred) 1949. År 1964 invig
des den breddade sträckan Åtvidaberg-Västervik. På
den gemensamma linjen mellan Jenny och Västervik
anlades treskensspår. Men den nya trafikpolitiken änd
rade förutsättningarna för de tidigare planerna på
breddning av sträckan Västervik-Hultsfred. Istället ta
lades det om nedläggning av trafiken. Av olika orsaker,
bl.a. kraftiga protester från kommunerna, svårigheter
att ordna ersättningstrafik och senare i avvaktan på
den nya länsplaneringen, uppsköts nedläggningen.
I väntan på nedläggning hade SJ dragit ned på un
derhållet av bana och fordon, men de uteblivna ned
läggningsbesluten gjorde att man tvingades till upp
rustningar. Det nya trafikpolitiska beslutet innebar att
framtiden för järnvägar med regionala trafikuppgifter
skulle utredas av de nybildade huvudmännen för läns
trafiken. Enligt länshuvudmännens beräkningar skulle
busstrafik bli billigare och ge bättre trafikförsörjning
och på våren 1984 lämnade regeringen tillstånd till SJ
att lägga ned persontrafiken på linjen Växjö-Västervik
från hösten samma år. Resterande godstrafik mellan
Västervik och Verkebäck fortsatte ytterligare något år.
Västervik-Hultsfred blev den sista smalspåriga järnvä
gen med persontrafik som trafikerades av SJ.
När kommunerna, länstrafiken och SJ inte längre
var beredda att fortsätta trafiken drev Föreningen Räd
da Smalspåret en kampanj för att bevara järnvägen för
framtiden, åtminstone som turistbana med sommar
trafik. Förhoppningen var att reguljär trafik skulle åter
upptas i framtiden. Ett aktiebolag bildades, VäxjöHultsfred-Västervik Järnvägs AB, VHVJ, som på bara

några veckor fick in en miljon kronor i förhandsteckning av aktier. Den 13 juli 1987 rullade det första tåget
i VHVJ:s regi. De närmaste åren färdades tiotusentals
resenärer med banan, men de dryga räntorna på lånen
samt kostnaderna för underhåll och drift av den 187
km långa banan täcktes inte av intäkterna och 1992
försattes VHVJ AB i konkurs.

Beskrivning av järnvägen
Järnvägens sträckning mellan Västervik och Hultsfred
och dess miljöer kan kortfattat beskrivas som följer.
Terrängen i regionen är starkt kuperad och järnvägen
går genom trånga bergsskärningar, på smala bankar
över dalsänkor och vattendrag, samt med många kur
vor i sin linje. För att spåret skulle kunna anläggas
byggdes stödjemurar och bankar, och man tvingades
spränga genom berg på många ställen. En av de mest
markanta bergsskärningarna finns strax öster om An
karsrums station. Stationerna längs smalspårbanan är
av fem olika typer och de flesta ritades av arkitekt
Hugo Hammarskjöld.
Järnvägen har sin nordöstra ändpunkt i Västervik
där stationsmiljön bl.a. omfattar stationshus och rund
lokstall. På sträckan Västervik-Jenny löper normaloch smalspår i ett Sveriges enda bevarade treskensspår.
Den lantliga stationen Jenny är forgreningsstation för
den normalspåriga linjen mot Finköping och den smal
spåriga linjen mot Hultsfred.
Från Verkebäcks station, i huvudsak oförändrad se
dan 1950-talet, gick tidigare spår till hamnen med om
fattande omlastning mellan båt och tåg. En period
fanns även linbana till Gunnebo bruk. Vid Valstad, en
typisk liten hållplats, finns en elektrisk påstigningssignal bevarad. Det lilla stationshuset i Fårhult inrym
mer i dag en restaurang. Ankarsrum är en av de största
stationerna med omfattande trafik till och från Ankars
rums bruk.
Strax intill Blägda ligger en av de få bevarade banvaktsstugorna, Apelkullen.
Spångenäs var mellan 1906 och 1958 en järnvägs
knut med en 18 km lång bibana till Vimmerby, men av
stationsmiljön återstår endast ett personalbostads- och
överliggningshus.
Väderums stationshus av den minsta typen är däre
mot välbevarat. I trakten av Vena går järnvägen rakt i
mer än fyra kilometer över uppodlade mossmarker för
att så småningom närma sig stationen Hultsfred.
Idag finns vid järnvägen ett par ånglok från början
av 1900-talet, lokomotorer och ett flertal rälsbussar
och rälsbussläpvagnar från mitten av 1950-talet, ett
tiotal personvagnar som varierar i ålder mellan 1878
och 1954, samt ett trettiotal godsvagnar - den äldsta
från Ankarsrums bruk 1881 och den yngsta från Kal
mar Verkstad 1957.
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Utvecklingsarbete kring smalspårjärnvägen Västervik-Hultsfred
Efter konkursen 1992 togs snabbt initiativ till en re
konstruktion av verksamheten. 1993 bildades på ide
ella grunder Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS,
med syfte att äga och driva järnvägen med tillhörande
byggnader och anläggningar. Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF, fanns etablerad som museiförening sedan
1970-talet och organiserade trafikverksamheten. I den
rekonstruerade verksamheten betonades järnvägens
kulturhistoriska värde och frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes. Länsstyrelsen i Kalmar län beslu
tade 1996 att byggnadsminnesförklara sträckan Verkebäck-Totebo. Det är första gången en järnvägssträckning med spår, anläggningar, stationshus och rund
lokstall skyddas på detta sätt. Sedan 1995 rullar återi
gen tågen på den delen av smalspåret och ett omfat
tande upprustningsprojekt pågår. Förvaltnings AB
Smålandsbanan är skuldfri och järnvägen förvärvad
med särskilt anslagna medel. År 1999 byggnadsminnesförklarades även sträckan Totebo-Hultsfred. Riksanti
kvarieämbetet har också väckt fråga om att byggnads
minnesförklara även sträckan Verkebäck-Jenny.
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De fasta anläggningarna vid järnvägen VästervikHultsfred förvaltas av Förvaltnings AB Smålandsbanan,
medan Tjustbygdens Järnvägsförening ansvarar för tra
fiken på banan. Arbetet kring smalspåret har sedan
1995 till stora delar bestått av att rusta spår, vagnar
och byggnader. Insatserna har tack vare stöd från EG:s
strukturfonder kunnat ske snabbt och effektivt och har
genomförts i samarbete mellan länsstyrelsen, Kalmar
läns museum, berörda kommuner och FAS. Taken har
lagts om på i stort sett alla byggnader som förvaltas av
FAS. Vid flera stationer har mer omfattande restaure
ringar företagits, däribland i Verkebäck, Jenny, Ankars
rum och Västervik. På banan har arbetena bestått av
bl.a. slyröjning, slipersbyte, renovering av broar och
växlar, översyn av spårskarvar samt justering av spår
läget. Sommartid bedrivs tidtabellsbunden turisttrafik
på järnvägen. Flest resenärer har man vid Hultsfredsfestivalen, Sveriges största rockfestival. Under de sex
dagar som festivalen pågick år 2001 transporterade
man 45 000 personer! Beställningståg körs året runt
och olika paketarrangemang erbjuds.

Karlskrona varv

Projektidé - Tillgänglighet i två bemärkelser
Med varvsmiljö erna och varvsverksamheten i Karlskrona som utgångspunkt
skissas ett projekt som syftar till att förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten
förstås här i fysisk mening och vad gäller förståelighet. Den fysiska tillgäng
ligheten till varvsområdet är begränsad för allmänheten, bl.a. på grund av
olycksrisker och därför att delar av verksamheten är skyddsklassad. Möjlighe
ten att förstå varvsverksamheten är starkt beroende av förkunskaper och
tolkningsmöjligheter. Produktionen på ett varv ter sig för lekmannen ofta som
svårbegriplig: produktionsflödena är svära att följa, transporterna många och
logistiken svårtolkad. Projektet ska arbeta för att området ska bli mer tillgäng
ligt för allmänheten genom att arbeta med praktiska lösningar och förbättrade
pedagogiska metoder. Projektet har allmängiltighet genom denna dubbla pro
blematik. Många miljöer som människor av olika anledningar inte kan vistas i,
har värden som kulturmiljöer och det kan därför vara angeläget att tillgängliggöra dem på annat sätt. Många av de industriella verksamheter som är knutna
till industriminnen är på olika sätt abstrakta och komplexa, och därmed svår
tillgängliga. Förbättrade kulturpedagogiska metoder för sådana miljöer är an
gelägna.

Sammanfattning och motiv
Utvecklingen av transportsektorn är en viktig faktor i
industrialiseringen och svenska transportmedelsföretag
har haft en framträdande roll i svensk industri under
1900-talet, främst genom företag inom motorfordonsoch varvsindustrierna. Transportmedelsindustrin är en
av grenarna inom verkstadsindustrin och de stora sven
ska varv som växte fram under 1900-talet, hade ofta
startats som mekaniska verkstäder. Bland dem fanns
dock även företag som sprungit ur en äldre varvsverksamhet och produktion av seglande träskepp. Statens
och försvarsmaktens intresse för och direkta engage

mang i den inhemska varvsnäringen har under långa ti
der varit av största betydelse för varvsindustrin. Kul
men för den svenska varvsindustrin, som expanderade
efter första världskriget, nåddes under 1950- och 1960talen då Sverige intog rollen som en av världens le
dande skeppsbyggarnationer med upp till 10 % av allt
sjösatt tonnage i världen. I mitten på 1970-talet drab
bades de svenska varven av en djupgående kris och
trots betydande statliga insatser för att rädda bran
schen slogs flertalet av de svenska varven ut under
1970- och 1980- talen.
Karlskrona varv 43

Kvarvarande varvsindustri är idag koncentrerad till
ett fåtal produktionsanläggningar, inriktade på repara
tioner och militär nyproduktion. Sedan varvskrisen
tvingat flertalet av de svenska varven till nedläggning
har många av varvsmiljöerna genomgått stora föränd
ringar. Storvarvens ofta centrala läge i storstäderna har
gjort att attraktiva markreserver öppnats för exploate
ring då verksamheten lagts ned. Stora delar av dessa
varvsområden har idag bebyggts med bostäder, kontor
och serviceinrättningar. Det är därför svårt att finna
miljöer som mer genomgående präglas av och illustre
rar varvsindustrins historia, i synnerhet sådana som
ännu nyttjas för fartygsbyggeri. I Stockholm, Göteborg
och Malmö är varvsmiljöerna sargade, även om insat
ser har gjort för att bevara delar av varvens byggnader
och anläggningar.
Varvsmiljön i Karlskrona uppvisar en kontinuitet
från sent 1600-tal fram till dagens moderna varv, där
bl.a. dockanläggningar från 1700-talet fortfarande är i
fullt bruk. Vid Karlskronavarvet finns ännu en livaktig
varvsverksamhet med utveckling och produktion av mi
litära ubåtar och ytfartyg. Varvsmiljön vittnar om den
rationella skeppsbyggnadsteknik och utvecklade orga
nisation som praktiserades redan vid 1700-talets ör
logsvarv, men också om den svenska försvars- och
transportmedelsindustrins vidare utveckling fram till
idag och om statens betydande intressen i varvsnäringen.

Svensk varvsindustri - en kort historik
Örlogsskeppens historia inleddes på 1500-talet då
krigsfartyg bestyckade med kanoner började byggas. På
1620-talet blev Stockholms skeppsgård en av rikets
största arbetsplatser. Då Karlskrona grundades år 1680
flyttades huvuddelen av den statliga varvsverksamheten
över till den nya örlogsbasen. Sverige är ett kustland
och var under stormaktstiden i än högre utsträckning
än i dag beroende av sin kust. Utmed kusterna fanns en
hävdvunnen båtbyggartradition. Ett betydande skeppsbyggeri fanns bl.a. i Småland, Halland och Pommern,
men framförallt i Österbotten där stora delar av Sveri
ges handelsflotta byggdes och varifrån skeppstimmermän hämtades till örlogsvarven. Arbetet vid de stora
varven krävde tekniskt nytänkande och en rationell or
ganisation för att hålla samman tillverkningen av en
komplicerad produkt med många underleverantörer.
Från 1730-talet utvecklades den svenska handelssjöfarten till Asien och vid 1700-talets slut expanderade
handelsflottan när exporten av bl.a. trävaror, tjära och
sill ökade. 1800-talet blev de seglande träskeppens stor
hetstid och på många platser utmed Sveriges kust bygg
des träskepp vid olika småvarv. Under seklet kom de
seglande fartygen emellertid att få konkurrens från ång
båtarna som möjliggjorde mer regelbundna transporter
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och ökade transportkapaciteten genom sin fart. Under
1820- och 1830-talen tillverkades ett 60-tal ångbåtar
vid svenska varv och verkstäder och 1840 löpte det för
sta svenska järnskrovet av stapeln. Vid 1800-talets mitt
uppträdde ett antal företag som producenter av ångfar
tyg i stål. Motala verkstad med filial i Norrköping,
Bergsunds i Stockholm och Kedlers i Göteborg (senare
Götaverken) hade börjat som mekaniska verkstäder,
medan Nyköpings verkstad och Lindholmen i Göte
borg växte fram intill äldre varv. Kockums mekaniska
verkstad i Malmö och Eriksbergs mekaniska verkstad i
Göteborg började inrikta sin verksamhet mot ångfartyg
under 1870-talet.
Redan under slutet av 1800-talet tillverkades stora
tankfartyg vid flera svenska varv, men med undantag
för Lindholmens varv kunde inget av dem egentligen
mäta sig med sina konkurrenter i t.ex. Tyskland och
Storbritannien. Under första världskriget försvagades
de utländska varvens konkurrenskraft och de svenska
varven kunde hävda sig på den internationella markna
den. Vid denna tid övergick man från att tillverka ång
fartyg till att bygga motordrivna fartyg och under mel
lankrigstiden specialiserade sig de ledande varven på en
produktion av motortankfartyg. Under 1930-talet hade
de svenska varven en exportkvot på över 60 %. Vid se
kelskiftet 1900 gick också sjöförsvaret in i en intensiv
utveckling. 1902 skapades kustartilleriet. Vid de sven
ska örlogsvarven började kryssare, torpedbåtar, ubåtar
och pansarskepp tillverkas.
Eriksberg, Götaverken och Kockums växte på 1960talet till internationella storbolag framför allt genom
produktion av tankers. I slutet av 1950-talet byggdes
Uddevallavarvet ut och 1963 invigdes Arendalsvarvet.
Under efterkrigstiden hårdnade dock den internatio
nella konkurrensen på fartygsmarknaden och i många
länder ledde detta till att statsmakterna direkt eller in
direkt engagerade sig för att stötta varven. Den starka
specialiseringen vid de svenska varven blev en nackdel
då oljekrisen och en svag utveckling för världshandeln
ledde till en kraftigt minskad efterfrågan på större last
fartyg och tankers. Samtidigt medförde bl.a. löneut
vecklingen i Sverige en försvagad ställning på världs
marknaden. Mellan 1974 och 1977 nästan halverades
den svenska varvsindustrins produktionsvärde. Varvs
krisen bemöttes med kraftiga statliga åtgärder, vilka
dels tog sig uttryck i åtskilliga miljarder i statligt stöd,
dels i förstatliganden av varven, främst genom bildan
det av Svenska Varv AB 1977.
Åtgärderna till trots tvingades de svenska storvarven
lägga ned under 1970- och 1980-talen och idag återstår
endast Kockums som utvecklar, bygger och reparerar
ubåtar och ytfartyg vid varven i Malmö och Karls
krona, medan Götaverken Cityvarvet är ett renodlat re
parationsvarv.

Karlskronavarvets
historia
Under 1600-talet etablerade
Sverige sig som en stormakt som
=%
innefattade Finland, Estland,
Lettland samt områden i norra
Tyskland. Därmed uppstod ett
behov av en flottbas i Sydsverige
för att behålla greppet om Öster
sjön och de många provinserna.
Man behövde också en hamn
som var isfri så tidigt som möj
ligt för att kunna möta den
danska flottans övertag. Ar 1680
utfärdade Karl XI grundläggningsprivilegier för staden Karls
krona. Samma år inleddes arbe
tena med örlogsbasen och befäst
ningarna enligt Erik Dahlbergs
planer. De första varvsplatserna i
Karlskrona utgjordes av enkla
anläggningar med skeppsbäddar
för nybyggnation, kölhalningsbroar för underhåll och repara
tion, samt enkla verkstads
byggnader. Den ursprungliga
varvsplatsen från 1680-talet
finns idag intakt med både bädd
och broar. Relativt snart uppför
des ett par större byggnader för
repslageri och reptjärning. På
1710-talet påbörjades arbetena
med att spränga ut den första
reparationsdockan. För
torrläggningen av dockan fick
speciella handdrivna paternosterverk uppföras. Under varvets för
sta 40-åriga period var personal
styrkan närmare 500 man. Var
Stadsfästningen Karlskrona 1683. Plan ritad av fortifikationsofficeren Carl Magnus Stuart och signerad
vet var därmed rikets största ar
av Erik Dahlbergh. © Krigsarkivet.
betsplats.
Vid mitten av 1700-talet hade
Karlskrona vuxit till den tredje
1856 hade endast en del av anläggningen förverkligats.
största staden i landet. Vid samma tid anlades en ny
Arsenalens form gav förutsättningar för en striktare ar
svensk befästning, Sveaborg utanför Elelsingfors. Där
betsdelning och ett standardiserat skeppsbyggeri. År
konstruerades en jättelik torrdocka för vinterförvaring
1781 utsågs Fredrik af Chapman till varvschef. Han
av ett tjugotal galärer, för att minska problemen med
tog möjligheterna till vara och omorganiserade varvsde kostbara örlogsfartygens korta livslängd. I Karls
produktionen till en i det närmaste ”löpande band”krona påbörjades år 1757 byggandet av en gigantisk
produktion med en serietillverkning av större linje
dockanläggning. Den solfjädersformade arsenalen
skepp som fortsatte fram till 1830-talet.
skulle rymma 31 torrdockor, två yttre svajningsrum
Under 1800-talet stagnerade skeppsbyggeriet vid
och två mastkranar. På 1780-talet utvidgades planerna
Karlskronavarvet, som dock behöll huvudansvaret för
med tre stora inventariekammare. Arbetet med arsena
rustning och underhåll av flottans fartyg. Varvsverklen pågick under mer än hundra år och då det avbröts
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Torrdocka på Trossö med gamla mastkranen från tidigt 1800-tal i bak
grunden. Bilden troligen från omkring 1970.
Foto: Pål-Nils Nilsson. © RAÄ.

Beskrivning av Karlskronas
varvsmiljöer

samheten koncentrerades till femfingerdockan och i an
slutning till denna byggdes också en ny stor docka.
Örlogsflottan bestod långt in på 1800-talet till största
delen av träfartyg och de äldre anläggningarna vid
Karlskonavarvet var tillräckliga. Under 1870-talet mo
derniserades dock varvet kraftigt med flera nya verkstä
der och hallar avsedda för stålskrovsteknik.
Den stora moderniseringsprocessen av den svenska
flottan under tidigt 1900-tal, innebar en ökad produk
tion och kapacitetsuppbyggnad för örlogsvarvet, även
om de större fartygen byggdes vid andra varv.
Ar 1961 delades Örlogsbasens varv och övriga an
läggningar upp på det civila Karlskronavarvet AB och
Örlogsbasen med hamn. 1989 slogs Kockums och
Karlskronavarvet samman till ett företag inom Celsius
gruppen. Celsius som 1987 hade bildats ur Svenska
Varv hade även förvärvat bl.a. Försvarets Fabriksverk
och Bofors. Celsius sålde dock Kockums till den tyska
koncernen Howaldtswercke-Deutsche Werft AG som
nu, genom Kockums, bedriver utveckling och produk
tion av militära ubåtar och ytfartyg på Karlskrona
varvet. Varvet är en av Karlskronas största arbetsplat
ser med över 400 anställda.
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Ett första provisoriskt varv med två stapelbäddar och
två brobänkar, två smedjor och fem materialbodar anlades på Vämö, men redan på 1680-talet flyttades var
vet från Vämö till Trossös södra sida. Där uppfördes
bl.a. de båda kölhalningsbroar som ännu finns kvar.
Kölhalningsbroarna användes för att kränga fartygen
då arbete under vattenlinjen skulle utföras. På platsen
finns även skeppsbädden, torpedbåtsslipen, båtskjul
och den s.k. Hokvinden. Denna byggnad var ursprung
ligen en pålinhägnad bassäng som användes för förva
ring av skeppsvirke som vid mitten av 1700-talet om
byggdes till båthus.
Vid sekelskiftet 1700 flyttade delar av varvsverksamheten ut på Lindholmen söder om Trossö. På Lind
holmen anlades en skeppsdocka samt en 300 meter
lång repslagarbana i två våningar. Dockan är ännu i
bruk, medan repslageriet lades ner på 1960-talet efter
nästan 300 års verksamhet. Dockans första pumphus
med handdrivna paternosterverk, ersattes år 1848 av
dagens pumphus som ännu inrymmer en ångmaskin,
trots att tömningen av dockan sedan 1944 sker med
eldrivna pumpar. 1756 anlades en stapelbädd som
några år senare överbyggdes med ett stort skeppsskjul,
så att skrov, virke och arbetare skyddades från
klimatpåverkan. Wasa skjul användes för uppläggning
av båtar m.m. fram till 1970-talet och brukas i viss
mån fortfarande. På Lindholmen finns också ett flertal
stora magasinsbyggnader uppförda från 1700-talets
slut till 1800-talets mitt - virkesskjul, hampförråd,
inventariekammare och basplatsskjul.
Stumholmen och omkringliggande öar öster om
Trossö började bebyggas vid slutet av 1600-talet. Flär
uppfördes senare bl.a. bageri och andra produktionsbyggnader. Flär finns också det stora slup- och barkassskjulet som är 60 x 60 meter i fyrkant. Det uppfördes
1786 och konstruerades med ett mycket speciellt tak
som samlar upp regnvatten.
Vid mitten av 1700-talet utökades varvet mot väster
då den stora sjöarsenalen började byggas. Det västra
varvet kom sedan att utgöra kärnområdet i varvsanläggningen och det är i detta område som dagens

varv är beläget. Västra varvet avgränsas från staden
med en mur och längs varvsmuren ligger en rad mindre
verkstäder. På västra varvsområdet finns i övrigt en
mängd byggnader för olika ändamål och av olika ålder
som exempelvis den intakt bevarade mastkranen från
det tidiga 1800-talet, institutionsbebyggelse från slutet
av 1800-talet och verkstadsbyggnader från 1900-talet.
Femfingerdockan utgör en del av den stora arsenalen
som aldrig kom att utbyggas enligt de ursprungliga pla
nerna. Till femfingerdockans anläggning hör svajnings
rum, mastkran, pumphus och verkstäder.
Inom Karlskronas varvsområde finns inte bara bygg
nader förknippade direkt med varvsverksamheten utan
också andra viktiga anläggningar som kajer, broar, dykdalber, slipar och försvarsanläggningar. Varvsmiljön
och dess historia är naturligtvis också intimt samman
kopplad med örlogsflottans övriga anläggningar, med
förläggningar och tillverkningsställen, med befästnings-

anläggningar och institutioner och med hela Karls
krona stad.

Utvecklingsarbete i Karlskrona
Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 på UNESCOis
världsarvslista. Kring utvecklingen av världsarvet
Karlskrona samverkar många parter, bl.a. Karlskrona
kommun, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk,
Blekinge läns museum, Länsstyrelsen, Statens sjöhisto
riska museer/Marinmuseum och Riksantikvarieämbe
tet. Karlskrona kommun driver under perioden 20002002 ett projekt för att tillvarata och utveckla möjlig
heterna med världsarvsstatusen. Projektet syftar till att
initiera och få igång arbetet med världsarvsfrågor inom
kommunens skilda verksamhetsområden som skola, ut
bildning, turism, stadsmiljö- och kulturfrågor.

Slup- och barkasskjulet, uppfört 1786 på Stumholmen i Karlskrona. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.
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Grimetons radiostation. Kortvågsantenn i förgrunden. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Grimetons radiostation

Projektidé - Kunskapsöverföring för drift, vård och underhåll
av teknisk utrustning
Projektet syftar till att utveckla metoder för ett långsiktigt säkerställande av
den tekniska utrustningen vid radiostationen. Att bibehålla radiosändaren så
att den fungerar även i framtiden betraktas som en nyckelfråga för bevarande
arbetet vid stationen. Bevarandet av den tekniska anläggningens funktion be
handlas utifrån ett kulturarvsperspektiv. Centrala frågeställningar rör förhål
landen kring detaljer och helhet, teknisk funktion och teknisk användning, un
derhåll och vård, samt hur kunskapsöverföringen skall säkras vid ett industri
minne där specialistkunskaper till stor del är avgörande för såväl drift som un
derhåll av utrustningen. Kunskapsöverföring bedöms som den viktigaste förut48 Berättelser om vårt samhälles historia

sättningen för att säkra bevarandet av den tekniska funktionen. Att utveckla
medel och metoder för att åstadkomma kunskapsöverföring avseende den me
kaniska utrustningen, den elektriska utrustningen samt drift och underhåll av
sändaren är därför av största betydelse i projektet. Projektet förväntas ut
mynna i en preciserad strategi för hur den tekniska funktionen långsiktigt
skall kunna säkras vid Grimetons radiostation samt till att utveckla metoder
för detta men också i en fördjupad diskussion om den tekniska funktionens av
görande betydelse för många industriminnens kulturhistoriska och pedago
giska värde. Problematiken äger relevans för en stor mängd industriminnen,
där rutiner för drift och underhåll många gånger är beroende av ett litet antal
personer med särskilda teoretiska, yrkes- och i vissa fall hantverksmässiga kun
skaper. Resultatet blir förhoppningsvis att den tekniska funktionen kan
komma att bestå - vid Grimetons radiostation och på andra anläggningar.

Sammanfattning och motiv

Radiokommunikationens historia

Under de senaste 150 åren har tele- och radioteknik
och senare elektronik revolutionerat möjligheterna till
kommunikation. Från sekelskiftet 1900 utvecklades
radiotekniken för olika fält. Först för radiotelegrafi,
under 1920- och 1930-talen som radiotelefoni och
rundradio, under 1950-talet och framåt som TV och
mobiltelefoni. Radioteknik i olika former utgör idag en
självklar del av vår vardag. Radioteknikens svenska
historia speglas bl.a. av de storradiostationer som bygg
des omkring 1920-talet och som ännu till vissa delar
utnyttjas för olika typer av radiotrafik: Motala, Karls
borg och Grimeton.
Grimetons radiostation representerar denna dimen
sion av teknikhistoria, som är symbolisk och väsentlig
för 1900-talet, alltså kommunikation och radioteknik.
Det är ett område där Sverige alltjämt är internationellt
framstående. Grimetons radiostation är den enda i värl
den som har kvar en 200 kW Alexandersson-alternator,
en högfrekvensgenerator för radiokommunikation på
långvåg. Sändaranläggningen är komplett och funk
tionsduglig, och kan startas för att sända meddelanden
på samma sätt som när den var i drift. Tekniken var, då
den infördes på 1920-talet, avgörande för möjligheten
att per radio snabbt och säkert sända långväga medde
landen. Radiostationen i Grimeton fick en ökad bety
delse under andra världskriget, då många andra förbin
delser med Europa och USA blev avbrutna.

Historien om industrisamhället är i hög grad även be
rättelsen om ett kommunikationssamhälle. Inom radio
tekniken, som i stycken har drivits framåt av militära
behov, har under de senaste 150 åren en mängd olika
innovationer, tekniker och funktioner utvecklats, modi
fierats och ”korsbefruktats”, som alla bidragit till män
niskors möjligheter att kommunicera.
Fram till sekelskiftet 1900 var telegraf- och telefon
trafiken trådbunden. Den första telegraflinjen i Sverige
anlades 1853 och under 1880- och 1890-talen började
ett telefonnät utvecklas. Samtidigt hade vetenskapsmän
som Maxwell och Hertz lyckats påvisa att det finns
elektromagnetiska vågor som ”trådlöst” kan överföra
energi. 1896 sände italienaren Guglielmo Marconi det
första radiotelegrammet, för att 1901 lyckas sända ett
meddelande tvärs över Atlanten. I Sverige installerades
gnistradiostationer av Marconis typ på örlogs- och
handelsfartyg för att öka säkerheten till sjöss. 1913
hade Sverige 47 fartyg med radiotelegraf.
Under första världskriget aktualiserades Sveriges be
hov av att självständigt kunna kommunicera med värl
den. År 1918 togs Karlsborgs radiostation i bruk i för
hoppning att man skulle klara radiotrafik ända till
Amerika, men man lyckades endast upprätta sporadi
ska förbindelser. Efter kriget beslöt man därför att byg
ga en ny storradiostation och 1923 infriades förhopp
ningarna genom Grimetons radiostation i Halland.
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1906 sändes världens första rundradioprogram i
USA, med hjälp av en högfrekvensgenerator skapad av
den svenskfödde ingenjören Ernst Alexandersson.
Alexandersson-alternatorn utvecklades vidare under
1910-talet och blev den typ av radiosändare som instal
lerades på Grimetons radiostation. Stationen användes
för radiotelegrafi, men privata och utländska rund
radioutsändningar kunde avlyssnas i Sverige under
1910- och 1920-talen. 1923 beslutade riksdagen att ett
sändarnät för rundradio skulle byggas upp och drivas i
statens regi och 1925 inleddes reguljära sändningar.
Man beslutade att licensavgiften skulle vara låg efter
som man insåg det nya mediets folkbildande möjlighe
ter. 1927 togs Motala långvågssändare i drift och tio år
senare, 1937, fanns över en miljon radiolicenser.
Fram till 1920-talet hade man använt sig av extremt
långa våglängder för radiotrafiken, men under detta de
cennium började man i större utsträckning experimen
tera med kortvågsradio. På 1930-talet och under andra
världskriget ökade antalet telegramsändningar och allt
fler av dem överfördes via kortvågssändare.
Under 1930-talet började radiotelefoni nyttjas inom
sjöfarten, militären och polisen. Vid tiden för andra
världskriget gjordes stora framsteg inom elektronik och
radioteknik, bl.a. utvecklades radarn. 1944 installera
des den första FM-sändaren i Sverige. Frekvensmoduleringen, FM, innebar ett stort kliv framåt för ljud
kvaliteten jämfört med den amplitudmodulering, AM,
som tidigare använts. Den nya tekniken krävde dock
många fler sändare, eftersom de hade en begränsad

Grimetons radiosta
tion. Manövertavla
för 200 kW Alexanderson långvågsändare/alternator.
Foto: Bengt A. Lund
berg, RAÄ.
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räckvidd. Från att tidigare ha haft ett fåtal sändare med
ett riksprogram fick Sverige en mängd FM-sändare med
många olika program.
Världens första trådlösa transatlantiska bildsänd
ning gjordes från Amerika till Sverige 1924 av Alexan
dersson, som kom att bli en pionjär även på detta fält
inom radiotekniken. Den första TV-sändningen i Sveri
ge gjordes 1949 och 1956 startade de reguljära utsänd
ningarna. Samma år invigdes det första mobiltelefon
systemet i Sverige, men utvecklingen tog fart först från
1981 då det nordiska mobiltelefonsystemet togs i bruk.
År 1957 sköts världens första kommunikationssatellit
upp och från 1970-talet ökade satellitsändningarna.
Satellitburen trafik används idag för i stort sett all slags
telekomm unikation.
Idag finns en mängd användningsområden för radio
tekniken. Flera av dem utgör en självklar del av vår
vardag: rundradio, TV, mobiltelefoni och radionavigering. Trots den dynamiska utvecklingen är radioteknik
ens grundprincip, att information överförs genom en
modulering av en bärvåg, densamma som tidigare.

Grimetons radiostations historia
1920 beslutade riksdagen att en svensk långvågssändarstation och en station för mottagning skulle byggas
av Telegrafverket. Bakgrunden var erfarenheter från
första världskriget, då det visade sig att de befintliga
kabelbundna telegrafförbindelserna över Atlanten fung
erade dåligt. Placeringen var beroende av att hela våg-

Grimetons radiostation.
Antenntorn för multipelantenn.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

utbredningsvägen till mottagarstationen i New York
skulle gå över öppet vatten - söder om Norge, norr om
Danmark och Skottland. Grimeton, ca 1 mil öster om
Varberg, låg precis så. De öppna landskapen omkring
gav dessutom fri passage för radiovågorna. Namnet
Grimeton var också lätt att uttala, även på engelska.
”Storradiostationen”, som den kallades, började
byggas 1922 och sista delen, de sex antenntornen, stod
klara 1924. Den 1 december 1924 gick stationen i tra
fik på 16,1 kHz (våglängden ca 18,6 km) med anrops-

signal SAQ. Sändaren konstruerades av den svensk
födde ingenjören Ernst Alexandersson. Han var en pi
onjär inom radiotekniken, utbildad i Sverige och Tysk
land, men till största delen verksam i USA. Sammanlagt
byggdes 20 sändare av General Electric av samma typ
som den i Grimeton, men bara 18 sattes upp på nio
olika platser.
Den svenska mottagarstationen för trådlös telegrafi
över Atlanten byggdes i Kungsbacka. Både sändarstationen i Grimeton och mottagarstationen stod i förbinGrimetons radiostation 51

delse med Göteborgs telegrafstation där inkommande
och avgående telegram expedierades. Trafiken nådde
sin höjdpunkt under andra världskriget. Stationen var
då av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kom
municera med utlandet, då många kablar var avskurna.
Grimeton spelade en roll i de interkontinentala förbin
delserna t.o.m. andra världskrigets slut - men redan
före kriget hade kortvågstekniken egentligen konkurre
rat ut långvågstelegrafin.
Det fanns ett användningsområde för långvågssändaren ända till mitten av 1990-talet, nämligen för
svarets behov av att kunna sända meddelanden till ubåtar. Det är det som gjort att Grimetons Alexandersson-alternator finns kvar, välbevarad och i körbart
skick, även i dag.
Stationen har även använts för radio- och telekom
munikation av andra slag.

Beskrivning av anläggningen
Anläggningens kärna - själva långvågssändaren - är in
takt bevarad och funktionsduglig. Den viktigaste delen
i sändaren är en växelströmsgenerator (alternator),
konstruerad av Ernst Alexandersson.
Anläggningen i Grimeton utgörs av stationshuset
och antennparken, som består av sex stycken 127 m
höga antenntorn. Tornen är placerade med 380 meters
mellanrum och högst uppe sitter 46 meter långa tvär
armar som bär upp de åtta (ursprungligen tolv) trådar
som matar ner energi i de sex vertikala strålande ele
menten. Antennparken syns vida omkring och är ett
viktigt landmärke.
Stationshuset fick en stildräkt i enkel nyklassicism
av arkitekt Carl Åkerblad. Stationshuset är välbevarat
och nästan allt som byggdes på 1920-talet finns ännu
kvar. Även den gamla brandbilen, en Chevrolet från
1931, finns kvar på stationen, tillsammans med bensin
pumpen på gårdsplanen.

Grimetons radiostation, stationshuset.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.
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För de anställda på stationen byggdes bostäder i
form av enfamiljshus strax intill anläggningen. Motta
garstationen i Kungsbacka, även den ritad av Carl
Åkerblad, finns också kvar. Telegrafstationen var in
rymd i Televerkets huvudanläggning i Göteborg.
Byggnaden finns kvar, men själva telegrafstationen är
ombyggd.
I Grimeton finns även, på samma område som stor
radiostationen, en modern antennpark för en mängd
olika typer av radiokommunikation, bl.a. en radio- och
TV- station.

Utvecklingsarbete kring Grimetons
radiostation
Grimetons radiostation ägs av Telia Mobile AB. 1996
bildades föreningen Alexanders vänner av tidigare an
ställda vid radiostationen och andra intresserade. För
eningen verkar för att bevara och levandegöra den
äldre tekniken. Radiostationen visas kvällstid under
högsäsong och övrig tid efter överenskommelse. Radio
stationen förklarades som byggnadsminne 1996 och
blev utnämnd till Årets industriminne av Svenska
industriminnesföreningen 1998. Frågan har väckts om
att nominera Grimeton till UNESCO:s världsarvslista.
Många aktörer är engagerade i utvecklingsarbetet av
Grimetons radiostation. Förutom Telia Mobile AB, För
eningen Alexanders vänner och Länsstyrelsen i Hal
lands län finns bl.a. Varbergs kommun, Riksantikvarie
ämbetet, Telemuseum, Hallands länsmuseum, Högsko
lan i Halmstad med bland de aktiva. Utvecklingsarbetet
handlar, förutom insatser för att bevara radiostationen,
bl.a. om att planera för ett radioteknikcentrum - Iternia - som skall byggas i anslutning till den gamla radio
stationen. Centret kommer bl.a. att innehålla interak
tiva utställningar om radioteknikens principer och his
toriska utveckling.

Sjuhäradsbygdcns textilindustri

Flygbild över Borås från slutet av 1920-talet. Källa: Borås kommun.

Projektidé - Människa, kunskap, produkt
Projektet utgörs av en studie med utgångspunkt i relationen mellan människa,
kunskap och artefakt. Genom exemplet bomullsindustrin studeras tre olika ni
våer av artefakter: produkten/föremålet, produktionstekniken och arkitektu
ren, samt samband och beroende dem emellan. Människan påverkar och för
ändrar sin omgivning. I fokus för den kunskapen finns relationen mellan män
niskan och kunskapens objekt. Objektet är i detta fall den omgivning som
människan omvandlar och de konstgjorda ting - artefakter - som hon därvid
introducerar i världen.
Studien utgår från de problemlösningar som uppstått inom bomulls
industrin. I dagens undersökningar av design granskas vanligtvis utförandet av
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artefakten. I projektet kommer stor vikt att läggas vid det förberedande sta
diet: den process som egentligen är det avgörande stadiet för föremålet/tekni
ken/byggnaden, nämligen skissen, planlösningen och modellen. Undersök
ningen omfattar tre nivåer av artefakter med utgångspunkt från föremålen/pro
dukten, bomullsindustrins produktionsteknik och arkitekturen. Genom att stu
dera hur dessa samverkar kan man komma närmare en helhetsbild och få en
djupare förståelse för föremålens och arkitekturens uttryck i relation till
produktionstekniken. Arbetet avgränsas till att omfatta bomullsindustrins ut
veckling i Sjuhäradsbygden i ett antal fallstudier.
Projektet kommer att ge en djupare förståelse för sambandet mellan kun
skap och föremål, produktionsteknik och arkitektur. Resultaten kommer t.ex.
att kunna användas för att fördjupa förmedlingen kring textilhistorien i Sju
häradsbygden samt för att bättre hitta och tolka de spår som har specifika
industrihistoriska och produktionshistoriska ursprung i de fysiska miljöerna.
Kunskapen och analysen av sambanden som metod kan överföras och tilläm
pas som utgångspunkt för studier av andra branscher, miljöer och produkter.

Sammanfattning och motiv
Liksom i många andra europeiska länder står textilin
dustrin i Sverige som symbol för den tidiga industriali
seringen med mekanisering av produktionen, anläg
gandet av fabriker och industriella produkter tillgäng
liga för en stor marknad av konsumenter. Textil
industrin hade en stor ekonomisk betydelse under
1800-talet, och under hela 1900-talets första hälft ut
gjorde antalet anställda inom teko-industrin 15 % av
det totala antalet industrianställda i Sverige. Vid mitten
av 1900-talet var Sverige i princip självförsörjande i
fråga om textil- och beklädnadsvaror, undantaget råva
ruimporten. Omkring 1960 genomgick textilindustrin
en genomgripande strukturrationalisering och från
1970-talet har branschen gått kraftigt tillbaka i Sverige.
Teko-industrins produkter, brukas ändå dagligen av oss
alla, även om de är tillverkade i utlandet. Svenska tekovaror exporterades dock 1999 till ett värde av 12,7 mil
jarder kronor, vilket är mer än vad exporten av svensk
järnmalm, svensk musikindustri och svenska drycker inklusive Absolut Vodka - inbringade - tillsammans.
Textilindustrin är också en industribransch som till
stora delar förlitat sig på kvinnlig arbetskraft, men där
också förhållandet mellan kvinnors och mäns yrkes
roller varierat i olika tider. Under 1930-talet arbetade
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mer än hälften av landets kvinnliga industriarbetare
inom textilindustrin. Under vissa perioder var andelen
invandrare, t.ex. inom konfektionsindustrin i Borås un
der 1950- och 1960-talen, mycket högt.
Under 1700-talet fanns en omfattande linhantering i
landskap som Hälsingland och Ångermanland. I början
av 1800-talet trängdes linet ut som råvara av bomullen
och den svenska textilindustrin kom att växa fram i
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, i Norr
köping samt i Västsverige. I dessa områden fanns till
gång på vattenkraft och närhet till importhamnar. De
var belägna i närheten av marknaden eller hade en äld
re textil tradition. Då textil- och beklädnadsindustrin
expanderade och spreds under 1800-talet och 1900-talets första hälft stärkte dessa centra sina positioner,
men när branschen gick tillbaka i Sverige under 1900talets andra hälft förlorade de alla stora delar av sin
textilindustri. Sjuhäradsbygden med Borås har dock
lyckats behålla sin ställning som textilregion i Sverige.
Sjuhäradsbygden intar också en särställning beträf
fande antalet bevarade textilindustrimiljöer, även om
sådana miljöer står att finna på många andra platser
som t.ex. utmed Strömmen i Norrköping, vid Krok
slätts fabriker i Mölndal, vid Barnängens fabriker och

Dagens textilindustri: skjortsömmerska vid Eton. Foto: Jan Berg © Textilmuseet i Borås.

Stockholms bomullsspinneri och väveri i Stockholm,
vid Ströms bro utanför Gävle eller på Forssa linspinneri
i Hälsingland.
I Sjuhäradsbygden finns en lång tradition av textil
hantering. I detta område återfinns fabriker och miljöer
som kan illustrera stora delar av den svenska textil
industrins historia och dessutom en i högsta grad le
vande kultur relaterad till textil produktion och hante
ring. Samtidigt utgör området ett exempel på en indu
striregion med lång historisk kontinuitet, där en protoindustriell struktur följts av en stark industriell expan
sion. Sjuhäradsbygden är också ett område där en viss
näringsgren genomsyrar en hel bygd, dess människor
och miljöer. Den flexibilitet som följer av en rikt diffe
rentierad, utspridd och till stora delar småskalig både
företags- och byggnadsstruktur, har medverkat till att
såväl den textila traditionen som textilindustrins bygg
nadsbestånd till stora delar kan avläsas och förstås i
Sjuhäradsbygden.

Sveriges textilindustri - en kort historik
Under 1700-talet betraktades Sveriges importberoende,
bl.a. av textilier, som ett allvarligt problem av stats

makten. Genom att gynna etablering av manufaktur
verk och införa importrestriktioner, sökte man öka den
inhemska textilproduktionen. Klädesfabriker för krigs
maktens behov anlades bl.a. i Norrköping och Göte
borg. Det blev dock södra Västergötland, framförallt
Sjuhäradsbygden, som kom att utvecklas till den sven
ska textilindustrins kärnområde. I detta område fanns
en äldre tradition av saluslöjd och gårdfarihandel som
under 1700-talet utvecklades till hemindustri och under
1800-talet även till fabriksindustri. Hemindustrin kom
dock att fortleva parallellt med fabriksindustrin fram
till mitten av 1900-talet.
Under början av 1800-talet mekaniserades spinneri
erna delvis. Norrköpings produktion av ylle mång
dubblades och staden kom länge att dominera ylletextiltillverkningen. Den billigare importerade bomullen
började samtidigt att utkonkurrera linet och närheten
till importhamnar gav en viss konkurrensfördel till
Västsverige då det gällde etablering av bomullsindustri.
1842 hävdes Englands exportförbud av textilmaskiner.
Mekaniserade spinnerier och väverier kunde etableras
med hjälp av importerade textilmaskiner och ångma
skiner. Etableringarna skedde främst i de traditionella
textilindustriområdena, dvs. i storstäderna, i Norrkö
ping, i Göta älvdalen och i Sjuhäradsbygden.
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Under andra hälften av 1800-talet genomgick textil
industrin en strukturell omvandling i och med att pro
duktionen i stort sett mekaniserades och övergick i fab
riksindustri. Denna förändring hör samman med till
gången till och användningen av nya maskiner. Vid
1850-talets mitt kom det breda genombrottet för meka
niserade väverier som var inriktade på nya marknader.
Den agrara revolutionen medförde inkomstökningar
för stora delar av befolkningen som i sin tur ledde till
en ökad konsumtion av textilier och i synnerhet grövre
textilier. Från 1850-talet bröts den tidigare starka bind
ningen till hemindustrin, framför allt inom bomullsin
dustrin. De nya fabrikerna lades i närheten av städerna.
I Sjuhäradsbygden utvecklades modern fabriksindustri
både inom bomulls- och ylleindustrin och i Norrköping
fanns redan en etablerad fabriksmiljö där mekaniserade
fabriker växte upp bredvid de gamla. Men även i t.ex.
Göteborg, Malmö, Uddevalla, Borås och Gävle anlades
bomullsfabriker vid sidan av de äldre yllefabrikerna.
Under första hälften av 1900-talet spreds och expan
derade textilindustrin, främst genom de framryckande
trikå- och konfektionsbranscherna. Antalet anställda
flerdubblades. Elektrifieringen medgav en friare lokali
sering och textilbranschen spreds därmed geografiskt
men samtidigt tillfördes de tidigare etablerade textil
regionerna ytterligare företag, varför deras dominans
kom att bestå. Ett antal större företag och koncerner
skapades, som byggde storskaliga fabriker där många
olika tillverkningsmoment integrerades.
Efterkrigstiden innebar en nedgångs- och omstruktureringsperiod för den svenska textilindustrin. Importen
ökade och många företag slogs ut. Ylleindustrin drab
bades hårdast och i tidigare centra som Göteborg och
Norrköping var textilindustrin inte längre en domine
rande näring. Mellan 1950 och 1990 minskade syssel
sättningen inom Sveriges teko-industri från 114 000 till
15 000 människor. Den svenska textilkonsumtionen
täcks idag till största delen av import, men svenska fö
retag med en specialiserad produktion har ännu idag
internationell konkurrenskraft.

Sjuhäradsbygdens textila historia
Textilindustrins koncentration i Sjuhäradsbygden (häradena Gäsene, Ås, Veden, Mark, Bollebygd, Kind och
Redväg i södra Västergötland) har sitt ursprung i en
äldre tradition av hemslöjd och gårdfarihandel. Redan
under medeltiden tillverkades olika slöjdprodukter i
järn, trä och textil för avsalu. Gårdfarihandlare, ”knal
lar”, sålde varorna vid dörren, på marknader och i
fasta bodar ända upp till mellersta Norrland. För att få
kontroll över den illegala landsbygdshandeln lät stats
makten 1622 anlägga Borås stad. Gårdfarihandlarna
skulle bli stadsbor. De skulle få resa runt i trakten och
köpa upp vad som tillverkades i gårdarna, förtulla va
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rorna i Borås och sedan sälja dem var de ville. Det var
dock i praktiken omöjligt att kontrollera handeln.
Traktens bönder bosatte sig officiellt i staden, men hade
kvar sina gårdar och forsatte sina handelsresor, även
med otullade varor.
På 1700-talet skapades en regelrätt hemindustri ge
nom att kapitalstarka knallar och köpmän blev förläg
gare och lade ut vidareförädlingen av sina råvaror på
lönearbetare i hemmen. Vid 1800-talets början koncen
trerades den textila förläggarverksamheten till Viskans
och Häggåns dalgångar. Importerad bomull började er
sätta den dyrare inhemska linråvaran. Spinningen me
kaniserades delvis redan under 1800-talets första de
cennier och förlädes till särskilda spinnerier, medan
vävningen sysselsatte tusentals väverskor i hemmen.
På 1830-talet anlades det första mekaniserade bomullsväveriet i Sverige i Rydboholm vid Viskan en mil ned
ströms Borås. Genombrottet för mekaniserad vävning
dröjde dock till seklets mitt. En stor del av de mekani
serade bomullsväveriernas produktion avsattes region
alt, men viktiga marknader fanns även i östra Mellan
sverige, Bergslagen och utmed Norrlandskusten, dvs.
de tidigt industrialiserade regionerna. Vid slutet av
1800-talet expanderade textilindustrin, storleksmässigt
och geografiskt, genom en mängd samverkande fakto
rer som näringsfrihetens införande, utbyggnaden av
järnvägsnätet, ökad konsumtion, vattenturbiner, ång
maskinens och mot sekelskiftet 1900 elektricitetens ge
nombrott.
Omkring 1900 började hemvävningens produkter i
allt högre utsträckning att tillverkas maskinellt. En väx
ande arbetarskara fick arbete på fabrik istället för i
hemmet. Vid denna tid började firmor för trikåtillverkning och konfektionssömnad också att etablera sig i
området, främst i Borås. De organiserade sin produk
tion genom både fabriks- och hemarbete. Enligt en ut
redning om hemindustriarbetets omfattning 1917 åter
fanns 60 % av landets alla hemarbetare, som arbetade
för en fabrik, i Sjuhäradsområdet. De nya firmorna
startade ofta postorderförsäljning. Postorderförsälj
ningen expanderade och år 1952 fanns det 300 sådana
företag bara i Borås. Under första halvan av 1900-talet
ökade antalet anställda vid fabrikerna och arbetet kon
centrerades till fabrikerna. Hemvävningen upphörde i
stort sett och istället utvecklades en mängd mindre
väverier. De större textilföretagen byggde upp stora fa
briksanläggningar som integrerade flera moment färgning, vävning och ibland även konfektionssömnad.
Under 1950- och 1960-talen blev bristen på arbetskraft
besvärande för textilföretagen. Arbetskraftsinvandring
en löste delvis problemet och invandringen till Sjuhär
adsbygden kom att bli större än till de flesta andra re
gioner i Sverige.
Nedgången kring 1970-talet drabbade även Sju
häradsbygdens textilindustrier hårt. Många större före-

Borås Wäfveri AB, Rydaverket. Rubber
belt-maskiner som behandlar textil mot
krympning, s.k. sanforisering. Ur Borås
Museums arkiv.

tag flyttade sin tillverkning utomlands, men tvingades
ändå till konkurs och nedläggning vid mitten av 1970talet. Sjuhäradsbygden har dock genom en kombina
tion av småskalighet och differentierad produktion,
vissa starkt specialiserade företag och textilvaruhandel
lyckats behålla sin ställning som Sveriges textilregion.
Många företag ägnar sig idag åt design, import samt
distribution av textilvaror och merparten av all handel
med textil i Sverige passerar området.

förebild återfinns t.ex. vid Åkerlunds bomullsspinneri i
Borås (nuvarande Textilmuseet) och vid Kungsfors
spinneri i Skene. Då en konfektionsindustri växte fram
kring sekelskiftet 1900 byggdes konfektionsfabriker
inne i samhällen och städer. Ett flertal finns i Borås så
som Oscar Jacobsson, Merkur och AB Magni, ett annat
exempel är J.A. Petterssons i Målsryd. Vid den stora
expansion som skedde under 1930-, 40- och 50-talen,

Beskrivning av området
I Sjuhäradsbygden återfinns textilindustrimiljöer av alla
slag: spinnerier, väverier, färgerier, trikå- och konfek
tionsfabriker. Därutöver finns även andra byggnader
och miljöer med anknytning till den textila näringen:
förläggargårdar, arbetarbostäder, försäljningsställen,
postorderföretag och underleverantörer till textilindu
strin. I området finns en mängd storskaliga fabriks
komplex, men många av områdets textilfabriker åter
finns också i mer anspråkslösa byggnader på landsbyg
den, i bostadsområden eller industriområden.
Förläggarsystemet avspeglas genom Sjuhäradsbygdens många stora förläggargårdar, där t.ex. Källäng
och Salgutsered är karaktäristiska exempel som visar
gårdarnas utseende och funktion. S.k. textilkvarnar
som vid Ätradals yllefabrik i Blidsberg eller Halla Textil
i Överlida, byggda omkring 1900, visar hur vattenkraf
ten utnyttjades i de äldre textilindustrierna. Stora spin
nerifabriker byggda i slutet av 1800-talet efter engelsk

Modevisning. Libo konfektion AB Borås. Ur Borås Museums arkiv.
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Spinneriet i Rydal. Bild ur Sveriges industriella etablissementer 1870.

då allt mer av arbetet också överflyttades från hemmen,
byggdes i många fall de äldre fabrikerna till med funk
tionalistiska byggnadskroppar. Senare har även moder
nare tillbyggnader uppförts. De stora textilindustrierna
består därför oftast av konglomerat av sammanbyggda
huskroppar av olika ålder vars funktioner skiftat över
åren. Kungsfors i Skene, Ludvig Svensson och Almedahls i Kinna kan illustrera detta. Den månghundra
åriga hemarbetstraditionen har emellertid också avsatt
mängder av mindre tillverkningsställen i Sjuhäradsbygden. Under den expansiva perioden kring 1900-talets mitt etablerades många småföretag för trikåtillverkning och konfektionssömnad i uthus, garage och
enkla villatillbyggnader. Även många av de mindre fa
brikerna har byggts ut successivt. Detta är särskilt tyd
ligt i och kring Gällstad.
En särpräglad textilindustrimiljö återfinns i Rydal.
Rydals spinneri grundades 1853 av Sven Erikson, en
förgrundsgestalt i den svenska textilindustrins historia.
Fabriken hade hundratals anställda och ett samhälle,
likt ett brukssamhälle, anlades kring fabriken. Utmed
”bruksgatan” ligger Gamla fabriken från 1853, Nya fa
briken från 1937, magasin, disponentbostad, arbetaroch tj änstemannabostäder, ekonomibyggnader, kraft
verk, skola och handelsbod. Huvuddelen av maskinpar
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ken i det gamla spinneriet är från 1930- och 1940-talen, men även äldre maskiner finns. I Rydal finns idag
ett textil- och kulturcentrum. Delar av fabriksbyggna
derna visas som museum, medan den textila produktio
nen av bl.a. tvinnat garn fortgår i andra delar av bygg
naden.

Utvecklingsarbete kring
Sjuhäradsbygdens textilindustri
Textilindustrihistorien i Sjuhäradsbygden har rönt
mycket uppmärksamhet inom kulturarvssektorn fram
för allt sedan de stora strukturförändringarna under
1970-talet. Textilmuseet i Borås har, som en del av det
kommunala Borås museum, bedrivit verksamhet kring
textilhistorien under flera decennier. Sedan 1992 har
man bedrivit en intensiv museiverksamhet i f.d. Åker
lunds bomullsspinneri i centrala Borås. I mitten av
1980-talet etablerades Rydals museum i delar av Ry
dals spinneri. De senaste åren har samarbetet mellan de
kulturhistoriska museerna i Sjuhärad, näringslivet och
den regionala och kommunala turistverksamheten in
tensifierats. Ett resultat av detta är bl.a. det trikå
industricentrum som etablerats i Gällstad.

Fall- och slussområdet i Trollhättan

Fartyg i väntan på slussning i
Trollhätte kanal, en av de få
kanaler i Sverige som ännu
har betydelse för industritransporter.
Foto: Sjöfartsverket.
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Projektide - Allas ansvar för kulturmiljön - vem tar det?
Projektet tar sin utgångspunkt i relationen mellan de kultur- och naturvärden
som tillmäts fall- och slussområdet och ansvaret för att förvalta dessa för fram
tiden. Fall- och slussområdet har under lång tid uppmärksammats för sina kul
tur- och naturvärden, skapade ur de naturförutsättningar och de verksamheter
som bedrivits i området. Området är komplext i sin fysiska uppbyggnad och
de strukturer som har verkat och verkar där är svåra att få grepp om. Omsor
gen om värdena har tidigare till stor del utförts av de statliga verk som funnits
i området - Vattenfall och Sjöfartsverket. Vattenfall har bolagiserats, vilket
bl.a. innebär att delar av området delats upp på mänga olika fastighetsägare.
Därmed blir frågan om vem som i fortsättningen tar ansvar för kultur- och na
turvärden uppenbar. I många fall hittar man lösningar, men vissa frågor ham
nar mittemellan alla stolar och ingen vill ta på sig ansvaret för dem. I en del av
projektet analyseras och tydliggörs detta, bl.a. med hjälp av analyser av de frå
gor där konflikter uppstått. Det gäller t.ex. skötselplaner för grönområden,
byggnadsminnesförklaring av delar av kraftanläggningarna, turism- och infor
mationsinsatser, samt bevarandet av Olidans kraftstation när elproduktionen i
stationen minskar. En del av projektet innebär att en samrådsgrupp bildas där
möjligheten att medvetandegöra och skapa ett aktivt förhållningssätt till dessa
frågor hos berörda aktörer tas tillvara. Samrådsgruppen använder studien som
en utgångspunkt i sitt arbete med målet att skapa en samsyn och klargöra kon
kreta ansvarsfrågor i området. Frågor om samverkan och ansvar är komplice
rad i fall- och slussområdet, och kan ha generell giltighet för andra områden
där kostnader och ansvar för bevarandet måste delas av flera parter.

Sammanfattning och motiv
Vattenkraften har utgjort en resurs för industriella an
läggningar i Sverige sedan medeltiden. Sveriges elektrifie
ring byggde från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet i
stort sett helt på utbyggnaden av vattenkraftverk, där de
storskaliga statliga kraftverken spelat en avgörande roll.
Vattenkraften har gett ljus, värme och kraft till Sveriges
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industrier, hushåll och järnvägar och varit en av grun
derna för landets utveckling till industrination och väl
färdssamhälle. Samtidigt har ekologiska och kulturella
system rubbats då landskap satts under vatten och älv
fåror torrlagts, vilket drabbat såväl människor som övrigt
biologiskt liv i och omkring de utbyggda älvarna.

Olidestationen vid Trollhättefallen var det första
stora statliga vattenkraftverket som byggdes. Olidestationens och Hojum-stationens vattenkraftssystem är
ännu i bruk och utgör synnerligen goda exponenter för
svensk vattenkraftsutbyggnad och svensk vattenkrafts
teknik under första hälften av 1900-talet, då svenska
företag var internationellt ledande inom området. En
ytterligare illustration av fallens historiska betydelse ger
de ruiner av äldre industrier som nyttjat direktverkande
vattenkraft, som finns inom området. Vid Trollhättan

finns dessutom fyra epokers olika slussleder för Trollhätte kanal, en av de få kanaler i Sverige som ännu har
betydelse för industritransporter. Kombinationen av an
läggningar för energiutvinning och sjöfart har gett upp
hov till staden Trollhättan och dess industrier. Trollhät
tan har varit ett industriellt centrum av mycket stor na
tionell, men även internationell, betydelse. Viktiga in
dustrier som legat här är t.ex. den elektrokemiska indu
strin på Stallbackaområdet, Stridsberg & Biörcks sågbladsfabrik samt Nohab, som bl. a. varit Sveriges stör
sta producent av lokomotiv. Ur No
hab sprang dagens betydelsefulla
företag: Saab, Volvo Aero och
Wärtsilä.

Olidans kraftstation. När ett antal turbiner och generatorer ställs av förändras värmebalansen och
därmed byggnadens klimat, vilket leder till skador på byggnaden. Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ.

Kanaler i Sverige - en
kort historik
Under 1800-talet hade kanalerna
stor betydelse som transportled
både för varor och passagerare. Un
der 1500- och 1600-talet fanns
olika planer på hur de svenska sjö
systemen skulle kunna förbindas
och hur man med kanaler skulle
kunna länka Östersjön och Mäla
ren med Västerhavet. De första
egentliga kanalbyggena var Torshällakanalen som byggdes mellanl596 och 1610, samt dess ersät
tare Hjälmare kanal som byggdes
1629-1639. Flertalet av kanal
projekten stannade emellertid på
pappret. Det var först perioden
1770-1870 som kom att bli den
stora svenska kanalbyggnadsepoken. Strömsholms kanal utmed Kolbäcksåns vattensystem invigdes
1795, Trollhätte kanal år 1800 och
Södertälje kanal 1819.
Med invigningen av Göta kanal
1832 förverkligades de månghund
raåriga planerna på en förbindelse
mellan Östersjön och havet i väster.
Baltzar von Platen tog hjälp av den
skotske kanalbyggaren Thomas Tel
ford för projekteringen av den 190
km långa kanalen. Under de 22
byggnadsåren utförde ca 60 000
man ca 7 miljoner dagsverken. 58
slussar byggdes och 87 km kanal
handgrävdes. Omkring 1870 anlades förfarande kanaler i Sverige,
som Dalslands kanal med bikanalen
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Snäcke kanal och Kinda kanal mellan Linköping vid
sjön Roxen och Östergötlands södra skogsbygder. När
transporterna i ökande grad kom att överflyttas till
järnvägen från 1800-talets slut, minskade kanalernas
betydelse. Vid mitten av 1900-talet upphörde nytto
funktionen på flertalet av dem. I dag används endast
Trollhätte och Södertälje kanaler för godstrafik. Kana
lerna utnyttjas dock i allt högre grad för fritidsbåtstrafik, och är därmed av stor betydelse för friluftslivet.

Vattenkraft i Sverige - en kort historik
Från medeltiden fram till 1800-talet var vattenkraft,
vid sidan av muskelkraft och vindkraft, de kraftkällor
som stod till buds för verksamheter av industriell ka
raktär i Sverige. Energin från den direktverkande vat
tenkraften, som utvanns med vattenhjul och från mit
ten av 1800-talet även av turbiner, kunde inte överföras
några längre sträckor utan band industrins lokalisering
till de vattendrag där en etablering i övrigt var ekono
miskt försvarbar med avseende på råvaror, arbetskraft,
transporter, marknad m.m. Under 1800-talet kom
ångmaskinen att bli den kraftkälla som möjliggjorde en
friare lokalisering av industrierna. I och med elektrifie
ringen och utvecklingen av trefassystemet vid slutet av
1800-talet kunde energi transporteras och vattenkraf
ten börja utnyttjas i en helt annan skala.
Likströmsgeneratorn uppfanns på 1860-talet och
den första hydroelektriska anläggningen i Sverige togs i
drift 1882 vid Rydals spinneri utanför Borås. Omkring
1890 utvecklades trefas växelströmssystem bl.a. av
svensken Jonas Wenström och Allmänna Svenska Elek
tricitet AB, ASEA. Växelströmmen kunde transforme
ras till en högre spänning vilket möjliggjorde elöverföring över längre avstånd och elektrifiering i större
omfattning. Lokaliseringen av fabrikerna var nu inte
lika bunden till vattendragen som tidigare.
I början av 1900-talet bildades många enskilda och
kommunala kraftbolag som lät uppföra mindre och
medelstora kraftverk. Redan under slutet av 1800-talet
hade dock flera politiska förslag lagts fram om en storskalig vattenkraftsutbyggnad i statlig regi. 1904 förvär
vade staten Trollhätte kanalbolag, föregångaren till da
gens Vattenfall bildades och Olidestationen togs i drift
1910 som det första stora statliga kraftverket. Genom
lagändringar som gav staten rätt till expropriation
kunde man i början av 1900-talet förvärva ett stort an
tal vattenfall i Norrland. Fram till 1925 anlades större
kraftverk i Porjus, Älvkarleby, Lilla Edet, Motala, Harsprånget och Norrfors.
Det finns idag omkring 700 vattenkraftverk med en
effekt större än 1,5 megawatt i Sverige. Det största,
Harsprånget, har en nettoeffekt av 940 megawatt och
en medelårsproduktion av 2,2 TWh. Olidan och
Flojumstationerna i Trollhättan producerar årligen 1,2
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TWh tillsammans. År 1999 stod vattenkraft och kärn
kraft för 47% vardera av den svenska elproduktionen
som uppgick till ca 150 TWh. Industrin stod för unge
fär en tredjedel av den totala svenska elkonsumtionen.

Fall- och slussområdets historia
Fall- och slussområdet i Trollhättan rymmer miljöer
som har anknytning dels till sjöfart och transporter,
dels till utnyttjandet av vattenkraft, först för direkt
verkande och senare för elektrisk energi. Orsaken till
miljöernas uppkomst står att finna i de 32 meter höga
Trollhättefallen. Vattenfallen har historiskt sett både
varit ett hinder och en tillgång - ett hinder för sjöfart
och transporter - och en tillgång för energiutvinning
och kraftverk. Människan har under många hundra år
fört en ständig kamp mot krafterna i Trollhättefallen
med målet att ta del av tillgångarna och samtidigt minimera nackdelarna. I området finns fyra generationer
slussar och kanaler: Polhems aldrig färdigställda sluss
led från 1700-talet, samt slusslederna från åren 1800,
1844 och 1916. Leden från 1916 används idag för
både transport- och fritidstrafik, efter att ombyggnader
gjorts framför allt på 1970-talet. På östra sidan av den
nu torrlagda fallfåran ligger de två vattenkraftverken
Olidan och Hojum, båda i drift. Området präglas
också av lämningar efter tidiga industriella verksamhe
ter.
Från 1500-talet fanns tankar på att skapa en segel
led från Östersjön till Kattegatt. Göta älvs mynning var
den enda fria utfarten från Sverige i en tid då danskar
na behärskade Öresund och kunde ta ut höga tullar el
ler spärra trafiken genom sundet. 1607 byggdes en
sluss vid Lilla Edet som gjorde Göta älv farbar till
Åkerström, strax söder om Trollhättefallen. Fortfa
rande fick varorna lastas om från båt till hästdragna
vagnar, dras förbi fallen och lastas om till båt igen för
den fortsatta färden. År 1717 presenterade Christopher
Polhem ett förslag till hur man med en sluss vid Karls
grav i Vänersborg och tre slussar i Trollhättan skulle
kunna passera fallen. Året därpå påbörjades arbetet,
som dock fick avbrytas på grund av rikets dåliga finan
ser fram till 1747 då det återupptogs. Slussen i Karls
grav stod färdig 1753, slussarna ”Greve Ekeblad” och
”Polhem” 1754, så när som på portarna, medan ”Elvius” endast var delvis utsprängd. 1755 fick nio man
sätta livet till i en olycka och arbetet med slussleden la
des ner. År 1793 privilegierades Trollhätte Kanal- och
Slussverksbolag som åtog sig att på sex år fullborda
kanalleden och år 1800 öppnades slussleden i Trollhät
tan för trafik. En utbyggnad av slussarna till samma di
mensioner som dem i Göta kanal påbörjades 1838 un
der Nils Ericsons ledning och den nya sträckningen
med elva slussar stod färdig 1844. Trafiken var intensiv
och trots att båda slusslederna användes parallellt var

Industrimiljön vid Trollhättefallen omkring 1890. Från vänster bl.a.: Tröskelns kvarn, Önans
trämassefabrik, Gullöfors bruk, Stridsberg & Björk, Strömsbergs kvarn. Foto: Innovatums bildarkiv.

det ofta kö. 1904 köpte staten kanalbolagets egendom
och började förbereda nästa ombyggnad. Den planera
des av Vilhelm Hansen som sedan blev Vattenfall
styrelsens förste generaldirektör. 1916 stod den nya
slussleden klar. Efter ombyggnader på 1970-talet är
Trollhätte kanal en av två kanaler i Sverige som ännu
används för omfattande frakttrafik.
Fallen i Trollhättan utnyttjades länge för kraftut
vinning till kvarnar, sågar och mindre industrier. Kvarn
verksamheten finns belagd sedan medeltiden. De tidiga
anläggningarna utnyttjade fallhöjder på avsatser i fal
len. I slutet av 1800-talet lades flera förslag fram om
att utnyttja vattenkraften för elkraftsproduktion i stör
re skala. År 1904 slutade en tio år lång kamp mellan
privata intressen och svenska staten med att staten för
värvade alla fastigheter av Nya Trollhätte kanalbolag.
1905 bildades Styrelsen för Kungl Trollhätte kanal- och
vattenverk av Kungl. Maj:t. Bolaget kom att ombildas
till Kungl. Vattenfallsstyrelsen, föregångare till våra da
gars Vattenfall. 1906 utarbetades ett förslag till en
kraftstation och en ny trafikkanal, övriga strandägare
vid fallen löstes ut och 1907 började Olidestationen

byggas. Den 25 mars 1910 levererade stationen elek
trisk kraft för första gången. Stationen byggdes i tre
etapper och var färdigutbyggd 1921, då med tretton
aggregat. Tillgången på elektrisk kraft, tillsammans
med begränsningar i möjligheterna att överföra elektri
citet, ledde till att industrier med stort behov av elek
trisk kraft etablerades på Stallbacka-området norr om
Trollhättan. Redan på 1920-talet fanns planer på ytter
ligare en kraftstation, och byggandet av Hojumstationen startade 1938. Den levererade ström 1941, men in
vigdes officiellt först 1943. Olidestationen var Sveriges
största i effekt och produktion fram till 1944, då den
överträffades av Krångede i Jämtland. Både Olidesta
tionen och Hojum-stationen är alltjämt i drift och pro
ducerar elektrisk energi.

Beskrivning av området
Området präglas av de mycket stora förändringar som
genomförts framför allt under de två senaste seklen.
Här återfinns generationer av vattenvägar och anlägg
ningar för att utnyttja vattenkraften. De teknik- och
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industrihistoriska värdena ligger framför allt i kontinui
teten där den tekniska förändringen är tydlig i de två
delvis konkurrerande tekniska systemen.
Det tidigaste försöket att bygga en slussled från
1740-talet är synliga till vissa delar: Elvius sluss ligger,
delvis igenfylld, överst i området, Polhems sluss är en
suggestiv miljö med ett djupt schakt sprängt alldeles i
anslutning till fallfåran, och Ekeblads sluss finns i an
slutning till Kärlekens stig. De åtta slussarna från år
1800 lades på ett helt annat sätt än Polhem hade tänkt
sig och kunde ta båtar med last upp till 140 ton. 1844
års slussled går i stort sett parallellt med 1800 års led.
Den tillät fartyg med last upp till 300 ton att passera
genom de 11 slussarna. Dagens slussled härstammar
huvudsakligen från 1916. Båtarna tar sig upp genom
fyra slussar med avsevärt större dimensioner än de tidi
gare. Ombyggnader på 1930- och 1970-talen har lett
till att 89 m långa fartyg med en maxlast på 4 000 ton
kan passera.
Kraftstationsbyggena och slusslederna innebar stora
fysiska förändringar i området som sedan länge varit
ett välbesökt turistmål. Turisterna hade kommit för fal
lens, för den dramatiska naturens och senare också för
slussledernas skull. Genom kraftstationsbyggandet för
svann gamla skönhetsvärden, men genom en medveten
utformning slog man vakt om att nya estetiska värden
skapades vid samtliga utbyggnader i Trollhättan, t.ex.
vad gällde dammarnas lägen och konstruktioner, vat
tenvägarnas sträckningar och utseende, byggnadernas
placering och arkitektur. Några av tidens främsta arki
tekter, Erik Josephson och Erik Hahr, fick uppdraget
att utforma byggnader och anläggningar. För att Hojumstationen skulle få rätt anpassning till miljön bilda
des en särskild arbetsgrupp under ledning av riksantik
varie Sigurd Curman.
Strömkarlsbron, uppförd 1908-09, utgör också en
regleringsdamm och på bron finns spelhus för dammen.
Vid Olidestationens intagsbyggnad tas vattnet in och
leds genom tuber till turbinerna under maskinhuset. Så
väl intagsbyggnad som maskinhus är byggda i en mo
numental nationalromantisk stil. Maskinhusets interiör
är imponerande och de olika utbyggnadsetapperna är
skönjbara i anläggningen. Strax intill stationen ligger
det yttre ställverket och där finns också ett par mon
tage- och reparationshallar i stram klassicistisk arkitek
tur. Genom hela området löper vattenvägar för trafikoch kraftkanaler. Broarna utgör markanta inslag i mil
jön. Vid Polhems sluss finns ett par stenvalvsbroar. Nohabs svängbro uppfördes när Olidestationen byggdes
för att transportera material ner till bygget och för

Nohabs transporter från verkstäderna i fall- och sluss
området. Flottbergsbron, en hängbalkbro uppförd
1907, byggdes som smalspårig järnvägsbro och använ
des för att transportera schaktmassor när Olidestatio
nen byggdes. I området finns också en bockkran som
byggdes för att överbrygga den stora nivåskillnaden för
godset som transporterades via järnväg ner till bygget
av Olidestationen. Intill bockkranen finns en liten
kraftstation som fungerat som provstation vid utveck
ling av turbinerna.
Ruinerna efter 1800-talets industrier som drevs av
direktdrivna vattenturbiner finns kvar intill den gamla
fallfåran. Här låg bl.a. Nordens första mekaniska mas
safabrik, Önans träsliperi från 1857, ett elektriskt
smältverk startat av Gustaf de Laval, Trollhättans Oljeslageri och Stridsberg & Biörck som framför allt gjorde
sågblad. I området finns också delar av Nohabs anlägg
ningar kvar, även om det mesta försvunnit sedan före
taget flyttade över till östra sidan om kanalen under pe
rioden 1900-1930. Där rymmer Nohabs industriom
råde idag bl.a. Wärtsilä, Innovatum, Saabs bilmuseum
och Film i Väst. I fall- och slussområdet återfinns även
Kanalbolagets (numera Sjöfartsverkets) bebyggelse med
vaktbostäder, brygghus, arkiv, det nuvarande huvud
kontoret från 1957 och Kanalmuseet. Bostäder som
haft intimt samband med kraftutvinningen och kanal
sjöfarten finns också, bl.a. på Västergärdet. De uppför
des på 1910-talet som tjänstebostäder för Vattenfalls
personal.

Utvecklingsarbete kring fall- och
slussområdet i Trollhättan
Kring fall- och slussområdet bedrivs verksamhet av
många olika aktörer för att tillvarata och utveckla om
rådets kulturhistoriska värden. Sedan 1998 finns Inno
vatum Kunskapens hus som är ett teknikcentrum med
inriktning på teknik, media, design och kreativitet, men
också verkar för att de kulturhistoriska värdena i falloch slussområdet och det industrihistoriska arvet beva
ras. Man har bl.a. skyltat i området och genomför vis
ningar och pedagogiska program. Trollhättans kom
mun har genom nyligen genomfört planarbete reglerat
användning och bevarande i området. Området var
också en av två föreslagna nya nationalstadsparker.
Sjöfartsverket driver Kanalmuseet, ett museum som vi
sar kanalbyggandets och sjöfartens historia på Trollhätte kanal. Vattenfall har även drivit besöks- och visningsverksamhet kring kraftstationerna.

Olidans kraftstation och bockkranen. Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ.
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Frövifors pappersbruk

Projektidé - Gårdagens och dagens industriella verksamheter
Projektidén kring Frövifors pappersbruk syftar till att vidareutveckla verksam
het som bygger på samband, kontinuitet och samverkan mellan den museala
delen av Frövifors och dagens moderna produktionsanläggning ASSI Domän
Frövi. Projektets syfte är att utarbeta och omsätta olika samverkansformer och
aktiviteter som visar hur ett modernt företag och en museiverksamhet kan dra
nytta av varandra på en mängd olika sätt. Projektet utgår från grundsynen att
museet och den moderna produktionsanläggningen utgör delar av samma fy-

Frövifors pappersbruk. Museet. Foto: Jan Eve Olsson, RAÄ.
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siska anläggning, tillika av samma kulturella sfär: Frövifors bruk. En fördju
pad syn på Frövifors bruks kulturarv förväntas kunna ge positiva effekter både
för kunder, personal, ideellt verksamma och besökare. I centrum av projektet
står frågeställningar som: vilka mereffekter kan historisk insikt och medveten
het ge det moderna företagetf Flur kan produktionen utnyttjas för att förbättra
pappersbruksmuseets produkt: kunskapsupplevelsen? För museiverksamheten
blir resultatet en ökad attraktivitet, då en upplevelse med flera dimensioner
kan erbjudas museibesökarna när papperstillverkningens och Frövifors historia
levandegörs och kopplas till vår egen tid. För företaget blir resultatet förhopp
ningsvis en stärkt identitet och känsla för bruket. Arbetet har allmängiltighet
genom att det framför allt behandlar frågor om hur relationer och samband
mellan företag i drift och kulturarvsverksamhet kan stärkas och utvecklas för
båda parter.

Sammanfattning och motiv
Papperstillverkningen var en av de näringar i Sverige
som tidigt, redan på 1830-talet, kom att påverkas av
ett industriellt produktionssätt. Det dröjde dock till slu
tet av 1800-talet och cellulosamassans genombrott
innan maskinpapperstillverkningen definitivt kom att
utkonkurrera den äldre handpapperstillverkningen som
utgick från lumpråvara. Massaindustrin växte då ut till
att bli en delvis självständig näring. Pappers- och mas
saindustrin kom att bli Sveriges viktigaste exportnä
ring, baserad på den skogsråvara som landet är så rik
ligt försett med. Samtidigt har pappersprodukter av
olika slag har kommit att utgöra en stor, och självklar,
del av vår vardag.
Det finns flera kulturhistoriskt intressanta pappersbruksmiljöer i landet. I Vimmerby kommun finns Osjöfors handpappersbruk, ett fungerande museipappersbruk, där man kan uppleva hur en pappersbruksmiljö
tedde sig före det industriella genombrottet. Vid Les
sebo bruk i Kronobergs län driver Klippan AB hand
papperstillverkning parallellt med en storskalig, mo
dern papperstillverkning. Vid Frövifors pappersbruk i
Lindesbergs kommun finns den enda anläggning i lan
det som ännu kan illustrera de pappersbruksmiljöer
som växte fram vid sekelskiftet 1900, då den maski
nella papperstillverkningen baserad på kemisk massa
slog igenom och expanderade.
Den äldre delen av pappersbruket i Frövifors med
sina bevarade pappersmaskiner ger en god bild av för
hållandena när papperstillverkningen industrialiserades
i större skala. Förhållandet mellan det gamla och det

nya bruket illustrerar på ett tydligt sätt den industriella
utvecklingen under 1900-talet. Utvecklingskedjan på
platsen, från järnbruk till träsliperi och massa- och
pappersfabrik, är dessutom ett skeende som återfinns
på många platser.

Svensk pappers- och massaindustri
- en kort historik
Handpapperstillverkning med lump som råvara har
funnits i Sverige sedan 1500-talet. Det stora flertalet
svenska handpappersbruk låg i Götalands skogsbygder,
huvudsakligen i Småland. Sveriges första pappersma
skin startades i Klippan 1832 och papperstillverkning
en var en av de näringsgrenar som tidigt kom att påver
kas av en mer automatiserad produktion och mer indu
striell arbetsorganisation med bl.a. skiftgång. Detta
möjliggjorde en kontinuerlig drift och en långt större
produktion än tidigare. Pappersteknologin - maski
nerna, byggnaderna, kunnandet - var till stor del im
porterade från England.
En ständigt ökande efterfrågan på papper gjorde att
bristen på och konkurrensen om lumpråvara blev allt
mer kännbar under 1800-talet, vilket också hämmade
industrialiseringen av pappersbruken. Råvarubristen
föranledde ett idogt experimenterande som syftade till
att utveckla alternativa papperstillverkningsmetoder. På
1850-talet började man tillverka papper från massa av
slipat trä, på 1870-talet från kemisk massa och mot
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slutet av 1800-talet utkonkurrerades handpappersbru
ken successivt då maskinpappersbruken inte längre
hämmades av brist på råvaror.
För det skogrika Sverige innebar de nya metoderna
att pappersindustrin tillsammans med en helt ny och
delvis självständig näring - massaindustrin - kunde ut
vecklas till en av landets basnäringar. Samtidigt kom
den nya näringen att utgöra ett alternativ för många av
de järnbruk som vid samma tid tvingades lägga ned sin
järntillverkning. Vid dessa bruk fanns redan tillgång på
arbetskraft, vattenkraft och skogsråvara. Massa- och
papperstillverkning var under slutet av 1800-talet den
bransch i Sverige som svarade för den starkaste expan
sionen och den kom att bli Sveriges främsta exportnä
ring. Mellan 1894 och 1913 tiodubblades Sveriges ex
port av pappersmassa.
I den ständigt ökade efterfrågan på och användning
en av papper kan utläsas många betydelsefulla berättel
ser om vår väg från bondeland till industrination och
informationssamhälle. Läseböcker, tidningar, omslags
papper, toalettpapper och mjölkkartonger är pappersprodukter som alla har sin egen historia. Det är histo
rier om en industrialiserad tillvaro och här når berättel
serna långt utanför pappersbruket. Det är historier som
kan göra att vi ser både pappersindustrin och vår egen
tillvaro med litet andra ögon.

Frövifors bruks historia
Frövifors pappersbruk ligger vid en fors vid den del av
Arbogaån som kallas Borsån, där det med några hund
ra meters mellanrum finns två vattenfall. Det har en för
många bergslagsbruk typisk historia med övergång från
järnbruk till massa- och pappersbruk i slutet av 1880talet. Järnbruket med anor från 1500-talet förde en ty
nande tillvaro på 1880-talet och manufaktursmedjan
vid nedre fallet ersattes 1889 av ett träsliperi. Stångjärnssmedjan vid övre fallet togs ur drift två år senare
och på dess grunder byggdes ett pappersbruk. Den för
sta pappersmaskinen togs i drift 1891-92.1 början av
1900-talet utökades pappersbruket med en maskin till
och då byggdes också en sulfatfabrik. 1911 fanns fyra
pappersmaskiner i fabriken.
Bruket var beroende av skogen och forsen. På järn
brukets tid användes skogen för kolning och vattnet
från forsen drev vattenhjul till smedjorna. När produk
tionen lades om till massa- och papperstillverkning
gjorde man pappersmassa av skogen och vattnet använ
des både som kraftkälla och i massa- och papperstill
verkningen. Massa- och pappersproduktionen ökade
och nya skogar köptes in. Kraftpapper baserat på bru
kets sulfatmassa blev från 1900-talets början brukets
viktigaste produkt.
Järnvägen drogs till bruket från Frö vi år 1901. Träsliperiet upphörde 1916 och på dess plats byggdes i
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stället en kraftstation. Fabriken såldes till Örebro pap
persbruk 1928 och i samband med detta anlades en ny
sulfatfabrik. Esselte köpte bolaget 1945 och 1974 köp
tes det av ASSI som fortfarande äger det. 1958 infördes
kontinuerlig drift i fabriken. 1960-talet och början av
1970-talet var en stor expansionsperiod med stora ny
byggnader av bl.a. sodahus och kontinuerlig kokare.
Kapaciteten på massa hade då ökat från 30 000 ton år
1942 till 60 000 ton år 1959 och från 75 000 ton år
1965 till 125 000 ton år 1969. År 1979 fattades beslu
tet att uppföra ett nytt kartongbruk. De gamla
kartongpappersmaskinerna togs ur drift 1980 respek
tive 1981. 1986 byggdes ett nytt renseri och 1997 upp
fördes ett nytt blekeri samtidigt som kartongmaskinen
byggdes ut. Fabriken har alltså byggts ut och moderni
serats successivt under 1900-talet och är i dag en stor
modern sulfatfabrik med kartongbruk. Verksamheten
är koncentrerad till vätskekartong och förpackningskartong. Vätskekartongen utgör drygt hälften av pro
ducerad volym och levereras huvudsakligen till Tetra
Pak. Kartongen används huvudsakligen för förpack
ning av drycker och flytande livsmedel.
Ett par år efter sekelskiftet arbetade 200 människor
vid bruket. Arbetarbostäder uppfördes i anslutning till
bruksområdet fram till 1940-talet. År 2000 har bruket
drygt 700 anställda. De flesta av de äldre arbetarbostä
derna har dock rivits - nu är det inte tillåtet att bo så
nära fabriken.

Beskrivning av Frövifors bruk
I skuggan av dagens stora moderna fabriksanläggning
ligger det som idag är Frövifors pappersbruksmuseum.
När den nya kartongfabriken byggdes i början av
1980-talet lämnades de gamla byggnaderna som inrymt
pappersmaskinerna. I de två maskinhallarna finns två
av pappersmaskinerna kvar och dessa utgör kärnan i
museet. De fyra äldsta pappersmaskinerna rönte olika
öden. PM I från 1901 som producerat plant och kräppat säckpapper såldes till Indien där den fortfarande är
i drift. PM II, som var den äldsta maskinen, och också
producerat plant och kräppat säckpapper skrotades
1982. PM III från 1907 och PM IV från 1911 är de
maskiner som i dag finns på plats i pappersbruksmuseet. De producerade MG-papper som användes till om
slag. Maskinerna är inte i sådant skick att de kan kö
ras.
I anslutning till maskinhallen finns också ett labora
torium med utrustning. Till museet hör också en del an
dra byggnader som nyttjas för olika delar av musei
verksamheten. Dessutom har en ny maskinhall uppförts
för att rymma en av Sveriges äldsta bevarade pappers
maskiner från 1872. Den kommer ursprungligen från
Emsfors bruk och har flyttats till Frövifors från Skog
hall där den senast var i drift.

Fabriken har under 1900-talet successivt expanderat
på östra sidan ån. År 1928 anlades sulfatfabriken. Un
der 1960-talet skedde en stor utvidgning, bl.a. byggdes
stora sodahuset, UM III och den kontinuerliga koka
ren. De senaste decennierna har verksamheten utveck
lats och expanderat ytterligare. En ny kartongmaskin,
sileri och tvätteri togs i drift 1981. De äldre maskinerna
ställdes av vid denna tid och delar har rivits. 1998 in
vigdes den utbyggda kartongmaskinen och det nya blekeriet. Intill detta ligger Tech center, ett utvecklingscen
trum som stod klart 1997.
I en slinga på ömse sidor om ån mellan vattenfallen
finns en kulturstig med skyltar som berättar om miljön.
Där ligger bl.a. herrgården, som härstammar från järnbrukstiden, vedgård, kraftstation och ett ångpannehus.

Utvecklingsarbete kring Frövifors
pappersbruksmuseum
Frövifors pappersbruksmuseum drivs och förvaltas av en
stiftelse med följande stiftare: AssiDomän Frövi, Frövi
fors Pappersbruks Museivänner, Örebro läns landsting,
Findesbergs kommun, Skogsindustrierna, Valmet Swe
den, Pappers, SPCI, Näsby hembygdsförening, samt loka
la fackföreningsavdelningar för Pappers, SIF och Fedama.

Frövifors pappersbruksmuseum visas dagligen under
perioden juni-augusti. Övrig tid ges visningar för grup
per. Olika kulturevenemang genomförs också. Förutom
maskinhallen med sina intakta pappersmaskiner, finns
på museet även en historisk utställning om Frövifors
bruk, en teknikhistorisk utställning, en förpackningsutställning, en utställning med japanska förpackningar,
samt tillfälliga konstutställningar. Under sommaren kan
besökare pröva på småskalig handpapperstillverkning
med massa från sulfatfabriken.
1999 gjorde Örebro läns museum en utredning och
ett förslag till handlingsplan för museets fortsatta ut
veckling till ett attraktivt besöksmål inom ramen för
projektet ”Bergsmän och bruksfolk”. Programmet gav
ett antal förslag hur museet, med utgångspunkt i befint
liga verksamheter och resurser, kan utvecklas och bli
mer attraktivt för besökare. Under år 2001 har en
verksamhetsansvarig museichef anställts och en ny
verksamhetsplan presenterats, med utgångspunkt från
den tidigare utredningen. Verksamhetsplanen utgår från
att utvecklingen av museiverksamheten sker i samver
kan med många olika aktörer i en bred kontext. Ett
starkt samband ses mellan den historiska dimensionen i
museet och dagens industriella verksamhet.

Frövifors pappersbruksmuseum. Maskinhall. PM 3. Inloppsdelen med skaksilen. Foto: Jan Eve Olsson, RAÄ.
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Norberg, lave. Bil
den troligen från
mitten av 1960-talet. Foto: Pål-Nils
Nilsson © RAÄ.

Norbergs bergslag

Projektidé - Landskapets dolda strukturer
I Norbergs bergslag föreslås ett projekt som syftar till att utveckla metoder för
att förmedla och tydliggöra landskapets kulturhistoriska dimensioner ur ett
industrihistoriskt perspektiv, där olika miljöer i området sätts in i större rums
liga och historiska sammanhang. Syftet är att såväl lokalbefolkning som besö70 Berättelser om vårt samhälles historia

kare skall få en fördjupad insikt i den avgörande betydelse som bergsnäringen
haft i området genom att kunna förstå innebörden av och sambanden mellan
olika företeelser i landskapet. Verksamheten kommer i hög grad att bygga på
att lokal kunskap och lokala initiativ tillvaratas. Några möjligheter att arbeta
med förmedlingen av landskapets innehåll är att använda sig av GPS-teknik,
satellitburen geografisk information, samt s.k. ”keyworkers”, lokala guider.
Med keyworkers förstås människor som har levt och arbetat i området och
som erbjuds en ”specialutbildning” som syftar till att de skall berätta sin egen,
platsens och sitt arbetes historia på platsen. Även skolklasser kommer att in
volveras. Arbetet ansluter till det pågående delprojekt, som utvecklas inom ra
men för ”Framtidshyttan” som drivs av Norbergs och Fagersta kommuner.
Verksamheten bygger i hög grad på att lokal kunskap och lokala initiativ till
varatas.
Projektet syftar till att vidareutveckla metoder som kan användas dä det
historiska innehållet i ett industrilandskap skall undersökas, förmedlas och begripliggöras, särskilt med avseende pä miljöer som genomgått stora föränd
ringar och där delar av den historiska väven är mindre tydliga. Projektet kan
därmed ha relevans både för industrilandskap med läng historisk kontinuitet
och för industrimiljöer som genomgått stora förändringar genom en hög
förändringstakt, kraftig expansion etc. Projektet kommer troligen att resultera
i olika GPS-bundna applikationer, vilka kan utnyttjas för att tydliggöra histo
riska funktioner, processer och samband ute i landskapet. GPS-redskapen kan
användas i forskning, vid guidningar och inom utbildning för exempelvis gui
der och skolelever. Tekniken kan ha en stor potential som redskap i arbetet
med det industrihistoriska arvet och även för kulturmiljövården generellt.

Sammanfattning och motiv
Bergsbruk och järnhantering har sedan medeltiden ut
gjort viktiga näringar i Sverige. Omfattningen av dessa
icke-agrara produktioner och den utvecklade organisa
tion som omger dem redan under denna tid, gör att pa
rallellerna med tidig industriell produktion är många.
Organisation, kunnande, teknik, råvarutillgångar och
kapital vid järnbruken spelade en avgörande roll inte
bara för gruv-, järn- och stålindustrins industriella ut
veckling, utan även för många andra branscher då in
dustrialiseringen tog fart under 1800-talet.
Bruksbygder finns i Södermanland, Östergötland,
Småland, Dalsland och olika delar av Norrland. Bergs

lagen, som sträcker sig över ett område i landskapen
Värmland, Närke, Dalarna, Västmanland, Uppland och
Gästrikland, har dock varit järnhanteringens huvudom
råde i Sverige. I Bergslagen finns på många platser om
fattande områden av gruvor, järnbruk, stålverk,
smedjor och bergsmansgårdar. Även ortsnamnen vitt
nar om den långa järntraditionen. Dannemora bergs
lag, Vallonbruksregionen, skiljer ut sig genom sina
många storslagna bruksanläggningar från 1700-talet.
Norbergs bergslag har varit en av Sveriges mest be
tydelsefulla bergslager genom tiden och bergshante
ringen har gett upphov till ett särpräglat landskap. OmNorbergs bergslag 71

rådet har en mycket lång kontinuitet i gruvnäring och
järnhantering från tidig medeltid till dagens stål- och
verkstadsindustri. Här finns många miljöer med både
lämningar och byggnader från de flesta skeden, såväl
från gruvbrytning och järntillverkning som från andra
verksamheter av grundläggande betydelse för järnhan
teringen, så som kolningsverksamhet och transporter. I
landskapet finns en rad tydliga industrimiljöer med
t.ex. stora industribyggnader eller omfattande dagbrottssystem, men även mindre tydliga lämningar som
kolbottnar, slagghögar och underjordiska gruvsystem.
Byarna med i många fall välbevarade bergsmansgårdar,
lämningar efter hyttor och hamrar samt det ännu öpp
na odlingslandskapet gör bergsmannaorganisationen
tydligt avläsbar i landskapet. Tydligheten är dock inte
alltid omedelbar - för att avläsa och tolka landskapets
innehåll krävs både uppmärksamhet och kulturhisto
risk insikt.

Järnframställning i Sverige
- en kort historik
Järn har framställts i Sverige åtminstone sedan 500 el
ler 600 år f.Kr. Under förhistorisk tid och ända fram till
mitten av 1800-talet tillverkades smidbart järn för hus
behov från sjö- och myrmalmer i s.k. blästerugnar. Un
der äldre medeltid infördes en betydande innovation,
masugnen, som i sina grundprinciper kommit att bestå
fram till i dag. I masugnen upphettas malmen, oftast
bergmalm, till så hög temperatur att järnet blir flytande
och kan tappas ur kontinuerligt, samtidigt som rostad
malm och kol fylls på upptill. Bergslagen, med ett stort
sammanhängande område av malmförande berg, ut
vecklades till järnhanteringens huvudområde. Tack
järnet bearbetades, färskades, till smidbart järn i form
av osmundar som blev en stor svensk exportvara under
medeltiden. En ny social kategori, bergsmännen, upp
stod. De organiserade sin produktion i gruvlag och
hyttlag. Försörjningen med bl.a. ved, träkol, spannmål
och oxar involverade många människor och medförde
långväga transporter.
Under 1200-talet blev bergsbruket av verklig bety
delse för järnhanteringen. Sjö- och myrmalm var fram
till dess den viktigaste råvaran. Olaus Magnus omtalar
i sin 1555 utgivna Historia om de nordiska folken att
”de nordiska ländernas grufvor äro ganska många,
stora, olikartade och rika”. Gruvbrytningen ställde för
hållandevis stora krav på både investeringar och arbets
organisation. För att man skulle kunna bryta malmen
krävdes tre förutsättningar: tillgång till ved för tillmakning och stöttor, tillgång till vattenkraft för pumpar
och hissar, samt naturligtvis brytvärd malm. På många
platser i Bergslagen fanns alla förutsättningarna, t.ex. i
Dannemora, Norberg, Stripa, Persberg och Bispberg.
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På Utö i Stockholms skärgård bröt man malm åtmins
tone sedan början av 1600-talet. Utö-malmen hade stor
betydelse när hyttorna lokaliserades utanför Bergs
lagen, eftersom den lätt kunde transporteras med båt,
till hyttor i t.ex. Norrland, Finland och Småland. Bety
delsen av malmbrytningen illustreras bland annat av att
man redan 1630 fick en egen myndighet i det som efter
1649 kom att heta Bergskollegium.
Tysksmidet etablerades i Sverige senast under 1500talet då invandrade tyskar införde delvis nya tekniker
för tackjärnstillverkning och färskning, som kom att er
sätta det äldre osmundsmidet. Med tysksmidet kom
stångjärnshanteringen att få ett verkligt genombrott.
Den tyska masugnen kom successivt att ersätta den
gamla svenska masugnen efter 1600. Tysksmidet som
var en härdfärskningsmetod bedrevs i en härd som var
öppen på tre sidor och tackjärnet färskades i två steg
till stångjärn.
Från början av 1500-talet sökte man från staten
driva fram ett ökat stångjärnssmide då det gav betyd
ligt bättre exportinkomster än osmundjärnet, men först
kring 1630 började stångjärnet dominera exporten. På
1630-talet infördes även franska masugnar och s.k. val
lonsmide, men det var tysksmidet som dominerade
svensk järntillverkning under 1600- och 1700-talen.
Från denna tid ersattes många bergsmansbyar av en ny
produktionsenhet - järnbruken. Järnbruken skapades
genom uppköp av kronobruk, hemman eller hela byar,
och kom framför allt under 1800-talet att konkurrera
ut bergsmännens hyttor. Den statliga näringspolitiken
syftade till att sprida järnhanteringen, så att Bergslag
ens skogstillgångar främst reserverades för gruvnäring
och tackjärnsframställning, medan stångjärnsbruken
med fördel kunde förläggas ”utom bergslag”. Stats
makten föredrog alternativet med tillverkningsmomen
ten geografiskt åtskilda från varandra för att förhindra
rovdrift på skogen. En sådan politik hjälpte också till
att sprida industrin till nya områden; ”järnet bröt
bygd”. Under 1600- och 1700-talen anlades alltså
många järnbruk i Sveriges skogsbygder. Inflyttade af
färsmän från bl.a. Tyskland, Belgien och England spe
lade stor roll för utvecklingen, bl.a. med avseende på
driftskapital och distribution. Smedjorna vid bergsmanshyttorna var små och fick allt svårare att klara
den mer komplicerade produktionen av stångjärns
smide.
Järnproduktionen mångdubblades under 1600-talet
och under 1700-talet blev Sverige världsledande järn
exportör. En starkt ökande efterfrågan på svenskt järn
från först Holland och sedan framför allt från England
i inledningen av den industriella revolutionen var en
viktig faktor. När man i England under 1700-talet ut
vecklade puddelprocessen och därmed kunde färska
stenkolsjärn ökade konkurrensen. Under början av
1800-talet utvecklades träkolsmetoderna främst genom

lancashiresmidet, men även genom franche comtésmidet. Det senare kom att spela en mindre roll i fortsätt
ningen. Lancashiresmidet kunde införas utan att struk
turen med många små smedjor och bruk förändrades,
men under andra hälften av 1800-talet ställdes andra
krav på järnhanteringen. Valsningstekniken utvecklades
och så småningom götstålstekniken genom martin- och
bessemerprocesserna.
De nya teknikerna krävde stora investeringar och
minskade träkolsbehovet. Bergsmanshyttorna och de
mindre eller mer perifert belägna bruken konkurrerades
ut. Större bruk bolagiserades och anlade moderna järnoch stålverk med kokseldade och elektriska masugnar.
Under 1900-talet har specialstålstillverkning blivit allt
viktigare. Från 1970-talet har en stor del av den sven
ska ståltillverkningen skett från järnskrot i elektrostålugnar. I Sverige finns nu endast masugnar i Luleå och
Oxelösund.
De fosforrika malmerna i Norrbotten var kända se
dan 1600-talet, men det var först omkring sekelskiftet
1900 som de kunde exploateras i större skala. Under
1900-talet skedde en kraftig expansion av brytningen i
gruvor i Norrbotten, och denna kom att ta över en
större del av den svenska malmproduktionen. Vid an
dra världskrigets slut fanns dock ännu ett 70-tal gruvor
i drift i Mellansverige, men under 1950- och 1960-talen
ökade utbudet av malm på den internationella markna
den kraftigt och priserna sjönk. 1983 fanns bara två
järnmalmsgruvor i drift - Grängesberg och Dannemora. 1989 nedlades Grängesbergsgruvan och 1992 upp
hörde produktionen i Dannemora.

Norbergs bergslags historia
Norbergs bergslag i sin historisk-geografiska betydelse
omfattar Västanfors och Västervåla socknar i Fagersta
kommun, Karbennings och Norbergs socknar i Nor
bergs kommun samt Västerfärnebo socken i Sala kom
mun. Norbergstraktens järnmalm återfinns främst i ett
ca 5 km brett och ca 15 km långt bälte som sträcker sig
i sydväst-nordostlig riktning från Fagersta över områ
det kring sjön Noren och upp till dalagränsen i nord
ost. Landskapet i området har genom århundranden
formats och påverkats av bergsbruket och järnhante
ringen. Lämningarna är av olika typer och härrör från
äldre gruvdrift, hyttor och hammarsmedjor, men även
från senare tiders stål- och verkstadsindustri.
Norberg anses vara ett av de tidigaste gruvdistrikten
i Sverige och Norbergs bergslag är en av de äldsta järn
bergslagerna. Här bröts med säkerhet malm redan på
1100-talet. Ordet bergslag används för första gången
som beteckning över ett geografiskt område år 1444 då
frihet och frälse beviljas åt en hytta ”i Norbergs lagh
liggiande”. Gruvorna ägdes av enskilda bergsmän. Gru
vorna har lämnat malm till hundratals hyttor där tack

järn framställdes. En bergsmansby bildade ett hyttlag
som drev en hytta tillsammans. I nästan varje by med
medeltida belägg i Norbergs bergslag har man funnit
lämningar efter hyttdriften samt slaggvarp.
En kraftig ökning av brytningen skedde från 1600talets slut och framåt då järnbruk anlades i området.
Engelsbergs bruk, anlagt 1681, är den mest komplett
bevarade bruksanläggningen i Norbergs bergslag och
ett av de bäst bevarade bruken i Sverige från bruksnäringens storhetstid. Bruket har en äldre historia som
bergsmansby med medeltida hytta. 1681 köpte Per
Larsson Höök ett stycke mark av bergsmännen och an
lade en nu försvunnen hytta norr om den nuvarande
herrgården. Bergsmän och bruksägare drev verksamhe
ten jämsides med varandra, men med tiden inköpte
bruket allt fler andelar i bergsmännens anläggningar.
Vid mitten av 1700-talet låg nästan hela järnhante
ringen under Engelsbergs bruk. Trots moderniseringar i
mitten av 1800-talet fick hammarverksamheten på
Engelsberg läggas ner år 1890. Fagersta bruk drev hyt
tan fram till 1916, då Avesta Jernverk, ägt av Axel
Ax:son Johnson, köpte anläggningen. En ny smedja och
ett valsverk byggdes år 1917, men år 1919 blåstes mas
ugnen för sista gången. På 1940-talet startades tillverk
ning av rostfri armatur.
Högfors bruk har en annan historia och där anlades
en av de första stångjärnshamrarna år 1545. I dag
präglas miljön av ruinen av hyttan som uppfördes
1915-16 och var i drift till 1950, den enorma kolladan,
arbetarbostäder och herrgården. En annan hyttanlägg
ning, som är väl bevarad, är mulltimmerhyttan vid
Landforsen.
Under 1870- och 1880-talen ökade gruvbrytningen
kraftigt. Äganderätten till gruvorna var av tradition
splittrad, men under 1800-talet lades allt fler gruvor
under gemensam förvaltning. Antalet gruvbolag mins
kade successivt under 1900-talet, även om brytningsverksamheten var intensiv fram till 1960-talets början.
Sedan lades allt fler gruvor ner; den senaste brytningen
upphörde 1981 när Mimergruvan och Bondgruvan la
des ner. De bergsmansägda anläggningarna dominerade
fram till 1800-talets mitt. I Norbergs bergslag ersattes
de många små hyttorna av en enda stor, Spännarhyttan,
som startades på 1880-talet. Den blev också den se
naste med masugnar i drift i hela Bergslagen. Den blås
tes ned 1981.

Beskrivning av Norbergs bergslag
Inom Norbergs malmfält finns hundratals äldre gruv
öppningar. Gruvmiljöerna speglar malmbrytningen från
medeltiden och framåt. Här finns också flera områden
med bostadsbebyggelse för gruvarbetare. Under långa
perioder har Risbergsfältet varit det viktigaste i Nor
berg. Här finns stora gruvhål med spår av tillmakning,
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Högfors bruk. Hyttruin. Foto: Jörgen Runeby, RAÄ.

flera lavar och maskinhus. Risbergs konstschakt var i
bruk fram till 1908 och fungerar idag som gruvmuseum. De små, grunda gruvorna vid Svinryggen i Morbergsfältet är åskådliga exempel på äldre gruvdrift. Här
finns också Morbergs konsthjul, det s.k. Polhemshjulet,
som drev ett pumpverk. Klackbergfältets malm är s.k.
biandmalm som består av järn och kalk. Rester av
kalkugnar finns inom området. I slutet av 1800-talet
var brytningen vid Klackberg en av de största i Norbergstrakten. Då uppfördes de lavar i slaggsten och de
många arbetarbostäder som ännu finns kvar. Gruvdrif
ten lades ned 1966-67. Vid Mimergruvan, Kallmora
och Rudgruvan finns bl.a. bevarade gruvlavar och/eller
anrikningsverk från 1900-talet.
De byar som kan beläggas till medeltiden har nästan
genomgående haft hyttor. Ofta ligger lämningar efter
masugnen intill byns gårdar, gärna mitt i byn. Tack
järnet färskades, och från 1600-talet smiddes det till
stångjärn i byarnas hammarsmedjor. Välbevarade by
miljöer med relativt tydliga lämningar är Olsbenning,
Livsdal och Bråfors. Många av byarna hade en likartad
ekonomisk struktur med både bergsbruk och jordbruk.
Inägorna brukades som åker och äng, medan skogs
marken utnyttjades för både kolning, virkestäkt och be
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tesmark. Kulturlandskapet kring byarna är därför av
stor betydelse för förståelsen av den näringsgeografiska
strukturen. Medeltida hyttor fanns också utanför inägomarken, i dagens skogsmarker. De övergavs redan
på medeltiden eller under tidigt 1500-tal. Många av
dem finns idag kvar som ruiner eller platser där endast
ett tränat öga kan avgöra att där har funnits en hytta.
Utgrävningarna av Lapphyttan strax utanför Ols
benning på 1980-talet visade att masugnstekniken eta
blerades mycket tidigare än man förut trott. Lapphyt
tan är Sveriges äldsta belagda masugn, driften där star
tade någon gång mellan 1150 och 1225. Den är även
en av de äldsta kända i Europa. Genom utgrävningen
fick man en tydlig bild av en medeltida hyttanläggning
med masugn, rostgropar, smedjor, dammanläggningar,
bostadshus och stall. Detta har man försökt rekonstru
era och ge en bild av i den anläggning som kallas Nya
Lapphyttan, strax intill Norbergs hembygdsgård, och
där försöker man också att framställa järn med medel
tida metoder.
Engelsbergs bruk består av en i det närmaste kom
plett bruksmiljö med ett femtiotal byggnader, i huvud
sak från 1700- och 1800-talen. Bruksherrgård med
flyglar och paviljonger, arbetarbostäder, ekonomibygg-

nader, masugn och smedja finns kvar liksom även delar
av den tekniska utrustningen i produktionsbyggnaderna. Den enda betydelsefulla del som saknas är kolla
dan.

Utvecklingsarbete i Norbergs bergslag
Sedan 1998 driver Norbergs kommun ”Industrihisto
risk mötesplats”, som år 2000 övergick i det delvis EUfinansierade projektet ”Framtidshyttan” i samarbete
med Fagersta kommun. Det industrihistoriska arvet ses
som ett medel för att bygga nätverk, ta olika initiativ
och engagera människor i en lokal utvecklingsprocess
där de blir delaktiga i åter- och nyanvändningen av

kulturarvet. Det lokala engagemanget, delaktigheten
och initiativen från människor som bor i området, ge
nom föreningar som Engelsbergs och Norbergs järnvägshistoriska förening (ENJ), Högfors väl, Olsbennings byalag, Karbenningbygdens intresseförening,
Norbergs hembygdsförening, Engelsbergsbygdens in
tresseförening, Hembygdsgården Fagersta-Västanfors
hembygdsförening och Västervåla hembygdsförening är
grundläggande i utvecklingsarbetet. Många parter är
engagerade i projektet, så som Fänsstyrelsen i Väst
manlands län, Västmanlands läns museum, Riksantik
varieämbetet, Ekomuseum Bergslagen och forskar
skolan Teknik, industri och kulturarv (TIK) med med
verkande från Uppsala universitet och KTH.

Mossgruvan. Risbergs vattenuppfordringsschakt i Mossgruveparken, numera
gruvmuseum. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.
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Falu gruva och Kopparbergslagen

Projektidé - Resursernas miljöer
Kring Falu gruva och Kopparbergslagen skissas ett projekt som syftar till att
tydliggöra de näringsgeografiska system som gruvan över tiden utgjort navet i
och de miljöer i området som genererats ur detta.
Arbetets innehåll fokuseras omkring resursbegreppet i syfte att synliggöra
begreppets relativa innebörd, d.v.s. de komplexa sammanhang som definierar
vad som utgör en (ekonomisk) resurs. Gruvan och fyndigheterna av olika me
taller och mineral utgör en naturlig utgångspunkt för berättelser om de resur
ser som krävts för att tillgodogöra sig naturtillgången, t.ex. arbetskraft, energi,
transporter, livsmedelsförsörjning, tillsammans med de "nya" resurser som till
varatagits i området och utvecklats till nya produkter som t.ex. falukorv, salt
syra och rödfärg. Sammantaget har gruvan över tiden genererat en mängd
olika verksamheter, vilka avsatt mer eller mindre tydliga spår i landskapet.
Inom projektet föväntas att metoder utvecklas för tolkning och förmedling av
innehållet i ett näringsgeografiskt system och av de miljöer som länkas sam
man av detta. Projektet ska knyta an till pågående utvecklingsarbete kring
världsarvet Falu gruva och landskapet omkring.

Sammanfattning och motiv
Kopparbrytning har förekommit på många platser i
Sverige t.ex. i Bergslagen, vid de Norrbottniska malm
fälten, vid Skelleftefälten och i Åtvidaberg. Brytningen
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av sulfidmalmer i Sverige kan dock inte mäta sig med
järnmalmsbrytningen då det gäller omfattning och na
tionalekonomisk betydelse. Falu kopparbergslags histo-

Från 1620-talet och fram till mitten av 1700-talet
riska betydelse för Sveriges ekonomi, samt det infly
dominerades den svenska mynt- och penninghistorien
tande som verksamheten vid Falu gruva haft, vad gäller
av kopparen och Sverige hade kopparmyntfot. I indu
företagande, industriell organisation, teknikutveckling
strisamhället har kopparen fått ytterligare utökat an
och kunskapsspridning under landets tidigindustriella
vändningsområde genom att den har stor ledningsför
skede är dock avsevärd. Falu koppargruva är Sveriges
måga för värme och elektricitet, och därför används i
äldsta belagda bergverk. Ur gruvbrytningen, som på
material för elektriskt bruk. Den har också utnyttjats i
gick in på 1990-talet, uppstod också en mängd andra
husgeråd, kemiska ap
industrier. Fram till bör
parater,
rörledningar
jan av 1900-talet då
för varmvatten och ga
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1800-1912 och för
och Kopparbergslagen
dubblades åren 1900skall därför i detta sam
1912.
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torisk kontinuitet, där
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under mer än tusen år
lyser. Förutom i Falun
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har kopparbrytning för
fångsrik och skiftande
siggått på flera ställen i
industrihistoria, samt ett
Sverige i olika tider.
särpräglat kulturland
Ingen av dessa verksam
skap som sträcker sig
heter kan dock på nå
över ett stort område. I
got sätt mäta sig med
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jöer återspeglas bl.a.
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omfattning av verksam
reglerade gruv- och
heten.
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Garpenbergs
den vittomfattande or
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är antag
ganisation som krävdes
ligen från 1300-talet
för att förse Sveriges,
medan Åtvidabergs
under vissa perioder,
upptogs senast på
största arbetsplats med
Falu
gruva.
Stora
Stöten
1997.
1400-talet. Under tidigt
arbetskraft, livsmedel,
Foto:
Bengt
A.
Lundberg,
RAÄ.
1600-tal
startade kop
redskap och energi. Där
parbrytning i bl.a. Ridfinns historier om rike
darhyttan, Nya Kopparberg och Solstad. Åtvidabergs
dom och tekniska landvinningar, men även om usla ar
kopparverk grundades 1754 då mutsedlar utfärdades
betsförhållanden och omfattande miljöförstöring.
på kopparförekomster i Bersbo och Mormorsgruvans
malmfält. Gruvorna bröts periodiskt fram till 1919. I
Kopparhantering - en kort historik
mitten av 1700-talet påträffades ett kopparstreck vid
Huså på Åreskutans norra sida vilket innebar inled
Koppar skiljer sig från alla andra metaller genom sin
ningen till gruvdrift i västra Jämtland. Fler fyndigheter
rödaktiga färg och sin metallglans. Den är hård men
gjordes på Åreskutans östra sida och gruvbyn Fröå eta
samtidigt mycket tänjbar. Tidigt i historien användes
blerades i anslutning till brytningen. Där bröts malm
koppar, främst i legeringar bl.a. för smycken. I de allra
under
tre perioder, 1744-1809, 1829-1881 och 1909—
äldsta föremål som hittats i Sverige kommer kopparn
1919.
Norska Gilså, Kopperå och Meråker på andra si
dock inte från Sverige, utan har importerats, antingen
dan
gränsen
uppvisar en liknande historia. I Norrbot
som koppar eller som färdiga produkter.
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ten finns spår av kopparbrytning i liten omfattning på
1600- och 1700-talet t.ex. i Bergsmannivaara strax väs
ter om Svappavaara. Under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet försköts den tidigare europeiska
dominansen i kopparbrytningen när nya stora fyndig
heter exploaterades i USA, Chile, Australien, Japan och
Afrika. 1933 började fyndigheter i Skelleftefältet i Väs
terbotten, bl.a. i Boliden, utvinnas för smältning i
Rönnskärsverken. I Norge har omfattande brytning fö
rekommit i Röros och i Finland i Outokompu. Idag
återvinns i det närmaste all koppar och cirka 40% av
den nuvarande kopparproduktionen är skrotbaserad.
Koppar kan återvinnas till ursprunglig kvalitet hur
många gånger som helst.

Kopparbergslagens historia
Stora Kopparberget vid Falun är som sagt Sveriges äld
sta bergverk. Analyser av gotländska bronsföremål från
800- och 900-talen visar att kopparn i dessa troligen
kommer från Falun.
Verksamheten var blygsam fram till slutet av 1200talet då man tog till sig erfarenheter från tysk berg
hantering. I ett bytesbrev från 1288, bekräftat med
kungens och åtta biskopars sigill, intygar biskop Peter i
Västerås återköpet av en åttondel av gruvan, vilket vi
sar att brytningen inte bara var en lokal angelägenhet.
1347 utfärdade kung Magnus Eriksson ett privilegiebrev för bergsmännen i Kopparberget. För att locka ar
betskraft till gruvan, och därmed öka malmbrytningen,
gavs var och en som ville arbeta vid gruvan - även fred
lösa - rätten att anlägga en nyodling utan ersättning till
markägaren. De fick dessutom skattebefrielse eller lindring och gårdarna med privilegier kunde ärvas.
Bergsmansgårdarna fick ofta namn av nybyggaren samt
slutleden ”täkt”, intaga i skog, eller ”arvet”, ärvd jord
egendom. Mängder av arvs- och täktnamn kring
Kopparberget berättar om denna medeltida kolonisa
tion.
För att få bryta i gruvan måste man ha en hytta, där
kopparmalmen omvandlades till ren koppar. Utifrån
detta system ägdes gruvan i andelar. Ett par bälgar i en
hytta utgjorde ett partal vari gruvan uppdelades. Senare
blev indelningen fjärdedels par vilket övergick till fjär
dedelen av fjärdedelen, vilket kom att kallas fjärdepart.
De brukande bergsmännen fick privilegier i form av
skattefrihet och befrielse från krigstjänst. Så uppstod en
helt ny samhällsklass - bergsfrälset. Organisationen var
en tidig föregångare till senare tiders aktiebolag och
kallas ibland för ”världens äldsta bolag”.
Kopparhyttorna var enkla byggnader, med bälgar
drivna av vattenhjul. Till hyttan hörde en hyttkammare
där smältare och rostvändare vistades mellan skiften.
1357 nämns den första kopparhyttan, ”Langsrene”
(Grävningens) hytta på östra sidan av Hosjöholmen. På
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1600-talet var hyttorna som flest, 1640 nämns att 130
hyttor var igång och 17 stycken var öde. Antalet mins
kade sedan successivt: år 1700 fanns 101 hyttor, år
1800 var de 57 och år 1836 bara 15. Den sista lades
ner 1881. Kopparhyttorna drevs med hjälp av vatten
kraft, åtminstone från och med 1200-talet. För att leda
vatten till hyttor och gruva byggdes dammar, kanaler
och diken, både för att bättre kunna reglera vattnet till
hyttornas vattenhjul och för att förlänga hyttsäsongen.
Kopparmetallen var under medeltiden sällsynt och
producerades på få platser i Europa. Svensk koppar var
därför tidigt en begärlig vara. Gustav Vasa rekryterade
tyska bergsmän för att bl.a. konstruera uppfordringsverk och pumpanordningar. Dessa tyska bergsmän,
men även handelsmän, bidrog i hög grad till att Stora
Kopparberget snart blev Sveriges mest inkomstbring
ande företag. I gruvan inrättades en av landets tidigaste
vattendrivna uppfordringsanläggningar, den s.k. Pipepungskonsten, i Blankstöten (ett av dagbrotten) år
1555. Ar 1570 fann man en bättre malm med mer än
7% koppar, mer än dubbelt mot tidigare.

Falu gruva. Hästtrappan. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Falu gruva. Stora allmänningen. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Under 1500- och 1600-talen hade Kopparberget stor
betydelse för Sveriges ekonomi och möjliggjorde för
landet att bli en av de ledande staterna i Europa - in
komsterna från kopparhanteringen finansierade alltså
en stor del av den svenska krigsverksamheten. Falun
var under senare delen av 1600-talet Sveriges näst
största stad med ca 6 000 invånare. På 1600-talet hade
gruvan sin största betydelse. Den var Sveriges största
arbetsplats med mer än 1 000 arbetare och Europas
största producent av koppar. Nya metoder och ny tek
nik prövades för brytning, energiförsörjning och trans
porter. Produktionstoppen nåddes 1650, då över 3 000
ton råkoppar framställdes ur ca 90 000 ton brutet berg
- det var 2/3 av världsproduktionen av koppar.
För att få så stora intäkter från kopparen gällde hela
tiden att hålla priset så högt som möjligt och åtskilliga
metoder användes. En av dessa bestod i att man gjorde
mynt av en del av kopparn, då man fann marknadspri
set för lågt. När sen priset steg, upphörde man med
myntningen. De första mynten i koppar präglades
1624. De var värdemynt, dvs. mynten skulle ha ett vär
de som motsvarades av den ingående metallmängden.

Av flera orsaker gick det inte riktigt som man tänkt sig.
Kopparmyntningen, avsedd som ett provisorium, kom
att fortgå med kortare avbrott och Sverige fick en kop
parmyntfot. Eftersom utmyntningen ofta blev för stor man lät sig inte ledas av det inhemska penningbehovet
utan av de utländska priserna på koppar - blev resulta
tet, att metallen blev dyrare än själva myntet. Man
nådde därför en effekt motsatt den önskade: mynten
exporterades i stället för metallen. Kopparmyntningen
bedrevs till en början i Säter som ju låg relativt nära
Falu koppargruva. Vattenfallet där var något oregerligt
och slog ett par gånger sönder myntverket. Myntningen
fortsatte sedan i Nyköping samt ytterligare något se
nare i Arboga, där den upphörde efter ett par år. I Säter
upphörde den 1642 för att återupptagas 1644 i Avesta,
där tillverkningen fortgick i nästan 200 år.
Gruvan hade också stor betydelse för hela regionen
och påverkade ekonomi och samhällsliv långt utanför
själva gruvområdet. Hundratals hyttor anlades i ett
område upp till två mil från gruvan. Bönder långt uppe
i Dalarna tvingades att som skatt leverera ved till gru
van och kol till hyttorna. Gruvdrängarna rekryterades
vanligtvis från bygden men kunde också komma från
andra delar av landet. Under kortare perioder användes
brottslingar och krigsfångar som arbetskraft.
Stora Kopparberget har varit en betydelsefull plats
för teknikutveckling. Bland internationellt kända tekni
ker verksamma vid gruvan finns tysken Christoffer
Klem på 1500-talet, Christopher Polhem kring sekel
skiftet 1700, markscheidern Eric Geisler och minera
logen Johan Gottlieb Gahn på 1700-talet, kemisten
Jöns Jacob Berzelius och separatorns uppfinnare Gustaf
de Laval på 1800-talet.
Kopparproduktionen och exporten sjönk under
1700- och 1800-talen, men fram till 1780-talet var
koppar fortfarande Sveriges näst viktigaste exportpro
dukt efter järnet. Tekniken förändrades och pallbrytning och krutsprängning infördes. Under 1800-talet
sökte man utnyttja berget på andra sätt. I gruvan bröts
alltmer svavelkis, men även bly, zink, silver och guld.
Kopparhyttorna övergavs. Nya verksamheter startade
och fabriker uppfördes för dessa då förädlingsprodukterna blev allt viktigare. Det var t ex svavelkis, som an
vändes inom pappersindustrin, svavelsyra och rödfärg,
men även silvertillverkning. På 1870-talet byggdes t ex
extraktionsverk, kopparvitriolverk, järnvitriolverk och
en svavelsyrafabrik. En silverhytta från 1884 finns kvar
än idag. Ett visst uppsving fick gruvan under några år
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efter 1881 då gediget guld påträffades. Kopparhante
ringen har också gett upphov till andra klassiska
svenska produkter som Falu rödfärg, falukorv, Faluättika och Falubrännvin.
Utanför Falun hade Stora Kopparberget sedan 1700talets mitt köpt upp järngruvor och anlagt järnbruk.
Denna verksamhet ökade under 1800-talet och gjorde
företaget till ett av de ledande inom järn-, stål- och
skogsindustri med papper och sågade trävaror. År 1888
ombildades företaget till ett aktiebolag, Stora Koppar
bergs Bergslags AB, i dagligt tal kallat ”Bergslaget”.
Under 1980-talet skedde all brytning helt under
jord; årsproduktionen under decenniet uppgick till ca
180 000 ton malm. Stora Kopparberget och gruvan i
Falun var ännu levande och i bruk när bolaget firade
700-årsjubileum år 1988. Vid årsskiftet 1992-93 var
emellertid all brytvärd malm slut och gruvan lades ned.
Då hade uppskattningsvis 17 000 000 ton malm bru
tits, varur kanske 400 000 ton råkoppar framställts.
Den enda industriella verksamhet som idag bedrivs
är tillverkningen av Falu rödfärg. Pigmentet, som är en
biprodukt från kopparbrytningen började tillverkas vid
Falu koppargruva redan 1616. Sedan 1764 har pigmen
tet producerats i större skala vid Kopparberget och gi
vit färg åt den svenska träbebyggelsen.

Beskrivning av Kopparbergslagen
Gruvområdet domineras av den dramatiska Stora Stö
ten, ett dagbrott som uppstod 1687 då väggarna mellan
tre stora dagöppningar rasade samman. I gruvan finns
anläggningar under jord som orter, arbetsrum och upp
till 400 meter djupa schakt. I besöksgruvan visas några
av gruvans äldsta delar. Här kan man bl.a. se Creutz
schakt, 208 meter djupt med en skiljevägg av timmer.
Ovan jord finns uppfordringsanläggningar, lavar, hjul
hus, spelhus, pivot, administrationsbyggnader, bostads
hus, gruvvarp och rödfärgsvarp. Många av byggnader
na har flyttats inom området när gruvan utökats.
Ingen kopparhytta finns idag helt bevarad, men läm
ningar efter hyttdrift finns på ett flertal platser i Kop
parbergslagen. Tillsammans med äldre kartor och rit
ningar ger de en relativt bra bild av hyttornas utseende
och läge. Kallrostar finns mer eller mindre bevarade vid
flera hyttor, medan vändrostar finns på några platser.
Däremot finns inga intakta ugnar bevarade, utan en
bart rester av härdar. I gruvans närområde finns t.ex.
lämningarna efter den Körsnerska hyttan, en sulubrukshytta med dubbla ugnar från 1800-talets senare
del, ruinen av en vändrost med fem rostbås vid varje
sida av rosthuset vid Gruvrondellen, och längs Syrfabriksvägen ligger ett 30-tal kallrostbås.
Kopparhyttorna drevs med hjälp av vattenkraft. I
bergen väster om gruvan finns kilometerlånga kanaler
med tillhörande dammar, dammsjöar och dammhus
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som byggts för att leda vatten till hyttor och gruva.
Dammar, kanaler och diken från 1300-talet kan ses än
idag. Över dammluckorna uppfördes särskilda byggna
der för att skydda dammarna och för att få bättre kon
troll på vattenflödet. Tydligast är Nya krondiket från
1740-talet, ett för sin tid gigantiskt anläggningsarbete.
I Kopparbergslagen, t.ex. i området runt sjöarna
Varpan och Hosjön finns flera bergsmansgårdar. De bil
dar med sina speciella byggnader, gårdsformer, trädgår
dar och odlingslandskap en säregen kulturmiljö. Od
lingslandskapet var främst ett beteslandskap med äng
ar, hagar och lindor. Där utvecklades på 1600- och
1700-talen ett växelbruk med en femårig cykel av olika
grödor. Odlingssättet kallas för lindbruk eller falusättet.
Stora Kopparberget har också präglat Falu stad. Där
finns välbevarad träbostadsbebyggelse från 1600-talet
liksom från senare tid i Elsborg där det främst bodde
gruvarbetare, i Gamla Herrgården där det mest bodde
hyttarbetare samt i Östanfors, där det finns både gruv
arbetarbostäder och bergsmansgårdar. I Falu stad finns
också många offentliga byggnader uppförda under sta
dens storhetstid på 1600-talen. I staden finns också an
läggningar och lämningar från komplementnäringarna,
som utvecklades främst under andra hälften av 1800talet. Nämnas kan rödfärgsverk, svavelsyrafabrik, sil
verhytta, vitriolverk och zinkverk.

Utvecklingsarbete i Kopparbergslagen
Stora Kopparberget har en utomordentligt rik industri
historia. Företaget har sedan länge arbetat aktivt med
att bevara och vårda sitt historiska arv. Här finns bl.a.
omfattande dokumentation, föremålssamlingar och ar
kiv. Sedan 1922 bedrivs museiverksamhet kring gru
vans historia i Stora Gruvstugan. Besöksgruvan öppna
des för allmänheten i början av 1970-talet. År 2000 bil
dades Stiftelsen Stora Kopparberget ur Stora Koppar
bergs Bergslags AB. Detta skedde i anslutning till att fö
retaget gick samman med finska Enso, till stor
koncernen Stora Enso. Stiftelsen skall fungera fristå
ende och självständigt men i nära samarbete med anti
kvariska myndigheter och olika forskningsinstitutioner.
Stiftelsen skall på bästa sätt värna, vårda, utveckla och
visa Stora Kopparberget och dess närliggande miljöer.
Det historiska industrilandskapet kring Stora Koppar
berget och Falun upptogs i december 2001 på
UNESCO:s världsarvslista. Världsarvet omfattar för
utom koppargruvan även delar av Falu stad och det
omgivande landskapet.
Utvecklingen av Falu gruva och Kopparbergslag
drivs i samverkan mellan många aktörer, framför allt
Stiftelsen Stora Kopparberget, Falu kommun, Länssty
relsen Dalarna och Dalarnas museum.

Från skidbacken i Väja ser man Väja sulfatfabrik och pappersbruk. Bilden är troligen från slutet av 1960-talet, men fabriken är i drift även i dag.
Foto: Pål-Nils Nilsson, © RAÄ.

Ådalens industrilandskap

Projektidé - Kunskap för utveckling
Projektet syftar till att genom medveten kunskapsuppbyggnad verka för en ut
vecklad dialog kring det industrihistoriska arvet i Ådalen. Utifrån förutsätt
ningen att Ådalens industrihistoria och dess fysiska mönster i dag för många
människor ter sig diffus och okänd, är avsikten att på olika sätt initiera kun
skapsuppbyggnad kring industrihistorien med utgångspunkt från lokal verk
samhet. Avsikten är att arbeta med det industriella kulturarvet i en långsiktig
process där lokal kraft och lokalt engagemang tas tillvara och där människor
arbetar med sin egen verklighet. Projektet genomförs i anslutning till ramÅdalens industrilandskap 81

programmet ”Industrisamhällets kulturarv” i Västernorrlands län och blir en
del av inledningen till ett fortsatt utvecklat arbete i området. Inom rampro
grammet bedrivs för närvarande tio projekt som på olika sätt arbetar med och
lyfter fram Ådalens industrihistoria. Projekten ska leda fram till en strategi och
handlingsplan för hur Ådalens industrilandskap ska tillgängligöras och utnytt
jas som resurs i det fortsatta arbetet med industrisamhällets kulturarv i Väster
norrland.
Projektet bar relevans för utvecklingen av metoder för kunskapsuppbygg
nad kring det industribistoriska arvet där det lokala och enskilda engagemang
et är avgörande, både för kunskapsuppbyggnadens innehåll - vems historia
som berättas - och för möjligheterna att utnyttja det industrihistoriska arvet
för lokal och regional utveckling.

Sammanfattning och motiv
Skogen har sedan länge utgjort en av Sveriges viktigaste
råvarutillgångar. Från att ha haft sitt största industriella
värde som bränsle vid järnframställning, fick skogen
vid mitten av 1800-talet värde som virkesråvara då en
ångsågverksindustri närmast lavinartat växte fram,
främst utmed norrlandskusten. Mot sekelskiftet 1900
ökade skogens betydelse genom framväxten av massaoch pappersindustrin. Skogsindustrin har under hela
den industrialiserade perioden varit en av Sveriges bas
näringar och en av våra främsta exportgrenar. Men den
har också utgjort ett markant inslag i många orters nä
ringsliv, den har präglat människors liv, miljöer och
hela landskap i stora delar av Sverige.
Sågverksindustrin fick sitt genombrott i sydvästra
Sverige och området vid Vänerns nordvästra strand i
Dalsland och Värmland utvecklades till ett utpräglat
skogsindustridistrikt. Från 1800-talets mitt växte ett
antal sågverks- och skogindustriområden fram utmed
Norrlandskusten däribland i Sundsvallstrakten, i Åda
len, kring Örnsköldsvik och i Söderhamnsområdet.
Dessa skogsindustridistrikt uppvisar delvis en liknande
industrihistoria med en utveckling från järnbruk via
ångsågar till elsågar och massabruk. Gemensamt för
dem är även att endast blygsamma rester finns beva
rade av produktion sanläggningarna från den för Sveri
ges industrialisering så viktiga ångsågsepoken.
Ådalen, den södra delen av Ångermanälven, är ett
av Sveriges viktigare skogsindustridistrikt. Området
omfattar en mängd miljöer som sammantaget speglar
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skogens stora betydelse för det svenska näringslivet.
Genom dess j ärnbruksmilj öer, sågverks- och massa
brukssamhällen återspeglas skogsindustrins hela histo
ria, från järnbrukens övergång till skogsbolag med
ångsågar och träsliperier till 1900-talets eldrivna sågar
och kemiska massafabriker. Områdets historia är även
starkt förknippad med arbetarrörelsens kamp och Ådalen-händelserna 1931 har en stor symbolisk betydelse i
den svenska arbetarhistorien.

Sågverks- och skogsindustri
- en kort historik
Små, vattendrivna sågar har funnits i Sverige åtmins
tone sedan 1400-talet. Under 1500- och 1600-talet fö
rekom en export av sågade trävaror från Sverige. Ram
sågarna med ett enda grovt sågblad var dock relativt
ineffektiva och den statliga näringspolitiken gynnade
fram till mitten av 1700-talet framför allt järnbruken
då det gällde skogsråvaran, bl.a. genom upplåtandet av
kronoskog. Från 1730-talet började mer effektiva vat
tensågar med många fina sågblad i samma ram att upp
föras av bruk och köpmanskonsortier. Sågverksdistrikt
uppstod bl.a. vid Göta älv och Klarälven. Den nya tek
niken som importerats från Holland spreds snabbt över
landet, delvis understödd av staten.
Det var dock vid mitten av 1800-talet med ångsågar
nas etablerande och exploateringen av Norrlands enor

ma skogstillgångar som sågverksindustrin växte ut till
en verkligt stor exportindustri. Flera omständigheter
ledde fram till detta. Storbritannien sänkte vid denna
tid sina importtullar på trävaror vilket öppnade en vik
tig marknad. Aktiebolagslagens tillkomst 1848 möjlig
gjorde en kapitalbildning som kunde utnyttjas till upp
köp av skogsråvara, anläggning av flottningsleder och
storskaliga ångsågar. Försämrade förutsättningar för
järnproduktionen gjorde att järnbrukens skogar, fasta
tillgångar och arbetskraft istället kunde utnyttjas för
sågverk och massafabriker. Det första exportångsågverket anlades vid Tunadal norr om Sundsvall 1849.
Vid sekelskiftet 1900 var Sverige världens ledande ex
portör av sågade trävaror.
De vattendrivna sågarna hade ofta lagts vid mindre
biflöden till älvarna, eftersom det där var lättare att ut
nyttja vattenkraften. Därefter måste de sågade trävaror
na transporteras till lastageplatserna vid älvmynningar
na. Flottningen, torkningen och rengöringen av det så
gade virket var en besvärlig, tidsödande och virkesför-

sämrande procedur. Ångsågstekniken möjliggjorde en
friare lokalisering av sågverken och sågverksdistrikt
växte fram vid norrlandskustens älvmynningar. Ång
sågarna möjliggjorde en effektivare arbetsprocess, de
var driftsäkra och oberoende av vattenflödets fluktua
tioner. Dessutom var tekniken relativt billig, eftersom
virkesavfallet kunde nyttjas som bränsle.
Omkring sekelskiftet 1900 började pappersmassa
fabriker att anläggas i skogindustridistrikten. I massa
fabrikerna kunde klenvirke och sågspill utnyttjas. Såg
verk och massafabriker drevs ofta av samma bolag. Un
der 1900-talets första decennier skedde en koncentra
tion till färre och större anläggningar, främst utmed
Norrlandskusten och Vänerns norra stränder. Massa
produktionen ökade kontinuerligt under hela 1900-talet och under mellankrigstiden kom den att svara för en
allt större del av den svenska exporten, medan expor
ten av sågade trävaror gick tillbaka. Många sågverk la
des ned under mellankrigstiden, men de stora export-

Marieberg, Kramfors kommun. Sågverk Bilden
troligen från slutet av 1960-talet. Foto: Pål-Nils
Nilsson, © RAÄ.
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sågarna vid kusten elektrifierades och växte ytterligare i
storlek och produktivitet.
Vid mitten av 1900-talet hårdnade konkurrensen på
den internationella massamarknaden. Många mindre
massabruk tvingades till nedläggning, parallellt med att
ett antal stora skogsföretag bildades genom samman
slutningar och uppköp. Den tidigare geografiska fördel
ningen, med stora sågverk och massafabriker i norra
Sverige och pappersbruk längre söderut, luckrades upp
genom att de norrländska massabruken utökade sin
verksamhet med papperstillverkning, samtidigt som
flera storskaliga skogsindustrianläggningar tillkom i sö
der. Under slutet av 1900-talet har koncentrationen av
skogsnäringen till ett fåtal stora bolag fortsatt samtidigt
som branschen internationaliserats. Näst efter verk
stadsindustrin är skogsindustrin ännu Sveriges vikti
gaste exportgren. Exporten av skogindustriprodukter
uppgick 1999 till 94 miljarder kronor, varav exporten
av sågade trävaror stod för ca 20 miljarder kronor.

Ådalens industriella historia
Ådalen är benämningen på Ångermanälvens dalgång
nedanför Junsele. Ådalens nedre del, med ett centrum i
Kramfors, har länge varit ett av landets viktigaste
skogsindustridistrikt. Ådalens industrihistoria tar emel
lertid sin början i de järnbruk som anlades i området
från slutet av 1600-talet. I syfte att hushålla med skogs
tillgångarna eftersträvade staten en lokalisering av
stångjärnsbruken ”utom bergslag”. Sammanlagt kom
sju järnbruk att etableras i Ådalen med Graninge som
det första 1677 och Forsse som det sista 1805. Bollstabruks masugn uppfördes 1737 och var som enda mas
ugn i Ådalen i drift till 1899. Malmen hämtades främst
från Utö. 1847 bildades Holms och Graninge bruksbolag, från 1873 Graningeverken, inom vilket alla
Ådalens järnbruk samlades - Bollsta, Björkå, Forsse,
Graninge, Gålsjö och Sollefteå. Under slutet av 1800talet utvecklades Graningeverken till ett renodlat skogs
industribolag och år 1900, året efter att masugnen
blåsts ned, lades det sista kvarvarande smidet ned vid
bruken.
Fram till mitten av 1700-talet var produktionen av
sågade varor i Ådalen blygsam. Västernorrlands första
finbladiga sågverk anlades i Kramfors 1744. Sågverket
uppfördes av ett köpmanskonsortium och följdes av
flera liknande. Finbladiga sågverk anlades även vid de
flesta järnbruk. Sågverken lokaliserades gärna nära de
mindre vattendragens utlopp eller de många skyddande
vikarna i Ångermanälvens mynning.
1853 anlades den första ångsågen i Ådalen på San
dö. I slutet av 1800-talet fanns som mest 43 ångsågar i
Ådalen, varav 36 belägna inom nuvarande Kramfors
kommun och det var först med ångsågarnas ankomst i
mitten av 1850-talet som Ådalen på allvar drogs in i
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den storindustriella utvecklingen. Flera av dessa såg
verk hade bara en eller två ramsågar, medan andra
hade ända upp till tio ramar. Kring själva såghusen med
tillhörande maskinhus och eventuellt hyvleri tornade
väldiga brädgårdar upp sig och i vattnet anlades trä
kajer och länsinhägnade timmermagasin. För att ta
vara på sågspillet anlades kolmilor och ibland även låd
fabriker i anslutning till sågverken. Arbetsstyrkan vid
sågverken utgjordes av hundratals arbetare. Kvinnor
och barn kunde arbeta med att sortera och stuva splitved eller med att kärra spån och sågspill. Sågverksnäringens expansion medförde en stor inflyttning till
området. I anslutning till sågverken lät bolagen bygga
arbetarkaserner med många små lägenheter. Vanligen
fanns även en bolagsägd handelsbod. Intill bolagets
område etablerades komplementsamhällen med bostä
der, handelsbodar, hantverkare, Folkets hus och fri
kyrkor.
Omkring sekelskiftet 1900 började pappersmassa
fabriker att anläggas i Ådalen. Vid Björkå anlades ett
träsliperi år 1889, och detta följdes av liknande anlägg
ningar vid Högforsen 1898 och Forse 1901. Det första
kemiska massabruket, en sulfatfabrik, tillkom i Frånö
1896. Under 1900-talets första decennier etablerades
fler massabruk samtidigt som sågverksnäringen kon
centrerades till de större sågarna. Under 1960- och
1970-talen tvingades många av Ådalens industrier till
nedläggning.
Ådalens historia är präglad av facklig kamp och
konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Föreningsrättsstriden vid Dals och Sandö sågverk 1907 och
hungermarschen 1917 är exempel, men det är framfö
rallt genom dödsskjutningarna i Lunde 1931 som Åda
len gått till historien. Det ekonomiskt svåra läget om
kring år 1930 medförde bl.a. hög arbetslöshet, löne
sänkningar och arbetskonflikter över hela landet. I ja
nuari 1931 hade strejker utbrutit vid ett par av Gran
inge verkens massafabriker i Ångermanland och den 12
maj lät koncernens direktör inkalla ett 60-tal arbetsvilliga eller strejkbrytare. Demonstranter lyckades dagen
därpå stoppa arbetet genom att hissa upp tre strejkbry
tare ur lastrummet på fartyget Milos i Sandviken och
jaga bort de övriga. Polisen klarade inte att få situatio
nen under kontroll och militär inkallades. Den 14 maj
samlades mängder av arbetare till ett möte i Frånö Fol
kets hus där ett demonstrationståg formades och mer
än 5 000 människor avtågade mot Lunde där strejkbrytarna var förlagda. Vid Lunde utbröt förvirring då
militären försökte stoppa demonstrationståget medan
de bakre leden tryckte på. Militären öppnade eld varvid
fem personer - demonstranter och åskådare - dödades.
På begravningsdagen den 21 maj följde 25 000 perso
ner med begravningståget och fem minuters arbetsnedläggelse genomfördes på många arbetsplatser i hela lan
det.

I Frånö byggdes det första kemiska massabruket, en sulfatfabrik, 1896. Här övre planet i fabrikens diffusörhus 1925. Ur SCA:s bildarkiv

Ådalen - beskrivning av
det industriella landskapet
Många av de äldre industrianläggningarna i Ådalen har
fått skatta åt förgängelsen, men genom de delar som
har bevarats och de samhällsbildningar som industri
erna gett upphov till är Ådalens industrihistoria ändå
avläsbar i landskapet. I området finns också en levande
industritradition som bärs upp av de sågverk, pappersoch massafabriker som finns kvar.
Flera miljöer med byggnader från järnbruksepoken
finns kvar, däribland Gålsjö och Forsse. I Graninge
bruk finns kanalsystem, ett par smedjor, bruksbostäder
och ekonomibyggnader bevarade. 1737 flyttades mas
ugnen i Sollefteå till Bollsta och 1861 anlades en ång
såg som moderniserades till tio ramar 1890. År 1925
fick denna såg lämna plats åt en helt ny sågverksanläggning som successivt om- och tillbyggts. Sågverket
drivs idag, liksom sågverket i Lugnvik, av Scaninge
Timber med Graninge AB och SCA som hälftenägare.
Graninge AB har idag utvecklats till ett renodlat energi

bolag som också finns kvar i regionen. Miljön i Bollstabruk vittnar om ortens drygt 250-åriga industrihistoria.
Den sista masugnen, byggd 1886, är delvis bevarad
jämte ett antal arbetarbostäder och ekonomibyggnader
från järnbrukstiden. På sågverksområdet finns ett stort
antal byggnader med olika funktion och ålder, bl.a.
maskinhuset till 1890 års ångsåg.
Ådalens första finbladiga sågverk byggt 1744 i
Kramfors revs 1879, men i närheten ligger fortfarande
en herrgård uppförd 1776 av sågverkets ägare. I början
av 1850-talet anlades en ångsåg av Kramfors AB, 1870
tillkom ytterligare en och omkring 1900 byggdes ett
eldrivet hyvleri med lådfabrik. 1907 anlades ett sulfit
bruk och i anslutning till detta uppfördes 1944 Kram
fors boardfabrik och pappersbruk. Då sågverken lades
ned i slutet på 1960-talet övertogs delar av byggnads
beståndet av en husfabrik, medan andra delar revs. Är
1979 revs även massabruket. Av Kramfors AB:s omfatÅdalens industrilandskap 85

tande fabriksanläggningar återstår därför idag endast
mindre delar, men Kramfors präglas ännu av alla de
bostadshus som uppförts i bolagets regi och komple
mentsamhället Öd består till största delen av bostäder
byggda av sågverksanställda.
Svanön i Kramfors kommun är starkt präglad av
trävaru- och massaindustrin. Vid färjeläget på den väs
tra sidan ligger herrgården med arbetarbostäder som en
rest efter den första ångsågen som anlades i slutet av
1860-talet. Då denna såg brann 1930 hade den tre
snabbramar, ett kantverk och ett stavverk och runt 125
arbetare var fast anställda. Skilt från sågverkssamhället
på den östra sidan ligger det som är kvar av samhället
runt sulfatfabriken. År 1906 anlades en sulfitfabrik på
platsen och 1919 byggdes även en spritfabrik. Under
1940- och 50-talen expanderade fabriken och produk
tionen utvecklades, men redan under 1960-talet drogs
investeringarna ned till ett minimum och 1966 lades fa
briken ned. Fabriken revs i mitten av 1970-talet sedan
den en tid stått och förfallit. I fabrikssamhället finns
det idag kvar arbetarbostäder från hela 1900-talets för
sta hälft samt villor, ritade av bl.a Cyrillus Johansson,
som ursprungligen byggdes för driftsledningen.
Det finns inte många synliga rester bevarade idag ef
ter Nylands sågverk eller Nylands såg och hyvleri. Efter
sågverket ligger maskinhus med skorsten kvar inom det
nuvarande industriområdet i Nyland. Sågen och hyvleriet anlades på 1890-talet, men brann ned till grunden
redan 1901. Nylands sågverk anlades 1888 då det
byggdes en ångsåg på platsen. Detta bolag expanderade
och byggde ut produktionen, så 1921 omfattade sågen
tre ramar, varav en dubbel, två kantbänkar, två brädkapbänkar, en strökap, en stavbänk, en läktbänk och
en trätugg. Som mest arbetade 50 anställda på såg
verket. Bolaget som drev sågverket gick i konkurs 1921
och efter det övertogs verket av ett bolag som föränd
rade produktionen till legosågning, vilket pågick till
1940-talet då sågen såldes till skrotning.
Nyland binds samman med Sandslån via en bro och
där ligger det som en gång var världens största timmersorteringsanläggning. År 1957 sorterades här 23 miljo
ner stockar. Redan på 1700-talet pågick flottning av
timmer på Ångermanälven. År 1874 byggdes den första
sorteringsbommen i Sandslån, som var flottningens ne
dersta anhalt på älven. Där var då ett myller av bryg
gor, länsar, rännor och dykdalber. Uppemot 700 man
arbetade här under den intensiva flottningssäsongen.
År 1982, efter 110 år, sorterades de sista stockarna.
Idag finns den äldre kasernbebyggelsen bevarad och in
rymmer ett vandrarhem, och intill detta ligger även be
varad egnahemsbebyggelse i anslutning till sorteringsanläggningen.
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Söder om Nyland ligger Köja i Nyvik, där det finns
en bevarad sågverksmiljö med bland annat ett bibehål
let maskinhus från en ångsåg.
Lugnviks första ångsåg uppfördes 1873. Dagens såg
verk består främst av relativt moderna byggnader, men
sågverket speglar genom funktion, läge och samman
hang med bl.a. flera äldre arbetarbostäder, herrgård
och kontor ändå väsentliga delar av Ådalens sågverkshistoria. Genom SCA:s och Graningeverkens samver
kan i Scaninge Timber har sågverksamheten koncentre
rats till Bollstasågen, medan torkning och virkesjustering sker i Lugnvik. Lrånö ångsåg startades 1875, men
revs 1895 för att ge plats för en sulfatmassafabrik som
var i drift till 1941. Massafabriken, med byggnader
från 1900-talets första hälft och ett flertal arbetarbo
städer finns ännu på orten. I Väja anlades ett sågverk
1867, en massafabrik 1914-1915 och ett pappersbruk
fyra år senare. Sågverksdriften har upphört, men Väjafabriken är idag den sista kvarvarande cellulosaindu
strin i Ådalen. I Björkå som haft såväl järnbruk, vatten
såg som träsliperi finns herrgård, kontor, arbetarbo
städer, verkmästarbostad och ekonomibyggnader beva
rade.

Utvecklingsarbete kring Ådalens
industrilandskap
Länsstyrelsen i Västernorrland har tillsammans med
landstinget upprättat ett ”Ramprogram för industri
samhällets kulturarv i Västernorrland”. I enlighet med
det regionala tillväxtavtalet vill man i ramprogrammet
arbeta för att stärka länets livsmiljö och attraktions
kraft genom att lyfta fram, levandegöra, tillgängliggöra
och öka medvetenheten om kulturarvet och kulturmil
jön. Det industrihistoriska arvet, såväl i form av fysiska
lämningar som i traditioner, könsrollsmönster och
idéer, ses som en grund att utgå från och bygga vidare
på i den regionala utvecklingen. Programmet omfattar
fyra övergripande mål: attitydpåverkan, tillgängliggö
rande, resursanvändning och ansvarstagande, som in
ryms i tre åtgärder: bevarande, kunskap och kultur
industri. Bakom ramprogrammet finns en regional sam
verkan mellan länets kommuner, länsstyrelsen och
landstinget samt närings- och föreningsliv. Landstinget
Västernorrland är projektägare. Ramprogrammet som
finansieras genom EU Strukturfonderna Mål 1 Södra
Skogslänsregionen, omfattar 91,6 miljoner kronor och
genomförs i första fasen under perioden 2000-2002.

Norrbottens teknologiska megasystem

Projektidé - Systemet och dess delar
Projektet syftar till att undersöka och tydliggöra sambanden mellan de olika
delarna i detta system, både vad gäller de fysiska miljöerna, de människor och
de institutionella ramar som ingått och ingår i det. Systemperspektivet bör
kunna utnyttjas i såväl kunskapsuppbyggnad som förmedling för att ge fördju
pade insikter om de ingående delarnas kulturhistoriska innehåll. De storskaliga
anläggningarna och de stora geografiska avstånden ställer dock särskilda krav
på metoderna. Megasystemet som begrepp måste förankras hos aktörer: före
tag, museer, föreningar, kommuner och ideellt verksamma i regionen. I
förlängningen bör en rad olika insatser genomföras som tydliggör megaKatterjåkk. Malmtransport på Malmbanan. Vassitjåkka i bakgrunden. Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.
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systemet både för aktörerna som arbetar aktivt med anläggningarna i kultur
historiskt avseende ocb för besökare. Tydliggörandet av megasystemet och
sammanhangen kring detta har stor betydelse för förståelsen av väsentliga de
lar av Norrbottens 1900-talshistoria och för många grupper i samhället. Ur
metodperspektiv bör erfarenheterna av förmedling och kommunikation kring
megasystemet ha en allmängiltighet när det gäller förmedling och kommunika
tion kring infrastruktur och ”stora tekniska system” ur flera dimensioner.

Sammanfattning och motiv
Innovationer kring sekelskiftet 1900 möjliggjorde upp
byggnaden av stora teknologiska system av avsevärd
betydelse för Sveriges industriella utveckling under
1900-talet. I Norrbotten kan detta beskrivas och tydlig
göras av tillkomsten av Malmbanan (Luleå-GällivareKiruna-Riksgränsen-Narvik), gruvverksamheten i Ki
runa och Malmberget, kraftverksbygget i Porjus med
den tillhörande elektrifieringen av bandelen Kiruna Riksgränsen, samt Bodens fästning. Malmhamnarna i
Luleå samt SSAB:s anläggningar i Luleå är idag delar i
systemet. Genom tillgången på skog, malm och vatten
kraft skapades ett system för malmbrytning, avhängigt
av malmtransporter och energiförsörjning, och sedan
av försvaret av dessa stora system. De olika delarna av
dessa teknologiska system var så starkt kopplade till
varandra att man kan se dem som delar av ett teknolo
giskt megasystem. Systemen var så beroende av varan
dra att förändringar i något av dem ständigt krävde
nya anpassningar i de andra för att inte syftet med
megasystemet - att främja produktion och försäljning
av malm - skulle stagnera eller minska. Megasystemet
uppbyggdes under en förhållandevis kort period och
med den svenska staten som en av de mest framträ
dande aktörerna. Berättelsen om det teknologiska
megasystemet i Norrbotten rymmer många dimensio
ner av svensk 1900-talshistoria. Det handlar bl.a. om
synen på Norrland som ”framtidslandet”, bilden av
Sverige som en modern industrination med egna
"oändliga” råvarutillgångar, synen på naturen och kon
flikter mellan råvaruexploatering och natur- och fri
luftsliv, kolonisation och samisk kultur och försörjning.

Det teknologiska megasystemet i
Norrbotten - en kort historik
Under 1700-talet och fram till slutet av 1800-talet sva
rade malmbrytningen i Norrbotten bara för en liten an
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del av Sveriges totala produktion. I slutet av 1880-talet
ökade den dock i ett slag, från 0,02 % år 1887 till när
mare 10 % år 1888. Förändringen hade två orsaker:
genombrottet för den basiska bessemerprocessen (den
s.k. Thomasprocessen) och tillkomsten av malmbanan.
Thomasprocessen gjorde det möjligt att använda fos
forit al tiga malmer vid stålframställning, något som tidi
gare inte gått. Intresset för att bryta den fosforhaltiga
malmen i Norrbotten ökade markant. Detta drev fram
byggandet av en järnväg de 20 milen mellan Gällivare
och Luleå, så att malmen kunde fraktas per järnväg till
Luleå och där skeppas ut, huvudsakligen för export.
Banan byggdes i engelsk regi och brytningsrätten vid
Gällivare malmfält hade en järnvägsbyggande ingen
jörsfirma, Wilkinson &C Jarvis, erhållit. Den ökade ex
porten av malmen sågs som ett hot för den exportbe
roende mellansvenska järnhanteringen, där företagen
hellre ville sälja järn till USA och Tyskland, och inte
ville att Sverige skulle exportera malm som amerikaner
och tyskar själva kunde göra järn av. Målet för de pro
tektionistiska bruksägarna var att staten skulle ta över
både gruvorna och malmbanan, och på så sätt skulle
den mellansvenska järnhanteringen räddas. 1891, bara
några år efter att malmbanan färdigställts, kom den
också att köpas av svenska staten. Banan hade då varit
avstängd, efter att inte ha klarat den säkerhetsgranskning den utsattes för. Avstängningen innebar ett ekono
miskt avbräck för företaget som byggt banan, och
ledde till att de inte klarade av att åtgärda bristerna.
Staten köpte bandelen för 6,7 miljoner; enligt företaget
hade den kostat 30 miljoner att bygga.
1898 beslutade riksdagen och norska stortinget detta var under unionstiden - att Malmbanan skulle
förlängas från Gällivare via Kiruna till Narvik. Men
kritiken mot detta var också stor, framför allt från de
mellansvenska bruksägarna; malmutförseln sades vara
förkastlig ur samhällsekonomisk synvinkel. Den skulle
också kunna leda till ökat ryskt intresse för norra Sve-

rige, ett intresse som många fruktade skulle föranleda
rysk aggression. Följaktligen krävdes att satsningen
kunde försvaras på ett effektivt sätt. Beslutet att bygga
Bodens fästning fattades år 1900.
För staten blev det angeläget att gruvbolagen, AB
Gellivare Malmfält och LKAB, kunde göra nödvändiga
investeringar för att öka brytningen utan att hamna un
der utländskt inflytande. Den utbyggnad av produk
tionskapaciteten som förutsattes kom till stånd genom
att det blev ekonomiskt möjligt att starta brytning i Ki
runa. Men det krävdes ändå mer energi och större
kapitalinsatser. Energiförsörjningen löstes till en början
med ångkraft, men det kalla klimatet ställde ofta till
problem. Vattnet frös, inte bara i ångledningar och cy
lindrar, utan också i transport- och förvaringstankar.
Kapitalfrågan var komplicerad och fick efter många tu
rer sin lösning då Grängesbergsbolaget köpte LKAB
1904. Att Grängesbergsbolaget agerade torde till stor
del ha berott på att man befarade att gruvorna annars
skulle säljas till tyska konkurrenter.
Svenska staten strävade efter en mer effektiv kon
troll över malmrikedomarna samt en långsiktig regle
ring av malmexporten. Motiven var att garantera den
inhemska järnhanteringens tillgång till järnmalm, att
tillförsäkra staten betydande inkomster av malmexpor
ten samt att undvika att malmfälten övergick i utländsk
ägo. Staten övertog 1907 hälften av aktierna i LKAB. I
avtalet ingick också en överenskommelse om en ökning
av transporterna på malmbanan. Ett problem uppstod i
och med detta: Skulle det vara möjligt att klara de öka
de malmtransporterna med hjälp av det ångdrivna sys
tem som var i bruk på Riksgränsbanan? Ett alternativ
kunde vara eldrift, som Järnvägsstyrelsen framgångs
rikt prövat i mindre skala på Värtabanan i Stockholm
samt på linjen Stockholm - Järna åren 1905-1907.
Först hade Järnvägsstyrelsen tänkt att pröva elektrifie
ring av en längre järnvägssträcka i södra Sverige, mel
lan Laxå och Göteborg. En viktig anledning var att
man kunde få kraft från Olidestationen i Trollhättan
som just hade börjat byggas. Efter utredningar inom
Järnvägsstyrelsen ändrade man inställning och somma
ren 1908 bestämde man sig för att pröva elektrifiering i
större skala på Riksgränsbanan. Fortsatt ångdrift skulle
kräva mycket omfattande investeringar, och även om
dessa investeringar gjordes skulle man tvingas till nya
åtgärder inom kort. Det skulle t.ex. krävas dubbelspår
på en stor del av sträckan, vilket kunde undvikas med
elloken, och man skulle behöva förbättra ventilationen
i den 1100 meter långa och brant stigande Nuoljatun
neln. En tillkommande faktor var att ökad brytning,
krossning och transport vid gruvorna förutsatte ökad
tillgång till energi även för LKAB:s räkning. I beslutet
krävdes också att Järnvägsstyrelsen tog ställning till var
ett kraftverk skulle byggas. Vakkokoski ansågs lämpligt
- det låg förhållandevis nära både Kiruna och Riks

gränsbanan, och där bedömdes man kunna producera
så mycket elektricitet att det skulle räcka för både järn
vägens och LKAB.-s behov. Fallen och omgivande områ
den tillhörde redan staten, vilket var en stor fördel.
Förutsättningarna ändrades dock snabbt. Grängesbergsbolagets engagemang i gruvverksamheten fick stor
betydelse i detta sammanhang. Svensk järntillverkning
var beroende av tillgången på träkol till rimliga priser,
men träkol hade blivit dyrare sedan också t.ex. pap
persindustrin börjat konkurrera om träråvaran. För att
lösa detta problem ville man försöka framställa järn
med hjälp av annat bränsle än träkol och Gränges
bergsbolaget arbetade tillsammans med Stora Koppar
berg för att använda elektrisk ström vid järnframställ
ningen. En förutsättning för att detta skulle bli lönsamt
var att det fanns tillräckligt med billig elektrisk kraft.
Grängesbergsbolaget strävade också efter att utveckla
metoder för framställning av gödningsämnen på elek
trolytisk väg ur dittills oanvändbara råfosfat, t.ex. av
fall från anrikning av järnmalm, sådan som de fosforhaltiga malmerna från Malmberget och Kiruna.
Ett kraftverk i Norrbotten skulle fylla en viktig
funktion inte bara för järnväg och gruvbrytning, utan
också för nya industrier, vars verksamhet kunde base
ras på god tillgång till billig elektrisk kraft. Kraftverket
kunde locka till sig kraftslukande industrier som järn
verk och elektrokemiska industrier. Förlusterna vid
överföring av elektrisk kraft på långa avstånd var fort
farande stora och industrier som ville nyttja elektricitet
var tvungna att ligga nära kraftverken. Aktörer med in
tressen i detta sammanhang var dels Grängesbergsbo
laget, dels den nybildade Kungliga Vattenfallstyrelsen.
Syftet med kraftverksbygget vidgades och kom att om
fatta även de ovan nämnda aspekterna. Det låg också i
linje med svensk näringslivspolitik vid denna tid - en
politik som syftade till att främja svensk industriell ut
veckling och att i större utsträckning dra nytta av in
hemska naturresurser.
I maj 1910 fattade riksdagen beslut om att bygga en
kraftstation i Porjus och i oktober 1914 togs den första
generatorn i drift. Inget tidigare kraftverksbygge i Sve
rige hade inneburit så komplicerade byggnadskonstruktioner och så svåra arbetsförhållanden - i en vildmark
som från början helt saknade bebyggelse och kommu
nikationer. Under de första året bars allt till Porjus mat, verktyg och materiel. Man släpade den tunga
packningen över oländig terräng och balanserade på
spångar över myrarna i drygt fem mil.
Porjus var en av världens första större vattenkraft
stationer med en underjordisk maskinhall. Över två
grenar av älven och vid den översta av Porjusforsarna
byggdes en 1 250 meter lång damm av betong med fyll
ning av stenmassor och lera, konstruerad för att kunna
stå emot pressen från isen under vintern. En 525 meter
lång tilloppstunnel sprängdes in i berget för att hindra
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Porjus. Nya
kraftstationen.
Foto: Bengt A.
Lundberg, RAÄ.

vattnet från att frysa innan det nådde turbinerna. 50
meter under markytan schaktades maskinsalen ut - 70
meter lång, 11 meter bred och 11 meter hög.
Ställverks- och kontrollbyggnaden ritades av Erik
Josephson som gav den en monumental utformning.
Majestätiskt hög, på en sockel av granit och lik en slu
ten katedral i mörkrött tegel med torn krönt av en gyl
lene krona syns den på långt håll. Porjus speglar kraft
industrins tidiga glansfulla skede men också nybyggarsamhällets villkor.
Bodens fästning - den tredje stora komponenten i
det teknologiska megasystemet började byggas 1901 se
dan nya kommunikationer och driften vid malmfälten
ändrat de strategiska förutsättningarna för Norrbottens
försvar. Beslut om bemanning av Bodens garnison togs
av riksdagen 1901. Bodens fästning består av fem artil
lerifort som är insprängda i berg på båda sidor om Lule
älv i en cirkel runt Boden. Fästningen var stridsberedd
1909, men många kompletteringar återstod att göra
under de kommande åren. Arbetsstyrkan bestod som
mest av 900 man och byggnadsarbetena genomfördes
under besvärliga förutsättningar. Garnisonens första
kasern stod färdig 1907.1 Bodens garnison ingår en rad
olika militära förband och staber. Fästningen och den
militära verksamheten har på ett påtagligt sätt präglat
Boden under hela 1900-talet. Efter andra världskriget
diskuterades om fästningen skulle läggas ner, men bl.a.
dess motståndskraft mot kärnvapen medförde att den
behölls. I mitten av 1990-talet ledde försvarsmaktens
krympande verksamhet till avveckling av flera försvars
anläggningar som inte längre behövdes inom krigsorga
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nisationen. Ett omfattande utredningsarbete om möjlig
heterna till återanvändning för civilt bruk - för turism,
kultur och industriell verksamhet - har initierats av Bo
dens kommun.
Järnmalmsbrytningen i Norrbotten har anor tillbaka
till 1600-talet och alltsedan dess har brytning förekom
mit med varierande framgång. Genom Thomasprocessen (1879) blev det möjligt att framställa stål ur Gällivarefältens fosforrika malm. Från malmhamnen i Luleå
skeppades malmen vidare till Europa. Malmfyndigheterna i Kiirunavaara stod utan järnvägsförbindelse än
da till 1902, när Ofotenbanan gav fraktmöjligheter till
atlantkusten, till den isfria hamnen i Narvik. Den euro
peiska marknaden, särskilt den tyska, hade ett stort be
hov av järnmalm av hög kvalitet för produktionen av
götstål. Priserna för att skeppa malmen var förhållan
devis låga, och detta bidrog till den svenska malmens
konkurrenskraft. Sverige blev snart en av världens
största malmexportörer med Västeuropa som viktigaste
avsättningsmarknad. Gruvorna exploaterades till en
början av privata företag. Staten gick 1907 in som hälftenägare i LKAB, med rätt att lösa in bolaget efter 50
år. Staten ökade sin ägarandel till 96 % år 1957. Från
och med 1976 är LKAB helstatligt. Den samhällseko
nomiska betydelsen av malmbrytningen var mycket
stor, men exporten var samtidigt också konjunktur
känslig, vilket fick konsekvenser t.ex. under världskri
gen. Under krigen var malmexporten kontroversiell och
omstridd eftersom den ansågs ha stor betydelse för
Tysklands krigsmaterielindustri. I slutet av 1950-talet
förändrades världsmarknaden, bland annat genom att

nya stora fyndigheter exploaterades i Australien och
Syd-Amerika. Under 1970-talet genomfördes rationali
seringar och förädlingsmoment infördes. Styckemalmen
omvandlades till pellets, en produkt som gav mer be
talt. I Malmberget startade gruvdriften 1742 och ex
panderade efter 1888. Förutom gruva, finns anrik
ningsverk och pelletsverk, samt LKAB:s forskningssta
tion. Det är en av de största järnmalmsgruvorna i värl
den. Gruvbrytningen i Kiruna startade 1898. Malmen
bryts vid Kiiirunavaara och förädlas vid finkross- och
sovringsverken. I Kiruna finns även två generationer
anrikningsverk och pelletsverk. Brytningen skedde i
dagbrott fram till 1962 och pallarna av gråstensavfall
gav redan under de första åren berget en karakteristisk
terrassering. I dag är gruvan en av världens största
underjordsgruvor. I dag går järnmalmen huvudsakligen
på export, men försörjer även Sveriges två återstående
masugnar, i Oxelösund och Luleå. Förutom i de ovan
nämnda gruvorna, har brytning funnits i bl.a. Luossavaaragruvan, Tuolluvaaragruvan, Svappavaara, Koskullskulle, Dennewitz, och Nautanen. I de senare finns
idag ingen bebyggelse kvar efter gruvsamhällena som
anlades kring sekelskiftet 1900.
Vid Luleå järnverk i Karlsvik bedrevs tackjärnstill
verkning åren 1906-1925 av ett privatägt bolag. I sam
band med 1920-talets depression råkade järnverket på
obestånd, och förvärvades av ett mellansvenskt konsor
tium som lade ner verksamheten och rev anläggningen.
För att öka den egna förädlingen av den svenska järn
malmen togs 1939 beslut om ett statligt engagemang,
genom byggandet av Norrbottens Järnverk AB, NJA.
På detta sätt kunde det svenska beroendet av importe
rat tackjärn minska, samtidigt som sysselsättningen i
regionen kunde öka. NJA etablerades på Svartön 1941,
och expanderade under de kommande decennierna suc
cessivt. För att ytterligare öka förädlingen av malmen
planerades ytterligare ett stort stålverk, det s.k. Stålverk
80. En akut kris inom stålindustrin förändrade mark
nadsläget för det redan omdiskuterade projektet och
det blåstes av 1976. Statens satsningar inom stålindu
strin kom istället att inriktas på omstrukturering av
branschen. Svenskt Stål AB, SSAB, bildades 1978 efter
samgående mellan Domnarvets Jernverk, Norrbottens
Järnverk AB och Oxelösunds Järnverk AB. Genom en
sammanslagning av stålverken i Luleå och Borlänge
1988, bildades SSAB Tunnplåt, som producerar höghållfast tunnplåt. SSAB Tunnplåt, ingår i koncernen
SSAB Svenskt Stål, omsätter 8,2 miljarder kronor och
har omkring 4 400 anställda. Bolaget har koksverk,
masugnar och stålverk i Luleå, och därifrån avgår det
varje dygn tre-fyra ämnesleveranser på järnväg - den
så kallade Stålpendeln - till Borlänge. Där ligger bola
gets anläggningar för valsning och beläggning av tunn
plåt. SSAB Tunnplåt har dessutom en bandlackeringslinje i Finspång och lamineringslinje i Ronneby. I SSAB

ingår också Plannja AB som på sin anläggning i Luleå
tillverkar plåtprofiler i stål och aluminium för fasader,
tak och bjälklag.
På 1880-talet gjordes den första industrietableringen
på Svartön då den första malmhamnen anlades. Företa
get The Gellivare Company Limited etablerade sig där
för att nyttja den norrbottniska järnmalmen. Malm
hamnen blev ett betydelsefullt led i den industrialise
rade malmhanteringen, där thomasprocessen och järn
vägen var viktiga förutsättningar. 1888 kom det första
malmtåget in till Luleå och Svartön. Hamnen har
byggts ut successivt under hela 1900-talet. 1996 anla
des en helt ny hamn längst ut på Svartön. De äldre an
läggningarna lämnades då och används idag inte.

Beskrivning av anläggningarna
Befintliga beskrivningar av malmbanan koncentrerar
sig på byggnaderna som uppförts kring järnvägen. I
den första byggnadsetappen uppfördes Luleå stations
hus, samt 16 mindre stationshus på sträckan upp till
Gällivare. Stationshusen på sträckan mellan Gällivare
och Riksgränsen ritades av Folke Zettervall som ledde
SJ:s arkitektkontor i början av 1900-talet. De enklare
stationsbyggnaderna från 1902, av tre olika typer och
storlekar, finns representerade längs hela banan. De två
stationshusen i Kiruna och vid Riksgränsen fick en mer
monumental utformning, men dessa finns idag inte
kvar. Under början av 1910-talet uppfördes nya större
byggnader på några redan befintliga stationer och håll
platser, Torneträsk, Abisko Östra, Notviken och Kilvo.
I samband med banans elektrifiering tillkom också små
ställverk till varje stationshus. Vidare fanns banvaktsstugor, bostadshus, baracker för förläggning vid tillfäl
liga underhållsarbeten, pumphus för ångloken samt ut
hus som förråd, magasin, dressingarage m.m. Under
1930- och 1940-talen tillkom några hållplatsstugor,
bl.a. vid Riksgränsen, Låktatjåkka och Kalixforsbron.
Under 1950- och 1960-talen genomfördes om- och till
byggnader vid många av stationerna. De flesta av de
äldre stationshusen har idag förlorat sin ursprungliga
funktion.
Porjus första byggnadsetapp med fyra aggregat stod
färdig 1915. Mellan 1917 och 1920 togs två nya aggre
gat i drift och 1927-31 ytterligare ett. På 1940-talet
kompletterades anläggningen med ytterligare två aggre
gat. De yngsta aggregaten revs i mitten av 1990-talet
och generatorn till det första aggregatet har skrotats.
Kraftverkets ursprungliga damm var landets största när
den byggdes. Den hade en avancerad konstruktion med
omfattande jorddammsanslutningar och vattentillförsel
i tuber till turbiner i tryckskåp nere i maskinhallen. Ef
tersom maskinhallen är belägen under jord är det den
mäktiga ställverks- och kontrollbyggnaden som är det
mest iögonenfallande av Porjus kraftstationsanläggNorrbottens teknologiska megasystem
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ning. Byggnaden är uppförd i mörkbrunt tegel i natio
nalromantisk stil och ger intryck av representativitet
och soliditet. Också interiören - den huvudsakliga ar
betsplatsen - utformades med omsorg och fick vackra
detaljer i trapphus och entréer samt i kontrollrummet,
som bl.a. hade manöverpulpet och instrumentpanel i
marmor. Den äldre delen av Porjus, inklusive dammen,
ersattes 1975 av ett nytt verk med ett aggregat. 1980
kompletterades det med ytterligare ett aggregat och
driften i det gamla verket lades ner helt. Den äldre
kraftstationen förklarades som byggnadsminne 1986
och fungerar som museum. Dammen har däremot lagts
igen. Porjus samhälle anlades i samband med att statio
nen byggdes. Bostäder för personalen uppfördes av
kraftbolaget, både under den första anläggningstiden
och senare. Stadsplanen från 1917 präglas av funk
tionsseparering och trädgårdsstadsideal och är Sveriges
mest konsekvent genomförda kraftverkssamhälle. Sam
hället visar spår från olika skeden i en successiv utbygg
nad under tiden från 1910-talet fram till idag. Precis
som i Trollhättan anlades kraftslukande industrier i
närheten av kraftverket. Ett smältverk för tillverkning
av kiseljärn togs i drift 1917. Smältverket drevs med
några avbrott fram till 1958. Av detta finns inga bygg
nader kvar idag.
Bodens fästning började byggas 1901. Den fortifikatoriska delen av fästningen består av fem fort med
kompletterande flankeringsbatterier. Forten skulle sam
verka och ligger som en gördelfästning runt staden.
Varje forts kärnanläggning omges av en bred och djup
sprängd grav med flankeringskaponjärer i kontrescarpen. I kärnanläggningen finns alla för besättningen
nödvändiga utrymmen. Från kärnans centraltunnel nås
de skilda kanontornen via trappor. I anslutning till
varje fort finns också en särskild infanteridel. Fortens
yttre försvar består bl.a. av flankeringsbatterier, posi
tioner för rörligt artilleri, infanterivärn, gevärsgallerier,
kulsprutenästen, stridsvagnshinder och vägspärrar.
Fästningen, inklusive de enskilda forten har till vissa
delar förstärkts och moderniserats med tiden.
Rödberget anlades söder om staden 1900-1908.
Kärnanläggningen är på tre sidor omgiven av en
sprängd grav. På den västra sidan är berget eskarperat
till ett stup. I slutet av 1970-talet ersattes den ursprung
liga bestyckningen. Batteri Södra Slumpberget anlades
på 1910-talet och är ett batteri för fyra kanoner på
Slumpbergets södra sida för flankering av Rödbergets
västra sluttning. Södra Åberget anlades söder om sta
den på den östra sidan om älven 1900-1908. Anlägg
ningen är på den norra och östra sidan omgiven av en
sprängd grav, medan övriga sidor skyddas av en skytte
grav. Fiksom till Rödberget hör också observations
platser, infanteriskansar och strålkastarbanor till fortet.
Dessa anläggningar skall bevaras i sin helhet, medan
Batteri Norra Åberget, Gammelängsberget öster om
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staden, Mjösjöberget, Degerberget och Batteri Leåkersberget kommer att bevaras till det yttre. Boden var bara
en liten kyrkby innan fästningen anlades och regemen
tena inrättades och stadens tillkomst och karaktär hör
naturligtvis också intimt samman med detta. Garni
sonen består av hela sammanhållna miljöer med allt
från officersbostäder, kaserner, förråd, exercishallar,
fort, befästningar och andra i den militära verksamhe
ten nödvändiga byggnader.
Inmutningar och viss malmbrytning i Malmberget
förekom redan på 1700-talet, men verksamhetens om
fattning var liten och befolkningen inskränkte sig till ett
fåtal personer. Under stora delar av 1800-talet låg drif
ten nere. Samtidigt med att malmbanan byggdes ut ge
nomfördes avvittringen, en process som avsåg att reg
lera äganderätten av den norrländska skogen, varvid
malmfyndigheten helt lägligt kom att hamna på s.k.
kronoöverloppsmark och därmed tillföll staten. En
långdragen tvist resulterade 1907 i ett samägande mel
lan staten, Grängesbergsbolaget och FKAB.
Då gruvbrytningen tog fart i Malmbergen växte en
kåkstad upp kring gruvan och järnvägen. Vid sekelskif
tet 1900 ökade Malmbergets befolkning med upp till
900 personer per år och bolagets bostäder täckte beho
vet endast för 1/3 av dessa. En stadsplan fastställdes
1908 och ett mer ordnat byggande kom till stånd. Be
byggelsen karakteriseras idag dels av trävillor byggda
under 1900-talets första hälft, dels av de hyreshus som
byggdes under 1960- och 1970-talen. Då en rik malm
kropp, den s.k. Kaptensmalmen, visade sig gå in under
bebyggelsen tvingades man riva delar av bebyggelsen i
centrala Malmberget. I detta område finns nu istället en
jättelik grop.
Kiruna stad grundades 1900 och hänger alltså intimt
samman med den expanderande gruvbrytningen. Dis
ponenten för FKAB, Hjalmar Lundbohm, valde att an
lita Gustav Wickman som arkitekt till bolagets bygg
nadsprojekt och RO. Hallman för att rita planerna för
samhället. Stadsplanen för Kiruna var en av de första i
Norden där nya idéer från kontinenten tillämpades.
Planen anpassades till naturen, gatunätet bröts så att
vindarna hindrades från att få fart, och torg och plats
bildningar spreds över hela samhället. Många av Sveri
ges ledande arkitekter under 1900-talet har ritat bygg
nader i Kiruna, vilket tillsammans med gruvans domi
nans, bjuder en spännande stadsmiljö.
NJA började byggas 1941 och två eltackjärnsugnar
tog i drift 1943. Anläggningen utökades med sinterverk
1944, elstålverk 1945, rördelsgjuteri 1948, koksmas
ugn, gasklocka och götvalsverk 1951, kokillgjuteri,
grovvalsverk och laboratorium 1952. 1953 tillkom
thomasstålverk, finvalsverk, kalkugn, dolomitugn och
trådvalsverk. Under 1960-talet byggdes valsverket ut
och en ny masugn togs i bruk 1973. Under 1970-talet
planerades Stålverk 80 som skulle ligga intill NJA men

projektet lades ned i mitten av 1970-talet. Förberedel
searbeten för byggandet hade dock genomförts med
röjning och mark beredning, och när projektet avbröts
lämnades området åt sitt öde. Den nya malmhamnen
som etablerades 1996 använder dock delar av området
längst ut på Svartön. SSAB:s anläggningar i Luleå be
står i dag av koksverk, två masugnar, LD-konvertrar
och stränggjutningsmaskiner. Sedan 1997 har investe
ringar på sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor genom
förts, varav ca 1,3 miljarder har investerats i produk
tionen av råjärn. Den största förändringen är uppföran
det av Masugn 3, som togs i drift den 25 augusti år
2000.1 Luleå och Oxelösund finns idag de enda sven
ska masugnarna i drift.
Malmhamnen var vid 1800-talets slut utrustad med
en 25-tons kran, bangårdar, en elevator och en last
brygga av trä. Fram till 1940-talet kompletterades
malmhamnen och tillhörande personalbostäder succes
sivt, men utan att några större investeringar gjordes.
1943 anlades Norrbottens Järnverk och nedanför detta
byggdes en kaj, vilket betydde en fortsatt etablering
längs Svartöns strandlinje. Först byggdes oljekajen vid
Uddbo och sedan ytterligare en kaj på 1950-talet.
Victoriakajen, med tillhörande kolpir, uppfördes i sam
band med att koksverket anlades 1975. Malmhamnen
genomgick en omfattande ombyggnad 1965 och det

har resulterat i dagens utseende. Som tidigare sagts anlade LKAB sin nya malmhamn längst ut på Svartön
1996, på ett område som legat öde sedan planerna på
Stålverk 80 lades ned. Denna anläggning har ersatt den
gamla malmhamnen som idag står oanvänd.

Utvecklingsarbete kring megasystemet
Kring anläggningarna som ingår i det teknologiska
megasystemet finns många aktörer som arbetar med att
bevara och förmedla de kulturhistoriska dimensio
nerna. Länsstyrelsen och Norrbottens museum presen
terade år 2000 en del av det regionala kulturmiljö
programmet, Program för Norrbottens industriarv, där
det teknologiska megasystemet ses som en viktig del i
det fortsatta långsiktiga arbetet med det industri
historiska arvet på regional nivå. Kring de olika de
larna i systemet finns aktörer som arbetar med respek
tive anläggnings kulturhistoriska dimensioner så som
Malmbanans vänner, Svartöstans intresseförening,
Porjus arkivkommitté, LKAB m.fl. I Bodens kommun
bedrivs arbete för att utveckla nya verksamheter kring
Bodens fästning. De statliga bolag som äger och förval
tar stora delar av systemet, så som Vattenfall, SSAB,
Statens Järnvägar och Fortifikationsverket är också
självklart betydelsefulla i sammanhanget.

Malmhamnen i Luleå.
Foto: Hans Granqvist
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Kommunikationspr oj ekt

Utöver vad som i det föregående beskrivits genomförs
ett övergripande projekt för alla miljöerna i program
met. Detta projekt analyserar i tre delprojekt metoder
för kommunikation utifrån de perspektiv som industri
minnena rymmer.
I delprojektet Sociala kategorier analyseras de berättel
ser industriminnena kan ge upphov till ur olika sociala
kategoriers perspektiv. Hur kan miljöerna tolkas ur
olika klassers perspektiv och ur genusperspektiv? Hur
syns det multikulturella samhället i industriminnena?
Syns klasskonflikter, skilda förutsättningar och olika
levnadsvillkor i miljöerna? Hur kan sådana perspektiv
tydliggöras? Projektet fullföljs genom att forskare inom
olika discipliner tillsammans med aktörer kring
industriminnena analyserar dessa frågeställningar.
I delprojektet Analys av kommunikation analyseras
och diskuteras vilka bilder och berättelser som kommu
niceras i den förmedling som genomförs kring anlägg
ningarna i dag. Analysen utgår från frågeställningar
kring historiesyn, vilka perspektiv som framhålls res
pektive döljs samt aktörers olika syn på vilken historia
som förmedlas. Konsekvenser av olika arbetsformer,
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metoder och produkter för tillgänglighet och möjlighet
för olika grupper och individer att vara delaktiga i
kommunikationen är också en viktig del. Projektet ge
nomförs i form av workshops och seminarier där repre
sentanter för de olika aktörerna kring anläggningarna
medverkar.
I ytterligare ett delprojekt, Vårt industriminne, sti
muleras människor med någon relation till respektive
industriminne att göra sin tolkning av det. Gymnasie
klasser på mediaprogrammet i de berörda orterna kan
t.ex. bjudas in att göra varsin film om ”sitt” industri
minne. På detta sätt speglas relationerna och förhållan
det till kulturarvet i ett material som också kan spridas
och användas på andra sätt.
Kommunikationsprojektet syftar till att utveckla me
toder och fördjupa diskussionen om det industrihisto
riska arvet och de berättelser det rymmer. Resultaten
ska omsättas på de platser som ingår i programmet,
men erfarenheterna ska också spridas till andra. Projek
tet ses som en av tyngdpunkterna i handlingsprogram
met, vilket också indikeras i den titel vi valt till
handlingsprogrammet: Berättelser om vårt samhälles
historia - svenska industriminnen.

3. Berättelser om industrisamhället

Aspekter på det industrihistoriska arvet
en ”genuin” plats, eller håller i ett föremål från tiden.
Den fysiska miljön utgör ofta en utgångspunkt för
människors minnesbilder och upplevelser och den kan
konkretisera och åskådliggöra det immateriella. Det
materiella är öppet för tolkningar. Människors minnen
och berättelser kan därmed kommuniceras genom be
varade fysiska miljöer.
De fysiska miljöer som formats under industrialis
mens epok ger upphov till berättelser om det industri
ellt organiserade samhället, genom vilka människor
kan förstå och få perspektiv på sina egna liv och livs
rum. Förutom kunskap, om t.ex. arbets- och levnads
Dagens svenska samhälle präglas av en mer än sekel
villkor, kan industrimiljöer även ge upplevelser av olika
lång utveckling av industrialismen. Människors livsvill
slag, samt insikter som ger perspektiv på förhållanden i
kor har förändrats i många grundläggande avseenden,
dagens
samhälle. Det industriella samhället är intimt
t.ex. när det gäller materiella villkor, hälsa och förhål
förknippat och associerat med betydelsen av moderni
landet mellan arbete och fritid. Det är den industriella
tet.. Detta kan också sättas i relation till upplevelsen
revolutionen som gett upphov till denna förändring.
och betydelsen av att leva i det postindustriella samhäl
Genom att bevara det industriella samhällets fysiska
let.
miljöer och materiella spår kan vi lättare förstå de pro
Genom att sätta industrimiljöerna i centrum och låta
cesser som skapade det och de livsvillkor som rådde
berättelserna om industrisamhället ta sin utgångspunkt
där, dvs. förstå vårt samhälles historia.
i dem, kan man tydliggöra särskilda dimensioner av det
Riksantikvarieämbetets utgångspunkt är att en av de
industrialiserade
samhället. De mest självklara berättel
mest signifikativa företeelserna i industrisamhället är de
serna, som vanligen direkt kan relateras till den indu
anläggningar och miljöer där den industriella produk
striella produktionens miljöer, är berättelser om pro
tionen ägt rum. När man bevarar dem och inspirerar
duktionssystem, teknisk förändring, arbetsvillkor, kapi
till berättande om dem, kan man fånga många dimen
talism,
facklig organisation osv.
sioner av det industriellt organiserade samhället. Det är
Det
industrihistoriska
arvet kan också spela en bety
berättelser som dels inte skulle ha kommit till, dels inte
dande roll för den djupare förståelsen av vårt samhälles
kunnat övertyga på samma sätt utan den fysiska verk
grundvalar. Det finns ett nära samband mellan demo
ligheten som fond. Människor kommer att ha svårt att
kratins seger och industrialismens genombrott - ett
förstå det industriella samhället om det inte finns möj
samband som är uppenbart i Sverige. Kanske finns det
ligheter att uppleva det på det konkreta och ”påträng
också ett djupare samband mellan industrisamhället
ande” sätt som fysiska miljöer kan erbjuda. Det fysiska
och våra politiska institutioner? Vi gör oss alltid bilder
kulturarvet ger en närvarokänsla, underlättar
och konkreta föreställningar av hur saker och ting
inlevelsen och därigenom förståelsen av något. Något
fungerar.
För en abstrakt företeelse som t.ex. politik
abstrakt blir plötsligt konkret när man befinner sig på1 2

Följande avsnitt är ett försök att kombinera berättelser
ur det industrihistoriska arvet med idéhistoriska per
spektiv. De mest omedelbara berättelser som det indu
strihistoriska arvet rymmer, handlar ofta om produk
tion, arbetsliv, teknisk förändring och liknande. Genom
att relatera industrisamhället till dess konsekvenser för
individen ur några särskilt valda perspektiv, hoppas vi
kunna komplettera dessa berättelser med mer breda
och allmängiltiga dimensioner av människors levnads
villkor i industrisamhället.

1 Pettersson, Olof, ”All offentlig makt utgår från folket - vart tar den sedan vägen?” i Inför 90talet: kommunal självstyrelse och demokrati i utveckling. Ds 1990:20, Civildepartementet.
2 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, s. 26. Lund 1979.
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blir sådana liknelser och metaforer särskilt betydelse
fulla. Industrialismens centrala element - fabriken och
maskinen - har kommit att stå som en inflytelserik bild
av hur politik och samhälle fungerar.1 Det industri
historiska arvet är oumbärligt i den här meningen - ge
nom att utgöra ett verktyg som hjälper oss att se de
konstruktioner genom vilka vi förstår oss själva och vår
samtid.
Men den industriella produktionens miljöer kan
också rymma andra berättelser, t.ex. sådana av mer idé
historisk eller historieantropologisk typ. Följande av
snitt är ett sätt att försöka utveckla och konkretisera
några sådana tankegångar.

Vi har valt några perspektiv som vi tror kan belysa
industrisamhället och dess konsekvenser för individen:
relationen till tid, förhållandet mellan människa och
teknik, förhållandet mellan människan och materiell
kultur, synen på och relationen till naturen samt makt
relationer mellan olika grupper i det industriella sam
hället. Industriminnena i Riksantikvarieämbetets hand
lingsprogram kan på olika sätt illustrera dessa perspek
tiv. Förhoppningen är att dessa ”glimtar” kan tjäna
som inspiration till fler och andra tolkningar.

Tiden och rummet
Människors förhållande till både tid och rum har för
skjutits radikalt under industrialismens tid. Tidsdisci
plineringen och tidsuppfattningen är en av de företeel
ser som lättast kan sättas i relation till den industriella
produktionen och som fått långtgående effekter i det
industriellt organiserade samhället. Den ökade arbets
delningen och stordriften i den industriella produktio
nen förutsatte en tidsdisciplin som inte var nödvändig i
det äldre bondesamhället. I Den kultiverade människan
jämförs bondesamhället med industrisamhället, och
skillnaderna uttrycks så här: ”Om bondens tid kan lik
nas vid ett hjul som långsamt snurrar i takt med arbets
årets rytm och naturens skiftningar, upplever vi snarare
tiden som en linje eller ett band som löper in i framti
den. Om allmogens tid närmast var cyklisk är tidsupp
fattningen under industrialismen linjär.”2
Ökad mekanisering och effektivisering av produk
tionen ställde ökade krav på organisation av tiden. Lars
Magnusson beskriver detta generella mönster utifrån
förhållandena i Eskilstuna under 1800-talets andra
hälft. När konkurrensen skärptes i den finare järn- och
stålmanufakturen skaffade fabrikanterna effektivare
och större maskiner. De dyra maskinerna krävde en nå
gorlunda jämn beläggning och skötsel så att de inte för
stördes. Detta ledde i sin tur till en ökad specialisering
av arbetet, vilket ställde krav på ökad arbetsdisciplin.
Arbetarna måste passa tider och regelbundet befinna
sig på arbetsplatsen. Ökade krav på koordination inom

produktionen gjorde att ingen bara kunde utebli, eller
komma drällande när som helst. Detta blev mer bety
delsefullt ju större fabrikerna blev och ju fler männis
kor som var inblandade i produktionen.3 Förutom tids
perspektivet, påverkades t.ex. också synen på nykterhet
och alkoholkonsumtion av samma faktorer: ”Den som
raglade omkring i fyllan under slåtterarbete ställde inte
till stor skada, men fummel med maskinerna i fabriken
kunde stå många dyrt. Även de framväxande fackför
eningarna ville se skötsamma arbetare som kunde sätta
sig i respekt vid förhandlingar och konflikter.”4
Arbetslivet organiserades också i högre grad efter
principen att arbetare säljer sitt arbete, sin tid, till före
tagaren, som köper tid. Arbetsköparens ekonomiska
framgång blir beroende av hur effektivt han kan ut
nyttja denna tid, inte bara genom att mekanisera ar
betsprocesserna utan framför allt genom att intensifiera
och disciplinera de anställdas arbetsinsats.5 Detta förut
satte också en direkt kontroll av tiden och dess effek
tiva utnyttjande i arbetet, som genomfördes på ett an
nat sätt än t.ex. inom skråväsendet. En ny typ av över
vakning organiserades inom den industriella produktio
nen, de stora verkstäderna och fabrikerna. Tidigare
kom antingen övervakaren utifrån för att kontrollera
att reglementet följdes, eller också utfördes tillsynen av
husbonden och mästaren, som hela tiden var både över
vakare, kontrollant, arbetsledare och lärare. I fabriks
systemet däremot finns en strävan att genomföra en in-

3 Magnusson, Lars, Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920, s. 35. Lund 1987.
4 Lundmark, Lennart, ”Dryckenskap är kultur” i Dagens Nyheter 2001-12-19.
5 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, s. 27. Lund 1979.
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tensiv, oavbruten kontroll som löper genom hela ar
betsprocessen. Den inriktar sig inte, eller inte bara, på
produktionen och dess resultat, utan väger också in ar
betarnas verksamhet, deras yrkesskicklighet, tillväga
gångssätt, snabbhet, flit och uppförande. När produk
tionsapparaten blir större och mer komplicerad, antalet
arbetare fler och arbetsdelningen ökar blir kontrollupp
gifterna mer nödvändiga och samtidigt svårare. Att
övervaka produktionen blir då en bestämd funktion
som skiljs från andra arbetsuppgifter.6
Tidigare produktionssystem, exempelvis den medel
tida järnhanteringen ställde givetvis också krav på tids
anpassning, organisation och logistik för att allting
skulle fungera; t.ex. under de kanske tre veckor per år
som masugnen i Lapphyttan i Norbergs bergslag var i
gång. Den industriella tidsdisciplineringen och den för
ändrade tidsuppfattningen som sprang ur den industri
aliserade produktionen, fick emellertid, till skillnad
från den som präglade den medeltida järnhanteringen,
ett generellt genomslag och påverkade stora delar av
samhällslivet och människors livsuppfattning. Fabriken
kan ses som en modell och en symbol för den föränd
rade tidsuppfattningen i industrisamhället, även för an
dra sfärer än just produktionen.
När tiden gjordes synlig, var också tidsmätaren ett
viktigt redskap. En förutsättning för det nya tidstänk andet var att man kunde mäta och kalkylera arbete i
tidsmått. Därför måste det finnas gott om klockor av
hyfsad kvalitet till överkomliga priser. Från slutet av
1600-talet blev uren så precisa att det blev vanligt med
minutvisare. Under 1700-talet blev uren billigare, då
fler och fler urmakare och urfabriker började tillverka
klockor av enklare material.7 Särskilt under första delen
av 1800-talet var fickur det första många skaffade sig
när man fick råd med mer än livets nödtorft.8 Klockan
var också ett av de mest betydelsefulla, prestigeladdade
föremålen i 1800-talets Sverige. Klockor blev viktiga
element och symboler för industrialiseringen i både of
fentliga och privata miljöer.9 Klockorna invaderade mil
jön: på fabriker och skolfasader, i klassrum och väntsalar, och inte minst i hemmen.
När ackordslönen mot 1800-talets slut trängde ut
den äldre timlönen i många industribranscher var detta
ett led i utvecklingen mot en ökad kontroll av arbetsti
den.10 Möjligheten att betala arbetet efter prestation var
beroende av de arbetstekniska förhållanden som rådde

inom olika industrier. Med ensartade produkter som
stångjärn och sågvaror var ackordsbetalning lätt att til
lämpa; när det gällde varierande produkter var det svå
rare att realisera. Många av de industrier som utveckla
des under 1800-talets slut tillverkade massagods - pap
persmassa, cement, socker m.m. - och där var det lätt
att prissätta arbetet med ackord. För andra branscher,
t.ex. verkstadsindustrin, var det svårare. Inom dessa in
dustrier kunde man gå över till ackordssättning i sam
band med tillverkningens ökade standardisering.
Förändringen kan spåras genom ett språkligt uttryck
som vi alla känner igen: ”tid är pengar”. Benjamin
Franklin är den förste vi känner till som använder ut
trycket i ett citat från 1751. Men Franklin var knappast
typisk för sin tid, utan förebådade en förändring som
ännu knappast börjat. I det förindustriella samhället
fanns inget abstrakt begrepp för arbete utan bara kon
kreta sysslor. Varje syssla hade en egen sorts tid och
tidsbegreppet var, liksom arbetsbegreppet, relationelit.
Man talade inte i allmänna termer om mantimmar eller
antal årsarbetare utan att knyta dem till bestämda upp
gifter. Det gör vi troligen inte idag heller när vi talar om
våra dagliga sysslor. Men vi har lärt oss att man kan
dela in arbete i så små moment att varje enskilt mo
ment kan översättas direkt till tid, särskilt om arbetet
är underkastat en maskin och strikt styrt. Därmed kan
också själva begreppet arbete abstraheras och uttryckas
i nedlagd tid. Då börjar det glida samman med det ab
soluta tidsbegreppet och den tankekedja som leder
fram till att tid är pengar finns plötsligt där: arbete ska
par värden - arbete mäts i tid - tid är pengar.11 12
När massproduktion av även relativt komplicerade
produkter infördes blev tiden en ännu mer betydelsefull
faktor. F.W. Taylor effektiviserade produktionen genom
att bryta upp arbetet i dess minsta beståndsdelar i upp
delning på olika funktioner och olika moment. Han
studerade först de snabbaste arbetarna och fastställde
den serie av rörelser och handgrepp som arbetet bestod
av. Sedan tog han tid på var och en av dem och adde
rade tidsmåtten för att få fram den idealtid som arbets
uppgiften kunde genomföras på. Taylorismen fick ett
starkt genomslag i den industrialiserade världen, även
om metoderna tillämpades på lite olika sätt. Efter an
dra världskriget utvecklades ett mer förfinat system för
tidsstudier, kallat MTM-metoden. Den innehöll stan
dardiserade rörelseenheter och ett mer precist tidsmått

6 Foucault, Michel, Övervakning och straff, s. 204-205. Lund 1987.
7 Lundmark, Lennart, Tiden är bara ett ord, s. 103. Stockholm 1993.
8 ibid., s. 103-104.
9 Ahlberger, Christer, Vävarfolket. Hemindustrin i Mark 1790-1850, s. 57-58. Göteborg
1988.
10 Gårdlund, Torsten, Industrialismens samhälle, s. 350-353. Stockholm 1942.
11 Lundmark, Lennart, Tiden är bara ett ord, s. 102-103. Stockholm 1993.
12 ibid., s. 107-109.
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Drömmen om bilen och verklig
heten - arbetarnas slit vid det lö
pande bandet på SAAB i Trollhät
tan.

Nedan: Kvinnorna böjer nacken
över arbetet där de sitter i en lång
rad efter varandra på Borås Wäfveri AB.

Bägge bilderna troligen från slutet
av 1960-talet. Foton: Pål-Nils Nils
son, © RAÄ.

än Taylors teknik. I Sverige infördes MTM-metoden
först vid gjuteriet vid Volvo Penta-verken i Skövde år
1949. Att studera tidsåtgång och rörelsemönster som
grund för ackordssättning var inte något som enbart
låg i arbetsgivarnas intresse; många fackklubbar drev
frågan om fler tidsstuderade ackord under 1950- och
början av 1960-talen. I slutet av 1960-talet blev kriti
ken mot tidsstudier och ackord häftig, samtidigt som
MTM-systemet uppfattades som alldeles för stelbent
och otympligt för att klara den skiftande verkligheten
inom produktionen.12 Löpande bandet, som infördes i
Fordfabriken i Detroit år 1913, är också en effekt av
bl.a. tidskontrollen. I Sverige infördes det första löpan
de bandet på Algots konfektionsfabrik i Borås 1932.
Tidsdisciplineringen och behovet av att tydliggöra
och kontrollera tiden kan vi se i alla de miljöer som
finns med i programmet. Kontrollen över arbetet syns
t.ex. i verkmästarbåset i Pythagoras, klockan på väggen
i maskinsalen i Olidestationen och i spinnerisalen i Rydal. Stämpelur producerade på Ericsson har också fun
nits i en mängd fabriker. När det gäller Ericssons an
läggning vid Telefonplan i Stockholm, var ”kontroll”
ett explicit uttalat motiv vid utformningen av fabriken.
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Stämpelur från Ericsson
på Pythagoras motor
fabrik i Norrtälje. Foto:
Bengt A. Lundberg, RAÄ.

90 tidsstämpelapparater installerades när fabriken
byggdes 1941. Industriminnena som arbetsmiljöer be
rättar också, om än på ett mer abstrakt sätt, om pris
sättning av arbetet, t.ex. i Frövifors, på Pythagoras, i
miljöer i Norberg, på sågverken och massafabrikerna i
Ådalen.
Ett annat uttryck för tidsdisciplineringen och beho
vet av kontroll över arbetet ser vi i 1940- och 1950-talets personalmatsalar, omklädningsutrymmen och paus
rum på fabrikerna. I beskrivningen av Ericssons nya fa
brik vid Telefonplan 1941 betonas
de rationella, effektiva och hygie
niska lösningarna av dessa funktio
ner starkt.13 Kraven på dessa skärp
tes i 1949 års arbetarskyddslag.
Samtidigt som det säkert var trevli
gare för de anställda att äta lunch i
en miljö skild från den de arbetade i,
var personalmatsalen ett medel att
skarpare skilja ut vad som var ar
bete och vad som inte var det: när
man var i fabrikens produktionsutrymmen skulle man jobba och
inget annat.
Det vetenskapliga sättet att orga
nisera arbetet och tidsdisciplineringen, fick konsekvenser även inom an
dra områden, som exempelvis hus
hållsarbetet. För de borgerliga kvin
norna kring sekelskiftet gällde tidshushållningens och självkontrollens
dygder, så som de presenterades
bl.a. i husmodershandböcker. En
god husmor såg till att skapa fasta
arbetsrutiner och indelade dagen
och veckan i arbetspass.14 15
På 16
1940och 1950-talet gjordes studier av
husmödrars arbetsmoment i matlag
ning och städning. Studierna låg till

grund för hur man skulle bygga det mest rationella och
effektiva - samt lättstädade - köket. Detta kan tydligt
ses om man jämför ett kök byggt under efterkrigstiden,
med ett äldre kök. Här finns ett annat språkligt uttryck
som kan användas för att tydliggöra dimensioner i det
industriellt organiserade samhället. Begreppet ”social
ingenjörskonst” indikerar ju att även sociala förhållan
den i de mest skiftande avseenden i samhället sågs som
något som kunde ”konstrueras”, precis som en maskin
eller en bro.
Den förändrade tidsuppfattningen framstår tydligt
också när det gäller järnvägen. Järnvägen ställde krav
på ett enhetligt system när det gällde tiden. Tidigare
hade varje stad sin egen lokala tid, uträknad efter so-

Diagram över frekvensen av förbindelserna mellan de viktigaste arbetsoch förvaringsplatserna i köket. De grövre linjerna anger livligare anli
tande av vederbörande väg. Ur Svenskt husmoderslexikon. Uppslags
bok för hem och familj. 1955.

13 Byggmästaren, nr 26, 1941, s. 341-411.
14 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, s. 36-37. Lund 1979.
15 Lundmark, Lennart, Tiden är bara ett ord, s. 86. Stockholm 1993.
16 Kullander, Björn, Sveriges järnvägs historia, s. 88. Höganäs 1994.
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len. När järnvägarna knutit ihop landets östra och väs
tra delar blev man tvungen att upprätta begripliga tid
tabeller. Först infördes en gemensam järnvägstid, base
rad på Göteborgs lokala tid, för hela landet. Den som,
mot förmodan, fortfarande följde lokaltid, skulle då
komma några minuter för tidigt till tåget eftersom
Göteborgstiden låg efter lokaltiderna längs banan.15
Med tågtidtabellen följde en tidsskillnadstabell med vil
ken man kunde räkna om järnvägstid till hemortens
tid. Ju mer orterna i olika landsändar knöts ihop ge
nom järnvägarna, ju krångligare blev de lokala tide
räkningarna att hantera. År 1879 infördes så en natio
nell standardtid.16 Därigenom kopplades också tid och
rum samman på ett sätt som inte gjorts tidigare. Tiden
var gemensam oavsett om man befann sig i Kiruna eller
i Skåne, i Värmland eller på Gotland.
Järnvägen är också en tydlig exponent för ett för
ändrat förhållande till rum och landskap. ”Genom
järnvägarna kommer rummet att dödas och endast ti
den återstår”, skrev Heinrich Heine (1797-1856). Före
järnvägens tidevarv tog det åtta dagar och 37 hästbyten
att resa mellan Stockholm och Malmö. När södra
stambanan öppnades 1864, minskade restiden i ett slag
till nitton timmar! Aldrig hade människan upplevt en
lika drastisk krympning av rummet. De spikraka järn
vägarna skar genom myrmarker och storskogar, och
kunde upplevas som korridorer för nästan tidlös för
flyttning, genom ett för övrigt svårframkomligt land
skap.17 Upplevelsen av landskapet förändrades, när
man kunde betrakta det som ett förbisusande pano
rama genom fönstren i tågkupén. Tåget öppnade nya
landskap som tidigare inte varit tillgängliga men det
var endast målet som hamnade i fokus. Det mellanlig
gande landskapet förintades för den resande. Landska
pet drabbades av samma öde som redan drabbat va
rorna - det blev hemlöst och förlorade sin lokala iden
titet.18 (Detta kan också sättas samman med den för
ändrade synen på naturen som beskrivs längre fram.)
Järnvägen gjorde också resandet möjligt för fler
människor. Järnvägen blev under slutet av 1800-talet
ett transportmedel som var tillgängligt även för dem
som inte hade så mycket pengar. I diskussionerna om
järnvägsbyggandet under 1800-talet framhölls framför
allt järnvägens betydelse för den industriella utveck
lingen i form av förbättrade möjligheter till råvaru- ocb
godstransporter. Järnvägen blev ett redskap i denna
process, men järnvägens inflytande på den industriella
utvecklingen bör antagligen inte överskattas. Stam
banorna verkar ha planerats framför allt för godstrans-

SJ:s affisch "Arbetsro". Resan blir en ny värld där landskapet finns som
en kuliss. Ur Sveriges järnvägsmuseums arkiv.

porterna, och man insåg säkerligen inte dess betydelse
för persontrafiken och vilket omfång personresandet
skulle komma att få. Det utbyggda stambanenätet
kombinerat med de smalspåriga mindre järnvägarna,
band samman stora delar av landet. Och järnvägen
gjorde tidigare ouppnåeliga resedrömmar möjliga och
tillgängliga för - nästan - alla och en var. Järnvägarna i
programmet får tjäna som exempel för dessa perspek
tiv, smalspåret mellan Hultsfred och Västervik på sitt
sätt - för att knyta ihop en bygd - och Malmbanan genom malmtransporterna - på sitt sätt.
När fartygen började få ångmaskiner förändrades
möjligheterna till resande per båt, vilket också kan il
lustrera det förändrade förhållandet till tiden. Ångbåt
arna var snabbare än segelbåtarna, behövde inte vänta
på lämplig vind och kunde hålla fasta turlistor, vilket

17 ibid. s. 60.
18 Schivelbusch, Wolfgang, Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens industrialise
ring under 1800-talet, s. 33 ff. Stockholm 1984.

Tiden och rummet 103

innebar att man kunde planera sin resa. På Trollhätte
kanal togs ångbåtarna mer allmänt i trafik under andra
hälften av 1800-talet, och många av båtarna tog både
människor och styckegods med på färden. Trafiken på
kanalen var så intensiv, att trots att man använde båda
slusslederna (från år 1800 respektive 1842), uppstod
långa köer när båtarna skulle ta sig förbi Trollhättan.
Den som ville kunde då passa på att beskåda de be
römda Trollhättefallen, som uppmärksammats som en
sevärdhet sedan 1700-talet. Kanske använde man H.G.
Claussens turisthandbok, där det beskrevs hur man på
ett effektivt och rationellt sätt kunde bese området:
”Med lagom promenadtakt, dock icke allför lång
samt, åtgå 55 minuter om man utan att göra några
uppehåll går direkt. Sedan man kommit i land, viker
man av åt vänster och följer de på kartan med rött
markerade vägarna. De feta siffrorna utmärker den
tid som åtgår för promenad; de övriga den för be
traktandet anslagna tiden ... Efter 10 min väg längs
älvens strand befinner man sig vid Helvetesfallen,
till vars betraktande 8 min kunna anslås. Efter 3 min
fortsatt vandring går man över Suckarnas bro till
Lycksalighetens ö, omflutet av Silverbäckens bråd
skande vatten. Sedan man njutit denna syn 4 min
fortsätter vägen vid Olidehålans strand på den s.k.
Dödens gång, och man kommer efter 6 min till Hjär
tats udde, från vilken man har en härlig utsikt upp
mot fallen, som man med nöje njuter av 12 min ,..”19

Att snabbare transportmedel utvecklas innebär inte
att vi lägger mindre tid på resandet. Tiden som männis
kor lägger ner på transporter har varit relativt konstant
sedan 1800-talets jordbrukarsamhälle, ca 70-90 minu
ter per dygn. Skillnaden är att att man kommer mycket
längre med dagens transportmedel, t.ex. bil och pendel
tåg än vad man gör till fots eller med häst och vagn.
Den konstanta restiden antyder att förklaringen till det
ökade resandet inte är ”behovet” av transporter utan
tillgången till transportmedel. Man kan anta att män
niskor reser så långt de kommer under den tid av dyg
net som de är beredda att avsätta till resor. Hur långt
de kommer avgörs av vilket transportmedel de väljer.
Det bekräftas också av att sedan mitten av 1960-talet
har biltrafikens andel av persontransporterna i Sverige
legat relativt konstant kring 80 %. Den totala mängden
persontransporter har dock i det närmaste fördubblats,
från 58 till 106 miljarder personkilometer.20
Ett kommunikationsmedel som avsevärt minskat av
ståndet mellan människorna de senaste 150 åren är ra
diokommunikationen, som utvecklats från trådbunden
telegrafkommunikation till satellitbunden telekommu
nikation. Detta har mer än något annat förändrat upp
fattningen av rummet, möjligheten att tala till eller se
någon på andra sidan jorden i realtid. Grimetons radio
station, med sex antenner för långvågssändning till
New York, kan här representera denna förändring i
människans syn på avstånd och sin fysiska tillvaro.

Människan och tekniken
Vi utgår här ifrån att tingen om kring oss - arkitektu
ren, föremål av olika slag, tekniska system och appara
ter, arbetsredskap - utövar en stark och varaktig påver
kan på människor, på deras handlingar och därmed
också på det sociala livet. Denna påverkan är mycket
stark och konkret i det industrialiserade samhället.
Émile Dürkheim får anslå detta perspektiv:
”Det är nämligen inte sant att samhället bara består
av individer. Samhället omfattar också materiella
ting, som spelar en viktig roll i det kollektiva livet.
Sociala fakta materialiseras ibland i så hög grad, att
de blir en del av omvärlden. En viss typ av arkitek-

tur till exempel, är ett socialt fenomen. Likväl är den
delvis förkroppsligad i hus, i olika slags byggnader,
som när de väl byggts får en självständig verklighet,
oberoende av individerna. Det förhåller sig likadant
med kommunikationsvägarna och transportmedlen,
med de instrument och maskiner som används i in
dustrin eller privatlivet, och som uttrycker den rå
dande tekniken vid varje tidpunkt i historien; så är
det även med skriftspråkets situation och så vidare.
Samhällslivet har utkristalliserats och blivit fäst vid
materiella bärare. Härigenom har det utvändiggjorts
och påverkar oss från utsidan.”21

19 Refererad i: Lindström, Bengt, Trollhätte kanal 200 år, s. 35. Sjöfartsverket, Norrköping
2000.

20 Hagman, Olle, Bilen, naturen och det moderna. Om natursynens omvandlingar i det
svenska bilsamhället, s. 48-49. Diss. Göteborg univ. Göteborg 1999.
21 Dürkheim, Émile, Självmordet, s. 267. Lund 1983, ny tr. 1993. (Orig. 1897.)
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Äldre tiders arbetsintensiva gruvin
dustri har ersatts med dagens
högteknologiska maskiner. Skillna
den mellan äldre tiders gruvarbete
och dagens brytning, illustrerar
mycket tydligt förändringar i för
hållandet mellan människa och
teknik.
Ovan: Laven i Norberg. Foto från
Norbergs kommun.

T.h.: Gruvborr i dagens moderna
gruvarbete. Foto: Maria Söder
berg/Pressens bild.
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Tom Johansen, norsk sociolog, har tagit fasta på Dürk
heims resonemang och utvecklat det vidare utifrån
människors förhållande till teknologi. Varje redskapsanvändning utgör en konkret syntes av de materiella
egenskaper som finns inbyggda i redskapet och de
användningsdirektiv som traditionen ger. Att omforma
en sten till ett grävredskap innebär att man i redskapet
bygger in några av de regler som i annat fall måste för
medlas av erfarna individer. Det gör att användningen
följer på ett mer automatiskt sätt ur föremålet. Under
den teknologiska utvecklingens gång har man stegvis
flyttat fler och fler av de tidigare sociala direktiven in i
själva redskapet. Man har byggt in användningssättet i
redskapet. Medan stenyxan tillåter en mängd olika an
vändningssätt, tillåter den elektroniska svetsen bara ett
enda. Den teknologiska utvecklingen medför att specialiseringsfunktionerna mer och mer överflyttas från den
erfarna arbetshanden till själva redskapet. Utveckling
innebär alltså ett systematiskt försök att bygga in användningsreglerna i själva materielen. Man bygger in
kunskaper och informationer i maskiner och materiella
processer.22 Det finns nästan inget område i det indu
strialiserade samhället där den tekniska materielen inte
fungerar förmedlande på den sociala interaktionen. Så
småningom får även vardagslivet den här formen, och
enligt Johansen uppstår då problem därför att socialt
liv egentligen inte har maskinens form. Okad teknolo
gisering av samhällslivet leder också till att det blir svå
rare att avgränsa de situationer där det är legitimt att
handla rent tekniskt - även gentemot andra människor
- och de situationer där det är illegitimt, dvs. de situa
tioner där man borde handla moraliskt.23 Detta är, en
ligt Tom Johansen, ett sätt att försöka förklara på vil
ket sätt teknik och teknologi verkar på människan i en
mer abstrakt mening.
Man kan använda detta för att se på olika artefakt
ers sätt att påverka människans handlingar. En central
tanke hos Karl Marx var t.ex. att det faktum att man
förde ihop många arbetare i enorma fabrikshallar un
der samma tak, som man t.ex. gjorde i textilindustrin i
Sjuhäradsbygden,verkade kollektiviserande. På samma
sätt kan bilismen under 1900-talets andra hälft fungera
individualiserande. Industriella produktionsmiljöer kan
på olika sätt användas för att belysa förändringar i för
hållandet mellan människa och teknik.
Idag kan vi se ett annat förhållande i den globala ut
vecklingen av ny teknologi. Rutinanvändningen av
högteknologiska system t.ex. datorer påverkar alla var

dagslivets skiften och människan är på ett annat sätt än
tidigare innesluten i teknologin.24
Ett perspektiv som kan illustrera relationen till tek
niken är också hushållsarbetets förändring under 1900talet. Avsikten med ny teknik är ofta att förändra vårt
sätt att använda tiden: göra något fortare, göra mer än
tidigare på samma tid eller göra sådant som tidigare va
rit omöjligt. Det finns en tro på teknikens förmåga att
effektivisera arbete, och tekniken - i form av försörj
ningssystem, apparater, industrivaror - har setts som en
nära nog revolutionär kraft som oundvikligt har för
ändrat tillvaron i hemmen. Synsättet har bl.a. under
blåsts i reklamen för ny hushållsutrustning. Men ny
teknik ska alltid infogas i ett socialt sammanhang. Den
måste anpassas till rådande värderingar, vanor och so
ciala strukturer för att bli framgångsrik. Ny teknik bi
drar därför ofta till att bevara en etablerad social struk
tur. Ny teknik som syftar till att förenkla arbete måste
alltid ses i relation till de krav som gäller för arbetet i
fråga. När kapaciteten ökar finns en tendens att också
kraven på insatserna ökar.25 En slutsats man kan dra av
detta förhållande är att apparater och tekniska hjälp
medel under första hälften av 1900-talet medverkar till
att underlätta för kvinnan att yrkesarbeta, men samti
digt ändå hålla samma, eller t.o.m. högre, standard på
hushållsarbetets resultat. På det sättet verkar tekniken
konserverande av t.ex. genusmonster. Det visar sig ock
så att den tid som läggs ner på hushållsarbete inte min
skat trots införandet av nya apparater och tekniska
redskap. I en undersökning från 1937 konstaterades att
kvinnornas arbetsdagar fortfarande var väldigt långa.
Visst hade tekniska förbättringar - elektriskt ljus, vat
ten, slask och centralvärme - och ett större varuutbud
minskat arbetsmängden. Men minskningen motverka
des av ökade krav på kvalitet som följde med stigande
levnadsstandard.26
Ett annat perspektiv som kan användas för att be
lysa förhållandet mellan människa och teknik är aliena
tion. Begreppet alienation (Entfremdung, främlingskap)
förknippas med Marx, som framför allt analyserade ar
betarnas alienering under kapitalismen. Alienationen är
en följd av att människor inte har kontroll över sin till
varo genom produktionen och att de upplever främ
lingskap inför sitt arbete, varandra och sig själva.
’”Jag tjänar ingenting till’, sade Bruno uppgivet.’Jag
är oförmögen att uppföda grisar. Jag har ingen aning
om hur man framställer korvar, gafflar eller mobil-

22 Johansen, Tom, ”Vad innebär det att leva i en teknologisk värld? Materiella strukturers be
tydelse för sociala relationer”, s. 131-132 i Mellan människor och ting. Göteborg 1985.
23 ibid., s. 136.
24 Arvastson, Gösta ”Leva i en mångtydig värld. Globala flöden och lokal praktik” i Antologi
för projektet Dokumentation av industrisamhällets kulturarv. (I manus 2002.)
25 Hagberg, Jan-Erik, Tekniken i kvinnornas händer, s. 24. Malmö 1986.
26 ibid., s. 225.
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telefoner. Alla dessa föremål som omger mig, som
jag använder eller stoppar i mig är jag oförmögen
att tillverka; jag är inte ens kapabel att förstå
tillverkningsprocesserna. Om industrin skulle
stanna, om alla ingenjörer och tekniker skulle för
svinna skulle jag vara oförmögen att få igång någon
ting igen. Eftersom jag står utanför det ekonomisktindustriella komplexet skulle jag inte ens vara i
stånd att klara livhanken själv: jag skulle inte kunna
föda mig, klä mig, skydda mig mot vädrets makter; i
fråga om personlig teknisk kompetens står jag lägre
än neanderthalmänniskan. Samtidigt som jag är full
komligt avhängig av det omgivande samhället är jag
själv till ingen nytta för det; allt jag kan göra är att
producera suspekta kommentarer till antikverade
kulturella objekt.’”27
Bruno i Michel Houellebecqs roman Elementarpartik
larna från 1998 får ge uttryck för ett perspektiv på alie
nation i dagens samhälle. Även om Bruno inte skulle bli
hjälpt med alla sina problem (och han har betydligt fler
än dessa), skulle en ordentlig dos besök på ett antal in
dustriminnen kunna ge honom redskap att komma ur
en del av frustrationen som uttrycks ovan. Gårdagens
teknik kommunicerad och tydliggjord på industrihisto
riska anläggningar hjälper till att tydliggöra också da
gens industriella teknik och mer abstrakta produktion.
Om man förstår principen för att göra papper i ett
handpappersbruk eller ett tidigindustriellt maskinbruk,
t.ex. i Frövifors, är det betydligt lättare att förstå hur
papper och massa produceras i en modern storskalig
massafabrik eller ett pappersbruk. Om man vet hur en
skvaltkvarn eller en direktverkande vattenturbin, som
den i Thorshammars verkstad i Norberg, fungerar är
det betydligt lättare att förstå det som sker i det elek
triska vattenkraftverket i t.ex. Porjus. Produktionen,
likväl som produkten, får en identitet och blir mer be
griplig.
Idag är datortekniken och datoranvändandet något
som på många grundläggande sätt påverkat och för
ändrat relationen mellan människa och teknik. På sam
ma sätt som skorstenar, kugghjul, löpande band m.m.
hjälper till att skapa bilder av det industriella samhäl
let, berättar också datorer någonting om relationen
mellan människa och teknik i det postmoderna samhäl
let. Sherry Turkle har i sin bok leva.online utifrån inter
vjuer med olika datoranvändare och deras olika för
hållningssätt till tekniken och användningen av datorer,

tolkat förändringen i termer av skillnaden mellan ett
modernistiskt förhållningssätt och ett post-modernis
tiskt. Människors olika inställningar till möjligheten
att kontrollera eller påverka datorn på olika sätt analy
seras utifrån dimensioner som yta och tillgänglighet,
transparens och opacitet.28 Turkle diskuterar hur per
sonliga datorer är, i betydelsen vad människor gör med
sina maskiner och sätter det i relation till sociala och
kulturella samhällsförändringar.29
Fram till i början av 1990-talet hade datorn en klar
intellektuell identitet som en räknemaskin i en moder
nistisk datorestetik. Denna bild byggde på att hur kom
plicerad en dator än kan verka, så kunde det som hän
de på insidan förklaras mekaniskt. Programmering var
en teknisk färdighet som kunde utföras rätt eller fel.
Föreställningar om datorer presenterades som en av de
moderna metaberättelserna - alltså skildringar av hur
världen fungerade som gav oss enhetliga bilder och
analyserade komplicerade företeelser genom att bryta
ner dem i enklare delar.30
Skillnaden mellan MS-DOS-baserade datorer och
Macintosh-datorer används av Turkle som exempel på
olika förhållningssätt och på förändringens genom
slag.31 1980 syftade ”transparens” i analogi med synen
på traditionella maskiner, på en förmåga att ”öppna
huven” och rota omkring. IBM:s operativsystem MSDOS sågs som transparent eftersom det gav viss till
gång till datorns inre funktioner. Men i mitten av 1980talet, när Macintosh-användare började tala om trans
parens, menade de istället möjligheten att se sina doku
ment och program representerade av snygga och lättolkade ikoner. De syftade på att saker och ting fung
erade utan att de behövde titta i datorns innandöme.
Detta var något paradoxalt, en sorts transparens som
möjliggjordes av komplexitet och opacitet. När män
niskor i en simuleringskultur säger att något är transpa
rent menar de att de med lätthet kan se hur de ska få
det föremålet att fungera. De menar inte nödvändigtvis
att de vet varför det fungerar, i form av förståelse för
underliggande processer. Simuleringsestetiken, som
först introducerades av Macintosh, har blivit standard i
branschen, även när datorn som används inte är en
Macintosh. Under 1990-talet var de flesta av de datorer
som såldes MS-DOS-maskiner med ett ikonbaserat
Windows-gränssnitt ovanpå maskinens åtkomliga inre
- en ”Macintoshsimulator”. Skillnaden mellan IBM:s
PC och Macintosh-datorn har tydliggjort att det inte
bara finns en dator, och en datorkultur. Det finns dock

27 Houellebecq, Michel, Elementarpartiklarna, s. 225. Stockholm 2000.
28 Från opak; ogenomskinlig, grumlig - alltså motsatsen till transparent.
29 Turkle, Sherry leva.online. Stockholm 1997.
30 ibid., s. 22-23.
31 Följande stycke bygger på Turkle, s. 43-60.
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fortfarande en tendens att valet av operativsystem ses
som ett rent ”tekniskt” beslut. Den modernistiska
datoranvändningen har reducerats till en liten del av
datorkulturen och bilden av datorn som en gigantisk
räknemaskin har blivit föråldrad. Självklart görs det
fortfarande ”beräkningar” inne i datorn, men det är
inte längre på den nivån det är viktigt eller intressant
för de flesta datoranvändare att tänka eller interagera,
utan i termer av simulering, navigering och interaktion.
Triumfen för Macintoshs simuleringskultur är en del av
en större kulturell förändring av transparensens inne
börd. Under 1990-talet blev datorer den postmoderna
erans främsta ”objekt att tänka med”, något som sak
nats tidigare.

Dagens opaka datorers komplexa simuleringsvärldar
fångar någonting viktigt om den postmoderna livssynen
och säger något om datorns betydelse på ett mer kultu
rellt plan. Människor använder kontakter med föremål
och idéer för att både hänga med och förstå sin egen
tid. Apples Macintosh, simuleringsspelen och de virtu
ella gemenskaperna är företeelser där både användan
det och tekniken som sådan fyller två väsentliga funk
tioner. Dels hjälper de oss att fästa och tillämpa post
moderna teorier i konkret verklighet32, *dels fungerar de
som starka bilder och verktyg varmed vi kan orientera
oss i en postmodern värld.

Människan och den materiella kulturen
”Om en lärd man som steg ned i graven 1820, nu kunde vakna upp, sä skulle
ban inte låta övertyga sig, att han var i samma värld som då, ty hus och gårdar,
åkdon, klädedräkter och alla övriga ändringar skulle så förbrylla honom, att
han kunde tro sig vara galen eller allt samman en synvilla. Om han kom in i en
handelsbod, skulle han inte begripa, hur så många fabriksvaror kunde åstad
kommas av människor, utan tro att det var framkallat av trolleri; och om han
kom in på ett bruks- eller handelskontor, så skulle han inte förstå, att så
mycket pengar kunde finnas i hela Sverige, som han såg det på ett enda ställe;
och finge han se bantåget brusa fram, så skulle han tro, att mörksens furste var
uppstigen på jorden för att skrämma ihjäl folket. ”34
Byskomakare Stolt från Högby socken, omkring 1870.

Den materiella förändring som industrialiseringen inne
burit är kanske dess tydligaste konsekvens för den en
skilda människan. Den materiella förändringen är ock
så central för förståelsen av hela industrialiseringen, ef
tersom det ju är produkterna som utgör huvudsyftet
med produktionen. Konsumtionsmönstren har därige
nom förändrats, först och främst i kvantitet, men också

i kvalitet - dvs. i hur man konsumerar och vilken bety
delse man lägger i det.
Konsumtion och produktion går givetvis hand i
hand och förutsätter varandra. Finns det ingen som kan
köpa varorna som produceras, finns ingen grund för
produktionen och finns ingen produktion finns heller
ingen konsumtion. I arbetet med det industrihistoriska

32 Fredric Jameson noterade i mitten av 1980-talet att den postmoderna eran saknade objekt
som kunde representera den. Det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets turbin, skor
sten, rör och löpande band hade varit mäktiga ”objekt att tänka med” för att föreställa
sig den industriella modernitetens natur. De försåg oss med bilder av mekaniska relatio
ner mellan kropp och själ, tid och rymd. Jameson hävdade att vad som behövdes var en
ny ”estetik för kognitiv kartläggning”, ett nytt slags rumsligt tänkande som skulle ge oss
möjligheten att åtminstone kunna registrera vår världs komplexitet. (Jameson, Fredric,
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arvet kan man konstatera att konsumtionen och pro
dukterna uppmärksammats förhållandevis lite. Men
industriminnen kan självklart berätta mycket om män
niskors förändrade förhållande till materiell kultur un
der industrialiseringen och i industrisamhället.
Under första hälften av 1800-talet förändras den
materiella kulturen i grunden. Varor från främmande
länder liksom från vårt eget land, blev tillgängliga för
bredare folklager. En viktig del i det moderna
konsumtionssamhällets framväxt är det faktum att vo
lymen av kolonial- och industrivaror ökar dramatiskt.
Människor tycks dessutom alltmer betrakta varor
och föremål som viktiga referenspunkter. Från att tidi
gare ha fäst tillvaron vid krigshandlingar, hungersnöd
och liknande dramatiska händelser, kom man i allt
större utsträckning att orientera sig i tillvaron med
hjälp av nya varor. Christer Ahlberger låter i sin bok
Konsumtionsrevolutionen byskomakare Stolt från
Högby socken exemplifiera detta, genom en beskriv
ning (se ovan) över de, som han upplevde det fantas
tiska, materiella förändringar som han upplevde under
sin levnadstid ca 1820-1870.33
Vi kan säkert alla referera till materiella föränd
ringar som skett under vår egen livstid genom olika fö
remål eller tekniska produkter.
Man kan också se en förskjutning i identitetsbildningens tyngdpunkter genom tiden; från platsen där
man verkar eller är född, genom arbetet, genom kon
sumtionen (vad man konsumerar eller hur man konsu
merar), till en alltmer föränderlig och rörlig identitet
som varierar i tid och alltefter situationens krav. I en
värld där rikedom, makt och bilder fritt flyter omkring
blir jakten på identitet - kollektiv eller individuell, till
erkänd eller konstruerad - en huvudkälla till social me
ning.35
Ett sätt att beskriva förändringen är att definiera
konsumtionsformer som traditionella respektive mo
derna. Den traditionella konsumtionen kännetecknas
då bl.a. av naturahushållning, innovationsfientlighet
och iögonenfallande konsumtion vid högtidliga tillfäl
len. Den moderna konsumtionen kännetecknas i högre
grad av produkter som finns på en marknad och den är
innovationsvänlig. Skillnaden mellan vardag och helg
dag är inte heller lika påtaglig i den moderna konsum
tionen.

Fritidsprodukter i bilturism
ens tecken. Foto: Nordiska
museet.

”Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism” i New Left Review 146,
1984, s. 53-92.)
33 Ahlberger, Christer, Konsumtionsrevolutionen. Om det moderna konsumtionssamhällets
framväxt 1750-1900, s. 18-19. Göteborg 1996.
34 ibid. s. 19.
35 Castells, Manuel, Nätverkssamhällets framväxt, s. 17. Göteborg 1999.
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Proletariseringsprocessen, befolkningens tillgång till
marknadens produkter och en generell välståndsökning
medförde att en kraftfull inhemsk marknad skapades
under 1800-talets första hälft i Sverige. Förmågan att
skapa en kraftfull hemmamarknad är troligen en av de
viktigaste förklaringarna till att de svenska protoindustriregionerna inte slogs ut av den utländska konkur
rensen, t.ex. vad gäller textilindustrin, glasindustrin och
möbelindustrin.36
Textilproduktionen var den första industribransch
som mekaniserades och där produkterna blev tillgäng
liga för många konsumenter. Den ”demokratisering av
efterfrågan” som innebar att en större del av befolk
ningen fick tillträde till marknaden spelar här en viktig
roll. Genom denna förändrades konsumtionsmönstren
och andra värderingar av produkterna än tidigare kom
att göra sig gällande. Vad som betraktas som ”fint eller
fult”, ”modernt eller omodernt” varierar naturligtvis
över tiden. Denna process är komplicerad och går inte
enbart att hänföra till att lägre samhällsklasser vid eko
nomiska förbättringar anammar de övre samhälls
klassernas vanor och värderingar.37
Konfektionsindustrins första kunder kom främst
från arbetarklassen och landsbygdens obesuttna. Bety
delsen av produkterna är omvittnad. Ett välkänt exem
pel från litteraturen är betydelsen av den röda klän
ningen i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien från
1914. Som reaktion kan man se att mer välbeställda
bönder under andra hälften av 1800-talet sökte defi
niera sig bort från dessa klasser, bl.a. genom att und
vika att köpa kläder. I stället både vävde och sydde
man hemma igen. Bönderna blev paradoxalt nog under
1800-talet alltmer självhushållande och marknadsundvikande jämfört med hur de tidigare levt.38
Textilindustrins produkter t.ex. från Sjuhäradsbygdens förläggarsystem och fabriker, har här använts
som ett exempel för att belysa industrialiseringens kon
sekvenser för konsumtion och materiell kultur. I det
följande ska pappersindustrin användas för samma sak,
men ur ett litet annat perspektiv. Papper var sedan

medeltiden en exklusiv vara, som i huvudsak användes
av institutioner så som kungliga kanslier, domkapitel,
kloster och universitet. Den konstanta bristen på råva
ran, lump, medgav heller inte någon ökning av produk
tionen. I början av 1800-talet steg efterfrågan på pap
per till det växande antalet bok- och tidningstryckerier
dramatiskt i de nordiska länderna. Detta kan framför
allt förbindas med befolkningsökning, begynnande mo
dernisering och utvecklat utbildningsväsende. Under
perioden 1830-1860 - samtidigt som nya maskinella
tryckmetoder började användas - infördes också en
mekaniserad pappersproduktion, som möjliggjorde
produktion av mycket större volymer än på hand
pappersbruken. Pappersindustrin var därmed en av de
första näringsgrenarna i Sverige som införde fabriksmässig produktion efter brittiska influenser.39 Maskin
pappersbruken framställde framför allt finpapper,
främst tryck- och skrivpapper med högt tillverknings
värde, medan de många små handpappersbruken fram
ställde grövre och billigare papper, papp och vissa
specialkvaliteter.40
Produktionen ökade markant genom införandet av
pappersmaskiner. Som exempel kan nämnas att Klip
pans pappersbruks produktion under ett år förändrades
från 63 611 kg papper på handbruket och 44 335 kg
papper på maskinbruket 1832, till 11 441 kg papper på
handbruket och 130 914 kg papper på maskinbruket
1833.41 År 1840 utgjordes produktionen vid Klippans
pappersbruk till 60 % av skrivpapper, 28 % av tryck
papper och resterande 12 % var omslagspapper.42 43
Ett44 45
stort problem var fortfarande råvarubristen. Vid mitten
av 1800-talet utvecklades först den mekaniska proces
sen och sedan den kemiska, för att utvinna pappers
massa ur trä som råvara. Därmed lades grunden till en
omfattande expansion av massa- och pappersindustrin i
länder som hade god tillgång till skog. Genom detta
förändrades också betydelsen av papper som konsum
tionsvara för en stor del av befolkningen - en betydelse
som knappast kan överskattas. De användningsområ
den man i första hand tänker på är kanske skrivpapper,

36 Schön, Lennart, ”Omvandling och internationellt beroende” i Äventyret Sverige. Red. B.
Furuhagen, s. 264 ff. Stockholm 1993.
37 Ahlberger, Christer, Konsumtionsrevolutionen. Om det moderna konsumtionssamhällets
framväxt 1750-1900, s. 152—154. Göteborg 1996.
38 ibid., s. 154.
39 Sjunnesson, Helene, Papper i långa banor. De första maskinpappersbruken i Norden. Tek
niska museets rapportserie nr 6, ss. 7, 23. Stockholm 1997.
40 ibid., s. 61.
41 Pappersmaskinen vid Klippan igångsattes den 20/6 1832. Anstrin, Hans, Papper och massa
i svenskt folkhushåll, s. 23. Stockholm 1949.
42 ibid., s. 24.
43 Winberg, Christer, Fabriksfolket, s. 154-166. Stockholm 1999.
44 Anstrin, Hans, Papper och massa i svenskt folkhushåll, s. 106-108. Stockholm 1949.
45 ibid., s. 109.
110 Berättelser om vårt samhälles historia

tidningspapper och böcker. En företeelse som gjorde att
papperskonsumtionen exploderade under första hälften
av 1800-talet var den s.k. uppbyggelselitteraturen och
andaktsböckerna, som trycktes i stora upplagor. Läs
ningen spelade stor roll för religionsutövningen i nya
rörelser som t.ex. Schartauanismen och Hoofianismen.43
Ett annat användningsområde som kan belysa det
industriella samhällets förändring är användningen av
papper till förpackningar - omslagspapper såväl som
pappemballage. Såväl produktion som handel ökade
generellt under 1870- och 1880-talen. Kommunika
tionsväsendets utveckling innebar att varor i ökad om
fattning sändes på järnväg och med fartyg. Detta med
förde nya behov av emballage, särskilt starka ytteromslag. Utvecklingen av detaljhandeln, även på lands
bygden, ställde vidare stora krav på omslagspapper av
olika kvaliteter och utseende. Sulfitomslagspapperet,
som var vitt och propert, blev ett användbart emballage
för många varor, där kraven på styrka inte var så höga.
Det användes också som påspapper. Smörpapperets an
vändning för livsmedelshanteringen ökade under 1930och 1940-talen. Från att till en början varit avsett som
omslag till feta ämnen kom det att användas för stora
delar av handeln med livsmedel (fisk, kött, charkuterivaror), eftersom det inte löstes upp av varan och lätt
kunde tas av.44
Under 1930- och 1940-talen ökade emellertid livs
medelshandelns användning av färdiga förpackningar
till livsmedel (socker, bröd, mjöl, gryn etc). Dessa över
tog till stor del påsarnas och omslagspapprets uppgift
och sparade tid både för personalen i butiken och för
kunderna.45 Denna utveckling accentuerades under

1950- och 1960-talen då snabbköpen etablerades. Kun
den plockade sina varor själv i högre utsträckning än ti
digare, vilket ställde krav på att livsmedlen var för
packade i lagom stora och hanterbara förpackningar.
På 1950-talet började Tetra pak användas i Sverige
av Mjölkcentralen, först för grädde och sedan för
mjölk. Så småningom utvecklades Tetra brie och Tetra
gable, som idag är de vanligaste mjölkförpackningarna.
Men livsmedelsdryckshanteringen, även för juice och
annat, sker ofta med tetrasystemen. Tetrapaken föränd
rade hela mjölkhanteringssystemet; från produktions
systemet i mejerierna, hanteringen i livsmedelsaffärerna
till konsumenternas kylskåp.
Miljön i Frövifors pappersbruk kan användas för att
berätta om detta, utifrån produkter som fötts ur för
ändrade konsumtionsmönster av livsmedel. Pappers
maskinerna i museet användes för att producera papper
till säckar, påsar och omslagspapper från 1900-talets
början och fram till början av 1980-talet. I Frövifors
har man sedan början av 1980-talet producerat kar
tong till Tetra Pak, vilket man gör också idag.
Den ökade konsumtionen av papper i industrisam
hället kan också illustreras av produktionsvolymen på
Frövifors. Det sista året på 1900-talet, 1999, hade ASSI
Domän som målsättning att tillverka 250 000 ton mas
sa och 360 000 ton kartong i Frövifors. Det första året
på 1900-talet, 1901, producerades 683 ton massa och
436 ton papper. Det innebär att ett års produktion av
massa i början av 1900-talet i dag produceras på unge
fär ett dygn! När det gäller kartong producerar man
idag mer än dubbelt så mycket på ett dygn som man
producerade på ett år i början av 1900-talet!

Mjölkförpackningar.
Foto från ASSI
Domän Frövi.
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Att använda naturen som källa till upplevelse ... Foto: Hjalmar Westin.

Människan och synen på naturen
Människans syn på naturen och sig själv i förhållande
till denna, har förändrats genom tiden. Industriminnen
kan användas för att belysa hur denna syn förändrats,
och också ge perspektiv på dagens syn på förhållandet
mellan människa och natur, miljöförstöring, livsvillkor
och ekologi.
Man kan urskilja två grundläggande perspektiv i sy
nen på förhållandet till naturen. Antingen ses naturen
som en större helhet av vilken människan är en liten
del, eller också ses naturen som något att övervinna,
antingen genom att skydda sig mot dess verkningar,
t.ex. stormar, översvämningar eller vilda djur, eller ge
nom att behärska den för att möta våra praktiska be
hov genom t.ex. tämjandet av boskap, jordbruks
aktiviteter eller teknologi.46
Charles Darwins teorier reducerade människan till
en beståndsdel av naturen, till ett djur bland andra djur.
Han förde också in en ny aspekt i naturens väsen kampen för överlevnad. Jesper Hoffmeyer hävdar att
individens kamp för överlevnad och ”den starkes över
levnad”, som konstituerar drivkraften till utvecklingen,
i allt väsentligt liknar den politiskt liberala synen på
hur samhället förändras. Individualiseringen är i båda
dessa teorier, såväl i darwinismen som i liberalismen, en
grundläggande faktor. 1800-talets liberalism såg natur
resurserna som oändliga. I den mån man brydde sig om
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naturen så var det som en motståndare som man hade
att övervinna. De vetenskapliga och teknologiska möj
ligheterna att upptäcka, förändra och transportera po
tentiella resurser till användbara produkter tycktes obe
gränsade.47
Skiftet till en evolutionär teori om naturen fick om
fattande konsekvenser. Grundsatsen att historien aldrig
upprepar sig fördes över till den naturliga världen vars
kontinuerliga förändring således inte längre sågs som
cyklisk utan som framåtskridande.48 Man kan se en pa
rallell i den tidigare beskrivna förändringen i tidsupp
fattning.
Industrialiseringen, som i det övriga Europa förknip
pas med urbaniseringen, skedde i Sverige i sina första
faser i stor utsträckning på landsbygden - i brukssam
hällen, sågverksorter, malmfält osv. Den förändrade sy
nen på naturen och människans roll i naturen, exempli
fieras kanske tydligast i diskussionen om utvinningen
av råvaror i Norrland. Från 1850-talet och framåt ägde
en snabb industrialiseringsprocess rum i Norrland, i
huvudsak baserad på råvaruutvinning, framför allt från
gruvhantering och skog, men också på torvbrytning
och vattenkraft. På några decennier förändrades Norr
land från att ha varit en ganska ”betydelselös periferi”,
till att vara ett område med en enorm ekonomisk bety
delse. Norrland svarade för en tredjedel av Sveriges ex

portinkomster under decennierna kring sekelskiftet
1900. Sverker Soriin har i sin avhandling Framtids
landet beskrivit hur bilden av Norrland som framtids
landet formades, samt satt detta i relation till den idé
mässiga debatten om moderniseringen och dess konse
kvenser. 49
46 47 48
Mot slutet av 1800-talet började landsbygdsbefolk
ningens dominerande andel av befolkningen att min
ska. Den framväxande industrialismens företrädare såg
landskapet med helt nya glasögon: slätter, myrmarker
och storskogar var slumrande rikedomar att utforska
och utvinna med hjälp av kanalsystem, vägar och järn
vägar. Vägen från råvara till färdig produkt blev lång
och komplicerad, distansen till naturen ökade. Ny ve
tenskap och teknik gav medel att behärska men också
att manipulera naturen.50
Under 1800-talet kan vi följa hur en äldre land
skapsbild, ofta befolkad av magiska krafter51, vittrar
bort och hur naturen uppfylls av andra krafter och
ideologier. Industrialismens landskap formas av ny tek
nik och ekonomi. Jakten på råvaror och ökade möjlig
heter till exploatering av dessa, gjorde att resurser som
tidigare saknat värde blev till begärliga objekt för
markspekulation och exploatering. Genom detta för
ändrades förutsättningarna för människornas utkomst
radikalt i olika delar av landet.
”Koloniseringen” av Norrland, som trots idoga för
sök under 1600- och 1700-talen gått ganska trögt, ac
celererade nu i en mycket stor omfattning. Samtidigt så
sågs de befintliga näringarna och livsmönstren inte som
något som var särskilt mycket värt att värna om. Bl.a.
på grund av denna inställning fick exploateringen och
utvinningen av naturresurser, inte bara positiva konse
kvenser. Norrland sågs i vissa skeden som ”Framtids
landet” på samma sätt som Amerika, eller som ett al
ternativ - i stället för att utvandra kunde man söka ar
bete på sågverken eller som rallare.52 Samhällena kring
sågverken, i Sundsvallstrakten eller i Ådalen, präglades
också i hög utsträckning av denna syn. Ofta var de ny

anlagda samhällen med usla bostadsförhållanden, även
om de också hade stora variationer sinsemellan. Inhysningen av de tillfälliga arbetarna betraktades också som
ett stort problem.53
Statsnyttan och en effektiv exploatering av Norr
lands resurser till gagn för riket i övrigt - inte för Norr
land självt - var det centrala i synen på Norrland från
1500-talet och framåt. Detta accentuerades under
1800-talet, och kanske fick det sin kulmen i anlägg
andet av det teknologiska megasystem som byggdes
upp kring utvinningen av järnmalmen i LuossavaaraKirunavaara och Gällivare-Malmberget.
Järnvägsbyggandet fick ofta den största symboliska
betydelsen i bilderna av ”framstegstanken” och tämjan
det av naturen. Järnvägen var inte bara ett transport
system som möjliggjorde transporterna av råvaror för
förädling, utan sågs också i sig själv som en symbol för
tämjandet av naturen: de perfekt rakt lagda stålske
norna hade bemästrat den otämjda oregelbundna natu
ren.54 Malmbanan är naturligtvis ett talande exempel
på detta.
Bilden av Norrland som framtidslandet spelade, en
ligt Soriin, också en viktig roll i den svenska nationella
självbild som skapades som ett led i moderniserings
processen. Genom de förbättrade möjligheterna att ut
vinna råvaror förvandlades Sverige från ett ”fattigt
land med dåligt jordbruk i Europas utkant” till ett land
som hade stora rikedomar och också allt större möjlig
heter att förädla dessa själva. Som en del i denna bild
låg också en möjlighet att återupprätta den svenska
forna storheten från stormaktsperiodens dagar.55
Genom den nya tekniken och de naturvetenskapliga
landvinningarna kunde människan nu behärska, mani
pulera och kontrollera naturen på ett helt annat sätt än
den förindustriella bonden kunde. Omställningen fick
konsekvenser inte bara för sättet att utnyttja naturen
utan även för sättet att uppleva den. Naturen som
”brukslandskap” avmystifierades - och samtidigt så
frodades föreställningarna om den ”naturliga naturen”.

46 Lundgren, Lars J., ”Views and values of nature” i Views of nature. Report from two
seminars, in Solna and Stockholm, Sweden, October 22-23, 1991, arranged by the Swe
dish Environmental Protection Agency (SNV) and the Swedish Council for Planning and
Coordination of Research (FRN). Ed. Lars J. Lundgren, s. 62. Stockholm 1993.
47 ibid., s. 64-65.
48 Collingwood, 1960:13-16 i Wiklund, Tage, Det tillgjorda landskapet. En undersökning av
förutsättningarna för urban kultur i Norden, s. 31. Diss. Stockholm, Nordiska institutet
för samhällsplanering. Göteborg 1995.
49 Soriin, Sverker, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det indu
striella genombrottet. Stockholm 1988.
50 Wiklund, Tage, Det tillgjorda landskapet... ,s. 67.
51 Frykman, Jonas 5c Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, s. 46-51. Lund 1979.
52 Soriin, Sverker, Framtidslandet... , s. 80-82.
53 Gårdlund, Torsten, Industrialismens samhälle, s. 368-369. Stockholm 1942.
54 Soriin, Sverker, Framtidslandet..., s. 71-76.
35 ibid. s. 94-104.
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Den naturen var dock inte ett produktionslandskap,
utan ett konsumtionslandskap, som hörde ihop med
fritid, upplevelser och estetik.
Förhållandet till naturen och synen på den spelar na
turligtvis en stor roll även i dagens samhälle. Männis
kans beroende av och förhållande till naturen kan un
der industrisamhällets epok - även om det låter para
doxalt - sägas ha ökat och förstärkts. Vi använder allt
större mängder energi och råvaror av olika slag, häm
tade ur naturen. Vi påverkar inte naturen utifrån våra

biologiska behov, utan utifrån de teknologiska tillämp
ningarna. Samhällets påverkan på naturen sker idag
inte längre lokalt utan globalt.56 Men reaktionerna är
tydliga under 1900-talets sista decennier; från att ha
sett hänsyn till miljön som ett hot för välfärden, ses i
dag i allt högre utsträckning miljöproblemen som ett
sådant hot. Perspektiv som ”ekologisk hållbarhet” och
liknande, är givetvis ett sätt att försöka hantera dessa
frågor för framtiden.

Människan och makten
Makt betyder herravälde, men även förmåga. När
maktförhållanden ska beskrivas handlar det därför inte
bara om villkor mellan styrande och lydande, utan
även om olika gruppers och individers förmåga att för
ändra sin egen position. För att få en djupare förståelse
för den period då Sverige präglades av industrialismen
har vi valt att beskriva ett antal företeelser, relationer
eller strukturer som formats av maktförhållanden.
Berättelsen om industrialiseringen rymmer många
berättelser om både makt, avsaknad av makt och ”rö
relser” för att befästa eller förändra maktförhållanden.
Det industrihistoriska arvet blir ofta som mest påtagligt
och brännande när man ser det ur perspektiv av makt
löshet och ofrihet. Kanske är det också ur det perspek
tivet som det industrihistoriska arvet har sin största po
tentiella kraft i samtiden. Ett citat av historikern Peter
Burke kan illustrera detta:
”It is often said that history is written by the victors.
It might also be said that history is forgotten by the
victors. They can afford to forget, while the losers
are unable to accept what happened and are con
demned to brood over it, relive it, and reflect how
different it might have been. Another explanation

might be given in terms of cultural roots. When you
have them you can afford to take them for granted
but when you lose them you search for them.”57 58 59
I det förindustriella patriarkaliska systemet rådde
det reciprocitet (ömsesidighet) rörande maktförhåll
andet mellan bruksägare och arbetare. De delade en
uppfattning om en moral som grundade sig på den
kristna lärans budskap om människans jämlikhet inför
Gud, med vetskapen om att denna jämlikhet endast
rådde i himmelriket. När arbetarna organiserade sig
var det inte, för majoriteten av dem, för att ta makten
över landets styre, utan för att förändra en tillvaro som
då höll på att förinta dem.
Från det att idéerna om en välfärdsstat blev erkända
i slutet av 1930-talet har staten befordrat en struktur
där statsmakten kan påverka och ingripa i medborgar
nas vardagliga liv. Denna struktur grundade sig på tan
ken att staten hade förmågan och kunskapen att för
bättra medborgarnas tillvaro. Maktfördelningen har
under historien varit mer eller mindre tydlig och idag
upplever många att de lever i en struktur där de varken
känner sin egen eller andras position. Makten utövas
på en global nivå långt från vår vardag.

56 Lundgren, Lars J., ”Views and values of nature” i Views of nature. Report from two
seminars, in Solna and Stockholm, Sweden, October 22-23, 1991, arranged by the Swe
dish Environmental Protection Agency (SNV) and the Swedish Council for Planning and
Coordination of Research (FRN). Ed. Lars J. Lundgren, s. 70. Stockholm 1993.
57 Burke, Peter, ”History and Social Memory” i Memory. History, Culture and the Mind.
Ed.Thomas Butler, s. 106. Oxford 1989.
58 Berglund-Lake, Håkan, Livet äger rum. Försörjning och platstagande i norrländska
sågverkssamhällen, s. 143-145. Diss. Uppsala univ. Uppsala 2001. Hustavlan kallas även
Lilla Katekesen och är en bilaga med levnadsregler till Katekesen.
59 ibid.
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Det förindustriella samhället grundades på en allom
fattande tankefigur om samhället. Det var en ordning
ytterst inrättad av Gud, med en överhet och ett lägre
skikt av medborgare. Därmed kunde inte ordningen
ifrågasättas. Grundläggande i ideologin var lydnad och
underordning och det satte sin prägel på de statliga och
kyrkliga institutionernas avsikter. I bondesamhället
grundade sig relationen mellan bönder och tjänstefolk
på "hustavlans” regelverk och denna samhällssyn blev
även grunden för den lagstiftning som kom att reglera
förhållandet mellan husbonde och tjänstefolk, 1833 års
legostadga. Tankarna från legostadgan fortsatte att
praktiseras även efter industrialismens genombrott, ge
nom att bestämmelser som gällde arbetarens ställning
levde kvar trots att mer liberala reformer genomfördes.
Det kan förstås genom en formulering i 1864 års näringsfrihetsförordning, där det bl.a. står att: ”öwfer bi
träde eller arbetare eger näringsidkare lagligt husbondewälde”.58
Håkan Berglund-Lake skriver i sin avhandling Livet
äger rum att husbondeväldet hade en lagenlig status vid
tiden för sågverksindustrins etablering och expansion.
Sågverksägaren hade en självklar maktposition gente

mot sina anställda. I ett bevarat skriftligt kontrakt från
1863, angående tjänst vid Sunds sågverk, betonas
verksägarens rätt när arbetaren skrev på formuleringen
"åt hvilken vi husbondeväldet uppdraga”.59 Kontraktet
grundade sig på verksägarens samhälleliga anspråk på
makt, bl.a. genom lagstiftning och sedvänja, och arbe
tarnas tilltro till denna makt.
Men detta system kunde inte bara upprätthållas och
beskrivas som tvång och repression. Arbetarna i ett
patriarkaliskt system förväntade sig att de i utbyte mot
sin yrkesskicklighet skulle bli omhändertagna av sina
arbetsgivare. Bolagsägarna erbjöd arbetarna bl.a. bo
städer och sociala aktiviteter för att skapa en familjeliknande gemenskap. Det patriarkaliska systemet base
rade sig på en vedertagen syn på hur samhället skulle
ordnas socialt, på en uppfattning om rätt och orätt, bra
och dåligt i mänskliga relationer - en moral - som upp
levdes vara gemensam. De sociala positionerna sågs
som givna, men aldrig innehållet i relationen mellan ar
betare och ägare. Det var ett system som lämnade möj
ligheter till motstånd, just på grund av relationens öm
sesidighet; auktoriteten kunde utmanas, men inom den
rådande sociala ordningens ram. Detta system går att

Någon gång 1900 eller 1901 stoppades fabriken i Frövifors för fotografering av såväl disponenten, ingenjör Kullgren, som av arbetsstyrkan och
pappersbrukets produkter. Kullgren med vit väst sitter i mitten. Bredvid honom sitter tjänstemannen von Reis. Bakom dessa sitter sorteringsflickorna, medan arbetarna är grupperade runt omkring. Foto ur boken Frövifors bruks historia.
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återfinna i många branscher under industrialiseringens
första exploateringsfas vid 1800-talets mitt, t.ex. inom
trävaru-, textil och gruvindustrin. I många bruksmiljöer
var relationerna i det patriarkala systemet övertydligt
manifesterade, och kan urskiljas och tolkas även idag.
Man kan t.ex. se det i Rydal i Sjuhäradsbygden, Bollstabruk i Ådalen, i Frövifors och i Engelsberg i Nor
bergs bergslag. Historier om någon som försökt att
rubba eller opponera sig mot den sociala ordningen är
ofta stående inslag i de berättelser som förmedlas i
många industrihistoriska miljöer.
En annan betydelsefull faktor för bolagsägaren var
att om man inte kunde binda en fast, pålitlig, skötsam,
arbetsför och yrkeskunnig arbetarstam till t.ex. såg
verket kunde ingen produktion planeras. Detta i sin tur
påverkade det sammanhang sågverket befann sig i, en
internationell varumarknad. Berglund-Lake beskriver
att det även fanns en lagstiftning (förutom legostadgan)
som var tvingande för bolagen i egenskap av husbonde
och arbetsgivare. Det innebar bl.a. skyldigheter att ta
hand om sina arbetare så att de inte innebar utgifter för
kommunen.60
Industrin utvecklades och dess organisation föränd
rades, ägandeskapet spreds på många aktieägare och
arbetet blev ett rent lönearbete. De personliga banden
mellan arbetare och ledning försvann och relationen
dem emellan blev istället anonym och abstrakt. För
många av industrins unga arbetare, som inte upplevt
relationen i det patriarkaliska systemet, blev det viktigt
att verka för en stark facklig rörelse för att hävda sig i
denna anonyma relation. Ett nytt system mellan arbets
givare och arbetare byggdes upp.61 De första att organi
sera sig var Stockholms snickeriarbetare och typogra
ferna, men tidiga var även skogsarbetarna.62
Industrialiseringens etablering innebar framväxandet
av en ny klass, industriarbetaren, ett begrepp som for
mades av bl.a. Engels och Marx. De rådande tankarna
om ståndskillnaderna blandades ideologiskt med dar
winismen och idéerna om de olika raserna. Den indu
striella revolutionen var den process som framför allt
blev avgörande inom dessa ideologier. Det var den som

i grunden skulle förändra människorna och i synnerhet
arbetarna.63
Den engelske historikern Sidney Pollard har beskri
vit Sveriges snabba och smärtfria start på industrialise
ringen som resultatet av ”ett stort humant kapital i
form av en aktiv laglig, frisk och kunnig befolkning” en befolkning som i sin tur åtnjöt fördelar av ett tidigt
och väl utvecklat utbildningsväsen och en lång tradi
tion av självägande. De svenska industriägarna kunde
ta lärdom av t.ex. Storbritanniens utveckling och på så
sätt utveckla industrin snabbare men med färre hu
mana uppoffringar. Pollard menar även att barnarbete
pågick endast under en kort period inom industrin och
att det inte skapades några ”själsligt” nedbrytande
slumområden eller ohälsosamma industristäder på
samma sätt som i England och Centraleuropa.64 Den
svenska industrialiseringen var mer komplex än så,
men det är lätt att tänka att den svenska befolkningen
var van vid ”frihet under ansvar” gentemot en styrande
makt och därför lätt tog till sig nya idéer från både
statsmakten och industriägarna.
Industrialiseringen innebar en social revolution i
många avseenden. För många betydde det ett byte av
arbete och bostadsort. Inom pappers-, sågverks- eller
textilindustrin innebar bl.a. övergången till ett arbete i
storskaliga fabriker nya krav på arbetaren: pålitlighet,
uthållighet och punktlighet blev viktigare än traderade
yrkeskunskaper. Detta gav i sin tur upphov till en be
gynnande arbetaridentitet som snarare hade fabriken
och arbetsplatsen än yrket som förutsättning. Industri
arbetarna var mer kollektivistiskt orienterade än sina
föregångare eller kollegor inom hantverk och jordbruk.
De var trots de nya möjligheterna till kommunikatio
ner, ändock mer rotfasta än hantverkare och jordbru
kare och de gemensamma villkoren i fabriken svetsade
dem samman.65 66 67 68 69
Enligt Yvonne Hirdman var den sociala misären
ändå stor under den första fasen av industrialiseringen i
Sverige, av henne kallad ”kapitalismens anarkistiska
skede”. Det fanns en allmänt utbredd bostadsbrist, ar
betslöshet, alkoholism och utslagning. Barnarbetet var

60 Berglund-Lake, Håkan, Livet äger rum. Försörjning och platstagande i norrländska
sågverkssamhällen, s. 143-145. Diss. Uppsala univ. Uppsala 2001.
61 ibid.
62 Haste, Hans Arbetarrörelsens historia. Människor, idéer, händelser, dokument, s. 12. Falkö
ping 1987.
63 Liedman, Sven-Erik, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, s. 177. 2. uppl.
Viborg 1999.
64 Pollard, Sidney, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970, s. 233234. Hong Kong 1981.
65 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s.336-337. Stockholm 1996.
66 Hirdman, Yvonne, Vi bygger landet, s. 14ff. Eskilstuna 1988.
67 Winberg, Christer, Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens genombrott, s.
51-52. Stockholm 1999.
68 Fogelström, Per Anders, Vävarnas barn. Stockholm 1998.
69 Hirdman, Yvonne, Vi bygger ..., s. 28-30.
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Hungerdemonstration i Ådalen 1917. Samling under fanorna vid Mariebergs sågverk. Foto från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

något som även väckte samtidens upprördhet och i
1846 års hantverks- och fabriksforordning skrevs det in
en minimigräns för arbete på 12 år. Det var dock en
död paragraf ända fram till början på 1900-talet.66
Inom textilindustrin var barnarbetet omfattande och
upphörde först efter 1910.671 Vävarnas barn beskriver
Per Anders Fogelström den förindustriella miljön vid
Barnängens fabriker på Söder i Stockholm:
”Det föreslogs ibland att klädarbetarnas barn skulle
skiljas ifrån föräldrarna och tas in på stadens barn
hus för att på så sätt få bättre vård och kanske
också någon undervisning. Men Erik Salander ville
absolut inte höra talas om detta. Inte av hänsyn till
barn och föräldrar, snarare tvärtom. Han ansåg att
dessa barn som var ämnade till arbete och elände
skulle bli bortskämda på barnhuset och vänjda vid
ett levnadssätt som gjorde dem odugliga för fabriks
arbete. Och mödrarna som nu måste arbeta flitigt
för att försörja sig själv och sina små skulle, menade
han, förfalla till lättja och liderlighet så snart de blev
kvitt sina barn. Barnen fungerade som bojor som
höll mödrarna kvar i slaveriet.”68

En generell nedgång i den svenska ekonomin, tillsam
mans med en social misär samt ökade krav på produk
tion och sämre förhållanden för arbetarna, fick spon
tana protester och strejker till följd. Då var de flesta av
arbetarna ännu inte organiserade. Under ”den stora
strejken” - Sundsvallsstrejken 1879 - satte statsmakten
in militär mot de strejkande arbetarna. Arbetare häkta
des och bolagsägarna genomförde massvräkningar i
sina bostadsområden. Många tvingades att emigrera
för att överleva.69 På 1880-talet kom August Palm till
Sverige från Danmark och började sprida socialismens
idéer. År 1882 skrev han Förslag till Program och Stad
gar för Fackföreningar för Arbetare. Den fackliga
organiseringen på fabrikerna tog fart från 1885 och
spreds via folkmöten, genom pressen och genom att so
cialister kom att sitta i de viktiga fackliga centralkom
mittéerna. Den fackliga historien finns naturligtvis re
presenterad i alla miljöerna i industriminnesprogrammet - på olika sätt. Berättelser om de första fackliga
mötena eller de första agitationsmötena, som ofta fick
hållas i hemlighet, på annan plats eller ansågs som lag
brott, finns ofta med i historieförmedlingen kring
industriminnen.
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Yvonne Hirdman frågar sig varför socialismen så
snabbt fick fotfäste i Sverige och anser att det finns ett
starkt samband med industrialiseringsprocessen. Enligt
henne fanns en växande klass att organisera, en grupp
människor som i detta skede tvingades ta sitt öde i egna
händer för att överleva i någorlunda mänskliga former.
I de socialistiska idéerna fanns då en oemotståndlig
kraft som gav människan en helt ny värdighet. Det var
inte människan som skulle ändra sig, utan samhället.
Den svenska arbetarrörelsens formering och innehåll
var ett svar på de djupa ekonomiska och sociala för
ändringarna som samhället genomgick.70
Sveriges industriella och ekonomiska utveckling un
der 1900-talets första årtionden var annars inte olik öv
riga Europas. Men det nya samhälle som växte fram
hade skapat ett tryck på den omgivande sociala
strukturens organisering. Upplösningen av det traditio
nella sociala skyddsnätet inom familj och lokalsam
hälle, skapade behov av nya former för att trygga den
sociala reproduktionen. Under kristiderna skapades
förutsättningarna för en ny modell - en ny struktur som skulle främja en utveckling inte bara av industrin
utan även av människan.
Skotten som avlossades av militär trupp mot ett
obeväpnat demonstrationståg i Ådalen 1931, var den
mest dramatiska och omtalade händelsen i Sverige i
början av 1930-talet. Roger Johansson beskriver i sin
avhandling Kampen om historien, Ådalen 1931 hur
olika historiebilder kring händelserna i Ådalen spelat
en viktig roll för bilden av hur det moderna Sverige tog
form. I historieskrivningens efterhandsperspektiv har
Ådalen och de kaotiska borgerliga minoritetsregering
arna under 1920-talet ställts mot det fredliga och sta
bila Folkhems-Sverige efter krisuppgörelsen i mars
1933. Johansson hävdar att skotten i Lunde hamn ut
gjort en viktig byggkloss när vi förklarat hur det mo
derna Sverige tog form.71
Den ”svenska modellen” avser vanligtvis den speci
ella förbindelse som utvecklades mellan arbetsmarkna
dens parter från slutet av 1930-talet. Den skapades ge
nom de centrala förhandlingarna mellan LO och SAF,
de fria avtalen mellan parterna såsom Saltsjöbadsavtalet, samt den solidariska lönepolitiken och ledde bl.a.
till den låga konfliktbenägenheten på svensk arbets
marknad. Begreppet används också för att beteckna
den sociala välfärdspolitik som fick sitt genombrott un
der 1930-talet. Begreppet kan även syfta på vad som

förefaller vara en förutsättning för de fredliga förhål
landena på arbetsmarknaden och det fortsatta svenska
välfärdsbyggandet, nämligen den anda av kompromiss
och samförstånd över de politiska motsättningarna som
de olika sociala klasserna hade gemensam. Denna anda
skulle komma att sätta sin prägel på svensk politik och
ekonomi under ett halvt sekel - en period då den
svenska industrin hade en framgång och utveckling
som haft få motstycken.72
För att statsmakten skulle lyckas med detta välfärds
byggande krävdes en idélära att överföra till medborg
arna, så att de skulle kunna ta sitt ansvar i uppbyggna
den av det nya samhället. Arbetslivet präglades alltmer
av teknologi, effektivitet och demokrati och detta
skulle även bli en förlaga för hemmen. Det gällde att
förmedla tron på att stordriften, som var det vinnande
konceptet i den industriella världen, också gällde i den
lilla världen, i familjen.73 Grunden för det välfärdsideologiska tänkandet var viljan att skapa det nyttigt goda
och ta bort det onödigt onda. Demokratin var ett mål,
men bakom detta stod effektivitetens än högre mål. För
att människor skulle bli effektiva krävdes fostran och
för att lyckas med fostran krävdes pedagoger och ex
perter. Denna fostran av medborgarna krävde kunskap
om deras behov - som i sin tur krävde insyn i deras liv.
För att motivera denna insyn hänvisade statsmakten
till vetenskapen och till målet, de socialpolitiska refor
merna. Välfärdssamhällets maktrelationer mellan stat
och medborgare byggde på tanken om ”den goda män
niskan”, dvs. fick människan bara veta hur "det förhöll
sig” skulle de vilja välja och göra det rätta. I förmed
lingen av detta tankesystem användes bilder från tekno
logins värld: fabriker, maskiner och kugghjul. Samhäl
let och hemmet presenterades som en maskin, där tank
lösa skulle upplysas och ett trögt folk skulle effektivise
ras och omvandlas till medvetna, effektiva, hälso
samma, demokratiska och lyckliga människor.74
I det nya industriella samhället var det svårare för
kvinnorna att försörja sig. Det tvingade statsmakten att
genomföra förändringar som skulle kunna haft en posi
tiv inverkan på kvinnans ställning, bl.a. 1846 års beslut
om näringsfrihet för kvinnor och 1863 års beslut om
att kvinnan var myndig vid 25 års ålder.75 Men det
medförde inte att kvinnans samhällsställning stärktes.
Tvärtom tvingades i huvudsak arbetarklassens kvinnor
ut i ett arbetsliv som innebar hårt slit för lite pengar.
Forskning visar att kvinnor utgjort en viktig del av ar-

70 Hirdman, Yvonne, Vi bygger landet, s. 42. Eskilstuna 1988.
71 Johansson, Roger, Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter; historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Diss. Lunds univ. Lund 2001.
72 ibid., s. 445.
73 Hirdman, Yvonne, Lägga livet tillrätta, s. 59-60. Stockholm 1989.
74 ibid., s. 211-224.
75 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s. 340. Stockholm 1996.
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Praktiskt och effektivt uttänkt kök. Arkiv: Nordiska museet.

I funktionalistisk anda betraktades både samhället och hemmet som en
maskin. Rationalitet, upplysning och kunskap var smörjmedlen som
skulle få maskinen att fungera. I den sociala ingenjörskonstens era arbe
tade naturligtvis den effektiva husmodern i ett noga funktionsstuderat
kök. Men blev alla medvetna och lyckliga? Många upplevde nog en
omänskligt mekaniserad produktion där människan reducerades till en
arbetsmyra bland många andra, utan kontroll över slutresultatet.

Nedan: Turbintillverkning på Nohab i Trollhättan 1965.
Foto från Innovatums bildarkiv.
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Malmvaskning vid Johannesbergsgruvan i Norberg. Kvin
nor har alltid arbetat utanför
hemmet med hårda och
tunga arbetsuppgifter. Från
Jernkontorets arkiv.

betskraften sedan 1700-talet, eftersom det inte fanns
tillräcklig manlig arbetskraft, inom t.ex. gruv- och
textilnäringen.76
Tankemässigt fick ”familjeförsörjaridealet”77 ge
nomslag mot slutet av 1800-talet, men ”hemmafrun”
blev knappast en vanlig företeelse förrän under mellan
krigstiden. Men inte ens då kom hon att bli domine
rande. Huvuddelen av kvinnorna inom arbetarklassen
fortsatte även då att arbeta utanför hemmet. Men trots
förvärvsarbetet kom det nya industrisamhället snarare
att stärka männens maktposition än kvinnornas.78
I Lena Sommestads avhandling om mejerinäringens
utveckling, Från mejerska till mejerist, förs en fördju
pad diskussion om genus och yrkesroller. Inom jord
bruket visade det sig att när mjölkningen blev mer
”teknologiserad” genom mjölkmaskinen så övertogs
det som tidigare varit en traditionell kvinnlig arbets
uppgift av männen. När produktionen utvecklades via
förändringar med ökat teknikinnehåll ersattes de yrkesskickliga mejerskorna i den svenska mejeriindustrin av
manliga mejerister. Detta är en tendens som går att
finna även inom andra industribranscher där många
kvinnor arbetat, t.ex. livsmedels- och textilindustrin.
Denna omstrukturering skedde parallellt med etable
ringen av det tidigare berörda ”familjeförsörjaride
alet”.79
När andra världskriget började påverka den svenska
ekonomin uppkom en diskussion om behovet av indu
striell reservarbetskraft. Regeringen skulle disponera
över en yrkesutbildad personal som i händelse av krig
var redo att ersätta den ordinarie manliga arbetsstyr
kan. Det omstridda i denna idé var att dessa ”ersät
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tare” skulle vara kvinnor. Att en kvinna skulle söka sig
till ett traditionellt manligt industriyrke var vid denna
tid nästan otänkbart. Trots det köade kvinnor i Bor
länge till registreringen för beredskapsutbildning vid
Domnarvet i Borlänge och i Hofors visar undersök
ningar att kvinnorna gärna ville arbeta på järnverket.
De manliga arbetarna såg inte på kvinnorna med blida
ögon - de kunde till och med ses som infiltratörer eller
som ”lyxarbetande” kvinnor som ville ha råd att köpa
en päls (”pälsjägare”).80

Husmodern vid svarven. Från Arbetarrörelsens arkiv.

Det finns inga siffror som tyder på att det kvinnliga
förvärvsarbetet ökade under krigsåren. Däremot sked
de en stor omstrukturering av den kvinnliga arbetskraf
ten, från lågavlönade och då representativa kvinno
arbeten inom service, vård och textilindustri, till högavlönade och mansdominerade verkstadsarbeten. När
kriget var slut kunde det ha blivit så att kvinnorna
stannat kvar i de jobb de haft under kriget. Det hade
inneburit en väldig omstrukturering av arbetsmarkna
den. Men så blev det inte eftersom de inom SAK orga
niserade kvinnornas målsättning att luckra upp könsbarriärerna kom i konflikt med viljan att undvika mot
sättningar med de manliga intressena på arbetsmarkna
den.76
81 Det
77 78
kvinnliga
* 80 beredskapsarbetet var inte en del i
någon samhälleligt initierad process för att stärka kvin
nans makt, utan sågs bara som ett sätt att avhjälpa
bristen på arbetskraft under kriget. Parallellt med den
fortsatta efterfrågan på kvinnoarbetskraft till krigsin
dustrin kom husmorsrollen i hemmet att ytterligare
uppvärderas vid krigsslutet. Krav från fackligt håll att
jobben inom industrin skulle garanteras de återvän
dande männen fick till följd att en del av den statliga
arbetsmarknadspolitikens mål blev att återföra kvin
norna till hemmets område.82
Många faktorer låg bakom Sveriges ekonomiska
problem under 1970-talet; det var inte bara oljekrisen
som orsakade svårigheterna. Riksdagsvalet 1973 resul
terade i dött lopp mellan de båda politiska blocken.
Fram till 1976 - då ”jämviktsriksdagen” föll genom de
borgerligas valseger - drevs den socialdemokratiska re
geringen till att antingen kompromissa sig fram eller
låta lotten avgöra (lotteririksdagen). Jämvikten i riks
dagen ledde till en rad ”Hagaöverenskommelser” under
åren 1973-76 mellan regeringen, de borgerliga och ar
betsmarknadens parter.

Kombinationen av statsmakternas politiska age
rande och en internationell ekonomisk nedgång orsa
kade en djup industriell kris i Sverige. Varvsindustrin
samt gruv-, järn- och stålindustrin var de främsta
krisbranscherna.83 Den svenska varvsnäringen hade
specialiserat sig på stora tankfartyg och var därför sår
bar.84 Ett antal storvarv med anor lades ned på grund
av att varvsmarknaden krympte samtidigt som man
fick ökad konkurrens från Sydostasien och Latiname
rika. Gruvnäringen i Bergslagen kollapsade i princip.
Den svenska stålindustrin bantades med 30%. Kris
företagen vände sig till staten för att få hjälp och staten
gjorde påtagliga insatser för att dämpa de värsta skade
verkningarna. Åtskilliga miljarder betalades ut under
krisåren i syfte att omstrukturera varvs- och stålindu
strin. Staten gick in i stålindustrin, i synnerhet dess
minst lönsamma del, handelsstålverken med många an
ställda. Landets tre största järnverk, Domnarvet, Luleå
och Oxelösund, slogs ihop till ett stort svenskt företag
- Svenskt Stål AB, SSAB - som till 75 % ägdes av sta
ten.85 Staten försökte med alla medel rädda både den
strukturella välfärden och arbetarna från arbetslöshet.
Arbetslösheten ansågs vara ett hot inte bara mot den
nationella ekonomin, utan också mot människans del
aktighet och ansvar i ”samhällsbyggandet”. Staten
lyckades dock inte dämpa verkningarna av industrins
omstrukturering.
Samtidigt började den svenska samförståndsmodellen på olika håll ifrågasättas, t.ex. vid gruvstrejken i Ki
runa i december 1969. Gruvarbetarna i Kiruna, Malm
berget och Svappavaara la ner arbetet i en protest som
riktade sig åt flera håll. Man riktade sig mot rationali
seringar och ledningsprinciper för arbetet - det som
kallades UMS86 och de 31 teser som skulle forma fas
tare regler för ledarskapet i företaget - och mot LKAB:s

76 Henriksson, Håkan, ”Bland gruvpigor och gruvdrängar ” s. 197-199 i Daedalus, Tekniska
museets årsbok årg. 65. 1997. Svenskt järn under 2500 år - från gruvpigor och smeds
drängar till operatörer.
77 Det som här menas är en kärnfamilj med en man som huvudförsörjare med utkomst från
lönearbete och en kvinna som arbetar i hemmet.
78 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s. 340. Stockholm 1996.
75 Sommestad, Lena, Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Diss. Uppsala Univ. Lund 1992.
80 Rylander, Lina, ”Plåtverksarbetare, pälsjägare och pionjärer”, s. 36, 41 i Arbetarhistoria.
Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 95-96 nr 3-4, 2000.
81 Almgren, Nina, ”Industri- eller vårdarbete eller båda?”, s. 26-31 i Arbetarhistoria. Medde
lande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 95-96 nr 3-4, 2000.
82 Overud, Johanna, ”1 beredskap med fru Lojal”, s. 18-25 i Arbetarhistoria. Meddelande
från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 95-96 nr 3-4, 2000.
83 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s. 473—477. Stockholm 1996.
84 Ohlsson, Rolf, ”1 kranens tidevarv” i Malmö stads historia. D.7 (1939-1990). Malmö
1994.
85 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s. 473-477. Stockholm 1996.
86 UMS står för Universal Maintenance Standards, som var ett nytt ackordssystem där varje
moment i arbetet fått ett mycket detaljerat värde i tid, TTU.
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Futurniture - hitech-företag i en av Hötorgsskraporna i Stockholm den 22 januari 1998. Foto: Jonas Ekströmer/Pressens bild.

ledning. Men man riktade också stark kritik mot den
egna organisationen, mot en av de viktiga grundpelarna
i socialdemokratin, nämligen LO. Man kritiserade en
ökad centralisering och toppstyrning, de ökande av
stånden mellan väljare och valda och mellan styrande
och styrda. I stället pekade man ut någonting nytt, en
fördjupad demokrati byggd på delaktighet.87
1980-talets svenska samhällsklimat präglades av
nedmonteringen av välfärden och en känsla av främ
lingskap inför den nationella sammanhållning som ska
pades av den ”svenska modellen”. Ledordet i 1980-talets Sverige var individualism.
Under slutet av 1900-talet har industrisamhället för
ändrats och ersatts av en struktur som vi kanske ännu
inte riktigt vet hur vi ska tolka och beskriva. Industri
sektorn har minskat betydligt, medan arbeten inom
tjänstesektorn ökat märkbart.88 Industriproduktionen
är dock fortfarande mycket betydelsefull för den sven
ska ekonomin. Antalet anställda har minskat, men
denna minskande skara producerar allt mer till allt
större ekonomiskt värde. Parallellt har den homogena
livsstil som sammankopplades med den högindustriella
epoken luckrats upp. De traditionella folkrörelsernas
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betydelse har minskat. Arbetsmarknaden har sedan
1970-talet blivit arbetsköparens marknad med nya fö
reteelser som arbetslöshet, deltidssysselsättning, flexibla
arbetstider, färre fasta anställningskontrakt och
projektanställningar. Färre arbetstagare omfattas av
kollektivavtal och fackets medlemsskaror har minskat.
Kraven på en personlig livsstil skapar villkor för en
mera diversifierad produktion och konsumtion.89
Den nya strukturen bygger på genomgripande tek
nologiska förändringar, men också av förändringar på
marknaden till följd av ändrade önskemål och attityder
hos konsumenterna. Den starka tillväxt som multi
nationella koncerner stått för sedan mitten av 1980-talet, kan spåras bakåt till en synbarligen marginell idé
utvecklad inom managementteorier i mitten av 1980talet; framgångsrika företag måste framför allt produ
cera varumärken, i stället för att producera ting. Detta
har bl.a. inneburit att företagen skaffat sig ett allt
större inflytande över kulturella mönster i samhället.90
Den nya strukturen grundar sig även på en internatio
nell arbetsfördelning inom ramen för det som ofta kal
las ekonomins globalisering. Globaliseringen och för
ändringarna i konsumenternas preferenser har det se

naste årtiondena utvecklats parallellt med ett annat fe
nomen av väsentlig betydelse: marknadsekonomins ut
bredning.
En fast anställning tycks inte vara den självklarhet
som det var under senare delen av 1900-talet. Det har
skett en markant ökning av tidsbegränsade anställ
ningar och deltidsarbete. Fler människor är ”egensysselsatta” (self-employed). Högre arbetslöshet har lett
till att arbetsgivarens maktställning har stärkts, medan
arbetstagarnas position har försvagats vilket långsiktigt
påverkar arbetsmarknadens parter, fackförbund och ar
betsgivare.87
91 Tolkningen
88 89 90 av arbetsrätten har förändrats
och lett till att arbetstagarna i vissa fall ställs i en ny
form av beroendeställning gentemot arbetsgivaren. I
den nya telecom-industrin, då framförallt de som pro
ducerar mjukvara92, har det uppkommit något som kan
ses som ett ”proletariat”. Till följd av att företagsägarna t.ex. förhandlat bort reglerade arbetstider eller

att arbetstagarna som löneförmån får bli delägare i fö
retagen samt att färre är medlemmar i något fackför
bund, har arbetstagarna delvis förlorat
medbestämmanderätten om sina arbetsförhållanden.
Det finns inget generellt i de företeelser vi valt att
göra nedslag i och det går att tolka dessa på annor
lunda sätt än de vi valt. Vad vi velat belysa är föränd
ringen i hur makten uppfattas eller vem det är som utö
var makten. I det förindustriella samhället var makten
instiftad av Gud, men i det svenska välfärdssamhället
tog staten över denna roll. I början av 1900-talet käm
pade arbetarna för att få medbestämmanderätt i sin ar
betssituation och idag ser vi vissa fall av tillbakagång,
där arbetstagare förlorat delar av denna medbestäm
manderätt. Relationen mellan statsmakt, arbetsgivare
och arbetstagare kommer naturligtvis fortsätta att för
ändras.

87 Tiberg, Joar, ”Femtiosju dygn som skakade Sverige”, s. 16-25 i Ordfront Magasin nr 12/99.
Johansson, Roger, Kampen om historien. Ådalen 1931. Sociala konflikter; kistoriemedvetande och historiebruk 1931-2000, s. 443—444. Diss. Lunds univ. Lund 2001.
88 Magnusson, Lars, Den tredje industriella revolutionen, s. 11. Stockholm 2000.
89 ibid, s.11-13.
90 Klein, Naomi, No Logo. No Space, No Choice, No Jobs, No Logo. Märkena, marknaden,
motståndet. Stockholm 2001.
91 ibid., s.32-75.
92 Med mjukvara menas här skapande av program och spel, webbdesign och andra internettjänster samt mobiltelefonitjänster.
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Förhållningssätt till det industrihistoriska arvet

Att bevara och bruka det industrihistoriska arvet ställer
kulturmiljövården och samhället inför välkända frågor
som måste få nya lösningar, men också inför helt nya
frågeställningar. Att bevara det industrihistoriska arvet
medför särskilda ställningstaganden bl.a. eftersom
anläggningarna ofta är storskaliga, komplexa och en
del av vår samtid. I det följande diskuteras några av de
signifikanta egenskaper som industriella produktions
miljöer rymmer, samt hur dessa egenskaper påverkar
kulturmiljöarbetet.

V ärderingsproblematiken
Relationen är ofta svag mellan ”beskrivning”, ”berät
telse” och ”betydelse” i kulturmiljövårdens praktik;
den semiotiska tolkningen är dåligt utvecklad. I beva
randefrågor åberopas det kulturhistoriska värdet, men
vad som avses med detta artikuleras sällan tydligt. Vär
deringen är därför ofta ett problemkomplex som redu
ceras till användningen av termer som ”kulturhistoriskt
värdefull”, ”av stort kulturhistoriskt värde”, ”industrihistoriskt betydelsefullt” osv., utan att man går djupare
in i vilka egenskaper som faktiskt gör att man tillmäter
artefakten denna betydelse. Innebörden tas för given
och på så sätt uppstår ett cirkelliknande resonemang:
kulturhistoriskt värde är sådant som kulturmiljöer har,
men andra miljöer saknar.
Det relativistiska draget i värderingen blir synligt
när ett nytt område börjar tillmätas kulturhistoriskt
värde. Värderingen framträder då tydligare som någon
ting som förändras beroende på sammanhang, tidsanda
och aktörer. Detta leder till insikten att vi måste ställa
en annan typ av frågor i kulturarvsarbetet, och kanske
våga närma oss frågan om kulturhistorisk värdering
från ett helt annat håll. Det industrihistoriska arvets
etablering i kulturarvsarbetet är ett exempel som aktua
liserar behovet av diskussion kring dessa frågor. Viktiga
beståndsdelar i detta är en kontinuerlig reflektion och
ett högre mått av vetenskapligt grundad diskussion

kring förhållningssätt till kulturhistoriskt värde och
värdering.
Både till sitt väsen och till sitt värde är kulturarvet
något mångtydigt och motsägelsefullt. Vi bör inse att vi
inte hittar några enkla, allmängiltiga modeller för den
kulturhistoriska värderingen som gäller i alla samman
hang. Vi måste kunna hantera den insikten - att kultur
arvet är mångtydigt och motsägelsefullt - och ändå
hitta förhållningssätt och metoder som kan appliceras
och användas i kulturarvsarbetet.
Det går att identifiera olika argument för bevarande.
”Kulturhistoriskt värde”, som kan omfatta aspekter av
t.ex. kunskap, normer eller behag, spelar självklart roll
för att klarlägga motiven för att bevara kulturmiljöer.
De ekonomiska värdena spelar däremot ofta en avgö
rande roll för möjligheterna att bevara miljöer. De se
naste åren har de ekonomiska värden som ett bevarat
och brukat kulturarv kan generera uppmärksammats i
högre utsträckning. Kultur och kulturarv har fått en
alltmer framträdande roll i olika regionalekonomiska
och andra strukturella utvecklingsinsatser, som ett
medel för ekonomisk utveckling.93 Den i någon mån
konstruerade betoningen av skillnaden mellan bevara
och bruka har därmed lösts upp; att bevara kulturarvet
handlar idag inte primärt om att skydda något från
människorna eller att hindra något från att spela en roll
i samhällsutvecklingen. Kultur och kulturarv ses som
beståndsdelar i en vardaglig verklighet och en av grun
derna för utvecklingen till ett hållbart samhälle. Som
utgångspunkt för denna syn kan man se de perspektiv
som förs fram i Vår skapande mångfald?4, där kultur
och kulturarv sätts in i ett större sammanhang som
grunden för en samhällelig utveckling. Utveckling om
fattar inte enbart tillgång till varor och tjänster utan
också möjligheter att välja ett fullödigt, tillfredsstäl
lande och värdefullt liv i gemenskap med andra, ett för
verkligande av den mänskliga tillvarons möjligheter.
Kulturen kan enligt detta sätt att se inte förminskas så
att den endast tilldelas den underordnade rollen att
stödja eller hindra ekonomisk tillväxt.

93 För en översikt av forskning och utvecklingsbehov i detta avseende se: Kulturarvet som re
surs för regional utveckling. En kunskapsöversikt. Centrum för regionalvetenskap,
CERUM. Umeå universitet, Riksantikvarieämbetet, december 2001.
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”Kulturens roll inskränks inte till att tjäna eller mot
verka förverkligandet av vissa mål - även om det i ett
snävare sammanhang är en av dess roller - utan kultu
ren utgör själva det samhälleliga fundament som dessa
mål vilar på.”94

Det industrihistoriska arvets karaktär
De föreställningar, funktioner och företeelser i samhäl
let som kommit att forma en industrimiljö utgör till
sammans med det liv som utspelats där, grunden för att
arbeta med en industrimiljös kulturhistoriska dimensio
ner. I följande avsnitt har vi velat lyfta fram några av de
egenskaper som vi uppfattar som relevanta att upp
märksamma när det gäller det industrihistoriska arvet
och som man i kulturmiljöarbetet kanske inte ägnat sig
så mycket åt. Andra egenskaper finns naturligtvis
också, sådana som vi uppfattar ofta används som ut
gångspunkter i kulturhistoriska beskrivningar, analyser
och värderingar, så som t.ex. lokal betydelse, byggnadseller arkitekturhistoriska dimensioner samt estetiska
kvaliteter. Dessa finner vi inte anledning att beskriva i
detta sammanhang. Det som här beskrivs kan ses som
exempel på redskap, som kan vara till hjälp för att få
de industriella produktionsmiljöerna att rymma berät
telser om människors livsvillkor, värderingar och lev
nadsmönster.

Produktionsprocessen - funktionen
För att undersöka, beskriva eller förmedla det kultur
historiska innehållet i en i fysisk miljö krävs en grund
läggande förståelse för miljöns tillkomst och använd
ning - för dess funktion. Produktionsprocessen är den
centrala funktionen i en industrimiljö. Kunskap om
tillverkningssystemet blir därför central för förståelsen
och tolkningen av en industrimiljö och en naturlig ut
gångspunkt då dess innehåll skall förmedlas. Produk
tionsprocessen kan beskrivas som ett system som inbe
griper såväl material, teknisk utrustning, byggnader,
människor, kunskap och organisation som sociala rela
tioner. Den industriella miljön med byggnader och an
läggningar har utgjort den fysiska ramen för produktionsflödet. Bevarade byggnader och maskiner bär vitt
nesbörd om arbetsförhållanden på platsen och om
levnads- och samhällsförhållanden i en vidare sfär, även
sedan material och människor inte längre finns kvar i
systemen. De fysiska miljöerna och artefakterna har
också betydelse som källmaterial för forskning inom
skilda discipliner, då de rymmer information av andra

dimensioner än vad t.ex. arkivmaterial, fotografisk do
kumentation och andra typer av källmaterial gör.
Ju fler komponenter av tillverkningssystemet som
finns kvar i en anläggning, desto tydligare kan funktio
nen framträda. Den maskinella utrustningen kan vara
en nyckel till förståelsen av en industrimiljö. Det är där
för ofta av stort kulturarvsvärde om den maskinella ut
rustningen finns kvar i en industrimiljö där produktio
nen upphört. Det pedagogiska värdet ökar naturligtvis
om utrustningen kan köras, vilket kräver kunskap både
om hur utrustningen fungerar och används, samt om
hur den underhålls för att kunna fungera även i framti
den.
Det förefaller dock vara realistiskt att endast en liten
del av industrimiljöerna kan bevaras med intakt och
fungerande produktionsutrustning. Om produktionen
lagts ned och tömts på sitt tidigare innehåll kan den ti
digare funktionen vara mer svårtydd, men miljön kan
ofta ändå användas för att berätta om t.ex. arbetsför
hållanden och produktionsvillkor, eller för att dra slut
satser om produktionen och dess förändring över tiden.
Återanvända byggnader kan berätta mer eller mindre
om den tidigare verksamheten, bl.a. beroende på hur
balansen mellan byggnadens struktur och den nya an
vändningens funktionella krav hanterats.
Grundläggande för kulturmiljöarbetet ur dessa as
pekter är kunskap och förståelse för produktionspro
cesser i relation till fysisk miljö, samt utvecklade meto
der för beskrivningar och analyser. Den tilltagande
arbetsdelningen och specialiseringen, tillsammans med
den accelererande teknikutvecklingen gör även att ingå
ende kunskap om ett tekniskt system är förbehållet en
mindre grupp människor. Denna kunskap blir ofta
dessutom allt snabbare föråldrad. För att tolka, doku
mentera, förmedla industriella produktionsmiljöers
innehåll, för att bevara, driva, och underhålla produk
tionsutrustningen krävs att yrkeskunskapen inom olika
områden inte går förlorad. Yrkeskunskap utgör alltså
en viktig förutsättning för att bevara och levandegöra
industriminnen och kulturmiljövården måste därför
även vinnlägga sig om att sådan kunskap upprätthålls
och överförs till nya människor.

Sammanhangen
En industrimiljö kan alltid sättas i relation till ett större
sammanhang. Det gäller t.ex. materialflöden, ekonomi,
arbetsorganisation, företagsstruktur, sociala och poli
tiska värderingar och organisationer eller grupper i
samhället. Genom att i analys och förmedling tydlig-

94 Vår skapande mångfald. Rapport från Världskommissionen för kultur och utveckling, s.
15. Världskommissionen för kultur och utveckling, 2., rev. [dvs. 1. svenska] uppl. [Stock
holm] : [Svenska unescorådet] 1996.
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göra sådana samband och deras förändringar över tid,
kan en fördjupad insikt om den enskilda industri
miljön nås. Därigenom kan också den enskilda miljön
länkas till andra miljöer. En flödesanalys kan t.ex.
knyta samman råvarutäkter, transportsystem, underle
verantörer, fabriker, försäljningsställen, de platser där
produkten nyttjas och avfallsdepåer. Sociala aspekter
kan speglas genom att industrimiljön betraktas i rela
tion till det omgivande samhället med bostäder för
olika grupper, affärer, kyrka, skola, fritidslokaler, Fol
kets hus m.m.
Industrisamhället kännetecknas bl.a. av att allt
större och mer komplexa system och relationer utveck
lats. Det gäller såväl materiella transporter av t.ex. rå
varor, artefakter, människor och energi, som överfö
ring av immateriella värden som idéer och yrkeskun
skap. Även olika organisationer och infrastruktur
system för tillverkning, handel, ekonomi m.m. kan
nämnas. Ju större dessa system har blivit, desto större
krav ställs på likformighet och generella lösningar vad
gäller utvecklingen och upprätthållandet av dem. De
lokala kulturuttrycken har då blivit allt mindre fram
trädande.
Det är ofta relevant att se på teknik och teknisk för
ändring som delar av komplexa system och det är
också ett synsätt som är fruktbart att använda i arbetet
med det industrihistoriska arvet. Synsättet blir en hjälp
för att tydliggöra industriminnenas funktion och bety
delse i samhället, men kan också användas som ett
redskap för att tolka de fysiska miljöerna.
De fördjupade perspektiv som kan erhållas genom
att en industrimiljö sätts in i ett större sammanhang
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ställer dock kulturmiljövården inför nya utmaningar,
vilka samtidigt kan ses som nya möjligheter. Då flera
olika miljöer eller hela landskap skall förvaltas, vårdas,
förklaras eller upplevas i ett sammanhang, krävs t.ex.
både samarbete mellan många olika aktörer och nya
metoder för att tydliggöra de större sammanhangen.
En väsentlig aspekt i bevarandet av infrastruktur
system och andra stora tekniska system är möjligheten
att bevara hela strukturen med alla dess komponenter.
Här kan ett urval av hela och representativa system ut
göra utgångspunkten för bevarandet. Infrastruktur
system och stora tekniska system innebär genom sin
skala och det faktum att de ofta spänner över stora
geografiska områden också en delvis ny problematik
när det gäller bevarande och vård. Vissa system är ab
strakta, t.ex. radiokommunikation, och ställer höga
krav på pedagogiska metoder.

Skalan och specialiseringen
Egenskaper hos industrimiljöer, som i viss mån hör
ihop med sammanhangen och systemperspektivet, är
anläggningarnas skala och deras ofta starkt specialise
rade karaktär. Det gäller de materiella strukturer som
skapats för t.ex. transportsystem av olika slag, industri
områden men även många enskilda byggnader. Detta
perspektiv accentueras särskilt tydligt i större process
industriella anläggningar. I många fall försiggår pro
duktionen inte i vad vi normalt menar med en byggnad
- i rum med väggar, golv och tak - som vi lätt kan tol
ka och orientera oss i. I stället är själva processtekniken
det som konstituerar anläggningen, och den behöver

kanske ingen byggnad i egentlig mening. Vad den
oinsatte ser är rör, behållare, transportbanor, kontroll
paneler, men vad som finns inuti och vad som händer
med materialet är ofta dolt. Produktionen är i många
sådana här fall abstrakt - liksom ofta produkterna.
Dessa används som beståndsdelar i andra produkter
och säljs vidare till andra industrier, t.ex. kemiska pro
dukter som väteperoxid eller oljeprodukter, legeringar,
pappersmassa m.m. Produktens volym är i dessa fall
också många gånger svår att få en uppfattning om, lik
som dess starkt specialiserade karaktär, där forskning
och vetenskaplig utveckling lett till extrem detaljregle
ring av sammansättningen. Den traditionella begrepps
apparaten för kulturhistorisk dokumentation och vär
dering, eller metoderna för bevarande, är inte riktigt
applicerbara på denna dimension av det industriella
kulturarvet.

Föränderlighet, dynamik och
kontinuitet
Föränderlighet, dynamik och kontinuitet är faktorer
som påverkar de industriella miljöerna i flera avseen

den satt i relation till kulturmiljöarbetet. Det gäller sy
nen på förändringar, möjligheten till åter användning
och den allt snabbare förändringstakten i det sen
kapitalistiska systemet.
De flesta industriföretag söker kontinuerligt skaffa
sig konkurrensfördelar genom att bl.a. införa ny tek
nik, rationalisera flöden eller omorganisera arbetet.
Samtidigt är strävan ofta att kunna utöka verksamhe
ten, i volym och/eller med nya komplementverksam
heter. Det innebär att de industriella anläggningarna
ofta är utsatta för ett mycket stort förändringstryck.
Förändring och förnyelse i någon mån är inbyggd i
varje industriföretags drivkraft och detta avspeglas
även i den fysiska miljön. Ett begrepp som autenticitet
kan därmed ses ur ett lite annat perspektiv än det
gängse inom kulturmiljövården; istället för en hög vär
dering av det ”intakta” och ”välbevarade” är de
tolkningsbara förändringarna betydelsefulla. Föränd
ringar och tillbyggnader berättar om hur tillverkningen
har ändrats, ny utrustning införskaffats och arbetsvill
koren förändrats.
Den dynamik som kännetecknar näringslivet, med
strukturrationaliseringar och teknisk utveckling, minimerar eller eliminerar behovet av vissa funktioner och

Oaxens kalkbrott, Krokenbrottet, en industrimiljö i stor skala med himlen som tak. Ur Tekniska museets arkiv.
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Frövifors pappersbruk. En
stor och komplex pro
cessindustri. Men till
byggnader berättar om
olika skeden i brukets
historia, hur tillverk
ningen har ändrats, ny
utrustning införskaffats
och arbetsvillkoren för
ändrats. Foto: Jan Norr
man, RAÄ.

därmed även behovet av de anläggningar som skapades
för dessa funktioner. Näringslivets byggnader är mer
beständiga än näringslivets strukturer och organisatio
ner. Detta accentuerar möjligheterna att återanvända
industriella anläggningar för nya ändamål. Att finna en
möjlig annan användning och ett ekonomiskt försvar
bart utnyttjande är ofta en förutsättning för bevarande
av en industrianläggning där den industriella produk
tionen upphört. Återanvändning av industribyggnader
för olika ändamål är en möjlig väg, både för att bevara
kulturarvet och för att bebyggelsen ska utgöra en resurs
för ett framtida ekologiskt hållbart samhälle. Förhål
landet mellan bevarande och återanvändning är en
fråga av yttersta vikt för att man i större omfattning för
och i framtiden ska kunna bevara större delar av den
industriella produktionens anläggningar. Det kan vara
ytterst svårt att finna alternativa användningsområden,
speciellt för de anläggningar som används för process
industri. Där utgör den tekniska utrustningen och
byggnaderna många gånger integrerade fysiska struk
turer, varmed byggnaderna blir svåra att återanvända.
Företeelser som påverkar situationen idag är själv
klart globaliseringen med t.ex. bildandet av allt större
internationella koncerner. Beslut om nedläggning av en
skilda produktionsenheter fattas hastigt och det räcker
inte att verksamheterna är lönsamma, de måste vara

tillräckligt lönsamma för att få finnas kvar. Landshöv
dingen i Örebro län, Gerd Engman, har tydliggjort
dessa förändringar på ett talande sätt: ”Vi har gjort
järn i 700 år, skor i 70 år och mobiltelefoner i 7 år.”
Den långa kontinuiteten, det faktum att en viss typ
av verksamhet eller ett särskilt företag under lång tid
funnits på samma plats, är ofta en av de mer framträ
dande kulturhistoriska parametrarna hos en industri
miljö. Här blir de arkeologiska metoderna för kun
skapsuppbyggnad och tolkning tillämpliga. Det finns
anledning att betona att det är angeläget att i arbetet
med det industrihistoriska arvet söka överbrygga grän
serna mellan arkeologi och byggnadsantikvarisk verk
samhet, och se att ett tvärvetenskapligt samarbete i
större utsträckning än vad som i dag är fallet skulle
vara givande. Likaså kan historiska kartöverlägg, en
metod för historiska landskapsanalyser, vara använd
bara för att beskriva och analysera industriområden
med lång kontinuitet som omdanats kraftigt.95 96

Ett ungt kulturarv
Det industrihistoriska arvet är ett ungt, ibland t.o.m.
samtida kulturarv, vilket också präglar arbetet med det
i flera olika avseenden.

95 En introduktion till metodiken med historiska kartöverlägg ger Niklas Cserhalmi i ”Den
stora historieboken. Hur historiska kartor kan användas för att gjuta liv i industriland
skapen”, s. 62-88 i När röken lagt sig, handbok för arbetslivsmuseer. Red.: Niklas
Cserhalmi. Stockholm 2000.
96 Aronsson, Peter, ”En fråga om saklighet? Tekniska system som berättelser om framsteg och
hot” i Antologi för projektet Dokumentation av industrisamhällets kulturarv.
(I manus) 2002.
128 Berättelser om vårt samhälles historia

Att det industrihistoriska arvet är ett ungt kulturarv
ger fördelar då det gäller källäget; olika aspekter av en
industrimiljö kan belysas genom avbildningar och
skriftliga dokument som avsatts i olika arkiv. Situatio
nen är dock långt ifrån tillfredsställande då det gäller
säkrandet av företagens arkiv vid nedläggningar och
strukturella förändringar i företagen. En ytterst viktig
källa utgörs av de personer, med olika arbetsuppgifter,
som verkat och ännu verkar inom industrin. Kultur
miljövårdens arbete med det industrihistoriska arvet
måste därför inbegripa rutiner för samtidsdokumenta
tion inklusive tillvaratagande av muntlig information
samt för samarbete med arkiven.
Den ökade framställningen och användningen av
sammansatta material och substanser under den indu
striella epoken ger upphov till särskilda bevarande- och
vårdproblem när man ska ta hand om nya, ibland kortlivade, byggnadsmaterial och miljöfarliga ämnen. Vi vet
inte hur de åldras och inte heller hur de kan vårdas för
att kunna bevaras. Här krävs metodutveckling t.ex. vad
gäller vård av betong- och stålkonstruktioner eller
komplicerade nedbrytningsförlopp i anläggningar ut
satta för stora miljöbelastningar och mekaniska på
frestningar. Den allt snabbare tekniska utvecklings
hastigheten i kombination med att de tekniska syste
mens komponenter blir alltmer specialiserade, gör dess
utom att det många gånger är svårt att underhålla såväl
byggnader som produktionsutrustning, på grund av
svårigheten att skaffa ”reservdelar”.
Samtidigt som människor direkt kan relatera sig
själva till detta arv, vilket bl.a. utgjort grunden för
många arbetslivsmuseer, kan det relativt korta histo
riska perspektivet ge en brist på distans och bidra till en
känsla av att sammanhangen är mycket komplexa. Se
minariet Stort, fult, farligt? som Industrihistoriskt fo
rum tillsammans med Regionmuseet i Skåne höll hös
ten 2001 med syftet att diskutera kulturarvsfrågor och
kärnkraft med utgångspunkt från Barsebäcksverket,
aktualiserade och tydliggjorde dessa aspekter som
hänger samman med det unga kulturarvet. Kärnkraften
är inte en avslutad historia som kan ges en klar och
trygg förankrad roll i ett passerat förflutet på ett sätt
som många andra kulturarvsyttringar kan. Det handlar
dessutom om ett tekniskt system som är en tydlig bä
rare av framtidsbilder, både hot och löften, som pekar
långt utöver det tekniska systemet och som präglat en
stor del av samhällsdebatten under andra hälften av
1900-talet.96
Det korta tidsperspektivet kan också göra att ”min
net” fortfarande, t.ex. i samband med starka struktur
förändringar och nedläggningar av industrier, kan uppHur relaterar vi t.ex. kärnkraftsindustrin till kulturarvet? Omslag till /

levas som traumatiskt och vara något som man inte alls
vill kännas vid. Man vill riva anläggningarna för att de
påminner om traumatiska förändringar som man kan
ske inte hade några möjligheter att påverka. Tiden
läker ofta en del sår. Att bruka kulturarvet handlar
också om frågor som hur man minns, vad man minns
och vem som har rätt att minnas, och inte minst om
vad som glöms.

Industriarvet lever i miljöer och minnen
Problematiken när det gäller bevarandet av industriella
anläggningar rör således både vad som skall bevaras
och hur det ska vårdas, hur det kan organiseras och
samordnas med olika intressenter samt hur det som be
döms vara värdefullt förmedlas. Det är inte möjligt att
arbeta på samma sätt med alla anläggningar, varken
praktiskt eller organisatoriskt. Industrianläggningarna
måste ses i sitt sammanhang och sättas samman med
den situation som de använts i, de människor som har
arbetat där, de produkter som de skapat. Framför allt
krävs en utvecklad diskussion om hur vi vill bruka
kulturarvet.
Det materiella kulturarvet är en förutsättning för att
det immateriella kulturarvet ska kunna leva vidare.
Minnen och berättelser om industrisamhällets historia,
har lättare att leva vidare i framtiden om berättelserna
både kan utgå från och ta spjärn mot fysiska artefakter
av olika slag. Vår utgångspunkt i arbetet med det indu
strihistoriska arvet är att det materiella är öppet för
olika tolkningar och därmed kan ge upphov till olika
typer av berättelser. Vår förhoppning är att det indu
strihistoriska arvet ska kännas som en angelägenhet för
många människor även i framtiden.

-personaltidningen för Ringhals och Barsebäck

Grönt ljus för R4
Första steget mot UNO

V^frśk<r inte väck?

strömmen, personaltidning för Ringhals och Barsebäck nummer 2,
2001. Omslagsfoto: Pierre Mens.
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Regeringsuppdraget

Uppdragets historia

Här görs en beskrivning av regeringsuppdragets
bakgrund och historia samt en analys av svaren på det
remissförslag som sändes ut 1999. Beskrivningen ska
ses som bakgrund till handlingsprogrammet.

Även Riksantikvarieämbetet arbetade under början av
1990-talet med uppgiften ”att åstadkomma ett repre
sentativt urval av industrimiljöer, anläggningar och
byggnader” ,31 samband med urvalet skulle även ett
operativt underlag för dokumentation, säkerställande,
förvaltning och vård samt uppskattade kostnader redo
visas. För att samla kunskap inför urvalet skulle semin
arier med näringslivet, forskarvärlden, länsstyrelser och
länsmuseer hållas.4 I början av 1993 sändes en enkät ut
till länsmuseer och länsstyrelser där de uppmanades att
lämna uppgifter om industriminnen och industrimin
nesvård.5 Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet
gjorde länsbesök i syfte att få en god överblick över den
kunskap om industriminnen som fanns i landet, vilka
områden som borde prioriteras och vilka problem som
fanns. Materialet bearbetades och utgjorde därmed en
del av grunden för det fortsatta arbetet med urvalet.
I juni 1993 fick Riksantikvarieämbetet ett uppdrag
från regeringen att ta fram ett handlingsprogram för
”bevarande, vård och långsiktig förvaltning av landets
industriminnen”.61 uppdraget sades ingenting om att
det var ett visst antal miljöer som skulle väljas ut och
som arbetet skulle koncentreras på. Uppdraget uppre
pades, utan förändringar, i regleringsbrevet för 1995/
96.7 När uppdraget 1996 återkom är det emellertid i
form av ett program för Sveriges 15 viktigaste industri
minnen - de nationella monumenten.8 Riksantikvarie
ämbetet konstaterade att det var svårt att fastställa kri-

Bakgrund
Regeringsuppdraget har en förhistoria från 1990-talets
början. Vid denna tid fördes diskussioner såväl natio
nellt som internationellt om urval av så kallade Natio
nal Industrial Landmarks och om kriterier för detta ur
val. Det handlade om att urskilja de miljöer som ansågs
vara de bästa representanterna för en viss bransch i ett
internationellt perspektiv. I viss mån diskuterades dessa
National Industrial Landmarks parallellt med industri
miljöer som skulle föras upp på UNESCO:s världsarvslista. I inledningen till den del som handlar om industri
minnen i boken Technology and Industry som kom
1992, betonas värdet av en diskussion om vilka anlägg
ningar som kan anses vara oersättliga, nationellt och
internationellt.1 Samtidigt arbetade Riksantikvaren i
Norge med ett urval och en ”verneplan” för tekniska
och industriella kulturmiljöer. Detta urval presentera
des i skrift i Verneplan for tekniske og industrielle
kulturminner, varpå planen antogs 1995.2 Senare i den
na bilaga diskuteras arbetet med den norska vernepla
nen och vad den inneburit.

1 Nisser, Marie, ”The Industrial Heritage - Changing Perspectives”, s. 96 i Technology &
Industry. A Nordic Heritage. Eds. Jan Hult and Bengt Nyström.Canton Mass. 1992.
2 Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner, Riksantikvaren. Oslo 1994.
3 Morger, Kersti, Industriminnesprojektet 1993/94-1994/95. Promemoria 1993-11-03, s. 1.
Stockholm.
4 ibid. s. 4.
5 Enkät rörande det svenska industrisamhällets kulturarv, den 8/2 1993. Margareta Biörnstad,
Riksantikvarieämbetet & Agne Furingsten, Nordiska museet.
6 Morger, Kersti, Riksantikvarieämbetets industriminnesregister. Arbetshandling 1995-04-10.
Stockholm.
7 Regleringsbrev för budgetåret 1995/96 avseende anslag under elfte huvudtiteln. Kultur
departementet.
8 Profilprogram. Vårt industrihistoriska arv. Fördjupad anslagsframställan för 1997-1999, s.
6. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1996.
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terier - egentligen kännetecken - för urvalsprinciper för
dessa, men sade ändå att: ”[gjrovt sett är följande tre
kriterier grundläggande: bevarade byggnader, process
utrustning och kringanläggningar.”9 Samtidigt sades
att en flexibel tillämpning av urvalsprinciperna var
nödvändig. Urvalet skulle bland annat baseras på en
genomgång av den svenska ”snilleindustrin” samt indu
strier med anknytning till Sveriges viktigaste naturtill
gångar: vattenkraften, järnmalmen och skogen. Några
tänkbara förslag presenterades också: Engelsbergs
bruk, Falu koppargruva, Trollhättefallen, Dannemora
gruva och vallonbruken, Frövifors pappersbruk och
Göta kanal. Jernkontoret och andra branschorganisa
tioner skulle få möjlighet att komma med synpunkter
på urvalet.10
I regleringsbrevet för 1997 har uppdraget fått den
formulering som presenteras i inledningen av rapporten
(Se s. 5.) Samma år formulerade Riksantikvarieämbetet
kriterier för urvalet av de nationella monumenten på
ett något annorlunda sätt än tidigare. I första hand
skulle de miljöer som valdes ut ha ett nationellt sym
bolvärde - i ett internationellt perspektiv. Vidare sades
att viktiga aspekter var att miljöerna var autentiska, att
de hade ett ”teknikinnehåll”, att de speglade en konti
nuerlig utveckling samt att de kunde belysa sociala as
pekter. Värden som gavs en lägre prioritet, men dock
tillmättes betydelse, var miljöer med en spännande his
toria och med en pedagogisk uppbyggnad.111 en dis
kussion med den så kallade Styrgruppen för industri
minnen, där representanter för Nordiska museet, Arbe
tets museum, Tekniska museet och Riksantikvarieäm
betet ingick, enades man om att i första omgången en
dast ta med de miljöer som fanns på världsarvslistan,
eller var på väg att föras upp där, samt ytterligare tre
miljöer. Listan skulle sedan kunna kompletteras allt ef
tersom nya industriminnen av nationell betydelse ut
nämndes.12
Under hösten 1997 nämndes sex miljöer: Engels
bergs bruk och Norbergs bergslag, Falu Koppargruva,
Frövifors pappersbruk, Hylténs metallvarufabrik i
Gnosjö, fall- och slussområdet i Trollhättan samt Ör-

logsvarvet i Karlskrona.13 Engelsberg, Karlskrona och
Falun var eller var på väg att bli världsarv och även de
andra var väletablerade kulturmiljöer. Syftet med urva
let sades vara att redovisa säkerställande, vård och le
vandegörande av dessa miljöer. Därtill ämnade man re
dogöra för ägarförhållanden och förvaltningsformer,
kostnader för vårdinsatser, insatser för drift och levan
degörande samt belysa och om möjligt jämföra lös
ningar som bygger på samverkan och gemensamt an
svarstagande från dem som förvaltar miljöerna. En am
bition var också att visa på lösningar för att levande
göra industrimiljöer genom att göra dem tillgängliga
och attraktiva för besökare.
En undersökning av kostnader för vård och beva
rande av dessa miljöer gjordes under hösten 1997 och
redovisades i januari 1998.14 För samtliga fall redovisas
ägare och förvaltning, eventuella skyddsföreskrifter, avgränsningar, vårdinsatser, övriga kostnader och vilka
som har stått för dem samt kommande behov. Dess
utom diskuteras företagets roll och deras syn på verk
samheten samt hur visningsverksamheten fungerar och
hur man arbetar med att levandegöra miljöerna. Det
förutsätts att miljöerna är eller bör vara i någon museiliknande form, eller är förankrade inom kulturmiljö
vården. I redovisningen betonas i synnerhet de ekono
miska frågorna.

Norges Verneplan för tekniska och
industriella kulturminnen
År 1995 antogs den norska Verneplanen där 31 miljöer
av nationellt intresse valdes ut. Dessa skulle visa ett
tvärsnitt av den mångfald som tekniska och industriella
kulturminnen representerar.15 Sex av dessa miljöer
skulle prioriteras i fortsatt arbete på nationell nivå
framför allt vad gällde att skapa förutsättningar för
drift och kontinuerlig upprustning och underhåll.16
1998 hade antalet utökats till åtta miljöer som priorite
rades i den norska regeringens budget.17 Syftet med
satsningen var tudelat; man skulle dels säkra och

9 ibid. s. 17.
10 ibid.
" Protokoll från sammanträde med Styrgruppen för industriminnen den 10/4 1997, punkt 4.
12 Ibid.
13 Merger, Kersti, Industriminnesprojektet. Uppgift att redovisa säkerställande, vård och för
medling av 6 industrimiljöer. Kunskapsavd. Expertenheten, 1997-06-23. Riksantikvarie
ämbetet. Stockholm.
14 Börjesgård, Britt-Marie, Industriminnesprojektet. Kostnader för vård och bevarande, 199801-14, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1998.
15 Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner, Riksantikvaren 1994, s. 82-144.
16 ibid., s. 4-5.
17 St prp nr 1, 1996-97 for budsjetterninen 1997, s. 115. Kulturdepartementet, (Norge).
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iståndsätta ett representativt urval av tekniska och in
dustriella kulturminnen, dels bidra till driften av de ut
valda anläggningarna. En större utredning genomfördes
som redogjorde för målet med arbetet med de åtta ut
valda anläggningarna, framtidsplaner och ekonomiska
behov. Under perioden 1998-2003 beräknades ett år
ligt behov av projektmedel för att sätta anläggningarna
i stånd på runt nio miljoner NOK - sammanlagt nära
44 miljoner NOK. Anläggningarna hade även tidigare
fått bidrag från Riksantikvaren; under 1990-talet be
räknas de ha fått sammanlagt ca 50 miljoner NOK i bi
drag till egendomsförvärv, investeringar och iståndsättning. Detta innebär att de sammanlagt fått ca 70 % av
tillgängliga bidragsmedel. Andra offentliga medel till
anläggningarna, statliga såväl som regionala, samt sys
selsättningsmedel, uppgick tillsammans till över 202
miljoner NOK mellan 1990 och 1999. Av detta svarade
alltså Riksantikvaren för en fjärdedel. De årliga drifts
kostnaderna för anläggningarna uppskattades till om
kring 10 miljoner NOK.18 Riksantikvaren konstaterar i
ett PM från år 2000 att: bidragen till driften på de åtta
anläggningarna binder en alltför stor del av de ekono
miska ramarna inom området. Paradoxalt nog går ar
betet med att sätta anläggningarna i stånd så sakta, ge
nom att anslagen och insatserna ändå i förhållande till
behoven är för små, att anläggningarna förfaller snab
bare än vad man genom löpande underhåll och iståndsättning klarar av att parera. Detta leder till att möjlig
heterna för Riksantikvaren att genom ekonomiska
medel stödja bevarandearbete avseende andra anlägg
ningar är mycket marginella samtidigt som arbetet med
de åtta utvalda anläggningarna inte är framgångsrikt.19
Riksantikvarieämbetet har följt arbetet i Norge och
gör bedömningen att det skulle vara poänglöst att
sträva efter att skapa i huvudsak statligt finansierade
industrimuseer av ett antal utvalda industriminnen i
Sverige. Den undersökning av de ekonomiska förhål
landena för bevarande och vård som genomfördes
kring de sex anläggningar som diskuterades 1997 stär
ker denna uppfattning, eftersom den så tydligt visar att
arbetet kring anläggningarna finansieras av många
olika aktörer.20

Riksantikvarieämbetets remissförslag
Arbetet med urvalet av industrianläggningar på Riksan
tikvarieämbetet fortsatte under 1998 och 1999. Hösten
1999 sändes Riksantikvarieämbetets förslag till urval
av elva miljöer ut på bred remiss. Flera av de tidigare
förslagen fanns med även denna gång: Falun, fall- och
slussområdet i Trollhättan, Engelsberg och Norbergs
bergslag (här uppdelade i två objekt) och Frövifors
känns igen. I ett fall har de utvidgats, det gäller Falun
som kopplas samman med Kopparbergslagen. Karls
krona örlogsvarv, och Hylténs i Gnosjö har tagits bort
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och Pythagoras motorfabrik i Norrtälje, smalspåret
Hultsfred-Västervik, Kockumkranen i Malmö, Grimetons radiostation samt Porjus-Malmbanan-Bodens
fästning har lagts till. Det nya urvalet präglades i högre
grad än tidigare av ett systemperspektiv. Fortfarande
var de anläggningar som presenterades väl kända inom
kulturmiljövården, Kockumkranen undantagen.
Rapporten där urvalet presenterades, Svenska
industriminnen: Förslag till urval och program för be
varande och utveckling av Sveriges viktigaste industri
minnen, sändes ut till 122 remissinstanser och 86 svar
inkom. Det innebär en svarsfrekvens på 70 %.
Remissvaren härrör från länsstyrelser, länsmuseer,
centralmuseer och andra museer, berörda parter - kom
muner med föreslagna anläggningar, föreningar vid
dessa - samt rikstäckande organisationer, föreningar
och institutioner.21
Förhållandevis många (33 av 85) framför inga eller
endast mindre viktiga synpunkter på rapporten. Till
största delen är det kommuner, föreningar och organi
sationer som är direkt berörda av förslagen. De statliga
verken (Fortifikationsverket, Sjöfartsverket och Statens
fastighetsverk) har heller inte haft något väsentligt att
anmärka på utredningen. Kritik kom istället främst
från kulturarvssektorn - länsstyrelser, länsmuseer, cen
tral- och specialmuseer - samt andra institutioner och
organisationer som på olika sätt arbetar med kultur
miljövård och industriminnesfrågor. Till en del är kriti
ken inriktad på att det egna länet eller egna saken inte
har uppmärksammats tillräckligt, många (30 st.) före
slår andra objekt, vanligen inom det egna området. En
stor del av kritiken riktar emellertid in sig på uppdraget
som sådant, och på hur det har utförts.
Att välja ut tio miljöer menar många (28 st.) vara ett
otidsenligt sätt att arbeta och främmande för dagens
kulturmiljövård. Det är heller inte en modell som har
tillämpats på andra delar av det svenska kulturarvet.
Det anförs också synpunkter på att det är odemokra
tiskt att låta en central, statlig myndighet utse dessa
miljöer. I fyra av svaren framkommer också missnöje
med att utredningen inte har förankrats bättre lokalt
och regionalt.
I rapporten sägs att uppgiften innebär att de allra
flesta anläggningar inte kommer med. Många av re
missvaren önskade att man i rapporten tydligare hade
diskuterat uppdraget, vilket syfte det har och vilka kon
sekvenser ett urval får för de miljöer som väljs, men
också - och i synnerhet - för de som inte väljs. En mer
exakt tidsprecisering frågade några efter. Vissa ansåg
också att det inte finns ett tillräckligt kunskapsunderlag
för att kunna göra ett urval. Några menade att det inte
går att få fram ett tillräckligt underlag för att göra ett
urval på detta sätt, medan andra efterlyste en utförli
gare redovisning av det kunskapsunderlag som det
gjorda urvalet baserar sig på.

den forskning som bedrivs vid universitetsinstitutioner
Självfallet inkom en rad olika synpunkter, men det
och museer samt till kulturdepartementets utredning
är ändå tydligt att många hade invändningar av samma
Frågor till det industriella samhället, (SOU 1999:18).
slag. 37 stycken anmärkte på att förslaget hade en
Fem stycken menade att de sociala och kulturella as
snedfördelning avseende representerade branscher och
pekterna
har glömts bort och att förslagen vittnade om
att viktiga branscher saknades. Sågverksindustrin sak
ett synsätt där de fysiska miljöerna, artefakterna och
nades av flera, men nästan lika ofta efterlystes textilin
den tekniska utrustningen anses vara värda att bevara
dustrin och livsmedelsindustrin. Glasbruken anfördes
för sin egen skull, och att det de kan förmedla inte till
av flera (främst från Smålandslänen), medan enstaka
mäts
något värde. Ett par menade också att urvalet inte
framhävde den kemiska industrin, den elektrotekniska
redovisade
de negativa sidorna av industrisamhället.
industrin och hamnanläggningar.
Uppdraget har två delar. Den andra delen består av
Kritik framfördes också mot att det enbart var ar
betsplatser där flertalet anställda varit män som valts ut att ”belysa frågan om huvudmannaskap och kost
nadsansvar för nedlagda industrianläggningar” samt
och en diskussion om genusperspektiv efterlyses. I
att diskutera åtaganden från stat, kommun, företag och
några svar efterfrågades också en diskussion om etniandra intressenter. Denna fråga behandlades endast
citet. Många ställde sig tveksamma till att urvalet be
kortfattat i rapporten vilket några påpekar. Flera kom
stod av så pass etablerade anläggningar som inte är ut
muner, föreningar och andra som direkt berörs frågar
satta för något hot. Även en geografisk snedfördelning
en konkretisering av vad det innebär att väljas ut i
efter
påtalades. Norrland och i synnerhet Norrlandskustens
detta sammanhang. De är i synnerhet intresserade av
sågverksindustrier saknas. I flera svar anmärktes på en
vad det kan komma att innebära av ekonomiskt stöd.
koncentration till Bergslagen och Mellansverige.
Några förslag återkom. En sammanslagning av Nor
Urvalet och urvalskriterierna kritiserades. Främst ef
bergs
bergslag och Engelsberg bruk förordades av flera.
terlyste man en utförligare diskussion om
Likaså
var det många intressenter i smalspårsjärnvägen
urvalskriterierna och tydligare definitioner av de be
och i de berörda länen som ansåg att järnvägssträckan
grepp som används, bl.a. påtalas att ordet industri
mellan Västervik och Växjö borde ingå.
minne inte har en entydig betydelse och kanske inte
Relativt många nya konkreta förslag på anlägg
heller är den mest adekvata benämningen. Men också
ningar
framfördes. Ett par förslag innebar nya perspek
de urvalskriterier som presenteras ifrågasattes. Några
tiv och lyfte fram modernare industrianläggningar än
framhöll att de motiv som anges till att enskilda objekt
de som fanns med i förslaget, så som Västberga indu
har valts ut inte kopplas till de övergripande urvalskri
striområde söder om Stockholm och Ågesta kärnkraft
terierna.
verk.
I övrigt innehöll förslagen få kvalitativt nya as
Beträffande urvalet efterlyste några fler stora, stor
pekter
utan hade snarare karaktären av tillägg.
stadsindustrier medan några saknade den småskaliga
Riksantikvarieämbetet har tagit fasta på synpunk
landsortsindustrin. Tidigindustriella miljöer förordades
terna i remissvaren, i synnerhet beträffande behovet av
av två remissinstanser, medan lika många saknade ef
en diskussion om uppdraget och tolkningen av det,
terkrigstidens industriområden. Några argumenterade
men också genom en översyn av urvalet utifrån de för
för värdet av att företag i drift finns med i urvalet,
slag som gavs i remissvaren.
bland annat skulle det vara en intressant uppgift ur
metodsynpunkt. Enstaka svar efterlyste anknytning till18 19 20 21

18 Rossnes, Gustav, Tekniske og industrielle kulturminner og de 8 utvalgte. Notat 2000-03-01, Riks
antikvaren, Oslo 2000.
19 ibid., s. 4.
20 Börjesgård, Britt-Marie, lndustriminnesprojektet. Kostnader för vård och bevarande, 1998-01-14, Riks
antikvarieämbetet, Stockholm 1998.
21 Rapporten skickades ut till 94 remissinstanser (21 länsstyrelser, 22 länsmuseer, 8 central- och bransch
museer, Riksarkivet, samt 40 berörda parter vid anläggningarna 16 kommuner, 16 ägare, föreningar
och andra intressenter). Av dessa svarade 19 länsstyrelser, 17 länsmuseer ( i tre fall svarade de gemen
samt) 10 central- och branschmuseer, 20 berörda parter (13 kommuner, 4 ägare, föreningar och andra
intressenter).
Rapporten sändes även för kännedom till 28 berörda, Industrihistoriskt forums 24 medlemmar,
Järnvägshistoriska riksförbundet, Museibanornas riksförbund och Textilmuseet i Borås. Fyra medlem
mar i Industrihistoriskt forum svarade (Enheten för industriminnesforskning vid KTH, IVA, Nordiska
kulturlandskapsförbundet och Svenska industriminnesföreningen) liksom Järnvägshistoriska riksför
bundet och Museibanornas Riksorganisation.
Därutöver inkom 9 svar från: Riksens Clenodium i Sala, Kommunalrådet Högstedt i Växjö, Fören
ingen Smalspåret Växjö-Västervik, SCA, Malmbanans vänner, historikern Lars-Olov Larsson från
Växjö universitet, Föreningen Vallonbruk i Uppland, Delegationen för industrisamhällets kulturarv,
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd samt Samarbetsgruppen Arbetslivets och arbetarrörelsens historia.
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Våra industriminnen - fabriker, anläggningar och hela
produktionsmiljöer - ger upphov till många spän
nande berättelser om industrisamhällets historia.
Under åren 2002-2004 genomför Riksantikvarieäm
betet ett program för det industrihistoriska arvet, ge
nom metodutvecklingsprojekt kring tolv svenska
industriminnen. Avsikten är att förbättra metoderna
för hur man kan ta tillvara det industrihistoriska arvet,
men också att synliggöra de berättelser som industri
minnena rymmer.
Rapporten utgör plattformen för programmet, men
blir också en resa genom det svenska industrisam
hällets historia genom de perspektiv som de tolv
industriminnena representerar.
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