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Abstract
Zakrisdal and the west coast region of Karlstad was at one time a protected area where the
ammunition factory AmF Zakrisdal 1941-1994 was situated. This factory manufactured
explosives for the Swedish armed forces and for export. In this context it is an interesting paradox
that the production of ammunition, mines and armorpiercing grenades for more than 50 years has
preserved the environment surrounding the factory.
The factory is now gone and the production is moved to Karlskoga. Plans are being made to build
housing for 3-4000 residents and other enterprises within the area. The area now stands before yet
another change, most likely the most profound to date.
The inspiration for this work comes from the economic historic Jan Jörnmark. He is interested in
the remains of old abandoned industries. His work has caught the interest of the public and me
with his Photography’s of deserted places, available at www.jornmark.se. In his academic work
he has studied the process of creative destruction as formulated by the national economist Joseph
Schumpeter and the effect of that process to Swedish Base Industries. The process of creative
destruction describes how the introduction of new technology and new products destroy the old
system of production in an ongoing process of revolutions. The entrepreneur is in this process the
instigator “The agent of change”.
The purpose of this essay is to investigate how a limited geographical area and the environment in
its vicinity are affected by political, economic, demographic and ideological change. What
consequences have changes in those sociological fields had in past times and what will they be in
the future. The impact of “big events” on the “small world” will be studied with the area of
Zakrisdal in Karlstad as an example, and with Joseph Schumpeter’s theory of creative destruction
as the scientific tool.
My studie shows that the ”Agents of change” effect on the overlaying structure unconditionally
affect the lower layers in the hierarky, and ultimately the landscape itself. I can see more than one
layer of entreprenures. Changes in ideological, political, technical or economic development
opens oppurtiunities for entreprenures on one level while the door closes on another. The freedom
to operate either grows or shrink depending on the terms set by the ”Agents of change” higher in
the hierarky.
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Sammanfattning
Zakrisdal är ett tidigare militärt skyddsområde, ammunitionsfabriken AmF Zakrisdal 1941-1994.
Där tillverkades det en mängd sprängartiklar till det svenska försvaret och för export. Det är en
intressant paradox i detta sammanhang att tillverkningen av bland annat tändhattar, ammunition
minor och pansarskott i mer än 50 år fredat området runt fabriken.
Ammunitionsfabriken är nu nedlagd och verksamheten flyttad till Karlskoga. Det planeras
bostäder för 3 till 4000 boende och annan verksamhet inom området. Allt har påverkats och
kommer att fortsätta påverkas av politik och ekonomi. Området står nu inför ytterligare en
dramatisk förändring, sannolikt den mest genomgripande hittills.
Inspirationen till det här arbetet kommer från ekonomihistorikern Jan Jörnmark. Han har ett
intresse för gamla industrier och deras lämningar. Han har fångat allmänhetens och mitt intresse
med sina bilder av övergivna platser, finns att se på www.jornmark.se. En utgångspunkt för
Jörnmarks akademiska arbete är nationalekonomen Joseph Schumpeters teorier om kreativ
förstörelse och effekten av denna process på svensk basindustri. Den kreativa förstörelsen
handlar om hur ny teknik och nya produkter förstör produktionssystem genom ständiga
revolutioner. Entreprenören är här ”förändringens agent” som sätter i gång processen och skapar
nya näringar.
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett begränsat geografiskt område och dess
omgivningar påverkas av politiska, demografiska och ideologiska förändringar. Vilka
konsekvenser har förändringar I dessa sociologiska faktorer haft historiskt och vad kommer de att
bli i framtiden. Konsekvenserna av “stora skeenden” på den “lilla världen” kommer att studeras
med Zakrisdals området I Karlstad som exempel, och med Joseph Schumpeters teori om kreativ
förstörelse som vetenskapligt instrument.
Mitt arbete visar att det som dessa ”Förändringens agenter” gör på denna övergripande nivå
påverkar oundvikligen de som ligger längre ner i hierarkin och givetvis landskapet i sig. Jag kan
se fler skikt av entreprenörskapet. Skiften av ideologisk, politisk inriktning eller teknisk eller
ekonomisk utveckling öppnar för entreprenörer en nivå medan dörren stängs på en annan.
Handlingsutrymmet ökar eller minskar beroende på vad som bestämmer villkoren för
entreprenörerna högre upp i hierarkin.
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Inledning
”Gräv där du står” är ett välkänt uttryck och inget kan vara närmare mig själv än skogarna utanför
Zakrisdalsverkets stängsel. Jag är uppväxt där och jag kan varenda stig och sten. Bygga kojor i
skogen, bada i sjön och klättra i kraftledningsstolpar, naturen var full av lekplatser av mer eller
mindre farligt slag. Vid ett tillfälle när de drog nya kraftledningar gungade vi i ledningarna som
hängde ner mellan stolparna. Kablarna var tjocka som en ordinär underarm och det pirrade
igenom kroppen och ner i fötterna när vi höll i dem och stod på fuktig mark.
Innanför stängslet är det en annan historia. Där finns en annan värld som jag inte sett tidigare,
spännande och skrämmande. Som barn hörde man Ibland ljudet från provsprängningar och det
gick rykten om stora lösa hundar som bevakade området. Zakrisdal är ett tidigare militärt
skyddsområde, ammunitionsfabriken Zakrisdal 1941-1994.1 Där tillverkades det en mängd
sprängartiklar till det svenska försvaret och för export. Det är en intressant paradox i detta
sammanhang att tillverkningen av bland annat tändhattar, ammunition minor och pansarskott i
mer än 50 år fredat området runt fabriken. Innanför stängslet fanns ett bestånd av kron- och
dovhjort och utanför var skyddsområdet fridlyst. På skären utanför Zakrisdalsudden var det
landstigning förbjuden så måsarna fick häcka i fred. Spår av tidigare bebyggelse försvann alltmer
när skogen växte över gamla husgrunder, jordkällare och värn.
Men 1994 var det slut, FFV2 avvecklades och verksamheten flyttade till Karlskoga. Hjortarna är
nu avskjutna3, och det planeras bostäder för 3 till 4000 boende och annan verksamhet inom
området4. Min egen barndoms lekplatser likväl som hjortarna och måsarna på skären utanför
Zakrisdal, allt har påverkats och kommer att fortsätta påverkas av politik och ekonomi. Området
står nu inför ytterligare en dramatisk förändring, sannolikt den mest genomgripande hittills.

Bakgrund
Inspirationen till det här arbetet kommer från ekonomihistorikern Jan Jörnmark. Han är doktor i
ekonomisk historia och har ett intresse för gamla industrier och deras lämningar. Han är verksam
vid Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och har fångat allmänhetens och mitt intresse
med sina bilder i böckerna Övergivna platser 1 och 2. Hans senaste bok kom 2009 och är ett
samarbete med Katarina Wikars, Atomtorg, porrharar & Hitlerslussar5. Den boken och de
tidigare böckerna baseras på Jörnmarks foton av moderna ruiner, industrier, hotell, sommarland,
slott med mera. Hans bilder med tillhörande bildtexter berättar historierna om förfallet och vilka
bakomliggande orsaker det har. Orsakerna finns enligt Jörnmark i förändringar av de ekonomiska
förutsättningarna på grund av ny teknik, skiftande konjunkturer, krig eller på ett annat sätt
förändrat politiskt landskap. Det enskilda exemplet belyser här ofta ett större historiskt
sammanhang.
En utgångspunkt för Jörnmark är nationalekonomen Joseph Schumpeters6 teorier om kreativ
förstörelse och entreprenörskap. Den kreativa förstörelsen handlar om hur gamla näringar bryts
1

Fortsättningsvis förkortat AmF Zakrisdal
FFV = Förenade Fabriks Verken 1944 –1994 statligt verk som samlade försvarsindustrier som tillverkade
material till Sveriges försvar och till export.
3
091102 visade SVT dokumentär Kanin á la Berlin, Mauer hase av Bartek Konopka och Piotr Rosolowski . En
parallell finns till kaninerna vid berlinmuren. Murens fall 1989 var en katastrof för kaninerna. Deras skyddade
tillvaro i ingenmansland var slut.
4
En ny stadsdel tar form, Värmlands Folkblad 2009-12-16
5
Se www.jornmark.se Övergivna platser 1 och 2 publicerades 2007 och 2008
6
Joseph Schumpeter 1883-1950 var en färgstark person och briljant nationalekonom som tidigare ansetts för
motsägelsefull för det svenska debatt klimatet. ”De rikas Marx” som talade sig varm för entreprenörskapet men
samtidigt ansåg att kapitalismen slutligen skulle förlora mot socialismen. Richard Swedbergs inledning,
Schumpeter, Om skapande förstörelse och entreprenörskap, 1994. S. XI
2
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ner och byts ut genom ständiga revolutioner och entreprenören är förändringens agent som sätter i
gång processen och skapar nya näringar. I sin avhandling Skogen staten och kapitalisterna
studerar Jörnmark hur dessa processer ser ut och fungerar i svensk bas industri från början på
1800 talet fram till 19507.
En annan av Jörnmarks inspirationer är ”Urban exploration”. Urban exploration rörelsen söker
upp och utforskar platser som är undangömda eller bortglömda8. Urban exploration har i sin tur
inspirerat samtidsarkeologin som delar intresset för sentida lämningar. En särskilt intressant
aspekt av samtidsarkeologin är den vikt de lägger på den personliga upplevelsen. Relationen
mellan materialitet och minnen. Ett Klassiskt exempel är Marcel Prousts På spaning efter den tid
som flytt, där huvudpersonen känner doften av en madeleinekaka och översköljs av minnen av sin
barndom.
Mats Burström berättar om ett annat exempel i sin bok Samtidsarkeologi. Författaren Sven
Lindqvist besöker en nedlagd engelsk cementfabrik på 1970 talet.9 Lindqvist får skjuts dit av en
man som tidigare arbetat vid fabriken och sedan nedläggningen inte varit tillbaka. På vägen dit så
kommer mannen ihåg att han glömde sin termos, då när han gick från jobbet, då den dagen för 25
år sedan. Han bestämmer sig att följa med och leta reda på sin gamla termos. Mötet med den
gamla fabriken blir mycket starkt för honom. Man kan tycka att det är en nostalgitripp som har
liten betydelse för någon annan än mannen själv, men det är enligt Burström mycket mer. Genom
mannens upplevelser och tidigare relation till platsen så fick Lindqvist en helt annan upplevelse av
platsen än om han besökt den utan mannens sällskap. Jag sitter själv i den dubbla sitsen att jag har
gamla band till området och är författare av detta arbete. Det känns inte alltigenom behagligt att
traska i barndomsmarkerna runt Zakrisdal, mycket minnen och nostalgi. Men istället för att se det
som ett problem så vill jag se det som en tillgång.
Som populärkulturellt fenomen har Urban exploration och samtidsarkeologi fått stort genomslag.
På SVT går nu hösten 2009,en programserie med urban exploration och samtidsarkeologiska
förtecken, Hemliga svenska rum. Där reser Melker Becker, och Kalle Nordberg runt i riket och
utforskar moderna ruiner. Ett program som var särskilt intressant för mig var det om Krutfabriken
i Tyfors, en anläggning som på många vis liknade den som byggdes vid Zakrisdal. Krutfabriken i
Tyfors byggdes vid samma tid ca1940 men verksamheten där avslutades kort efter 2 v.kr slut och
fabriken övergavs i skogen utanför Ludvika. Ett annat exempel är TV-serien Utgrävarna,10 där ett
team med arkeologer reste runt och undersökte platser som bebotts under de senaste 100 åren. Det
mest samtida de besökte var samhället Kilforsen som övergavs på 1960-talet. Det är intressant
med det som ligger nära samtiden. En jämförelse är att TV-serien Utgrävarna hade 1miljon tittare
vid ett tillfälle, att jämföra med Historiska museet som samma år hade 200 000 besökare/år11. Fler
exempel finns på Rostsverige http://rostsverige.blogs.se eller Jörnmarks egen sida
www.jornmark.se.
Jörnmarks arbeten i synnerhet hans fotograferande visar resterna, ruinerna av den kreativa
förstörelse processen. Platser och näringar som stannat i utvecklingen, tappat sin betydelse och
övergetts. Mitt arbete handlar inte på det viset om någon övergiven plats, utan om ett område som
lockar till sig nya verksamheter och entreprenörer villiga att satsa pengar och bygga nytt.
Näringarna kommer och går men området fortsätter att utvecklas och förvandlas.
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Jörnmark, 2004
Ninjalicious. Access All Areas. A Users Guide to the Art of Urban Exploration. Infiltration. Canada. 2005
9
Burström, Samtidsarkeologi. 2007. S.42
10
SVT 2005
11
Burström 2007. S.24
8

6

Avsikten med den här uppsatsen är inte att skriva en historik över Zakrisdalsverken även om den
verksamheten präglat området under lång tid, utan att se hur historien, politik, ekonomi och
teknologi påverkar det lilla livet. Det är intressant att undersöka hur ett geografiskt område skiftar
roll över tid. Hur politiskt klimat på lokal nationell och internationell nivå har påverkat området
och dess närmiljö på ett mycket konkret sätt.
Synen på vilken funktion och estetiskt värde ett landskap har förändras över tid. Är det vackert
eller fult, är det till nytta eller nöje? Ett exempel finns i Lauri Honko och Orvar Löfgrens bok
Tradition och miljö, ett kulturekologiskt perspektiv(1981). Samma landskap den halländska
kustheden, ses som ”ett grällt exempel bondens misshushållning med naturen”12 i början av
1800talet. I slutet av samma århundrade är samma landskap vackert och naturligt13. Ett ideologiskt
skifte, intresse för friluftsliv och turism, tillsammans med ekonomiska förutsättningar och
teknologiska landvinningar, urban medelklass och tåg, förändrar synen på landskapet. Den
Schumpeterska kreativa förstörelsen är i aktion här, men inte begränsad till en verksamhet utan till
ett geografiskt område.

Problemformulering
Syftet med uppsatsen är att undersöka Hur ett begränsat geografiskt område och dess närmiljö
påverkas över tid av politik, ekonomi, demografi och ideologiska skiften. Vilka konsekvenser för
ett område har förändringar i dessa samhällssfärer haft i förfluten tid och hur kan man tänka sig att
faktorerna påverkar i framtiden? Det stora skeendets konsekvenser för det lilla sammanhanget
skall studeras med området Zakrisdal i Karlstad som typfall, och med hjälp av Joseph
Schumpeters teori om kreativ förstörelse som vetenskapligt verktyg."

12
13

Honko och Löfgren. 1981 S. 238
a.a. S. 246
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Tidigare forskning
Att studera faktorer som påverkar ett geografiskt områdes utveckling är inget nytt. Hur har till
exempel, skiftande ideologier, ny teknik, ekonomins konjunkturer eller demografins utveckling
påverkat landskapet och människans förhållande till det samma. Det har för att nämna några
statsvetare, kulturgeografer, historiker inom Miljö, Ekonomi och Politik gjort tidigare.
Historikern Jan Jörnmark beskriver i avhandlingen Skogen staten och kapitalisterna14 den
förändrings process som svensk basindustri genomgår under perioden 1810 till 1950. Där lyfter
Jörnmark fram orsakssamband som har fokus på ekonomiska och tekniska faktorer. Jörnmarks
arbete utgör en bas för mitt arbete. En teoretisk utgångspunkt för Jörnmark är nationalekonomen
Joseph Schumpeters teori om kreativ förstörelse och han studerar hur denna process fungerar i den
industriella utvecklingen i olika regioner i Sverige.
Mats Burström presenterar i sin bok Samtidsarkeologi ett växande forskningsfält som intresserar
sig för samtida lämningar15. Samtidsarkeologin tar sig många utryck och hämtar inspiration från
många andra vetenskapsdiscipliner och konstarter. En klassisk studie i detta sammanhang är
amerikanen Henry Glassies undersökning om skillnader i arkitektur och planlösningar i
amerikanska 1700 tals hus. Där visar han på samband mellan ideologiska förändringar till
relationen vad som är privat och offentligt.
Konstvetaren Peter Cornell och sociologen Sten Andersson har arbetat med vår relation till tingen.
Båda har inspirerat det samtidsarkeologiska fältet. Peter Cornell har studerat vad som händer med
vardagliga föremål när de tas ur sitt naturliga sammanhang, exempelvis när prylarna hamnar i
skyltfönstret eller på loppmarknaden. Sten Andersson (1985) har studerat till synes betydelselösa
vardagsföremål och hur de reglerar vad som är socialt acceptabelt beteende, en tingens
psykoanalys.
Burström lägger stor vikt vid den personliga upplevelsen, relationen till materiella lämningar.
Denna upptagenhet med det personliga är ett förhållande som både är intressant och
problematiskt. Då den kan ifrågasättas som alltför subjektiv och upptagen med den personliga
upplevelsen. Vetenskapen strävar ju efter objektivitet och att resultaten skall vara generaliserbara,
det är på så sätt vi får ny kunskap. Burström lyfter istället fram konsten som en viktig
inspirationskälla, ett fält som i hög grad arbetar med det subjektiva men också att utmana och
ifrågasätta system. Helt enkelt ställa frågan varför ser det ut så här? En fråga som lika gärna kan
vara startpunkten vetenskapligt arbete som ett konstprojekt. Värdefullt vetande finns i de
subjektiva erfarenheterna och personliga berättelserna.
Ett exempel som finns med i Burströms bok är Peter Brosnans utgrävning av scenografin från
Cecil B De Milles stumfilmsklassiker, De tio bud orden. 16 .Efter att filmen spelats in begravdes
Scenografin i ökensanden, så att ingen annan regissör skulle få nytta av den. Platsen där det grävts
ner ligger nu inom ett naturreservat och den har fått status som fornminne. Det de gräver fram ur
ökensanden är stumfilmshistoria men väcker också andra frågor.
Metoderna som arkeologerna använder är de samma som när de gräver ut en förhistorisk
fyndplats. Det som kommer upp ur sanden är egyptiska sfinxer, faraostatyer med mera
tillsammans med sentida lämningar. Forntid och nutid möts och gränsen mellan dem blir upplöst.

14

Jörnmark, 2004
Burström 2007 Henry Glassies undersökning gjordes 1976, Peter Cornells studie gjordes 1993 och Sten
Anderssons 1985 uppgifterna finns i inledningen till Burströms bok.
16
a.a 2007. S 65-69
15
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Exempel på andra tidigare samtidsarkeologiska studier är Torparkeologi och Bunkerarkeologi. I
Sverige har det gjorts ett 100 tal utgrävningar av gamla torp. Burström tar upp Stig Werlinders
utgrävning av torpet Granströms i Nyberget. Werlinder har arbetat med materialet i ett flertal
arbeten mellan 1992-1997. 17 I studiet av Granströms torp kunde han se skillnader hur män och
kvinnor rörde sig runt torpet. Dessa slutsatser drog han genom att studera var skräp från manliga
respektive kvinnliga sysslor hamnat runt torpet. Kulturteoretikern Paul Virilio har ägnat sig åt
Bunkerarkeologi18. Han har studerat bunkrarna i atlantvallen som tyskarna uppförde som skydd
mot de allierades invasion. Det finns närmare 14 000 bunkrar utmed hela den franska atlantkusten.
Det han speciellt intresserat sig för är hur vi och de som bor i närheten förhåller sig till dessa
historiska minnesmärken. Äldre byggnader och minnesmärken ses som värdefulla och vackra. De
hålls i gott skick medan sentida lämningar som bunkrarna i atlantvallen ses mer som fula och
skrämmande, en påminnelse om sämre tider.
Miljöhistoriker som Sverker Sörlin19 och kulturgeografen Klas Sandell har ägnat sig åt
människans förhållande till miljön. I essäsamlingen Friluftshistoria från 2000 finns båda med som
skribenter och som redaktörer. Här beskrivs som undertiteln säger utvecklingen ”från ”härdande
friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik” i en samling kortare texter. Den ”Svenska”
allemansrätten, Romantiken, Nationalismen, Svenska turistföreningen, Friluftsfrämjandet,
Scoutrörelsen och folkhemmet, allt har på olika sätt och tidpunkter påverkat vårt förhållande till
miljön. Sörlins och Sandells arbete har bidragit till mitt arbete genom att lyfta fram hur vår
relation till naturen och miljön utvecklats genom historien.
Den ekonomiska aspekten på regional utveckling finns också inom social och ekonomisk
geografi. Ett intressant arbete är Wenjuan Lis Doktorsavhandling Firms and People in Place,
Driving Forces for Regional Growth, från 2007. Wenjuans arbete är intressant för det ger ett
exempel på hur tillgång och efterfrågan på en produkt, i det här fallet järnmalm kan omforma ett
helt landskap. Där studerar han tre arbetsmarknadsfaktorer som påverkar en lokal regions
utveckling och tillväxt. Tillgången på arbetskraft, den lokala arbetsmarknaden och efterfrågan på
arbetsmarknaden.20 Kiruna och LKAB är ett av hans studieobjekt. Utvecklingen av gamla och nya
näringar, exempelvis rymdindustri. Hur upp eller nedgång på priset på stål betyder nedläggning
eller fortsatt drift? Att arbetstillfällen försvinner eller att hela samhället tvingas flytta för att man
skall kunna bryta malmen som ligger direkt under stadskärnan.

17

Burström 2007. S 32-35
Burström 2007. kapitlet Bunkerarkeologi Virilios studie gjordes 1994.
19
Professor i miljöhistoria vid Umeå universitet,
20
Wenjuans intresse har sitt ursprung i hans egen uppväxt. Han är från en region i Kina som är rik på
naturresurser och med goda kommunikationer, trots det är tillväxten svag. Peking suger till sig de välutbildade.
En ”Braindrain” hindrar utvecklingen i regionen.
18
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Teori och metod
Litteraturstudierna har handlat om både att tillgodogöra sig historisk kunskap om
undersökningsområdet och skaffa de teoretiska redskap som jag behöver för att kunna svara på
min problemformulering. De teoretiska redskap som jag använder mig av har jag dels lånat från
Jan Jörnmark, Joseph Schumpeters teori om kreativ förstörelse och entreprenörskap. Vid sidan av
detta har jag läst litteratur som handlar om samtidsarkeologi, kulturgeografi, kulturekologi,
etnologi, miljöhistoria och friluftshistoria.
Schumpeters teorier handlar i korthet om hur nya tekniker ersätter gamla system, den beskriver
hur processen malandet och skapandet hela tiden är pågående. Det pågår hela tiden en revolution
eller en anpassning till resultatet av en tidigare revolution.21Entreprenören är i det här
sammanhanget ”förändringens agent”, igångsättare av förändringsprocessen. För att kunna
fungera som sådan måste agenten ha tillgång till kapital, råvara och produktionsmedel.22Det som
driver entreprenören enligt Schumpeter är en dröm att skapa ett eget rike, en dynasti. Eller helt
enkelt få utlopp för sin energi och uppfinningsrikedom. Schumpeter anger fem möjliga tillfällen
då entreprenören kan agera.23
1.
2.
3.
4.
5.

En ny vara införs
En ny produktionsmetod lanseras
En ny marknad öppnas
En ny råvarukälla erövras
En bransch organiseras på ett nytt sätt

När en eller flera dessa tillfällen inträffar sätter entreprenören ”förändringens agent” igång den
”Kreativa förstörelsen” av det gamla systemet. Processen är på ett vis historielös på så vis att äldre
tekniker och system helt enkelt överges till förmån för det nya. Kunskap som förts vidare inom en
bransch glöms när den dör eller omformas på ett sådant sätt att den gamla kunskapsbasen inte
behövs längre. Ett exempel hämtat från etnologin, är när fiskarna började använda ekolod och
fisket blev storskaligt. Gammal kunskap om var fisken fanns, att avläsa havslandskapet behövdes
inte längre när man kunde se var fisken fanns på en skärm och hade en stor trål.24
Samtidsarkeologi är ett ämne som lånar teorier och metoder från många olika vetenskaper. Den
hämtar näring från skilda områden och kan ta sig olika former. Alltifrån studiecirklar med
utgångspunkt i ett intresse för hembygdshistoria till Material culture studies. Traditionellt hamnar
intresset för sentida materiella kvarlevor inom etnologin. Men under de senaste årtiondena har
intresset för samtidsarkeologi och Material culture studies vuxit.25Material culture studies hämtar
sina teorier och metoder ifrån antropologi, arkeologi, etnologi, filosofi, historia, psykologi och
sociologi. Material culture studies har ägnat mycket intresse runt konsumtion och
identitetsskapande, tingens symboliska dimension. Det resulterar i att man riskerar enligt
Löfgren26, att missa andra dimensioner av relationen mellan ting och tanke. Samtidsarkeologin är
en mångvetenskap som håller på att hitta sin form, det gör att den kan bli svårgripbar. De skilda
disciplinerna har också olika språkbruk och inriktning vilket försvårar kommunikationen mellan
dem. Vad man intresserar sig för skiftar också men det viktigaste kännetecknet enligt Burström,
hur materiella lämningar från det nära förflutna på olika sätt berör människor. ”Det väcker frågor
21

Schumpeter, 1994, S. 68
Jörnmark, Skogen, staten och kapitalisterna, 2004, S. 13
23
Schumpeter. 1994 S XXI
24
Honko, Löfgren. S. 246
25
Burström 2007. S 20
26
Burström 2007. S. 20 Honko och Löfgren 1983. S. 91
22
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kring relationen mellan kunskap och känsla samt den lilla och den stora historien”.27 Det är i
denna funktion som jag kommer att använda samtidsarkeologin i detta arbete. Rent praktiskt
kommer jag inte att göra någon utgrävning eller annan inventering av lämningar i området.
Studier av kulturmiljöutredningen28som Karlstads kommun gjorde 2008, Rolf Örströms material,
mina egna fotoexkursioner i området och egna minnen utgör arbetsmaterialet där
samtidsarkeologiska metoder kommer i bruk.
Utvecklingen av min analysmodell har skett på ett organiskt och induktivt sätt i förhållande till det
empiriska material som jag under arbetets gång samlat på mig. I analysen har jag använt mig av
en grafisk analys modell, en typ av tankekarta. Tankekartan kändes som ett bra verktyg för att
bena isär de faktorer som påverkat och fortsätter att påverka undersökningsområdet. Dels för att
hålla isär de tre huvudperioderna och kunna behandla dem separat. För att därefter föra dem
samman och se hur de hänger ihop. Vidare så har jag sett på miljöredovisningarna från Karlstads
kommun mellan 1993 till 2009 och kommunens utredningsmaterial rörande Karlstads västkust.
Miljöredovisningarna är intressanta att se på då de sett ut på olika sätt genom åren. Vem har gjort
dem, varför och vad redovisar de vilka argument används vilket språkbruk finns. Dessa faktorer
tror jag kan säga en del om förändringar av politisk riktning och ambition. Tillsammans med det
övriga utrednings och redovisningsmaterialet från kommunen så tror jag det kan ge en intressant
bild.

Källor
Den historiska bakgrunden kommer i huvudsak från böcker med inriktning på verksamheten vid
AmF Zakrisdal. Arkivmaterial från sprängtekniska museet som Rolf Örströms och kartor,
ritningar och brev från Det har kompletterats med mina egna minnen och material från
kommunala utredningar och ett besök vid Värmlandsarkiv. Där hittade jag kungörelsen angående
fridlysningen av skyddsområdet. Tillsammans har dessa källor hjälpt mig att besvara mina frågor.

Mig själv
Mina egna minnen som väckts genom mina fotoutflykter i området har varit både jobbiga och
matnyttiga. En fara i förhållande till mig själv som källa är nostalgin, det är mycket som rör sig i
skallen. Men i det samtidarkeologiska fältarbetet tillåter jag mig själv att vara subjektiv. Jag kan
inte vara annat det skulle vara att lura mig själv och er som läsare. Det är min barndoms skogar
och vatten som inom bara några år kommer att vara historia. En styrka i mitt eget förhållande till
området mina minnen gör mig till min egen informant. Mina minnen kan ställas mot de andra
källornas uppgifter. I vissa fall bekräftas mina minnen av uppgifter jag hittar och ibland sätter det
mina minnen i ett annat ljus.

Historisk litteratur
De böcker som jag använt för Zakrisdalsverkets historia är Sven Sandgrens
Ammunitionsfabrikerna Marieberg och Zakrisdal 1938- 1953 (1982), Katarina Curmans FFV i
förändring 1943-1991 (1993) och Aspekter på FFV 1943-1992 (1993), Ulf Olsson Redaktör. Det
som är gemensamt för alla de här källorna är att de handlar om verksamheten inom FFV och AmF
Zakrisdal. Som sådana fungerar de bra, verksamheten vid ammunitionsfabriken har ju präglat
området under mer än 50 år. Men bristen de alla har är att de just är upptagna med verksamheten
de säger mycket lite om konsekvenserna för området som sådant. I Sandbergs bok finns uppgifter
27

Burström 2007. S. 83
Karlstads Kommun, Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal, Karlstads socken, Värmlands län. Värmlands
Museum enheten för kulturmiljö 2008
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om vilka gårdar som inlöstes och vilka summor det gällde men mycket mer är det inte. Dom
bristerna har Rolf Örströms material vid sprängtekniska museet kompenserat.

Sprängtekniska museet
Rolf Örströms samlade material runt Gårdarna som försvann har varit en stor hjälp i det här
arbetet. Örström är nu i 90 års åldern och har varit med från början sedan flytten från Marieberg
1950. Jag har inte själv träffat Rolf Örström utan det är via Nils Örnebring som jag har fått
tillgång till det. Örnebring har tagit över efter Örström på sprängtekniska museet i Zakrisdal.
Örströms material utgör ett råmaterial till en bok som Örström arbetar med, om de gårdar som
försvann i samband med etableringen av AmF Zakrisdal. Gårdarna som Örström samlat material
om är Zakrisdal, Skogstorp, Katrineberg, Grundviken, Margårdsängen, Haga och Skoghem. Där
har han samlat ihop foton, kartor, artiklar, utdrag ur arkivmaterial med mera och sträcker sig
från1800talet till nära samtida material. Tyngdpunkten ligger på historien före AmF Zakrisdal och
konsekvenserna av etableringen av anläggningen och de skeden som området påverkar den
omgivande bebyggelsen under 1950- 80 tal. Det sentida material som finns berör framför allt de
kvarvarande ekonomibyggnaderna vid landeriet Grundviken, foton från 2000. Materialet förvaras
nu vid sprängtekniska museet på Zakrisdal. Jag fick tillstånd att låna hem det under tiden för det
här arbetet.
Styrkan i det här materialet är att Örström samlat information från ett flertal källor, det har sparat
mig mycket jobb. En svårighet är att det ibland saknas datering av dokumenten och att den i vissa
stycken är fragmentarisk och svårtolkat. En styrka å andra sidan är att det finns kartor i hans
material som tidigare varit hemligstämplade och tidigare inte varit möjliga att ta del av. Örströms
material har också bekräftat mina minnen om de tillfällen som området har utökats, 1968 och
1978. Hans material har också gett en bredare bas för kronologin och i vissa fall motsäger
uppgifter i Sandgrens bok, exempelvis rörande vilka summor som betalades för inlösta fastigheter.
Nils Örnebring vid sprängtekniska museet har också varit en god hjälp i det här arbetet. Via
Örnebring har jag har fått tillgång till dokument som både rör områdets och verksamhetens
historia, men även kartor och anteckningar som rör en möjlig framtid för området. Han har också
arbetat vid AmF Zakrisdal så han är i den meningen också en av mina källor. Det han berättat om
arbetet vid Zakrisdalsverken har varit värdefullt för mitt arbete. Anteckningar av historisk
karaktär och från möten rörande områdets framtid är av stort värde då de är original handlingar
skrivna av personer på plats när det hände. En svårighet med vissa delar av detta material är att
det nämner vilket land som är köpare. Samma vapen dyker senare upp på omslaget till Time
magazine under Kuwaitkriget. Omslaget finns avbildat i Katarina Curmans FFV i förändring
1943-1991 så vilket land affären gällde var inget som FFV ville dölja.

Kommunala utredningar och styrdokument
De källor i form av styrdokument och utredningar som kommunen gjort kan hjälpa mig att se
skiften i politisk inriktning och ambition. De kan hjälpa mig att se hur politiken skapar tillfällen
för entreprenören ”förändringens agent” att agera. På det sättet är de ovärderliga för att finna svar
på min problemställning. Att studera hur kommunen använder sina utredningar och hur de följer
sina egna styrdokument.
Karlstads Kommun Miljöredovisningar är intressanta för att de har genom åren genomgått
förändringar och är i nu under omarbetning igen. Det finns kritik mot den form som
miljöredovisningarna har och hur de skall se ut framtiden diskuteras just nu i stadshuset.
Miljöredovisningarna är dokument där från början kommunens miljöförvaltning redovisar hur
miljön ser ut inom kommunen. Där redovisas provresultat för bland annat luft, vatten. Ett
intressant förhållande gällande miljöredovisningarna är att de har bytt huvudman från
miljöförvaltningen till kommunens ledningsstab. På vägen har de utvecklats från redovisningar av
12

inventeringar och provtagningar mer blivit en snygg trycksak med helsidesbilder i fyrfärg med
korta texter, informationen har blivit fragmenterad. Det är i den aspekten jag är intresserad av
dem, synliggöra en förändring i kommunledningens politik.
I det här fallet är det också intressant att titta på Naturvårdsprogrammet för Karlstads kommun.
Det är från 1996 och är ett ännu gällande styrdokument gällande naturvården inom kommunen
skyddade naturområden, strandskydd, hotade arter, våtmarker, vatten etc. Det som jag tittat
närmare på i naturvårdsprogrammet är kartor gällande strandskyddszoner, lövskogskorridorer och
Karlstads råvattentäkt i Kattfjorden. Det här materialet är intressant av den anledningen att
Kommunen hävt strandskyddet inom områden där enligt naturvårdsprogrammet inga undantag
från strandskyddet ges. Kommunledningen skall nu revidera Naturvårdsprogrammet,
Kulturmiljöutredningen(2008) för Zakrisdalsområdet är gjord av Värmlands Museum enhet för
kulturmiljö, är en inventering av de lämningar och spår av tidigare bosättningar, jordbruk och
försvarsanläggningar som finns inom området. Här bedöms det kulturvärdet och upplevelsevärdet
av de lämningar som finns inom området. Kulturmiljö utredningen är gjord som ett led i arbetet
inför den planerade bygget i området. Den bidrar med information om områdets tidigare historia
och vilka spår det har lämnat i landskapet. Där finns också tabeller på hur utredarna värderat de
fynd som hittats i området. Bland de kommunala dokumenten finns handlingar som gäller
projektet ”Västkust” som ligger i framtiden men planeringsarbetet sträcker sig bakåt till mitten av
90 talet. Dessa är Förslag till planprogram för Grundviken inom Zakrisdal, Värmlands län (200904-17) och antagandehandling fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust(2007-03-15).
Dessa källor hjälper till att ge en bild av den tänkta framtiden för området som ett av Karlstads
större bostadsområden.
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Kronologi

Källa: Kulturmiljöutredningen vid Zakrisdal 2008

Zakrisdalsområdet
I Kulturmiljö utredningen vid Zakrisdal från 2008 står det:
Utredningsområdet består av ammunitionsfabriken Zakrisdals tidigare
verksamhetsområde och utgörs av blockrik moränmark med berg i dagen och
omväxlande våtmarker. Stora delar av området används i dag av Zakrisdals
företagsområde. Området utanför och norr om företagsområdet karaktäriseras av
skogsmark och igenväxande hagmark/åkermark. Norra och östra delen utgörs
främst av berghällar med stenblock. I väst och sydväst gränsar utredningsområdet
till Vänern. Norr om utredningsområdet ligger Bergviks köpcenter samt ett stugoch villaområde. Öster och sydöst om området ligger stadsdelarna Gruvlyckan,
Bellevue, Sjöstad och Knappstad. Ytterligare söderut ligger fastigheten
Dingelsundet.
Stora delar av området var under sten och bronsåldern täckt av vatten och på grund av den bergiga
terrängen ingen plats för permanenta bosättningar. Enligt de första skriftliga beläggen år 1443,
tillhör området hemmanet Södra Wåxnäs29.

Statsägan och landerierna
I samband med att Karlstad får sina stadsprivilegier år 1584 av Hertig Karl. Så började han donera
markerna som blev Karlstads stadsägor. Den första var Tingvallaön med tillhörande fiskevatten.
Därefter följde Färjestad och Rud, och 1633 blev Södra Wåxnäs en stadsäga. Stadsägorna var
uppdelade i numrerade odlingslotter. Numret på lotten hörde till en tomt med samma nummer i
staden och tomterna hade flera lotter spridda inom stadsägorna. Lotterna användes till
djurhållning och odling av olika slag. Det var förbjudet att bygga annat än mindre uthus på
lotterna, och de kunde inte heller säljas eller köpas utan var knutna till tomten. Så var förhållandet
29

Karlstads Kommun, Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal, Karlstads socken, Värmlands län. Värmlands
Museum enheten för kulturmiljö 2008
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fram till år 1817 då Karl XIII förändrade regelverket och tillät fri försäljning och byte med
donationsjorden mellan tomterna i staden. Detta öppnade möjligheten för välbärgade karlstadsbor
att köpa och byta till sig allt större marker i stadsägorna. På så sätt uppstod de första landerierna.
Jordbruksenheter där ägarna inte sällan lät uppföra herrgårdsliknande byggnader. Zakrisdals
gård30, Skogstorp Bellevue, Katrineberg, Margårdsängen, Haga, Skogshem och Grundviken var
alla landerier som hade sitt ursprung i handeln med lotterna inom stadsägan.

Zakrisdals gård ca 1940 (fotografi i privat ägo Rolf Örström)

Sommarstugetid
Under slutet av 1800talet introduceras begreppet friluftsliv. Svenska turistföreningen bildas 1885.
Men det dröjer fram till 1930 talet innan sommarstugorna börjar komma till Zakrisdal och
Grundviksområdet. Detta sker genom en avstyckning av Katrinebergs gård 1931. Avstyckningen
på väst sidan av Frykmans udde blir stug/villaområdet Bergvik,
Frykmans udde och Grundviken 1938
Rektifierad mot dagens ekonomiska
karta
Markerar fyndplats

Sommarstugetomter
avstyckade från
landeriet Katrineberg
Frykmans udde

Zakrisdals udden

Grundviken

Källa: Kulturmiljöutredningen vid Zakrisdal 2008

Större delen av fynden som finns markerade på kartan relaterar till ett sommarstugeområde som
fanns på östra sidan av Frykmans udde, under 1930 till 1940 talet. På Göteborgsudden Strax syd
ost om Zakrisdal fanns också sommarstugor som byggdes under samma period.

30

Örströms material ”Gårdarna som försvann”. Skräddarmästare Zacharias Stenstöm Byggde Zachrisdals gård
som har givit området sitt namn. Han har också givit namn till Göteborgsudden, trots att han var från Marstrand.

15

Etableringen av AmF Zakrisdal och andra världskriget
Slutet av 1930 talet och andra världskrigets utbrott innebar nästa stora förändring.
Fortifikationsstyrelsen planerade att flytta ammunitionsfabriken Mariebergs tillverkning till en
säkrare plats. Stockholm växte och bebyggelsen kom allt närmare. Det var svårt att klara av
Säkerheten och bevakningen av Marieberg plus att anläggningen var omodern. Valet föll på
Zakrisdals området i Karlstad. Avskildheten var en av de främsta orsakerna till att valet föll på
Zakrisdal. En utmark, långt från tätorten, inga riktiga vägar och med en sida ut mot sjön, Vänern.
Avtal skrevs under 1/12-1938 av ordföranden i Karlstads fullmäktige J A Håkansson och
Fortifikationsstyrelsens chef Ove Sylvan. 31 Marken överläts till kronan med full nyttjanderätt och
fastigheterna på området exproprierades32. Området var från början 65 hektar av vilket 35 hektar
skulle vara inhägnat. området blev skyddsområde, den kringliggande skogen och strandområdena
en skyddszon för säkerheten och att hålla nyfikna utanför. Anläggningen byggdes i 3 etapper,
1940-41 byggdes ”slingan”33, 1945 var monteringsavdelnigarna på plats och 1950 var den
mekaniska verkstaden färdig. Flytten från Marieberg var slutförd.34

Flytten av Skogstorp 1940 (fotografi i privat ägo Rolf Örström) De gårdar/landerier som
berördes direkt vid bygget av första etappen 1940-41 var Zakrisdal, Skogstorp, Bellevue och
Margårdsängen plus två sommarstugor.

Vid Tysklands ockupation av Norge i april 1940 var bygget i fara, man var rädd för en tysk
invasion. Det genomfördes då övningar för att snabbt kunna utrymma anläggningen. 12 timmar
räknade man räckte för att packa ner den känsligaste utrustningen, och arbetet återupptogs.
Rädslan för en tysk invasion fanns hela tiden under kriget men i synnerhet i samband med
invasionen av Norge 1940 och senare under 1942.

31

Sandgren 1982 S.20
Uppgifterna om ersättningen går isär enligt Sandgren (1982) löstes fastigheterna in för 40 000kr. Enligt
Örströms kopierade artiklar ur NWT från tiden då processen pågick så var det helt andra belopp som
diskuterades. Karlstad stad krävde totalt 263 662kr och 57öre och Kronan erbjöd 100 304kr och 20öre. Var
uppgörelsen landade i slutändan kan jag inte utläsa.
33
Se bilaga 1. Orsaken till att anläggningen fick denna form var för att det skulle vara svårare för bombflyg att
slå ut anläggningen. Alla tak var också gräsbevuxna, allt för att undgå upptäckt.
34
Sandgren 1982 S. 50 och Örströms anteckningar
32
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Rester av löpgrav från 1940 talet på Zakrisdalsområdet
ut mot Grundviken (Kulturmiljöutredningen 2008)

Stugorna på Frykmansudde försvinner

Groggebro 1942. (fotografi i privat ägo Rolf Örström) Samma plats nu (Kulturmiljöutredningen 2008)

Under 1940 talet och fram till 1952 försvann alla kvarvarande sommarstugor på Frykmans uddes
östra sida. När skyddsområdet utvidgades och fridlystes enligt länsstyrelsens kungörelse den 24/4195235.

Den enda kvarvarande ”Fridlystskylten” står på tomten
till en övergiven sommarstuga strax väster om Zakrisdalsverkens sportstuga. Sportstugan används nu sommartid av kommunen för barnverksamhet. (foto FF)

35

Se bilaga länsstyrelsens kungörelse 24/4-1952
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Efterkrigstiden och Kalla kriget
I samband med krigsslutet gjordes försök att anpassa produktionen inom FFV som Zakrisdals
verken med varor riktade mot en civil marknad. Exempelvis tillverkade de kompressorer,
läppstiftshylsor, nummerskivor till telefoner med mera. Men den huvudsakliga produktionen
fortsatte att vara militär. Utvecklingen och tillverkning av ammunitionen till granatgeväret Carl
Gustav hade stor betydelse för AmF Zakrisdal. Och det såldes världen över, bland annat till
Storbritannien, Nederländerna, Canada och Österrike36.
Tillverkningen flyttar under 1960 talet på grund av Kalla kriget in i bergrum, 12 000 kvadrat
insprängt i berget i områdets nordöstra del mot Bellevue och Ulleberg. Skyddsområdet vidgas
ytterligare i två omgångar 1968 och 1978. Först försvann bebyggelsen från Margårdsviken och
sommarstugorna från Göteborgsudden. 1978 flyttas stängslet och ekonomibyggnaderna som är
kvar efter landeriet Grundviken hamnar innanför avspärrningen.
Under 80 talet sysselsätter AmF Zakrisdal runt 1000 anställda och en stororder på Granatgeväret
AT-4 och minor innebär att de är tvungna att utöka kapaciteten. Det byggs då efter samtal med
kommunen två verkstadslokaler vid sidan av Ullebergsleden på Gräsdalens industri område 1987.
37
Sysselsättningen var säkrad ännu en tid. Slutet på 1980 talet innebär en förändring i samband
med Berlinmuren faller och senare Sovjet sönderfall kalla kriget slutar och AmF Zakrisdal tappar
sin roll.

Time Magazine ”Into Kuwait” Granatgeväret
AT-4 made in Karlstad användes i kriget i
Persiska viken 1991

Verksamheten privatiseras och 1992 övergår FFV till Celsius koncernen och 1994 flyttas den
militära verksamheten till Karlskoga. Området är inte längre ett skyddsområde och ansvaret för
lokalerna och det inhägnade området övergår till Zakrisdals företagarcentrum. Området finner en
ny roll. Lokalerna inne på området hyrs ut till småföretag, samhall, Värmlandsarkiv, KRO
konstnärernas kollektivverkstad och så vidare.

36
37

FFV i förändring 1943-1991 S. 112
Bilaga 3.1- 3.3
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Nutid och framtid
Zakrisdalsverken AB finns kvar på området. De har lokaler mot Gräsdalen bakom Gunnar
Andersson bil AB som byggt en ny bilhall på en del av det gamla Zakrisdalsområdet, utmed
Ullebergsleden. Företaget är nu inriktat på civilproduktion framförallt legotillverkning till
tungfordonsindustri. På grund av den kris som skakar fordonsindustrin är företaget nu illa ute och
genom går i nuläget en rekonstruktion38. Hela det inhägnade området fastigheter och allt är nu sålt
till en Irländsk investment grupp, Thon Swedish property. Som planerar att bygga nytt på området
verksamheter och bostäder.39

Bild: över området nu och planerna med projektet Västkust
Källa: antagandehandling fördjupning av översiktsplanen
avseende Västkust 2007.

Älvsbyhus är redan igång och bygger för fullt på Zakrisdalsudden. Zakrisdals villaområde De
närliggande områdena Norra och södra Grundviken och Margårdsvägen planeras nybyggnation av
bostäder och andra verksamheter. Områdets tillgångar när det gäller rekreation skall göras
tillgänglig för fler, badplatser, småbåtshamn, promenadstråk etc.
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Se bilaga 6.
Se bilaga 4.
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På vandring i området – Samtidsarkeologiskt fältarbete
Grundviken

Sedimenteringskammaren

Skummet i ån

Bäverdammen

Jag gick vägen till Landeriet Grundviken genom skogen till höger om infarten till
Zakrisdalsområdet på Gräsdalssidan. Ett gammalt motionsspår leder in mot skogen parallellt med
Grundviksån. På vänster sida om stigen finns en gammal sedimenteringskammare där
avloppsvatten från Zakrisdalsverken rinner ut i Grundviksån. I kammaren fälls de tyngre
slampartiklarna innan vattnet rinner över bredden på karet. Tydligtvis var vattenflödet den här
dagen för högt och gråbrunt förorenat vatten rann rakt genom kammaren och ner mot
Grundviksån.
Problemen med föroreningarna i Grundviksån är kända sen tidigare och omnäms i kommunens
förslag till Planprogram för Grundviken. 40 Det ökade dagvattenflödet som kan väntas i samband
med det planerade bostadsbyggandet riskerar att röra upp de förorenade sedimentet. Det skulle
kunna få konsekvenser för Karlstads och Hammarös vattenförsörjning, då Kattfjorden är båda
kommunernas råvattentäkt. Till detta kommer att Zakrisdalsverken dumpat gammal ammunition i
Vänern, med naturvårdsverkets tillstånd skall tilläggas. Enligt Nils Örnebring vid sprängtekniska
museet så har det beslutats att den dumpade ammunitionen får ligga kvar på sjöbotten, det är allt
för riskabelt att bärga den.
På motsatt sida av stigen finns en annan konstruktion en bäverdamm. Den dämmer effektivt upp
åns lopp och skapar en mycket våtare terräng upp mot Ullebergsleden. Jag kunde inte hitta några
färska gnagmärken på stubbarna, så troligtvis bor bävrarna inte här längre. På varsin sida om
stigen finns exempel på ingenjörskonst. Den ena en fördämning av människor och den andra av
skapad några bävrar, kultur och natur om man så vill. Båda förändrar landskapet för att passa sina
egna ändamål. I det avseendet är bävern också en entreprenör om man vidgar Schumpeters
begrepp en smula.

Branddamm

Stenlidret

Närbild på plåtfodret.

Under mina promenader i området har jag slagits utav hur snabb förändringsprocessen ter sig.
Detta är nog till ganska stor del en subjektiv känsla från min sida, normalläget för mig är när
området var skyddsområde. Så dagens situation är för mig ett brott från normalläget. Det känns att
processer är igång som förändrar områdets tillstånd, en rörelse till skillnad mot den relativa status
quo som rådde tidigare.

40

Karlstads kommun Förslag till planprogram för Grundviken S. 20
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En plats som jag har besökt ett antal gånger under den här perioden är de kvarvarande
ekonomibyggnaderna vid landeriet Grundviken. De har genom åren stått som en markör i mellan
barndom och tonår. Runt de byggnaderna lekte vi som barn. Närheten till Zakrisdalsverken gjorde
leken mer spännande och vi lekte att vi smög över de öppna fälten. 1978 när jag var 14 år gammal
flyttades stängslet så att byggnaderna och fälten in mot fabriken hamnade innanför. Så det är först
som vuxen som jag får återse denna plats, 32 år senare. När jag återser platsen så visar det sig att
det ena byggnaden brunnit ner och bara den stenmurade delen av byggnaden står kvar.
Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde enligt Kommunens förslag till planprogram för
Grundviken(2009). I planprogrammet finns ett förslag att inrätta ett café i anslutning till
ekonomibyggnaderna när området byggs om och byggnaderna kommer att hamna inom ett
planerat parkområde.
Utanför och runt byggnaderna ligger skrot från tiden då husen använts som förråd av
Zakrisdalsverken men även ting som möjligen härstammar från tiden före ammunitionsfabriken.
Jag hittar några sönderrostade emalj kärl, ett fat och en bägare. I den röda träbyggnaden hade en
hemlös flyttat in. Kartonger, tidningar och urklämda tuber med mjukost och kaviar och annat
skräp visade tydligt att detta var någons nattkvarter.
Vid mitt första återbesök hade jag inte med mig någon kamera så vid det tillfället tog jag inte
några bilder och det dröjde ett par veckor innan jag återvände. Under veckorna som passerade var
jag både på kommunen och sprängtekniska museet för att söka material till mitt arbete. Jag fick
givetvis frågor om mitt arbete och jag har fått förklara mitt intresse för området. I samband med
dessa samtal så nämnde jag att det nu bor en hemlös i ladan vid Grundviken.
När jag sedan återvänder med kamera med avsikten att dokumentera platsen och den hemlöses
nattkvarter så hade underhållsarbete utförts på båda husen. Stenlidret, resterna av den nedbrunna
ladan hade fått ett nytt plåtskydd på krönet och det satt nya hänglås på ladan. Den hemlöse var
utelåst och bortstädad.

Ladan vid Grundviken

Nytt lås

Gamla emaljkärl

Om man går över fälten in mot Fabriksområdet så kan man se ingången till ett skyddsrum avsett
för personalen vid fabriken om fabriken skull bli bombad eller beskjuten.

Skyddsrummet

Jag vet inte från vilken tid detta skyddsrum är ifrån men under 1960 talet flyttas tillverkningen till
bergrum men den anläggningen är på Zakrisdalssidan av fabriksområdet. Skyddsrummet kan vara
från samma tidsperiod som bergsanläggningen men det skulle kunna vara byggt vid ett tidigare
tillfälle.
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Motionsspåret på Zakrisdals sidan

Scoutläger?

Motionsspårsskylt

Lärkträd

Om man går tillbaka till infarten vid Ullebergsleden och går förbi Gunnar Andersson Bil AB:s
nya bilhall och upp i skogen bakom deras inhängnade bilparkering. Där fortsätter
Zakrisdalsverkets gamla motionsspår, parallellt med bil vägen. I det berget ligger
Berganläggningen som byggdes under 1960 talet. Alla tillfällen som jag sprungit och åkt skidor
här utan att veta vad som fanns i berget under mina fötter. Kalla kriget fanns där hela tiden. En
anläggning med 12 000 kvadratmeter byggt för att klara värsta tänkbara scenario. Med bilder av
radioaktivvinter i huvudet får jag syn på en som jag tror sjuk gran, men det visar sig vara ett
lärkträd som fäller sina barr. Spåren av gamla trädgårdsväxter finns överallt här uppe vid
motionsslingan, mer än en gång trasslade jag in mig i vassa rostörnen. I skogen hittar jag även en
övergiven lägerplats, ett vindskydd med eldstad. Möjligen är det kvarglömt av några slarviga
scouter.

Zakrisdalsudden

Bunkern på Zakrisdalsudden

Trädsly i mellanrummet

Bunkergraffiti

På Zakrisdalsudden står en gammal bunker kvar och skall bevaras. Tidigare har flera liknande
bunkrar funnits här på udden, men nu är bara en kvar. Det är ingen vacker byggnad, den och de
andra bunkrarna ute på Zakrisdalsudden var avsedda för att lagra färdiga sprängartiklar från
Ammunitionsfabriken och är byggd för det ändamålet. Byggnaden har en yttre skyddsvägg och en
inre förvarings del. Mellan den yttreväggen och den inre finns ett mellanrum, delvis fyllt med
jord. Där växer det trädsly, nässlor och buskar. Skälet till bunkerns konstruktion är att vid en
eventuell sprängolycka riktas kraften uppåt och skyddar omgivningen från värre skada. Framför
allt att de omgivande förråden inte skadas och utlöser en katastrofal kedjereaktion. Mellanrummet
i bunkern är nu som en liten skog, en egen liten värld. Längst in har några grafittimålare dekorerat
väggen. Ingen kan se verket från utsidan, man måste klättra in genom skogen i mellanrummet i
bunkerns konstruktion för att kunna se det. Här har de gjort sig besväret att med färgburkar klättra
in och måla en vägg ingen ser. Bilder på målningen finns säkert på Internet. Men ingen utom de
som vet var de ska leta eller som jag, råkar klättra in i bunkerns inre kan se den på plats.
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Grafittimålare är duktiga på att hitta nya väggar att måla på. De hittar ofta platser som är just
mellanrum. Ickeplatser som är konsekvensen av en konstruktion och inte tänkta att vistas i,
brospann eller viadukter. Övergivna platser är också Grafittimålarna bland de första att hitta. De
tar vara på tillfället som finns i den skarv som bildas mellan den tid som flytt och det nya som
kommer.

Ö utanför udden

Rester av en annan bunker

Bastu vid vattenbrynet

Runt om bunkern på Zakrisdalsudden pågår markberedningsarbeten för fullt. Tomterna mäts ut
och rivningsresterna från de övriga bunkrarna på udden blir utmärkt fyllnadsmaterial. Utanför
udden ligger det några små öar som det var landstigningsförbud på då de ingick i skyddsområdet.
Under min uppväxt trodde vi att de var fredade på grund av sjöfåglarnas häckning på holmarna.
Stora skyltar med texten Landstigning förbjuden och fridlysningsskyltar på land gav intrycket att
det handlade om ett naturvårdsområde

Utdrag ur Naturvårdsplanens karta 1996. Planen gäller fortfarande men bygget på Zakrisdals
udden är redan igång

Villorna som byggs på Zakrisdalsudden kommer att få mycket strandnära tomter, som närmast 30
meter från vattnet. Med min föreställning att området var naturskyddat så letade jag belägg för
det. Jag följde upp spåret med fridlysningen, men den visade sig handla om skyddsområdet runt
ammunitionsfabriken (Se kungörelsen bilaga:2). Men vid ett besök vid Miljöförvaltningen fick jag
tillgång till ett intressant dokument, Naturvårdsplanen för Karlstads kommun. Den är från 1996
och är det nu gällande styrdokumentet för bland annat strandskydd. I Naturvårdsplanen visar det
sig att den östra sidan av Frykmansudde, Zakrisdalsudden och Göteborgsudden är markerade som
områden där undantag från strandskydd inte medges. Beslutet att tillåta bygget på
Zakrisdalsudden är alltså fattat i strid med gällande regler. Naturvårdsplanen är dessutom antagen
efter att ammunitionsfabriken flyttat. Detta visar väl hur stort suget efter strandnäralägen är och
hur stark den politiska viljan är. Kommunen hänvisar till att naturvårdsplanen är i nuläget
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revideras, som en del i arbetet med västkustprojektet som innebär att detaljplanen förnyas.
Kommunen skriver så att säga om regelboken för att passa fattade beslut.

Båtvrak bärgat ur Margårdsviken

I Margårdsviken mellan Zakrisdalsudden och Göteborgsudden har vraket av en plåtbåt bärgats, en
rostig skorv. Vad har den använts till? är det vraket av en fritidsbåt eller har den haft en annan
uppgift? jag vet inte, men den måste ha legat på sjöbotten många år. Större delen av dess överrede
är borta och rosten har ätit sig genom plåten i skrovet.

Göteborgsudden

Jordkällare

Trappa in till stuga

Göteborgsudden
Mittemot Zakrisdalsudden på andra sidan Margårdsviken ligger Göteborgsudden. Kommunen
beslutade 2009, att den skall vara en skyddad biotop, för all framtid. De har också anlagt ett
handikappanpassat promenadstråk med informativa skyltar om den skyddade biotopen och den
bebyggelse som har funnits där. De dryga 50 år som området varit skyddsområde har skapat ett
naturskyddsområde. Lite förvånande är att stugorna på Göteborgsudden var kvar så sent som till
1968 då de revs eller flyttades i samband med att skyddsområdet runt ammunitionsfabriken
utökades. Jag funderar på varför Göteborgsudden? Stugorna på Frykmansudde försvann redan
under 40 och 50 talet. Så Frykmansuddes östra sida har med undantag för Zakrisdalsverkens
sportstuga varit obebodd under en längre tid än Göteborgsudden. Ett svar kan vara att
Göteborgsudden helt enkelt är lättare att lämna ifred. Den är mindre och mer isolerad i jämförelse
med marken på Frykmansudde.
Det saknas inte lämningar av tidigare bosättningar på Göteborgsudden och ön utanför. En inrasad
jordkällare och grunden från en sommarstuga fanns på ön. Det är ingen vildmark jag promenerar i
det växer bland annat rosor och syren, rester av gamla trädgårdsanläggningar. Jag hörde ljud från
byggarbete på båda sidor om Göteborgsudden. Den skyddade biotopen på Göteborgsudden
kommer verkligen att bli inklämt mellan två bostadsområden.
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Analys
Grafisk modell över påverkansfaktorer
I min analys använder jag mig av en grafisk analys modell, en tankekarta. Tankekartan är ett bra
verktyg för att bena isär och gruppera de faktorer som påverkat och fortsätter att påverka
undersökningsområdet, i grön röd och gul. På det sättet behandla varje period separat för att
därefter se hur de påverkat varandra, markerat med de streckade gröna röda och gula linjerna.

En grov ordning med 3 nyckel perioder.
Ett grönområde med odlingslotter odlings och sommarstugetid
Militärt skyddsområde industritid
Nutid med nya verksamheter och bostadsbyggande. postindustriell epok

Inom det gröna finns den gamla rätten att nyttja utmarken och den svenska allemansrätten. I
synnerhet att nyttja utmarken finns med när området omvandlas till stadsäga. Varje Tomt fick
möjligheter till att dryga ut försörjningen med hjälp av odlingslotterna inom stadsägan. Första
hälften av 1800talet är en viktig period präglad av liberalisering och avreglering inom handeln
med statligt ägd mark på nationell nivå. Här återfinns den förändring i regelverket som sker 1817
och som öppnar möjligheter för handel med mark inom stadsägan. Denna process medför att
nyttjandet av marken koncentreras till ett mindre antal kapitalstarka individer. entreprenörerna får
hjälp av den ändrade politiken och startar den process som skapar landerierna. De omskapar också
delar av landskapet ännu mer till ett odlingslandskap. Här ryms också begreppet friluftsliv. Ett
begrepp som kommer i bruk redan under det sena 1800 talet. Det leder tillsammans med
folkhemsprojektet under1930 talet och den lagstadgade 12 dagars semester 1938 till etableringen
av fritidshus, sommarstugor inom området. En urbanisering som får ett plötsligt slut i samband
med 2 v.kr.
2 v.kr. etableringen av Zakrisdalsverken 1940 markerar början på områdets period som
militärtskyddsområde, industritiden. Denna period sträcker sig över 50år, till 1994. 2 v.kr. ser till
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att stänga dörren för de privata intressena som börjat att etablera sig för odling och rekreation. De
kvardröjande effekterna av kriget med Kalla krigets terrorbalans håller sedan igång verksamheten
vid ammunitionsfabriken. Spåren av den tidigare bebyggelsen och odlingen växer alltmer igen.
Den här perioden löper ända fram till 1990 talets början. Slutet på det kalla kriget som startar med
Perestrojkan som 1989 leder till Berlinmurens fall och sönderfallet av Östblocket ändrar balansen
i världen. Behovet av AmF Zakrisdals produkter minskar kanske framförallt från det svenska
försvaret. Nya konflikter räcker inte för att driva verksamheten, även om en stororder på
granatgevär för en tid säkrar sysselsättningen.1991 kommer granatgevären bruk under
Kuwaitkriget. Avskildheten avtar i och med att Karlstad växer och kommunikationerna utvecklas,
nya handelscentra, nya vägar och industri och bostadsområden etableras. Marken blir allt
attraktivare i takt med att Karlstads tätort växer och när ammunitionsfabriken avvecklas 1994
skapas tillfälle för en ny urbanisering av området.

Inom det gula finns i huvudsak de nutida utvecklingsprojekten inom området, det är början på
den postindustriella epoken. Folkhemmet finns med på en kant som ett politiskt projekt som låg
till grund för den tidigare etableringen av sommarvisten på området. De nutida lokala politiska
projekten som Karlstad 100 000 och Den goda gröna staden har en likhet med 1930 talets
Folkhemsprojekt, att båda är politiska projekt. En skillnad är att Västkustprojektet mer handlar om
attraktiva strandlägen än att skaffa fram bostäder till en alltmer trångbodd befolkning.
Bebyggelsen inom Grundviksområdet kommer att bli blandad, med upp till 4!våningar i områdets
norra delar med lägre villor närmare vattnet. Inom d et inhägnade området är det privata intressen
som driver på utvecklingen. Hela industriområdet med hus och allt har köpts av en Irländsk
investment grupp Thon Swedish property. Och miljarder kommer att investeras i ny infrastruktur i
det som kommer att bli ett av Karlstads största bostadsområden.

Det finns en relation som mer liknar kommunicerande kärl mellan de skilda
påverkansfaktorerna. Under de skilda perioderna har en faktor dominerat och blockerat för andra.
Etableringen av AmF Zakrisdal innebar slutet för de gårdar och stugor som hamnade innanför
skyddsområdet. Samtidigt skapades nya bostadsområden som exempelvis Bellevue. Det som
bestämde politikens inriktning var helt naturligt 2 v.kr. Det storpolitiska krisläget bestämde
politikens inriktning, försvaret behövde rustas för en eventuell invasion och det satte stopp för den
fortsatta urbaniseringen av området. När sedan Ammunitionsfabriken avvecklas öppnas
möjligheten på nytt för entreprenörerna att utveckla området. Politiken och ekonomin går nu i
tandem på ett sätt liknar dagens situation den 1817. Entreprenörer med pengar och politiker med
visioner håller nu på att omforma landskapet.
Ett exempel är den politiska visionen ”Den goda gröna staden” som jag hittar för första gången i
miljöredovisningen år 200041, som en del i kommunens arbete med agenda 21. Där finns som
punkt ett ”Miljö och ekonomi hand i hand”. Detta med miljö och ekonomi hand i hand, blir
intressant om man fortsätter att läsa Karlstads kommuns miljöredovisningar för de följande åren.
”Den goda gröna staden” finns med även fortsättningsvis men 2006 händer något intressant
miljöredovisningen det året blir bara ynkliga två 2 A4 sidor. De två följande åren 2007 och 2008
så får den en helt ny form. De åren är det stora helsidesbilder på solrosor, leende lekande barn etc.
helst i motljus med korta texter om miljöarbetet i kommunen. Tonvikten i texterna är på
genomförda åtgärder, det finns nästan ingen redovisning av mätresultat. Men det viktigaste är att
det inte är Miljöförvaltningen som står för miljöredovisningen utan kommunledningskontoret. Här
finns ”Den goda gröna staden” nu tillsammans med en annan vision ”Livskvalitet 100 000”. Jag

41

Karlstads kommun miljöredovisning, 2000. S.7
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ser en ökad upptagenhet med att skapa en attraktiv miljö som skall locka fler att flytta till
Karlstad, miljöredovisningen som ett marknadsföringsredskap.42
Schumpeters teorier handlar om aktörer med tillgång till kapital och teknik som påverkar
utvecklingen på en övergripande nivå. De startar revolutioner och omskapar ekonomiska och
tekniska system. Det som dessa ”Förändringens agenter” gör på denna övergripande nivå påverkar
oundvikligen de som ligger längre ner i hierarkin och givetvis landskapet i sig. Om jag nu vidgar
Schumpeters begrepp till att omfatta mer än ekonomiska och politiska aktörer på mer än en nivå,
så kan jag se fler skikt av entreprenörskapet. Det är inte givet att alla händelser på den övre nivån
missgynnar aktörer på de lägre nivåerna. Skiften av ideologisk, politisk inriktning eller teknisk
eller ekonomisk utveckling öppnar för entreprenörer en nivå medan dörren stängs på en annan.
Handlingsutrymmet ökar eller minskar beroende på vad bestämmer villkoren för entreprenörerna
högre upp i hierarkin. De fem olika tillfällen Schumpeters entreprenör ”Förändringens agent”
agerar är som jag tidigare skrivit:
1.
2.
3.
4.
5.

En ny vara införs
En ny produktionsmetod lanseras
En ny marknad öppnas
En ny råvarukälla erövras
En bransch organiseras på ett nytt sätt

Dessa kan också appliceras på aktörer längre ner i hierarkin och många gånger så har de ett polärt
förhållande. Att en ny marknad öppnas kan innebära att en annan marknad stängs. Om en bransch
omorganiseras skapas utrymme för något nytt. De stadsinvånare som fick möjligheten att odla
grödor på stadsägans lotter var en sorts entreprenör och reglerna gynnade dem för en tid. När
reglerna ändrades i samband med liberaliseringen 1817 så öppnades dörren för en annan typ av
entreprenör med tillgång till ekonomiska resurser. När senare politiska händelser, 2 v.kr. och
Sveriges behov av upprustning, tvingade bort landerierna skapade det utrymme på andra nivåer.
Friluftsliv och naturen lämnas ifred under de år som skyddsområdet finns.
Reglerna ändras igen när ammunitionsfabriken flyttar. Det öppnar återigen området för
entreprenörer på flera nivåer. Vissa av mer tillfällig karaktär som exempelvis Grafittimålarna, som
så småningom trängs ut när entreprenörer på högre politisk och ekonomisk nivå bestämmer den
nya riktningen. Det finns hela tiden ett samspel/konkurrens om handlingsutrymmet inom området
och denna process sätter spår i landskapet. Detta sker genom att marken kultiveras eller växer igen
Landskapet på Karlstads västkust är till en stor del resultatet av mänsklig aktivitet. Resterna av
odlingslandskap, sommarstugor, försvarsanläggningar med mera. Gamla spår av mänsklig
verksamhet speglar områdets historia.
Det finns givetvis kulturhistoriska skäl till att bevara ett landskap men också rent praktiska och de
väger allt som oftast tyngst. De öppna ytorna som ängar och gärden som minner om områdets
historia som odlingslandskap underhölls av personal vid fabriken och de betande kron- och
dovhjortarna inom området. Inte för att det hade ett kulturhistoriskt värde utan för att det är
enklare att bevaka en öppen yta, det gör det lättare att upptäcka inkräktare. Där man inte vill ha
insyn har man istället planterat Granskog. Som det har gjorts vid Grundviken mot Ullebergsleden.
Det som bestämmer områdets framtida form är nu är samma faktorer som tidigare politik och
ekonomi. Suget efter strandnära tomter och politiska visioner som ”Karlstad 100 000”.

42

Det skall tilläggas att det finns ett missnöje med den nuvarande miljöredovisningen så den kommer att få en
ny utformning igen.
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Slutdiskussion
Det finns en intressant process i hur synen på ett område skapas och utvecklas över tid.
Dubbelheten som hela tiden är närvarande. Till exempel när Sandgren (1982) beskriver krigsslutet
Det var klart att det var skönt när kriget slutade i Europa maj 1945. Men samtidigt
var det ”som om luften gick ur oss”. Vi frågade oss väl lite till mans om vår uppgift
nu var i det närmaste slutförd, föga anande kupperna i Sovjets randstater
Koreakriget m.m. som skulle medföra ökade beställningar
Zakrisdalsverken var beroende av de konflikter och spänningar som fanns i omvärlden. Det kalla
kriget säkrade sysselsättningen vid fabriken och indirekt hindrade det skyddsområdet från att
exploateras. Ett annat exempel på denna dubbelhet är vår vilja till närhet till naturen, skogen och
vattnet. Alla vill vi ha möjligheten till skogspromenader, bad etc. Denna närhet till naturen är
också en av drivkrafterna bakom både 1930 talets sommarstugebyggen och den urbaniseringen
som nu är på gång i området.
Jag har brottats med att hantera mina egna upplevelser från förr när jag själv växte upp i skuggan
av ammunitionsfabriken. När jag återkommer till området som vuxen och märker att processer är
igång som kommer att förändra området för alltid. Jag har känt mig som Rip Van Winkel som
somnade och vaknade upp i en främmande framtid, allt är så bekant men ändå annorlunda. Som
för mannen som följde Lindqvist tillbaka till cementfabriken han lämnade för 25 år sedan, tidens
gång blir så tydlig.
Det finns flera spår som skulle kunna motivera vidare studier av den process som är igång vid
Karlstads västkust. Ett spår som jag berört men inte utvecklat är hur Kommunen kan bortse från
sina egna styrdokument, i det här fallet naturvårdsplanen. Hur vanligt är det att reglerna anpassas
efter fattade beslut? Det som min bild visade från början var uteslutande faktorer som verkar på
det övergripande planet. Det som saknades var de nivåer som finns under de stora händelserna,
den lilla världen. Den övergripande nivån är den med aktörerna på politisk och ekonomisknivå,
lokal, nationell eller internationellnivå. Under denna nivå finns en mängd skikt av aktörer som
gynnas eller missgynnas i samband med händelser och beslut på de övergripande nivåerna. Och
alla dessa aktörer påverkar landskapet på olika sätt och olika grad.
Vid mina promenader i området fann jag spår av andra entreprenörer på en helt andra nivåer,
exempelvis bävern i Grundviksån, Den hemlöse i Grundviken och Grafittimålarna på
Zakrisdalsudden. Bävern och det övriga djurlivet har dragit nytta av områdets roll som
skyddsområde. Den perioden gav bävern ett större handlingsutrymme än då området var ett
odlingslandskap, eller vad den kommer att få när området nu blir bebyggt. Den hemlöse och
grafittimålarna har istället dragit nytta av situationen när kontrollen av området försämras. De drar
nytta av glappet mellan den avslutade industitiden och områdets framtida roll. När bevakningen
av området minskar så blir det tillgängligt för dem. Den tid som de har är begränsad och de
kommer att få flytta på sig när området är färdigbyggt. Nu lämnar jag själv området för den här
gången men jag kommer säkert att besöka det i framtiden, jag är nyfiken på vad det kommer att
hända i framtiden. Den kreativa förstörelseprocessens historielöshet kommer att innebära att
minnet av områdets tidigare utseende och roll kommer att blekna. de som flyttar in i de nybyggda
bostäderna i Grundviken och Zakrisdal har inte samma förhållande till området som jag. Deras
normalläge kommer att vara ett annat.
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