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Abstract

In most part of the 17th century, two villages, only seperated two and a half kilometres from each 
other developed seperatly and in diametrically different directions. One was called Motala köping, 
the other one Motala verkstad socken. From 1823 to 1850 Motala Köping was living in the shadow 
of the other village. With inhibitants mostly consisting of poor vagrants and petty criminals it was 
hard for the rulers of the village to attract rich merchants and developers to invest, let alone move 
there. In the same time, the village of Motala verkstad socken prospered. Centered around its big 
mechanical  factory,  Motala  verkstad,  the  village  increasingly  grew  both  in  population  and  in 
importance. With its products spread around the globe and with big contracts both domestically and 
abroad its technical knowledge and its workers skills were widely renowned. 

But starting in 1850, Motala köping slowly started to develope. In the course of 31 years, the village 
grew important and big enough to achieve the rights to call itself a town. My conclusion is that 
Motala köping grew to become a city merely as a result of the innovators and innovations of the 
Motala verkstad factory. The geographical space of Motala  verkstad socken was limited, and when 
the success of the factory led to recruitments of workers, a shortage of housing was the result. With 
workers moving to the köping and the need for foodstuffs in the growing Motala verkstad socken 
became alarming, the result was that the two villages came in contact. A ferryline started on the 
Göta channel between the two villages, and twice a week a carriage came from the köping with mail 
and  foodstuffs.  When  the  railway  connected  the  two  villages  in  1873  it  led  to  increasing 
communication,    and  when  the  Motala  verkstad  factory  specialiced  in  technical  advanced 
production, skilled but uneduacated workers moved to newly started factories in the outskirts of 
Motala köping. Thus, technical know-how, skills and communication between the two villages led 
to a multiplying effect, in wich the köping became the winner. With its ideal geographic location, it 
could  develop and increase  its  space  in  all  directions  and in  the  end,  it  led  to  Motala  köping 
becoming Motala stad on the 1th of april 1881.  
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Inledning

Den industriella revolutionen kom att förändra människors livssituation då den från Storbritannien 
spred sig till andra stater i Europa. I allt högre utsträckning sökte sig människor från den agrara 
produktionen  in  till  städerna  och  till  de  framväxande  industrierna.  I  Sverige  resulterade  den 
industriella revolutionen i att landskapet förändrades genom strukturomvandlingen från agrar till 
industriell  produktion,  järnvägens genombrott  och allt  fler  stora industrier  vilka var i  trängande 
behov av arbetskraft.  Detta gällde i hög utsträckning även Motala, strategiskt beläget intill sjön 
Vättern och en knutpunkt för bygget av vattenleden som skulle förbinda Östersjön med Nordsjön. 
Motalas utveckling som stad kan placeras mellan två viktiga kungabesök: Dels besöket av Oskar 
den II 1873, då han i Motala invigde järnvägen Hallsberg och Mjölby, och dels 2013 då bron över 
hamninloppet invigdes av Carl den XVI Gustav. 
Motala fick sina stadsrättigheter 1881 och detta var i sin tur en följd och spridningseffekt av två 
fundamentala  händelser;  Bygget  av  Göta  Kanal  och  grundandet  av  byggnadsverkets 
reservdelsfabrik,  Motala  Verkstad.  Detta  arbete  ska  belysa  betydelsen  av  Motala  Verkstads 
framgångar för Motala Köpings utveckling från en by i förskingringen till en betydande stad, och 
vilka exakta spridningseffekter som Motala Verkstad bidrog med. 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att definiera och påvisa betydelsen av Motala Verkstad och Motala Verkstads socken 
för Motala Köpings stadstillblivelse. 
Jag ämnar arbeta med följande frågeställning: 

• Hur och  varför  blev  Motala  Verkstad  en  betydande del  i  fundamentet  för  Motala  stads 
framväxt och tillblivelse?

•  Hur märktes spridningseffekterna som möjliggjorde Motala köpings stadstillblivelse? 

Bakgrund

Även om allt fler forskare ifrågasätter själva benämningen ”den industriella revolutionen”, detta på 
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grund  av  att  processen  i  dess  huvudsäte,  Storbritannien,  i  själva  verket  var  långsam,  och  den 
ekonomiska tillväxten måttligt ökande, skedde den explosionsartat i Sverige. Om den i europeisk 
kontext,  då främst  i  väst,  kan sägas  ha ägt  rum i  ett  vågliknande mönster  med  relativt  långa  
perioder  av  upp  och  nedgångar  i  konjunkturerna  skedde  den  således  i  betydande  grad  mer 
dramatiskt i Sverige. Som en direkt konsekvens härav kan konstateras att från mitten av 1800-talet 
ökade  industrins  tillväxt  markant  och den  blev  en  huvuddel  av  ekonomin,  detta  på  grund  av 
strukturomvandling  från  en  agrar  ekonomi  till  en  industriell.1 Mellan  åren  1850-1890  ökade 
industrin med 3,4 % per år och ökningen var  således anmärkningsvärd. Förutsättningen för denna 
revolution var ett ökande intresse för svenskproducerade produkter som trä och stål, detta i sin tur 
en följd av den växande industrisektorn främst i Storbritannien. Vidare fanns en ökad efterfrågan på 
den inhemska marknaden, till  följd av ökad köpkraft.  I  Sverige fanns även tillgång till  skicklig 
arbetskraft, mycket beroende på gammal tradition med hemslöjdade varor till försäljning. Industrins 
behov av kompetent arbetskraft tillgodosågs inte sällan på det viset.2 
Det fanns även en inte helt oväsentlig kapitalackumulation till följd av verksamheterna främst fram 
till mitten av 1800-talet i så kallade handelshus i de stora städerna. Här hade investeringstillgängligt 
kapital  byggts  upp,  till  gagn  för  den  fortsatta  industrialiseringen  av  Sverige.3 Utvecklingen  av 
Sverige från agrar till ett betydande industrisamhälle sköt fart rejält mellan åren 1850-1900. 1850 
levde 10% av den totala befolkningen i Sverige i städer, en siffra som år 1900 stigit till 34%. Under 
samma tid ökade även antalet anställda på fabriker och industrier från knappt 10% 1850 till 20% 
1900.  En  betydande  emigration  till  framför  allt  USA,  främst  beroende  på  nödår  med  knappa 
skördar,  en strukturell  omvandling av hela  ekonomin,  den ovan nämnda urbaniseringen och en 
förändring av politiskt styrning hade sammantaget lagt grunden för denna utveckling. I städer och 
större byar ökade således befolkningssiffrorna och detta var inte sällan avhängigt en betydande 
industriell  verksamhet  på  orten.  Kring  denna  verksamhet  centrerades  tillvaron  både  under  och 
utanför arbetstid, och det byggdes upp små samhällen i nära anslutning till industrierna. Det låg i  
ägarnas intresse att balansera mellan att å ena sidan hålla arbetskraften nöjd, det vill säga, att tillse 
att trivsel rådde och att lönen räckte till livets nödtorft, samtidigt som vinsten och produktiviteten 
hölls  på  en  hög  nivå.  Det  var  en  grannlaga  balansakt  och  i  relationen  mellan  ägarna  och 
arbetskraften  och  deras  familjer  skapades  det  som  betecknas  som  bruksmiljön.   Bruksmiljön 
kännetecknades många gånger av ett patriarkalt styrelseskick, där ledaren och ägaren till en industri 
agerade som en ansvarstagande och samlande fadersgestalt för arbetarna. En tidig variant av det vi 
idag  skulle  benämna  trygghets  eller  välfärdsomsorg  inrättades,  där  patriarken  värnade  om 
arbetskraften och dess familj. Blivande arbetare, före detta arbetare, nuvarande och deras fruar föll 
inom ramen för trygghetssystemet, ett system där det i bästa fall rådde ett slags konsensus mellan 
arbetsgivarnas intressen och arbetarnas sociala situation. Men i takt med att arbetarnas antal växte 
ökade deras möjligheter till inflytande, samtidigt som patriarken fick allt svårare att styra och leda 
efter  eget  tycke  började  arbetskraften  att  söka  organisera  sig.  I  denna  kontext  kan  noteras  att 
folkrörelserna  etablerades  under  denna  tid  som en  följd  av  svårigheter  för  främst  den  ökande 
arbetarklassen att göra sin röst hörd. Rösträtten var delvis styrd och inskränkt och det var svårt för  
folkets representanter att röstas in i tvåkammarriksdagen. I ett samhälle som gått från den gamla 
ordningen med byalag och små sammanslutningar företrädelsevis på landsbygden ersattes det gamla 
skicket med en bredare rörelse för arbetarna.  Skrivkunnighetens ökande, snabbare och effektivare 
kommunikationer, främst järnvägen,  och ökad benägenhet att skriva brev är några av orsakerna 
som sägs ligga bakom folkrörelsernas allt vidare utbredning.4 

1 Magnusson, Lars  (2010) Sveriges ekonomiska historia, Stockholm sid 275 
2  Isacsson, Maths  (2007) Industrisamhället Sverige, Arbete ideal och kulturarv sid 21 
3  Magnusson, sid 281-286

4 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars. (2013). Det Svenska Samhället 1720-2010 Böndernas och Arbetarnas Tid 
Lund sid 194-207
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En bruksmiljö som med tydligt accentuerad likhet med det som skrivits ovan kan appliceras på den 
framväxande bruksmiljön var Motala Verkstad socken. Den hade vuxit fram ur ett beslut från kung 
Karl den XIV Johan att bygget av Göta Kanal, vattenleden mellan Östersjön och Nordsjön skulle 
sättas  i  verket.  1822  placerade  den  ansvariga  för  bygget  av  kanalen,  Baltzar  von  Platen,  en 
reservdelsverkstad   två  och  en  halv  kilometer  från  den  lilla  byn  Motala,  mitt  emellan  sjöarna 
Vättern  och Boren.  Anledningen till  att  verkstaden  placerades  just  där  var  att  platsen  låg  mitt 
emellan  den tänkta  kanalsträckningen mellan  Motalas  hamn vid  Vätterns  östra  strand och sjön 
Boren.5    
Motala var i begynnelsen en sömnig liten by i skuggan av det mäktiga Vadstena, en och en halv mil 
söderut.  Med  ett  fängelse,  där  avskrädet  från  Vadstena  placerades,  ett  gästgiveri  där  allehanda 
resande trakterades med starka drycker och mat samt ett laxfiske i Motala Ström var Motala en 
tämligen  betydelselös  liten  by  där  mestadels  ”löst  folk”  drev  omkring.  Utvecklingen  från  en 
obetydlig by i förskingringen till en betydande industriort är helt avhängigt en utvecklingsprocess, 
vilken skedde i  tre  faser.  Den ovan nämnda tillkomsten av Göta kanal  var  en av dessa.  Sedan 
Gustav  Vasas  dagar  hade  behovet  av  en  effektiv  och snabb  transportled  mellan  Östersjön  och 
Nordsjön diskuterats i varierande grad. Industrialismens framsteg ökade behovet av hållbara och 
säkra fraktmöjligheter och då det som ovan nämnts blev en realitet gick  uppdraget att planera, 
projektera och leda kanalbygget till Baltzar Von Platen. Han var en greve och amiral född i det då 
svenska Pommern.  Platen var till yrket militär inom marinen och även sjöofficer i handelsflottan. 
Parallellt  med att  leda kanalbygget  var han även ståthållare  i  Norge  under  landets union med 
Sverige.6 I underlaget för sitt projekt lade Platen stor emfas på behovet av att anlägga städer med 
tillhörande  verkstäder  utmed  hela  den  tänkta  kanalsträckningen.  I  den  lilla  byn  Motala,  intill 
strömmen och mittemellan de två sjöarna Vättern och Boren placerade han en reservdelsverkstad 
för kanalbygget, eftersom han ansåg platsen vara strategiskt belägen. När kanalbygget inleddes var 
Motala i det närmaste tomt på människor, och när han gick bort 1829 var det en köping på cirka 80 
invånare.  
Krönikören och debattören Wilhelm Tham, beskrev Motalas geografiska och strategiska belägenhet:
 
" genom kanalen är en inre segelled tillkommen, och Motala har blivit en ort av stor betydenhet för kommunikationen  
mellan rikets inre orter och huvudstaden...I senaste tider hava i sammanhang med eller i följd af kanalläggningen,  
uppstått de redan ofta nämnda kontakterna mellan Motala Köping och Motala Verkstad" 7

1823  upphöjdes  på  Baltzar  Von  Platens  inrådan  Motala  från  by  till  köping.  Orsaken  till  detta 
privilegium var hamnens strategiska betydelse för framväxandet av Göta Kanal, samt dess närhet 
till  reservdelsverkstaden  Motala  Verkstad.  Från  tiden  till  köpingens  tillblivelse  utvecklades 
Köpingen och Motala Verkstad parallellt och i diametralt olika riktningar. Köpingen bestod främst 
av borgarskap,  enskilda hantverkare samt ett  stort  antal  fattiga,  och i  området kring Köpingen 
verkade tre stora bondefamiljer på godsen Bondebacka, Bergsätter och Duvedal. Motala Verkstad 
socken var som tidigare nämnts en utpräglad bruksort där de allra flesta var av arbetarklass. Under 
perioden mellan 1823 och köpingens tillblivelse fram till 1850 växte Motala Verkstad socken  och 
utvecklades mycket snabbare än köpingen.8 I denna kontext är det belysande att ta del av vad en 
kanalresenär, Johan Johansson, skrev i ett brev från 1844: 

”Snart voro vi inne i Wårviken, på hvars norra strand det lilla täcka Bisp-Motala stod liksom nigande och helsade oss.  
Vid anblicken av den långa hvälfda stenbron över strömmen, och jernbron över kanalen  tycker man sig se ett ställe,  
som ej  utan skäl pretenderar särskild uppmärksamhet.Vid  noggrannare undersökning finner man dock, att  sjelfva  

5 Nerelius, Ragnar mfl. (1981). Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 57
6 Engberg, Magnus. (2011). Från och Till Motala Motala: Motala  sid 14
7 Engberg, Magnus. (2011). Från och Till Motala Motala: Motala  sid 14
8 Nerelius, Ragnar mfl. (1981). Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 91
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köpingen genast visar det bästa den har, sina broar. Dess läge i en tjusande dal må dock rättvisligen lofordas...Bland  
annat anmärkte jag man på få ställen i Sverige finner så många och oförskämndt skriande tiggare. För att således få se  
det egentligen märkvärdiga i Motala, begifver man sig ned åt mekaniska verkstaden, helst till fots...
Uppsättningsverkstaden, ett stort hus af tegel, vars inre utgörs af ett enda stort rum med tre rader fönster i höjden.  
Öfver de höga dörrarna läses: Motala Verkstad...
Bland boningshusen må särskildt nämnas disponenthuset af sten, en utmärkt smakfull och och vacker byggnad. För  
verkstadens räkning är anställt serskild prest och läkare, äfvensom en skola är inrättad för arbetarnes barn.”9

Orsakerna till Motala köpings bekymmersamma belägenhet var att sjöfarten inte hade fått något 
genomslag ännu och att marken runt om främst bestod av skogsområden. Slätten söder om staden, 
tillhörande  de  mäktigare  städerna  Vadstena  och  Skänninge  var  svåra  konkurrenter,  något  som 
drabbade torghandeln vilken inte sällan fick ställas in på lördagarna, helt enkelt för att det helt eller 
delvis saknades råvaror att sälja. En annan svårighet var det blygsamma invånarantalet, och även 
om den betydligt befolkningsrikare grannsocknen Motala Verkstad endast var beläget två och en 
halv kilometer bort var det sällan som något egentligt utbyte skedde mellan grannarna. Bruksorten 
var ett tydligt slutet samhälle med service, handel  och sociala inrättningar i nära anslutning till  
bostäderna vilket medförde att behovet av kontakt med grannköpingen inte förelåg i någon större 
utsträckning.  Köpingen  växte  endast  mycket  blygsamt  och  styrelsen,  den  så  kallade 
municipalstyrelsen, försökte locka handelsmän och rika personer med löfte om låga tomtpriser att 
flytta till Motala köping. Detta gav till en början väldigt svaga resultat och läget var bekymmersamt. 
Efter inrättandet av köpingen och tomtauktionen bodde totalt 40 personer inom dess gränser. Dessa 
gränser var skarpa och hela köpingen avgränsades av stängsel runt om, för att kunna kontrollera 
infart till köpingen från landsvägarna runt omkring. De som flyttade till Motala köping kom primärt 
ifrån grannstäderna Linköping,  Vadstena och Skänninge, samt ett fåtal från små byar i närheten. De 
40  registrerade  första  motalaborna  var  primärt  hantverkare,  även  om  det  önskvärda  sett  ut 
köpingens perspektiv hade varit att fler handelsmän hade bosatt sig i Motala Köping.10   
Åren mellan 1840 och 50 var Motala köping på väg mot ett haveri. Det rådde stor utflyttning från 
orten, och tänkta finansiärer och köpstarka adelsfamiljer som satsade på att slå sig ner i Motala 
flyttade strax då de upptäckte att köpingen mest bestod av löst folk och ”rent slödder”. 
Vid ingången av 1850 hade Motala Köping 503 invånare medan Motala verkstad socken hade 1285. 
Men under de därpå följande åren märks en tydlig förändringstrend. Motala köping börjar nämligen 
växa och i procentuellt absoluta tal växte köpingen från och med mitten av 1800-talet i samma takt 
som verkstaden, något som tyder på att köpingen börjat bli betydelsefull som service och handelsort 
för  verkstaden,  och  omvänt.  Köpingen  drar  således  i  denna  kontext  nytta  av  den  allt  mer 
framgångsrika Motala Verkstad. Ett utbyte mellan de bägge orterna hade börjat växa fram.11  Med 
start kring början av 1860-talet var en synlig förbättring av köpingen tydligt märkbar. Köpingens 
totala markareal hade sålts till privata inflyttare vilka drogs till den under positiv utveckling stadda 
köpingen. Det allt mer tilltagande behovet av varor och tjänster i det framväxande samarbetet med 
Motala Verkstad gjorde att fiskenäringen växte och att Motala Köpings första betydande handelsbod 
öppnade. De som funnits på orten innan var marginella i betydelse och omsättning och dessutom 
kraftigt eftersatta i skötsel. 
Även om utbytet mellan Motala Verkstad Socken och Motala köping tycktes, åtminstone vad gäller 
handel och service, i framväxande, innebar 1862 år kommunallagar att de rent administrativt hölls 
åtskilda. Köpingborna bad vid ett sammanträde den 8 juli 1862 den tidigare municipalstyrelsen att 
tillskriva hans majestät konungen om att  köpingen även framgent skulle vara självständigt och skilt 
från  Motala  Verkstad  socken.  Landshövdingen  skrev  sedan  till  Kungen  och  denne  godkände 

9 Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 2 1840-1875 Motala sid 28
10 Nerelius, Ragnar mfl. (1981)  Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 65-72
11 Nerelius, sid 91
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förslaget.  Den  18  mars  1863  ersattes  Municipalstyrelsen  i  Motala  Köping  med  en 
kommunalnämnd.12Trots detta tilltog utbytet mellan Köpingen och Verkstaden under 1860-talet i 
början av 1870-talet blomstrade köpingen. 
I den anda av optimism och framtidstro som rådde, både i Motala köping och Motala verkstad, 
beslutade den förra genom ett beslut i kommunstämman 23 januari 1871 att satsa pengar genom lån 
i Linköpings sparbank, till  att investeras i en del av bygget av järnvägsspåret Hallsberg-Mjölby. 
Spåret  byggdes  med  start  1872  och  människorna  i  den  framväxande  köpingen  trodde  på  det 
definitiva steget  till  att  bli  en egen stad.  År 1873, närmare bestämt den på Luciadagen den 13 
december,  invigde  Kung  Oscar  den  II  sträckan  Hallsberg-Mjölby  just  i  Motala,  utanför  det 
nybyggda  stationshuset.  Det  var  pompa  och  ståt  med  tal,  fyrverkerier  och  festmåltid  på 
gästgivaregården.  Järnvägen  blev  dock  en  missräkning  och  gick  i  konkurs  1879.  Aktieägare  i 
köpingen och i Motala verkstad socken hade dock hunnit göra sig med sina poster innan konkursen 
och efterverkningarna för de bägge orterna blev därför inte ekonomiskt kännbara. 1880 övergick 
järnvägssträckningen Hallsberg-Mjölby i statlig ägo. Även om de direkta ekonomiska följderna inte 
blev märkbara påverkades för en tid framgångsandan i köpingen. Handeln gick ner efter ett trettiotal 
år med stigande vinster och en viss utflyttning skedde. Motala Verkstad fortsatte dock sin framgång 
och det fortsatta och ökade behovet av varor och tjänster från köpingen ledde till att att nergången 
förbyttes  i  uppgång  igen.  Antalet  arbetare  på  Motala  Verkstad  och  därmed  invånare  i  Motala 
verkstad socken ökade och en del av dessa rörde sig till områden mellan verkstaden och köpingen, 
vilket ledde till att köpingen fick sina första förorter. De bedrev inköp och handel och därmed ökade 
köpingens vinster. Områdena inkorporerades av köpingen vilken växte både till yta och befolkning. 
Efter  att  köpingen  ansökt  om  stadsprivilegier  1874  och  1875  med  negativt  resultat  godkände 
kungen till sist 1878 att Motala skulle få stadsrättigheter den 4 april 1881.13

Det är noterbart i vilken takt och i hur hög grad det svenska samhället skiftade ekonomisk inriktning 
under  perioden  1800-1850.  Omställningen  från  bondesamhällets  ekonomiska  styrning  till  det 
kapitalistiskt  inriktade  industriella  samhället  skapade  nya  fundament  för  politisk  men  även 
administrativ  styrning.14 Motala  Verkstad  var  ju  i  denna kontext  ett  direkt  resultat  av  politiska 
beslut. Som nämnts ovan hade ju vattenleden Stockholm-Göteborg diskuterats sedan 1500-talet och 
med Karl den XIV:s beslut om dess realiserande startade de facto den utveckling vilken sedermera 
ledde fram till att Motala Verkstad blev ett världsledande företag samt att Motala gick från by, via  
köping till att bli en stad. 
Som  beskrivits  var  denna  utveckling  avhängigt  industrialiseringsprocessen  och  den  uppstod  i 
Storbritannien. Då Baltzar von Platen förlade reservdelsverkstaden till platsen i närheten av Motala 
saknade han framför allt en skicklig ingenjör för att kunna förverkliga och utveckla verkstaden. 
Budet gick till skotten Daniel Fraser. Han flyttade till Motala verkstad socken och bosatte sig till en 
början i närheten av Borenshult, cirka 500 meter från Motala Verkstad. Genom nära samarbete med 
kungen och von Platen byggde han upp reservdelsverkstaden till en betydande industri. Karl XIV 
Johan var personligen involverad både i kanalbygget, Motalas tillblivelse som köping såväl som i 
det som skulle bli Motala Verkstad. Den 14 maj 1823 donerade han exempelvis en summa av 20 
000  riksdaler  till  bygget  av  Motala  Verkstad.  Tre  år  senare  utbetalades  det  ytterligare  20  000 
riksdaler till att utöka verksamheten. För Daniel Fraser kom det ekonomiska tillskottet väl till pass. 
Han sammanställde en lista om 45 punkter, gällande vad verkstaden snarast var i behov av, för att 
kunna tillgodose produktionsvillkoren som inkommande  beställningar medförde. I den återfanns 
allt från krav på råvaror till maskiner, kontorsmaterial och vattenpumpar.15 Motala verkstad växte 

12 Nerelius, sid 93-96
13 Nerelius, sid 104-124
14 Magnusson, Lars. (2005). Den synliga handen, Nation Stat och det Industriella bygget  Stockholm sid 175

15 Antonsson, Ingemar mfl. (1989). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 1 1822-1840 Motala sid 21
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och orderböckerna fylldes. För att möta kraven utifrån anställdes allt fler arbetare, tjänstemän och 
specialister. Den lilla byn Motala socken växte och fick ge vika för ett brukssamhälle där arbetarens 
tillvaro  dikterades  av  företager.  Förvandlingen  skedde  tämligen  raskt  och  invånarantalet  sköt  i 
höjden. Inom ramen för Motala Verkstads verksamhet sörjde företaget i samarbete med de anställda 
för  att  även  familjerna  till  de  anställda  hade  det  drägligt  och  bybildningen  hade  redan  från 
begynnelsen egen skola, sjuk-kassa, och viss gemensam verksamhet även under lediga stunder.16 
Inom Motala Verkstad socken växte en platsspecifik kultur fram och inom området uppfördes en 
egen oberoende folkskola och en av arbetarna organiserad sjukkassa. För tidens rådande normer och 
bruk var Motala Verkstad ett företag som engagerade sig i arbetarnas sociala förhållanden, även om 
det inte kan mäta sig med hur det förhåller sig i våra dagar. Företaget försökte hjälpa arbetarna att  
använda den knappa fritid som erbjöds till någonting som i förlängningen skulle svetsa samman de 
anställda. Sammantaget medverkade denna platsspecifika anda till att Motala Verkstad socken växte 
medan köpingen hamnade i skymundan, åtminstone fram till mitten av 1800-talet. 
Arbetarna organiserade sig tidigt och engagerade sig i många av de framväxande folkrörelserna. 
Som noterats blev det i längden svårt för en enskild direktör och arbetsgivare att samla alla arbetare 
och få dem att gå åt samma håll, eller i önskvärd riktning och i takt med att bildningen i form av läs  
och skrivkunnighet  ökade och att  arbetarna blev allt  fler  organiserade sig arbetskraften i  högre 
utsträckning, vilket kan sägas ligga till grund för folkrörelserna.17

Motala Verkstad fortsatte, med vissa undantag för nedgående konjunkturer att växa under 1830-talet 
och utbudet av produkter vilka det producerade ökade. Bland det som tillverkades återfanns  broar, 
ångmaskiner,  kyrktorn,  blåsmaskiner,  tryckpressar,  brännvinspannor,  lokomotiv  och  båtar  med 
mera. Mot slutet av 1830-talet gick företaget i konkurs och bytte ägare. Ledare för den nya styrelsen 
blev Baltzar von Platens son Julius och han utsåg fartygskonstruktören Otto E Carlsund till ny chef. 
Under  hans  ledning växte  företaget  ytterligare  och  blev  under  ett  antal  år  från  och med  1850 
världsledande  inom  vissa  områden.  Internationellt  fick  Motala  Verkstad  sådan  ryktbarhet  att 
företaget  vann flera  priser  på mässor,  såsom 1:a klassens  medalj  i  London 1851,  guldmedalj  i 
Moskva 1872 och framstegsmedalj  i  Wien 1873.  18 Motala  Verkstads  alltmer  av  internationellt 
utbyte styrda verksamhet torde ha gynnats av Sveriges ingående i ett frihandelsavtal som inspirerats 
av det så kallade Cobdentraktatet19 mellan Frankrike och Storbritannien.  Men staten spelade en 
betydande roll  eftersom stigande industriell  verksamhet  krävde  kommunikationer  och  även om 
vissa privata initiativ kunde skönjas var staten den betydande aktören i det avseendet.20

I denna kontext växte Motala Verkstad ytterligare. Under 1850-talet ledde detta till att folkmängden 
inom Motala Verkstad socken fördubblades. Det blev ett visst bekymmer med bostäder varför det 
från  och med den perioden kan skönjas  en viss  utflyttning  av  arbetsstyrkan till  köpingen eller 
närliggande områden.21 
Denna  konjunkturuppgång  och  ökande  befolkning  skapade  problem  för  företagsledningen.  De 
riskerade betydande utflyttning och därmed försämrad sammanhållning arbetarna emellan.
Nästan som i en akt av symbolik var en av de första åtgärder som styrelsen i den nya staden Motala 
genomförde att inrätta telegrafförbindelse mellan staden och socknen.  22Som nämnts innan fanns 
redan tidigt en begravningskassa, sjukkassa, pensionskassa , skola och kyrka, men alla förmåner 

16 Påhlman, Axel. (1933). Ringen 80 år Motala sid 7

17 Nyhlén, Erik. (1972). Svenska Metall, avd 37 Motala 75 år Linköping sid 19-23

18 Söderberg, Sten mfl. (1967). Aspekter och Fakta - En presentation av Motala Verkstad Motala sid 10-12

19 Avtalet skapade en praxis som gäller ännu i våra dagar. Den syftar till att enskilda länder inte ska ges fördelar då ett 
land sluter avtal med ett annat. I stället ska mest-gynnad-nations-principen råda, alltså att andra länder ska ges liknande 
handelsfördelar.  http://företagsamheten.se/Naringslivets-utveckling/Historisk-oversikt/1860-talet/Cobdentraktaten/
20Magnusson, Lars. (2005). Den synliga handen, Nation Stat och det Industriella bygget Stockholm sidan 178

21 Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 2 1840-1875 Motala sid 31
22Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 3 sid 35
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vilka utgick från Motala verkstads ledning uteblev en efter  en i takt med moderniseringarna.  Fram 
till  1850-talets  mitt  hade  ju  även  som  tidigare  noterats  företaget  stått  för  ett  visst  socialt 
ansvarstagande bland annat med fri  sjukvård, sjukkassa och liknande. Med ett ökat arbetarantal 
riskerade detta att bli väldigt dyrt. Ett socialt ansvar, i enlighet med modellen för bruksmiljö kan 
noteras vid en närmare titt på de bostäder företaget erbjöd. Företaget ägde från och med 1860  en 
rad fastigheter i vilka lägenheter kunde uthyrdes till arbetarna och deras familjer mot en billig hyra, 
långt under den för tiden rådande hyresnivån. För  ungkarlar och verkstadselever fanns små rum i 
verkstadens egna värdhus, där även tre måltider om dagen serverades, mot löneavdrag. Mot slutet 
av 1860-talet kostade maten 22,50 kr/månad. Fram till 1870 var rummen hyresfria, men ett ökande 
tryck  föranlett  av  fler  elever  tvingade  Motala  Verkstad  att  dra  in  på  denna  förmån,  och  en 
bostadsbrist inom Verkstadens socken totalt sett vidtog. Detta medförde att Motala Köping och dess 
närområden  ökade  i  folkmängd.  Effekten  blev  att  den  för  verkstadsområdet  karakteristiska 
sammanhållningen  naggades  en  del  i  kanten  och att  värdshusen vissa  lördagskvällar  för  första 
gången stod tomma. En annan var den redan tidigare nämnda fria läkarvården. Denna sträckte sig 
även till att gälla de anställdas familjer. De sjuka hade fritt sjukrum och gratis mat. Fram till 1846 
bidrog även företaget med begravnings och änkekassa. Den övertogs och organiserades efter 1846 
av  arbetarna  själva.  Samma  förfarande  som  den  ovan  nämnda  änkekassan  gällde  även  för 
bankväsendet  i  Motala  Verkstad  socken.  1840  startade  Verkstaden  en  sparbank,  vilken  1869 
övertogs av arbetarna själva. 1869 inrättade arbetarna sin egen förening, med eget bibliotek och 
kulturella  begivenheter  men  främst  festarrangemang.23 1878  fanns  i  Motala  Verkstad  Socken 
följande myndigheter, företagare och industrier:

Motala Verkstad med butik
Järnvägsstation och utlämningsstation för post från köpingen
Domare
Skola 
Kyrka
Sockenstämman med ordföranden Axel Ridderstad 
Läkare M. Malmberg
Krono-Länsman 
Bryggeri 
Spikfabrik 
Sparbank24

Som  tidigare  konstaterats  medförde  Motala  Verkstads  rejäla  uppsving  inte  bara  för  företaget 
positiva effekter. Tillväxtkurvorna steg brant och allt fler arbetare trängdes i de små bostäderna. De 
flesta var enrummare där stora familjer bodde väldigt trång, och för de ensamstående arbetarna 
försökte företaget lösa situationen med att två män helt enkelt delade bostad. När en arbetare var på 
väg hem framåt småtimmarna efter utfört skift klev den andre bokstavligen ur sängen och begav sig 
till sitt skift. De tvingades således endast kampera tillsammans på lördagseftermiddagarna samt på 
söndagar.  Under  dessa  stunder  utbröt  inte  sällan  bråk  mellan  rumskamrater  i  takt  med  att 

23 Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 3

Motala sid 12-15

24Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 3 sid 24
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brännvinsflaskorna  tömdes.  Motala  Verkstads  sockens  länsman  hade  över  huvud  taget  bråda 
arbetsdagar då helgen infann sig.    Supandet var, som i övriga Sverige vid den här tiden, ett utbrett 
bekymmer och i verkstadens egna butik fick inte spriten inköpas mot annat än kontanta medel, och 
på lönedagen såldes inte sprit överhuvud taget. Detta för att i någon mån stävja drickandet. 
Motala Verkstad höll sig som nämnts ovan med egen butik. Där fick arbetarnas fruar handla mot 
kredit och summan drog på lönen. Det fördes noggrann bok över alla inköp och brännvinn fick som 
sagt  endast  inköpas  mot  kontant  betalning.  I  takt  med  att  allt  fler  arbetade  på  verkstaden  och 
inflyttningen ökade fick företaget allt svårare att driva butiken. De satte godtyckligt priset och det 
började höras klagomål om prisnivå och att  företaget hade för stor makt  över de anställda.  De 
upplevde att  de slet  och arbetade bara för att  se hela  lönen gå tillbaka till  företaget  i  form av 
betalning  för  varor.  Diskussioner  om förändringar   startade i  mitten av 1860-talet  då arbetarna 
började diskutera i termer av att gå samman och starta egen varuhandel. Det verkade mest handla 
om prat under en period av nästan 20 år, för inte förrän den 10 oktober 1883 bildade arbetarna 
Konsum  Ringen. Detta var datumet för  det första, officiella mötet, även om själva protokollet i sig 
avslöjar  att  många  inofficiella  möten  hållits  innan.  
Orsakerna till dröjsmålet var rädslan för företagsledningens reaktioner och en allmän misstro bland 
arbetarna  över  hur  formerna  för  ringens  arbete  skulle te  sig.  Föreningen  fick  dock  ett stort 
genomslag, och mot slutet av 1883 hade redan 550 arbetare och därmed deras familjer anslutit sig. 
Den ursprungliga avsikten med Konsum Ringen var från början att förhandla med handlare om 
skäliga  priser  för  livsmedel  men  inom kort  började  de  köpa  in  varor  från  grosshandlare.  När 
verksamheten  startades  hade  inte  medlemmarna  en  egen  lokal  utan  all  försäljning  skedde  vid 
Motala Verkstads egna järnvägsstation, dit varorna levererades. Styrelsemedlemmarna sålde varorna 
på egen hand, så öppettiderna rättades efter ordinarie arbetstid på verkstaden. Men 1886 öppnade 
omsider ringen en egen affärslokal. 25

Parallellt med denna för företagsledningen oroande situation började arbetarna sluta sig samman 
och det diskuterades bland dem om att starta en fackförening. Precis som fallet var med bildandet  
av Konsumtionsföreningen gick det tämligen långsamt. Processen startade i början av 1860-talet 
med att folkrörelserna började växa och i och med  detta kom arbetarna att svetsas samman allt mer. 
Dessutom hade ju företaget som nämnts ovan slutat att finansiera sjukkassan, något som arbetarna 
själva tog över.  Att  administrera och ombesörja en sådan stor verksamhet som ett  helt  företags 
sjukkassa krävde organisation och dessutom gav den arbetarna en orsak att hålla möten, utan att det  
skulle  verka  märkligt  sett  utifrån  företagets  perspektiv.   Men  det  var  inte  förrän  1896  som 
fackföreningen bildades,  Svenska metallindustriarbetarförbundets  avdelning 37 blev  namnet.  En 
annan inte helt obetydlig faktor att räkna in som orsak till fackföreningens bildande är de svåra år 
som  Motala  Verkstad  drabbades  av  nästan  parallellt  med  Motala  köpings  stadstillblivelse. 
Aktieägarna  krävde  utdelning  på  de  stora  vinster  Motala  verkstad  gjort  och  detta  sammanföll 
olyckligtvis i tid med att stora lån togs upp för att modernisera och bygga ut verkstaden. I denna 
kontext skedde det egendomliga, att medan företaget gick för högtryck mellan 1880 och början av 
1890 gick det på grund  av för stora omkostnader i konkurs 1891. Då Motala blev stad 1881 började 
således en period av svårigheter för Motala verkstad, och Motala hade då övertagit tätpositionen 
framför Motala Verkstad socken.                     

            

25Påhlman, Axel. (1933). Ringen 80 år Motala sid 7-11
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Avgränsningar 

Vad avser  Motala  verkstad  socken har  jag  valt  att  avgränsa  i  resultatdelen  från  1840 fram till 
Motalas  stadstillblivelse  1881.  Detta  har  jag  valt  av  den  orsak  att  Motala  verkstad  inledde  en 
märkbar  utvidgning  internationellt  och  att  därmed  fabriken  fick  sitt  definitiva  genombrott.  I 
konturerna av de tekniska innovationer som möjliggjorde detta genombrott kan spridningseffekter 
skådas vilka var av vikt för Motalas utveckling till dess stadstillblivelse. 

Motala  köping har  jag  valt  att  närmare  belysa  i  resultatdelen  från  och med 1850 då  en  tydlig 
förändringstrend blev  märkbar.  Det  tycks  som detta  skett  under  den 10-årsperiod  som förlöpte 
mellan Motala verkstads genombrott och köpingens utveckling sköt fart. Fokus ligger emellertid på 
perioden  1863  då  Motala  municipalstyrelse  i  enlighet  med  nya  lagar  blev  kommunalnämnd, 
eftersom  källmaterialet  visar  på  en  märkbart  eskalerande  förändringstakt  emot  målet  att  få 
stadsrättigheter. 

Vad  avser  geografiskt  belyser  jag  i  bakgrundsdelen  kort  den  industriella  revolutionen  i 
Storbritannien och  dess spridning i västeuropa och hur den påverkade Sverige.  Även om jag i 
resultatdelen nämner Motala verkstad socken och köpingens relationer till övriga landet avgränsas 
naturligt nog fokuset till att gälla Motala med omnejd. 

Tidigare Forskning 

Vad avser kontextuell bakgrund har Lars Magnusson undersökt den ekonomiska historien i Sverige 
och i boken Den synliga handen närmare industrialismens påverkan på Sverige. Susanna Hedenborg 
och Lars Kvarnström skriver i boken Det svenska samhället om industrialismens påverkan på den 
demografiska  situationen  under  industrialisen  och  hur  människor  övergav  agrar  produktion  till 
förmån  för  industriell.  Maths  Isacsson  har  i  boken  Industrisamhället  undersökt  hur 
industrisamhällens anda blev normbildande för den anda vilken kom att prägla folkhemsbygget i 
mångt och mycket. 
Lokala  forskare  och  författare  har  nedtecknat  Motalas  historia,  bland  andra  Den  historiska 
kommittén med Ragnar Nerelius som redaktör och huvudförfattare (inför Motalas 100-årsjubileum 
1981) och Magnus Engberg  i  boken Från och Till  Motala.  En annan är  Magnus Engberg som 
tecknar konturerna av ett Motala som han växte upp i och vars historia han beskriver kortfattat. 
Adam  Franzén  har  forskat  kring  fylleri  och  folkliv  i  Motala  Verkstads  socken  samt  hur 
ordningsmakten handskades med supandets problematik. Björn Horgby har forskat om strukturella 
tendenser  inom  verkstadsindustrin  på  1800-talet  och  Magnus  Holmström  om  personalfrågor, 
anställningsvillkor  och  arbetarkulturen  i  Motala  Verkstad  socken.  Vidare  har  NBV, 
nykterhetsrörelsen lokala avdelning studerat Motala Verkstads historia mellan 1820-1890. 
Sammantaget finns mycken forskning kring företagsekonomi, teknik och folkliv, men ingen som 
belyser den tydliga kopplingen mellan Motala Socken och Motala Köping och främst den förras 
påverkan på den senare. 
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Metod

För  den  kontextuella  bakgrunden  har  jag  läst  litteratur  om  den  industriella  revolutionen, 
internationellt  såväl  som nationellt,  Göta  Kanal,  Motala  Verkstad,  Motala  Socken samt  Motala 
Köping och stad. Jag har vidare studerat personporträtt  över betydelsefulla personer för Motala 
Verkstad och Motala som Baltzar Von Platen, Daniel Fraser och Otto E Carlsund. 
I landsarkivet på Vadstena slott finns stora delar av Motala Verkstads efterlämnade dokument och 
jag  har  använt  räkenskaper,  telegramböcker  bolagsstämmoprotokoll  samt  i  viss  mån  även 
orderböcker. Vissa telegram låter sig svårligen uttydas av en lekman som undertecknad, men jag har 
fått benägen assistans av de anställda. Genom mitt medlemskap i Motala Verkstads intresseförening 
har  jag  även  fått  stöd  i  min  forskning.  Vad  avser  Motala  köping  har  jag  haft  tillgång  till  
kommunarkivet, där alla arkivhandlingar från och med kommunalnämndens införande 1863 finns 
bevarade.  För  tiden  innan  har  jag  fått  ta  del  samma  arkivs  samling  där  municipalstyrelsens 
anteckningar 1850-1862 återfinns. 
Jag  har  mot  det  insamlade  källmaterialet  ställt  min  frågeställning  och  värderat  resultat  mot 
bakgrund av källornas innehåll.   
Jag  har  valt  att  belysa  Motala  verkstads  framgångar  för  att  finna  spin-off  effekter  för  den 
geografiskt  närliggande köpingen och parallellstuderat  utvecklingarna  för  de  bägge samhällena, 
köpingen och socknen. 

Källpresentation 

Vad avser Motala köping har jag primärt använt mig av Motala kommuns arkiv, och främst studerat 
i  kommunalnämndens protokoll.  För tiden 1863 fram till 1881 finns ett  digert material  där alla 
möten  inklusive  extra  möten  vid  särskilda  händelser  finns  bevarade.  I  protokollen  finns  såväl 
underlag för beslut som konkreta sådana bevarade och det berör både stort och smått. Övervägande 
delen av källmaterialet består av små ärenden vilka än i våra dagar kan te sig relativt typiska för den 
lilla orten.  Ärenden som renhållning, avlöning av sotare, skötsel av gräsmattor och buskar med 
mera  är  det  övervägande  innehållet  i  dokumenten.  Det  har  varit  en  grannlaga  uppgift  att  i 
protokollen skilja det relevanta för min forskning ifrån de vardagliga och mer jordnära besluten. 
Svårigheten har bestått i att det faktiskt är intressant att ta del av den lilla världen och tillvaron för 
de människor vilka bebodde köpingen under denna tid, och att det är lätt att fördjupa sig i diverse 
människoöden istället för att leta efter konkreta ting vilka berör frågeställningen.

Ur ett källkritiskt hänseende erbjuder protokoll av den arten små men ändock betydande svårigheter. 
Förutom att det rent naturligt förhåller sig på det viset  att det föreligger relativt lång tidsdiskrepans 
mellan tiden för protokollens författande och nuläget, ett faktum som gör det svårt att värdera med 
den  vetskap  den forskande  besitter  i  dagsläget,  finns  det  risker  för  en  viss  tendentiös  diskurs. 
Ursprunget är ju en styrelse som befolkar en kommunalnämnd, och den är i någon mån, om än inte 
som fallet är i våra dagars kommunfullmäktige, politiskt tillsatt och med nödvändighet präglar det 
de  beslut  som  fattas.  Viss  propaganda  och  skönmålning  av  egna  projekt  finns  i  alla  sådana 
protokoll. I det fall det präglat mitt resultat riskerar det inte att färga detsamma i en viss riktning, 
eftersom frågeställningen innebär att belysa tendenser och spridningseffekter, inte att skönmåla eller 
att lyfta fram ett önskvärt slutresultat.

För att studera Motala verkstad samt Motala verkstad socken har jag studerat källor vilka återfinns i 
landsarkivet  i  Vadstena.  Dessa  har  primärt  bestått  av  bolagsstämmoprotokoll  i  vilka  även 
sockenstämman  återfinns,  samt  order  och  telegramböcker.  I  viss  mån  har  jag  även  studerat 
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räkenskaper, även om det inte framgår särskilt tydligt i resultatdelen. Vad avser bolagstämman råder 
samma källkritiska förhållande som gäller för Motala köpings kommunalnämnd medan det gällde 
att  vara än mer på sin vakt vad gäller  telegramböckerna.  Dessa beskriver ofta önskemål i  klart 
tendentiös riktning och inte minst vad avser telegram mellan före detta verkstadschefen Carlsund i 
riksdagen och Motala verkstad. Jag har i dessa fall valt att studera riktningen på konversationen och 
de  eventuella  spörsmål  vilka  i  förlängningen  kunde  få  direkt  betydelse  för  Motala  köpings 
stadstillblivelse. 
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Motala Verkstad och Motala stad 

Hur och varför blev Motala Verkstad en betydande del i fundamentet för Motala 
stads tillblivelse och framväxt 

Innovatörer och innovationer 

Efter att ha startat i blygsam skala och långsamt utvecklats genom ett ekonomiskt bekymmersamt 
1830-tal innebar 1840-talet en vändning för Motala verkstad. Orderböckerna började återigen fyllas 
och under den nya chefen Otto E Carlsund26 vände företaget blickarna ut mot världsmarknaderna. 
Carlsund var en betydande drivkraft både vad avser innovationsarbetet inom Motala verkstad och 
inom den politiska sfären. Om Baltzar von Platen var den som grundade Motala var Carlsund i 
högsta grad betydande i  de skeenden vilket ledde fram till  stadstillblivelsen 1881. Född 1809 i 
Karlshamn fick han en ingenjörsutbildning i  Karlskrona för flottans räkning. Då han sedermera 
fortsatte sina ingenjörsstudier i Lund spenderade han sina somrar som lärling och modellsnickare på 
Motala Verkstad. Efter en studieresa till Lund blev han vid återkomsten så som nämnts ovan chef på 
Motala verkstad den 17 februari år 1843, en befattning han innehade fram till 1870. Han fortsatte 
dock vara betydelsefull för trakten, eftersom han från 1870 fram till sin död 1884 var riksdagsman 
för Aska, Dals och Bobergs domsaga27 i  tvåkammarriksdagen.28 Vidare satt  Carlsund i  politiska 
utskott vilka behandlade det marina försvaret, till  vilket Motala verkstad var en stor leverantör. 
Som visionär och indirekt arvtagare till von Platens idéer anses Otto E Carlsund vara minst lika 
betydelsefull som stadens grundare för Motalas utveckling till ett betydande industrisamhälle.29 
I  telegramböckerna från 1870 och framåt finns kopior på åtskilliga bevarade brev och telegram 
vilka utbyttes mellan direktoriet på Motala Verkstad och Carlsund i riksdagen. Exempelvis, i mars 
1870 tillskrivs Carlsund med vädjan om anslag till tillverkning av fartyg och turbiner. Svaret kom 
en vecka senare med initierade förfrågningar om olika mått och vikter, varvid svar skickas upp till 
Carlsund. Processen utmynnande sedermera i att Motala verkstad fick en order från staten på de 
ovan nämnda ångfartygen samt tillhörande turbiner. 30   
Men 1843 övertog som nämnts ovan Motala verkstads ledning av Carlsund. Det ekonomiska läget 
för företaget  var då ytterst bekymmersamt och den nya direktören fick ägna stor del av den första 
tiden  åt  omorganisation.  Vissa  delar  av  produktionen  togs  bort,  andra  förändrades  medan  nya 
tillkom. Med Baltzar von Platens son, Baltzar Julius Ernst Von Platen,  som närmaste hjälpreda 
vidtogs en bred omorganisation.  För att  den överhuvud taget skulle bli möjlig krävdes dock en 
betydande ekonomisk hjälp från delägare och aktieinnehavare. I bolagsstämman 1843 noteras att 
intressenter till företaget varit nödgade att insätta 609 388 riksdaler för att väga upp förlusterna som 
1842  uppgick  till  364  388  samt  att  förse  Motala  verkstad  och  den  nya  ledningen  med 
investeringsmedel.  Det  skulle  i  denna  kontext  satsas  för  att  komma  ur  krisen  och  på  en 
bolagsstämma  den  3  juni  1843  angavs  riktningen  för  framtiden.31 Genom  nya  och  tekniskt 
framstående produkter skulle Motala Verkstad inte bara öka sin marknadsandel och därmed vinst 
utan  även  ligga  i  framkant  i  det  tekniska  avseendet.  Därför  företog  ingenjör  Fraser  en 
utbildningsresa till England under 1844 för att på plats studera den framstående brittiska industrin. 

26 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16453
27 Motsvarande området som i dag utgörs av Motala kommun samt Vadstena tätort. 
28 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/riksdagen/tv%C3%A5kammarriksdagen
29 Något som bevisas av att en av stadens gymnasieskolor är döpt efter honom, Carlsunds gymnasieskola. 
30 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, Telegram och Copiebok, 1870, B 2:5 A2 D1 B2
31 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 1 Bolagsstämmoprotokoll 1840-1844
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Av särskilt  intresse  för  Carslunds  studier  var  tillverkningen av  tunnplåt,  takplåt,  valsverk  samt 
propellrar.  Ångbåtar  hade  vid  denna  tid  börjat  utgöra  allt  mer  av  den  totala  marknaden  för 
fartygstillverkning och för att på ett korrekt sätt kunna överföra denna tillverkning och det tekniska 
kunnandet var det av hög vikt att tekniken för att kunna framställa ekonomiska och säkra ångpannor 
fördes över på de ansvariga på Motala Verkstad. Carlsund hade visioner om att Motala Verkstad 
skulle starta egen tillverkning av ångpannor och fartyg utan att för den skull behöva vara beroende 
av  tekniskt  support  och  patenträttigheter  från  Storbritannien.  Tillbaka  i  Sverige  och på  Motala 
Verkstad lärde sålunda Carlsund helt enkelt ut till sina närmast underlydande hur en bränslesnål och 
driftsäker ångpanna kunde tillverkas samt hur propellern måste vara beskaffad för att  garantera 
kraftöverföringen.32 Fullt  utvecklad  blev  dock  inte  denna  vision  förrän  1849,  men  redan  1844 
lämnade det första ångfartyget Motala Verkstad. Innan det fartyget blev en realitet hade Carlsund 
själv bekostat tillverkningen av en prototyp som redan året innan hade testats under så realistiska 
omständigheter som möjligt. Efter att det första serietillverkade ångfartyget lämnat Motala Verkstad 
1849 skedde två avgörande händelser för Motala Verkstads framgångar. Dels hade den ryska tsaren 
fått underrättelse om Motala Verkstads effektiva ångfartyg vilket ledde till att Ryssland inkom med 
en stor order. Under åren som följde blev Ryssland en stort marknad för Motala Verkstad även inom 
andra   områden.  Den  andra  händelsen  blev  att  trafiken  på  Göta  kanal  under  ett  antal  år 
intensifierades i väsentlig grad. Det ledde helt naturligt till att behovet av ångfartyg ökade vilket 
verkade i betydande positiv grad på orderingången på Motala Verkstad.33 Under perioden 1844-
1850 formligen bräddades orderböckerna och genom den tidigare omnämnda satsningen att  via 
teknik och tillverkning satsa sig ur krisen hade lyckats i flera viktiga avseenden. Orderböckerna 
fylldes34 med  beställningar, ekonomin blev allt bättre och därmed ökade behovet av arbetskraft. Då 
den geografiskt relativt lilla Motala verkstad socken inte tillnärmelsevis kunde förse fabriken med 
den arbetskraft den behövde söktes denna helt naturligt främst i närområdet. Motala köping hade 
precis inlett en svag men ändock synbar tillväxtprocess redan 1846 men efter 1850 är ökningen 
remarkabel.  Motala  Verkstad  sockens utveckling  mellan  1840-1850 är  närmast  explosionsartad. 
Motala verkstad nästan fördubblar sitt invånarantal under den tioårsperioden.35 Detta ledde till två 
avgörande händelser: 

Dels tvingade den ökande befolkningen i Motala verkstad socken fram ett nybyggande på de dittills  
glesbebyggda områden vilka låg emellan köpingen och socknen, och dels tvingades en del av de 
anställda på Motala verkstad att det vi idag skulle benämna pendla mellan köpingen och socknen, 
en färdväg på 2,5 kilometer enkel resa. Resultatet blev i sin tur att två avgörande fenomen uppstod: 

Motala köping och Motala verkstad kom geografiskt närmare varandra i både tid och rum eftersom 
bebyggelsen av de glesa omgivningarna ledde till kontakter mellan de bägge åtskilda platserna. Det 
ledde  i  sin  tur  till  att  kontakterna  genererade  avkastning  i  form  av  kommunikation  och 
handelsutbyte.  

Utvidgning och omorganisation

1852  hölls  bolagsstämma  och  enligt  protokollet  diskuterades  hur  den  framgångstrend  i  vilket 
företaget befann sig i skulle bibehållas och rent av ytterligare förstärkas. Stämman beslöt således att 
dels kraftigt utöka sina andelar i ett varv i Norrköping för att kunna ta del av djupare hamnar för 
tillverkning större ångfartyg bland annat till marinen.36 Även om, som kunnat konstateras tidigare, 
varvet på Motala Verkstad gick för högtryck och beställningarna var många och betydande saknades 
en avgörande faktor för att ytterligare kunna konkurrera med omvärlden. De skepp som byggts på 

32 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 1 Bolagsstämmoprotokoll 1840-1844
33 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 2 Bolagsstämmoprotokoll 1845-1850
34 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F3 BA Orderböcker  1850-1855
35 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D2 Mantalslängder Motala verkstad socken 
36 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 3 Bolagsstämmoprotokoll 1851-1855
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Motala verkstad kunde inte bli för stora helt enkelt därför att de inte kunde provas eller sjösättas  
annat än i den grunda (4,5 meter djupa) kanalen. Visserligen hade kanalen breddats just bredvid 
varvsbyggnaden intill kontorsdelen (något som syns än i våra dagar) för att kunna sjösätta fartyg 
med fören först men problemet var som sagt det grunda vattnet. En aktiemajoritet inköptes och 
varvet i Norrköping döptes om till Motala Varv. På platsen uppfördes plåtslageri, snickeriverkstad, 
kontorshus samt en stor anläggning för sjösättning av större fartyg. Detta innebar att produktionen 
ytterligare kunde öka samt att behovet av nyanställningar ökade. Även om ett fåtal inhämtades från 
Motala köping och Motala verkstad socken visar dokumenten att de allra flesta nyanställningar till 
Motala varv i Norrköping inhämtades i Norrköping med omnejd.37 

Vidare  sålde  Motala  verkstad  en  betydande  del  mark  vilken  låg  i  den  närmaste  omgivningen. 
Marken köptes till betydande del av rika invånare i Motala köping vilket senare skulle visa sig vara 
betydelsefullt för utvecklingen. En omedelbar och fullt synbar utveckling efter marken hade sålts 
var att en köpman i Motala köping byggde en handelsbod i nära anslutning till den färdväg vilken 
användes för att ta sig mellan köpingen och socknen.38 

Mot slutet av 1850-talet  skedde ytterligare en avgörande händelse, då utvidgades Motala varv i 
Norrköping  eftersom  Motala  verkstad  fått  en  betydande  order  från  Ryssland.  För  den  ryska 
marinens räkningen skulle bolaget tillverka åtta ångbåtar med upp till 290 fots längd. Detta skedde 
parallellt med att den civila svenska fartygsnäringens behov av båtar ökade. Sålunda tillverkades 
under denna period 23 ångfartyg vilka några i modifierat skick är i bruk ännu i våra dagar. Exempel 
på dessa är:  Wadstena,  Kung Sverker,  Polhem samt Amiral  Von Platen.39 När tillverkningen av 
ångfartyg omsider upphörde hade Motala verkstad tillverkat 378 fartyg, 800 ångmaskiner samt 1100 
ångpannor.

Arbetet med ångmaskiner, turbiner, propellrar och hållbara fartyg skedde med tekniska innovationer 
vilka uppmärksammades  i  utlandet  och  som redan nämnts  erhöll  Motala  verkstad  flera  pris  på 
internationella mässor. I Storbritannien hyllade regeringen Carlsund 1859 med  ett pris bestående av 
en kronometer med inskriptionen ”från den brittiska regeringen till kapten Carlsund”.40  

Då  ångfartygstillverkningen  fått  ytterligare  fart  på  tillverkningen  funderade  Carlsund  och  hans 
ledning på nästa steg i utvecklingen. Järnvägsbyggandet hade skjutit fart i mitten av 1800-talet och 
efterfrågan på lok började bli märkbar.  När kanalen hade byggts hade den svenska regeringen trott  
mer på kanalen som framtida färdväg än den mer moderna järnvägen, men utvecklingen både i 
omvärlden och sedermera Sverige tydde på motsatsen. Motala verkstad satsade helt  i  linje med 
denna  diskurs  på  tillverkning  av  egna  lok  och  1861  lämnade  det  första  tillverkade  loket 
verkstaden.41 Detta  döptes  till  Carlsund  och  levererades  för  SJ:s  räkning  till  Sundsvall.  Under 
perioden 1861 till  1890 tillverkade  Motala  verkstad  100 lok.  Lok och ångbåtar  hade varit  den 
primära  produktionen  inom vilken  den  speciella  motalapassningen  hade  rönt  stora  framgångar. 
Under den andra halvan av 1800-talet inriktades även en del av produktionen på olika tekniska 
konstruktioner  av  större  art.  Främst  broar,  men  även  andra  skrymmande  konstruktioner  hade 
kommit  att  växa  i  betydelse  för  Motala  verkstad.  Sålunda  tillverkade  företaget  kanalbroar, 
järnvägsbroar,  svängbroar  och  klaffbroar  såväl  för  import  som  export.  Andra  betydande 
konstruktioner var tak, kyrktorn, slussportar och lyftkranar.42  

Aktiebolaget Motala Werkstad AB

37 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F7 Personalhandlingar
38   Nerelius, Ragnar mfl. (1981)  Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 65-72
39 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F3 BA Orderböcker  1856-1860
40  Söderberg, Sten mfl. (1967). Aspekter och Fakta - En presentation av Motala Verkstad Motala sid 14

41 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 5 Bolagsstämmoprotokoll 1861-1865
42   Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 3 sid 35

 
17   



Som vi sett hade åren mellan 1840 till 1860 varit gynnsamma för Motala verkstad. Konjunkturerna 
både inrikes och utrikes hade varit goda och en allt mer expanderande och växande industrialism 
hade verkat för en positiv utveckling inom Motala verkstads tillverkningsområde. I linje med detta 
hade Motala verkstad försett marknaden med det som efterfrågades men även satsat offensivt på 
nya produkter för delvis nya marknader.  Men åren 1860 och framåt innebar en försvagning av 
konjunkturläget och för första gången märktes en svag men tydlig nedgång för Motala verkstad. 
För  att  möta  framtida  svårigheter  och  för  att  ytterliga  modernisera  företaget  beslutades  det  att 
Motala  verkstad skulle  omorganiseras  till  att  bli  ett  aktiebolag.  I  revisionsberättelsen av 186343 
skriver  revisorerna,  friherre  Åkerhjelm och kapten Arnell  att  det  solidariska risktagandet  skulle 
upphöra och att bolaget skulle drivas skötas i enlighet med  aktiebolagslagarna av 1848.44 Syftet 
med detta var enligt revisorerna att via aktiebolaget söka en mängd delägare vilket skulle gynna ett 
ökat innovativt arbete eftersom fler intressenter delade riskerna. Detta skulle i sin tur  leda till ett 
ökat intresse för vad som producerades av företaget och därmed på sikt kunna öka produktionen. 
Motala verkstad hade nämligen 1863 för första gången sedan 1843 fått avskeda  anställda på grund 
av den svaga orderingången. 

Företaget gick på lite lägre kraft under de därpå följande åren innan  omorganisationen kom 1866, 
då det nya aktiebolaget  bildades.  Den 20 juni 1866 bildades på en extra bolagsstämma Motala 
Mekaniska Werkstad AB, med 40 röster emot 1. De delägare vilka satt i bolagsstyrelsen erbjöds att 
teckna  aktier  i  det  nya  bolaget  med  5000  riksdaler  vardera.  Sålunda  grundades  bolaget  på  ett 
aktieinnehav som gick  upp till  3  miljoner  riksdaler,  fördelat  på 600 aktier  vardera värda 5000 
riksdaler. Carlsund var fortsatt verkstadschef och högsta styrelsen bestod av Ordförande friherre 
Manderström,  samt  ledamöterna  Reuterswärd,  Davidsson,  Dickson  samt  i  egenskap  av 
överingenjör,  Carlsund, verkstadschefen.45 Därmed hade dem i stora drag lyckosamma perioden 
mellan  1840-1866 resulterat  i  ett  modernt  aktiebolag som genom innovationer  och framåtriktat 
arbete stod rustat att möta framtida utmaningar. Innovatörer som Von Platen, Daniel Fraser hade 
genom banbrytande idéer samt skickliga medarbetare skapat innovationer som  sammantaget skapat 
ett  världsberömt  företag  känt  för  tekniska  nymodigheter  och  skickligt  utförda  arbeten.  Den  så 
kallade  Motalapassningen46 blev  ett  uttryck  för  tekniskt  insatta  runt  om i  Sverige  och  även  i 
utlandet. 

Arbetarna  skapade  dock  inte  enbart  framstående  resultat  inom  produktionen,  de  byggde  även 
tillsammans med företagsledningen upp en platsspecifik kultur inom Motala Verkstad socken. Vid 
ingången  av  1840  då  verksamheten  som tidigare  nämnts  sköt  fart  hade  Motala  verkstad  176 
verkstadsarbetare under kontrakt. Dessa var fördelade enligt följande: 

16 snickare, 36 smeder, 18 plåtslagare, 50 filare, 20 svarvare samt 36 gjutare. Sommartid tillkom 24 
personer vilka titulerades utearbetare, de skötte området kring verkstaden och dess boningshus, det 
vi  idag skulle kalla parkarbetare eller  vaktmästare. Alla kontrakterade arbetare hade tillgång till 
husrum för sig och sina familjer, och företaget stod dessutom för ved under vintertid. Ordinarie 
arbetstid uppgick då till 13 timmar per dag.  De ovan beskrivna tekniska innovationerna kombinerat 
med goda konjunkturer medförde kontinuerligt behov av ny arbetskraft och 1850 hade de anställdas 
antal ökat till 452, således betydligt mer än en fördubblad skara anställda.47 Det medförde i sin tur 

43 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 5 Bolagsstämmoprotokoll 1861-1865
44 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aktiebolag
45 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 6 Bolagsstämmo och styrelseprotokoll 1866-1868
46 Ett uttryck för att de anställda på Motala verkstad var skickliga på att utföra millimeterprecisa arbeten
47 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D 1B Förteckning över personal 1850 
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att bolaget byggde nya bostäder och att befolkningen trängdes i socknen. Dessa var i behov av 
förnödenheter, skola och själavård i form av präst. Prästen var central i socknen eftersom han från 
predikstolen  inte  bara  förmedlade  guds ord utan  även informerade  om vad som tilldragit  sig  i 
världen. Skolan i  verkstadsområdet bidrog dock sedermera till  att  läskunnigheten ökade och att 
prästen därmed fick konkurrens inom nyhetsförmedlingens domäner. 

Specialisering och utträngningseffekter 

1855  hade  företaget  vuxit  så  pass  att  verkstadschef  Carlsund  såg  sig  föranledd  att  förändra 
lönesystemet.  Fram till  dess hade den monetära delen av lönen hållits  på en tämligen låg nivå 
medan naturadelen var betydande. Mer än hälften av lönen erhölls i denna kontext således i form av 
livsmedel,  bränsle,  husrum och  annat  som hörde  livets  nödtorft  till.  Detta  var  enligt  Carlsund 
bekymmersamt ur två perspektiv. För det första innebar naturasystemet betydande svårigheter att 
rätt  värdera  olika  former av  arbete.  Ett  monetärt  upplagt  lönesystem skulle  medföra betydande 
möjligheter för driftiga och skickliga arbetare att klättra på karriärstegen och det skulle således 
innebära en morot för arbetarna. Flit och skicklighet skulle således betala sig i form av konkreta och 
tydliga löneförhöjningar. För det andra innebar den stora naturadelen av lönen att olika arbetare inte 
kunde jämföras och det således inte gick att värdera olika skicklighetsområden. En svarvare hade 
exempelvis som regel ett svårare arbete att utföra än en snickare. Med en ren pengalön gick det 
enligt Carlsund att på ett smidigare sätt mäta och bedöma olika nivåer av yrkesskicklighet. Det 
skulle således löna sig att vidareutbilda sig och lära sig mer tekniskt avancerade yrkesområden, 
vilket skulle medföra en rörlig arbetskraft som hade nyfikenhet och möjlighet att avancera och gå 
vidare. Lönen höjdes med samma belopp som det beräknade värdet av de naturaersättningar som 
tidigare utgått från företaget, samt att lönerna ökade med 25%. Från 1855 fick således arbetarna och 
dess familjer börja betala marknadsmässiga hyror, inhandla specerier samt sörja för ekonomin inom 
hushållen helt på egen hand. Detta medförde ett steg bort från det tidigare paternala brukssystemet 
med fabriksägaren som den goda försörjaren vilken skyddade och sörjde för de anställda från vagga 
till grav. Den enskilda arbetaren gavs således mer makt över sitt eget liv och maktrelationen mellan 
anställd och ledning berördes helt  naturligt  av detta.  Om vågskålen dittills  tydligt vägt över på 
ägarens sida möjliggjorde lönesystemets förändring att en utjämningsprocess kunde inledas. 48

Denna  utjämningsprocess  underlättades  även  av  att  olika  former  av  kommunikationer  men 
omvärlden ökade i takt med moderniseringar och innovationer. Brukssamhället var på sitt sätt som 
tidigare  nämnts  långt  före  sin  tid  och  närmast  går  de  att  jämföras  med  små  folkhem  i 
miniatyrformat. Trygghet i form av livsmedel och bostadsförsörjning, samt tillgång till kyrka, vård 
och skola medförde en för den här tiden relativt sällsynt levnadsstandard rent materiellt, men den 
innebar även en slags utträngningseffekt. Det samhälle vilket byggdes upp kring Motala verkstad 
kan åtminstone under perioden fram till  förändringen av lönesystemet beskrivas som slutet  och 
homogent. Återväxten i arbetskraften tryggades i hög mån inom arbetarnas familjer, sönergick i 
samma fotspår som och efterträdde fadern.  Från och med 1827 fick dock årligen sex elever på 
verkstadsskolor runt om i landet vilka visat hög skicklighet möjlighet att arbeta ett år på verkstaden 
i Motala efter avslutade verkstadsstudier. Somliga av dessa stannade kvar och bidrog till ett visst om 
än litet inflöde till socknen utifrån. Dessa praktikanter, vilket skulle vara den rätta benämningen på 
dem idag, erhöll en halv lön jämfört med de fast anställda och tilldelades en bädd i sovsal, samt tre 
mål mat om dagen på föreningshusets marketenteri. 49

Mellan 1827, då Motala köping öppnade postkontor, och 1864 bestod den enda kontakten i egentlig 

48 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 3 Bolagsstämmoprotokoll 1851-1855
49   Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 3 sid 46
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mening mellan köpingen och socknen postkärran vilken två dagar i veckan delade ut post i Motala 
Verkstad socken. Som tidigare beskrivits började dock en viss pendling till socknen märkas under 
konjunkturuppgången  1840,  men  då  det  endast  gick  att  promenera  till  köpingen  och  en  viss 
territoriell fiendskap fanns skedde ingen egentlig kontakt mellan människorna utanför arbetstiden 
på  Motala  verkstad.  1864  skedde  dock  en  betydande  förändring.  Då  inrättades  reguljär 
färjeförbindelse mellan köpingen och socknen. Ångslupen Hulda trafikerade sträckan Motala hamn-
Borenshult  slussar  och  det  noteras  i  protokoll  från  Motala  köpings  styrelse  att  torghandeln  i 
köpingen fick utökas och att allt fler började att söka tillstånd både för torghandel men även för 
brännvinsförsäljning. Det förhåller sig således på det viset att ökad population i socknen skapade en 
uträngningseffekt  vilken  i  sin  tur  föranledde  ökad  kontakt  människor  emellan.50 Tekniska 
innovationer skapade möjligheter till en effektivare och snabbare kommunikation och kontakt och 
innovationerna skapade således ett fundament för kontaktytor vilka föregick processen vilket ledde 
till stadens tillblivelse. 

Utflyttning  och förändringar inom arbetskraften kompetensområden

Modernisering  av  produktionen  och  det  monetära  lönesystemet  effektiviserade 
tillverkningsprocessen vilket medförde en ökad produktion och avkastning. Det tekniska kunnandet 
steg  och  Motala  verkstads  produkter  tillmättes  ett  högt  erkännande  för  kvalitet  och  tekniskt 
raffinemang. Men effektiviteten och lönsamheten drev upp kravbilden på den enskilde arbetaren 
och medförde en bortträngningseffekt. De enskilda individer vilka inte motsvarade kravbilden blev 
utslagna och det medförde som regel en social och ekonomisk katastrof för denne själv samt hans 
familj. Inom Motala verkstad socken ökade utgifterna till fattigvård markant nästan parallellt med 
förändringarna  inom  bolaget.51 I  Motala  köpings  protokoll  ökar  från  1850  och  framåt  antalet 
människor vilka erhöll fattigvård något som bör kunna vara ett tecken på att somliga verkstadsbor 
sökte sig bort från socknen in till  köpingen. ”Druckna och oregerliga” ungkarlar noterades öka 
under  1860-talet52 och dessa steg i  antal  i  takt  med att  köpingen växte.  Slutsatsen bör  i  denna 
kontext bli att  effektiviteten och specialkompetensen hos arbetarna på Motala verkstad gynnade 
somliga medan den helt tydligt trängde undan en del människor. Dessa blev i värsta fall lösdrivare 
och uteliggare, men en del fick arbeten inom en del småfabriker vilka började växa fram främst i 
områden  alldeles  utanför  köpingen  kring  1860  och  framåt.53 
Arbetarna slet hårt i verkstäderna under 1800-talet. 1850 arbetade verkstadens anställda 13 timmar 
om dagen måndag till lördag med endast en kort lunchrast samt aftonvardsrast (kvällsmat). Denna 
belastning ledde till  att  somliga män dog i tidig ålder och socknen lät  bygga ett  särskilt hus åt 
änkorna och deras barn. I de så kallade änkehusen fick änkorna bo i trånga rum under två år under 
vilken  tid  de  måste  se  sig  om efter  nya  bostäder.54 En  betydande  inflyttning  till  köpingen  av 
ensamstående kvinnor under 1860-talet bör påvisa att några av dessa var verkstadsänkor, vilka sökte 
sig en ny tillvaro i Motala Köping.55 Motala verkstad sockens ledning var fram till förändringarna 
under mitten av 1850-talet måna om att tillse att de anställda hade det tryggt och ordnat men släppte 
en aning på detta i takt med specialiseringen tilltog. Ett efter ett av de sociala välfärdsåtgärder vilka 
kännetecknade den tidiga bruksorten försvann eller konkurrensutsattes av arbetarna själva. Det som 
behölls var en viss sjukkassa och begravningsstöd medan resten av det vi idag skulle kalla social 
välfärd fick ombesörjas av de anställda. Resultatet av detta blev en omfattande process inom vilken 
arbetarna  organiserade  sig  och  1800-talets  framväxande  folkrörelser  fick  grogrund  även  inom 
Motala  verkstad  socken.  En process  vilken  verkstadens  specifika  kultur  skapat,  först  ett  social 

50   Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 2 1840-1875 Motala sid 44
51 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 4 Bolagsstämmoprotokoll 1856-1860
52 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
53 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
54   Antonsson, Ingemar mfl. (1990). Motala Verkstad, Svensk verkstadsindustris vagga Del 2 1840-1875 Motala sid 51
55 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
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ansvarstagande med trygghet och bildning vidare mot en individuellt specialiserad yrkestillhörighet 
och självständigt ansvarstagande, hade resulterat i en ny generation arbetare vilka kunde läsa, skriva 
och hade förmågan till organisation och förhandling. Arbetarna organiserade sig främst genom att 
anordna olika former av kulturella och inte minst festliga inslag. Från 1866 och framåt ansvarade 
till  exempel arbetarna för de traditionella festligheterna i  samband med pingst och midsommar. 
Fram till dess hade företaget ansvarat för dessa högtiders firande, vilket dämpat festivern något. När 
arbetarna tog över blev det festligare i ordets rätta bemärkelse, och dessvärre spårade det vid flera 
tillfällen  ur  rejält.  I  bolagstämmoprotokollen  talas  det  upprört  om  det  gudlösa  beteendet  vid 
midsommarfirandet.56 Festivern  spred  sig  även  till  samtliga  avlöningslördagar,  och  efter  att 
ångbåtstrafiken inletts mellan Motala köping, verkstaden och Borenshult slussar tilltog festandet. 
Inte  sällan  utbröt  vilda  slagsmål  då  överförfriskade  verkstadsbor  invaderade  köpingen  på 
lördagskvällarna. Målet för dem var gästgivargården intill Motala ström, men de hann sällan längre 
än  till  att  kliva  av  båten  innan  oroligheterna  utbröt.  I  Motala  köpings  protokoll  talas  det  om 
verkstadsbor springandes i full flykt utmed kanalen tillbaka till socknen om lördagsaftnarna”.57 Ett 
kontaktutbyte mellan köpingen och socknen, således, om än inte i särskilt positiv mening.  En mer 
positiv verksamhet var att arbetarföreningen anordnade musikkörer, föreläsningar och inrättade ett 
bibliotek. Musikkören spelade oftast på bolagsevenemang inom socknen men vid ett tillfälle även 
på gästgivaregården i Motala köping. Bolaget överlät ansvaret till stora delar på arbetarna själva och 
ingrep  egentligen  endast  om  det  på  något  sätt  antogs  vara  skadligt  för  verksamheten  inom 
verkstadens  produktion.  Sålunda  tvingades  de  att  dra  in  tillståndet  för  midsommar  och 
lördagsfirandet.  Bolagsledningen  såg  även med misstänksamhet  mot  ett  alt  mer  flitigt  politiskt 
organiserande bland arbetarna och då detta hotade bolagets intresse ingrep företaget mot detta. Det 
tycks  således  som  att  bolagsledningen  å  ena  sidan  kunde  ha  överseende  med  att  arbetarna 
organiserade  sig  inom områden  som inte  stod  i  motsatsförhållande  till  företagets  diskurs  eller 
önskade riktning medan de inte tolererade något som på något sätt hotade ovan nämnda diskurs. 
Exempelvis plockades en del litteratur bort från hyllorna på arbetarnas bibliotek och stämplades 
som oönskad.58 Tyvärr står ej titlar på böckerna att finna i källmaterialet.  

Den allt  mer  offensiva  arbetarstyrkan tog  betydligt  större  risker  i  krav  på arbetsgivaren,  vilket 
medförde  att  somliga  av  dem gick  över  gränsen och  avskedades.  Detta  ledde  i  sin  tur  till  att  
köpingen fick ta del av yrkeskompetent arbetskraft. Reservdelsverkstäder och små fabriker hade 
börjat växa upp i området mellan kanalen och strömmen och dessa var  i behov av arbetare med 
yrkeskunnighet.   Vissa  av  de  från  Motala  verkstad  socken  utflyttade  sadlade  sedermera  om i 
köpingen. En del hade visst kapital och startade egna företag medan andra satsade på att bygga egna 
bostäder och handelsbodar. Det hade således uppkommit en liten rotation av arbetskraft och därmed 
boende i Motala verkstad. Medan de flesta stannade kvar och inordnade sig i tingens ordning, och 
ingick i den nya organiserade arbetskraften valde ett fåtal att söka sig vidare, medan ytterligare ett  
fåtal helt enkelt tvingades bort.59 Som tidigare nämnts hade Motala verkstads arbetskraft fram till 
specialiseringen i produktion och organisation varit tämligen homogen, med en betydande grad av 
tillväxt ifrån arbetarna egna familjer. Denna specifika återväxt förändrades från och med 1860-talet 
då en stor del av nya arbetare hämtades från andra bruksorter eller från grannstäderna Linköping 
och Norrköping. I böckerna över inflyttade till Motala verkstad socken är de två sist nämnda klart 
överrepresenterade, både vad avser verkstadsarbetare och kontorsanställda. Motala verkstad hade ju 
delar  av  tillverkningen  i  Norrköpings  varv  och  en  del  av  nyanställningarna  härrör  med  stor 
sannolikhet  från  det  samarbete  vilket  förenade  de  bägge  företagen.  Kompetent  arbetskraft 

56 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 6 Bolagsstämmoprotokoll 1866-1868
57 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
58 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 6 Bolagsstämmoprotokoll 1866-1868
59 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 5 Bolagsstämmoprotokoll 1861-1865 samt Motala 
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strömmade således in till Motala verkstad medan en viss del även lämnade den.60 Om vi utgår från 
att köpingen erhöll en viss del av den senare kategorin torde densamma i stor grad ha gynnats av 
den ovan nämnda rotationseffekten. Det som moderna företagare och ekonomiska experter titulerar 
”spillovereffekter” kan således i denna kontext ha påverkat Motala köpings utveckling till stad. En 
ökande  befolkning  i  köpingen  ställde  krav  på  organisationen  för  densamma  vilket  medförde 
nybyggnation och geografisk utbredning av köpingens område. 

Järnvägen binder samman verkstaden med köpingen och Carlsund blir riksdagsman

Två saker skedde i början av 1870-talet vilka var av vikt för den fortsatta utvecklingen för Motala 
verkstad, socknen och köpingen. Först lämnade Otto E Carlsund sin tjänst på Motala verkstad för 
att ägna sig åt riksdagsarbete. Även om han som konstaterats var fortsatt betydelsefull för trakten 
och fabriken även framgent torde det inte ha varit en enkel uppgift för bolaget att ersätta honom. 
Hans betydelse som innovatör och förebild på verkstaden kan inte överskattas. Rent specifikt för 
företaget  gick  en  ledarperson  förlorad  men  den  ersattes  av  vad som i  moderna  ordalag  skulle 
benämnas  som lobbyist  i  maktens  korridorer.  Motala  verkstad  fick  i  denna  kontext  således  en 
central man placerad i hjärtat av maktens korridorer. Carlsund förmedlade via sitt arbete i riksdagen 
kontakter mellan olika stater, olika internationella företag och inte minst militära institutioner och 
Motala verkstad.61  

Det andra som skedde var att järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby byggdes och leddes genom 
både  socknen  och  köpingen.  Carlsunds  egen  patenterade  ångpanna  var  betydelsefull  för 
utvecklingen av den svenska  järnvägen,  genom att  den möjliggjorde kraftigare lok med större 
dragkraft  och högre  effektivitet.  Efterfrågan på  loken var  enorm och ledde till  efterfrågan och 
tillväxt. Både köpingen och socknen hade investerat i järnvägsbygget vilken fram till 1879 drevs i 
privat ägo.62 Även om satsningen gick fel  rent ekonomiskt hade den avgörande betydelse inom 
främst två områden. Dels knöt den samman köpingen och socknen och möjligheterna till pendling 
blev snabbare och effektivare.  Handelsutbytet  mellan köpingen och socknen ökade och därmed 
skapades fundamentet för dagliga kontakter. Dels blev den betydelsefull på fraktområdet. På Motala 
verkstads bangård byggdes en ny järnvägsbro och transporter till och från fabriken underlättades 
betydligt. Innan dess hade bolaget fått transportera produkter och ta emot gods sjövägen, vintertid 
genom släde. Då verkstaden börjat tillverka stora skrymmande produkter som brofundament, torn 
och  andra  järnkonstruktioner  var  fraktsituationen  bekymmersam,  och  många  gånger  blev 
produkterna nedmonterade till småstycken för att kunna fraktas till kunderna. Bolaget fick då skicka 
iväg montörer vilka hade till uppgift att montera ihop det skrymmande till en enhet igen, något som 
både blev kostsamt och dränerade fabriken på viss manskap under långa perioder.  Ett eskalerande 
orderinflöde  och  en  ökad  takt  på  leveranser  medförde  en  klar  fördel  för  Motala  verkstad  i 
konkurrenshänseende  och  produktionen  kunde i  detta  hänseende  ytterligare  effektiviseras.  Med 
järnvägsräls  som  ledde  via  stambanan  Hallsberg-Motala-Mjölby  medelst  stickspår  till 
tillverkningslokalerna  intill  Göta  Kanal  knöts  Motala  verkstad  närmare  omvärlden  och  i  den 
meningen blev således järnvägen betydelsefull för den fortsatta utvecklingen i området. 63

En avgörande situation uppstod nästan parallellt med att staten övertog järnvägssträckan Hallsberg-
Motala-Mjölby  1879.  Även  om  driften  på  Motala  verkstad  gick  för  högtryck  och  de  många 

60 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D 2B Förteckning över personal 1860-1865 
61 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, Telegram och Copiebok, 1870, B 2:5 A2 D1 B2
62 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:2 1872-1878 samt  Landsarkivet Vadstena, AB Motala 

Verkstad, 00891 A1 11 Bolagsstämmoprotokoll 1872
63 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 14 Bolagsstämmoprotokoll 1875
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beställningarna  gav  behov  av  ytterligare  nyanställningar  drabbades  bolaget  av  ekonomiska 
svårigheter.  Aktieägarna  hade  noterat  företagets  lysande  resultat  och  började  att  kräva  ut 
vinstandelar i form av reda pengar. Flera av dessa aktieägare hade tillsammans med burgna och 
solventa medborgare i Motala köping satsat och investerat betydande summor i järnvägen, summor 
som de  visserligen  räddat  genom att  sälja  aktierna  i  god  tid  innan  konkursen,  men  viljan  till  
ekonomiskt risktagande verkade tryta. Motala verkstad befann sig vid ingången av 1880-talet i den 
märkliga  situationen att  vinsterna  ökade,  orderböckerna  fylldes  men att  konkursen  var  hotande 
nära.64 Detta skedde samtidigt som Motala köping fick igenom sin ansökan om stadsrättigheter. 
Industrier som bryggerier, spikfabrik, textilindustri och mindre smedjor gick för högtryck inne i 
köpingen, befolkningsantalet ökade och den organisatoriska viljan till utveckling återgavs vid varje 
styrelseprotokoll.  Motala  blev  sedermera  stad  1881  och  som  första  åtgärd  vid  första  mötet 
beslutades om en reguljär telegrafförbindelse mellan staden och Motala verkstad socken. 

 Hur märktes de spridningseffekter vilka möjliggjorde Motala köpings 
stadstillblivelse? 

Liten by stadd i förändring

Som redan avhandlats började en positiv utveckling på de demografiska siffrorna avseende Motala 
köping  bli  klart  synlig  i  början  av  1850-talet.  Innan  hade  köpingen  i  geografisk  mening  varit 
tämligen obetydlig, med ett litet torg nära förbundet med hamnen, där godsfartyg ofta inte ens lade 
till, eftersom de primärt hade Motala verkstad som destination. De båtar som stannade en kortare 
stund var små kryssningsbåtar som gick längs kanalen  med välbärgade turister som passagerare. I 
protokollen beskrivs hur köpingens ordningsmakt hade vissa besvär med att hålla fattiga tiggande 
borta från turisterna som strosade längs Bispmotalagatan upp mot kyrkan intill torget. De fattiga 
trakterades dessutom med billig öl från de tre små krogarna i hamnområdet, vilka konkurrerade 
med den finare Gästgivaregården. Ölet var starkt och såldes till mycket humana priser vilket ledde 
till  fylleri och allmänt stökigt uppträdande stundtals.65 I protokollen avhandlas frågan om varför 
priserna hålls så låga och vilka åtgärder som lämpligen bör vidtagas. Det märkliga förhållandet 
rådde ju att ölen var billigare än maten och att en del fattiga valde att lägga slantarna på ruset hellre 
än maten.  Genomgående i protokollen för köpingen märks två motsatseffekter tydligt under den 
undersökta  perioden.  Dels  utvecklades  köpingen  administrativt,  affärsmässigt,  industriellt  och 
befolkningsmässigt men samtidigt ökade utgiftsposterna för sociala insatser genomgående under 
perioden.  De  flesta  sociala  insatser  har  alkohol  och  fattigdom  som  gemensam  nämnare  och 
framgången gav i denna kontext en tydlig utträngningseffekt där de som inte av olika orsaker kunde 
följa med i den nya tidens tempo slogs ut på ett tämligen flagrant sätt. Vidare stäms olika typer av  
ordningssyndare till nämnden för att förklara sig i diverse olika ärenden. De har det gemensamt att 
de  har  öknamn som exempelvis  China-Lasse,   Fisk-Hansson och Öl-Svensson och ofta  har  de 
anklagats för lösdriveri, störande av ordningen och att inte ha ett ordnat arbete. Det tycks som om 
dessa herrar tämligen uteslutande tillhörde det som vi idag skulle kalla för ”A-laget”. Även änkor 
och fattiga mödrar stämdes inför nämnden och uppmanades att söka ordnad sysselsättning.66   

Köpingen avgränsades norrut vid platsen där centrum idag angränsar mot stadens genomfart, det 
som kallas Urban Hjärnes väg. Där fanns en liten gränsstation omsluten av gärdesgårdar för att 

64 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 A1 19Bolagsstämmoprotokoll 1880 
65 Engberg, Magnus. (2011). Från och Till Motala Motala: Motala  sid 16
66 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
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kontrollera  in  och utförsel  av varor  och  att  inte  djur  från angränsande gårdar  letade sig in  till 
köpingen. I protokollen benämns den som svintullen. Söderut gick gränsen straxt bortom hamnen 
där gästgivaregården låg, i väst gick den nedanför den ovan nämnda nordliga gränsen och i öst gick 
den vid Motala Ström på andra sidan Göta kanal, halvvägs till Motala verkstad socken. Runt dessa 
avgränsningar låg fyra större gårdar, Bondebacka, Duvedal, Hårstorp och Charlottenborg. Ägarna 
till dessa gårdar levererade  varor till torghandeln i både köpingen och socknen, i konkurrens med 
angränsande byar och städer som Vadstena och Skänninge.67 På Charlottenborgs ägor låg ett slott 
vilket i begynnelsen byggts som förläning från kung Karl den X till generalen Ludwig Wierich 
Lewenhaupt68. Under tiden 1843-1849 bodde för övrigt Motala verkstads förste ingenjör, Daniel 
Fraser på slottet.

Små förändringar 

Konkurrensen med Motala verkstad socken och grannarna Vadstena och Skänninge ledde till  en 
början till att handel och verkstäder gick mycket trögt inom köpingens gränser. Torget stod tomt och 
i  den  mån  handel  alls  förekom  bedrevs  den  då  köpingborna  handlade  direkt  från  fartyg  som 
stannade  till  i  hamnen.  Det  rörde  sig  till  stora  delar  om fisk  och  torrvaror.  Inflyttningen  var 
marginell  och de köpstarka personer  som satsade på den nya  köpingen gav i  hög grad upp då 
lönsamheten uteblev. Varannan lördag höll socknen torghandel torghandel och då fick köpingens 
invånare promenera dit för att inköpa förnödenheter. Ett sätt för köpingen att konkurrera var att 
införa en extra torgdag, nämligen onsdagar.  Med trots dessa åtgärder märktes endast ett  knappt 
uppsving för affärsverksamheten.  
Då det beslutades om en så kallad municipalstyrelse för köpingen, 1845 började en tid av viss 
struktur och ordning. Möten hölls på mer reguljär basis och en vilja till förändring började skönjas. 
Detta  skedde  nästan  parallellt  med  Motala  verkstads  konjunkturuppgång  med  start  1840  och 
föregick den ökade folkmängd som med start 1850 tydligt syns i protokoll och folkräkning.69 I de 
områden vilka låg mellan verkstaden och köpingen låg tomter vilka inköptes både från köpingen 
och  från  verkstaden  och  där  byggdes  en  del  bostäder.  Inom själva  sockenområdet  räckte  inte 
fastigheter, tomter och hus till.  I vissa hus trängdes ett fyrtiotal arbetare i trånga enrummare och de 
tvingades att både arbeta och sova i skift.70  Yrkesspecialisering samt bostadsbrist skapade en effekt 
inom vilken fattiga och arbetslösa arbetare sökte sig till köpingen. Protokollen visar ökade utgifter 
för fattigvård och hus köptes in vilka användes för ändamålet att skapa tak över huvudet för de 
fattiga. Men även arbetare som inte fick plats inom socknen sökte sig till köpingen för att finna 
bostad. Den ökade inflyttningen innebar även krav på köpingen att inrätta skola och utöka antalet 
anställda  inom ordningsmakten.  Den lilla  köpingen blev  alldeles  för  trång  för  att  inrymma ett 
växande invånarantal och köpingen började köpa mark av gårdsägarna runt omkring. Det skedde 
emellertid i relativt blygsam takt och under 1850-talet fram till 1863 då municipalstyrelsen ersattes 
av kommunalnämnden i enighet med 1862 års kommunallagar,  var förändringstakten påfallande 
låg.71

Således  kvarstod  under  perioden  1850-1863  många  av  de  bekymmersamma  bristerna  i  Motala 
köping.   Även  om  det  som  beskrivits  ovan  gjordes  betydliga  framsteg  gav  Motala  köping 
fortfarande ett oorganiserat intryck. Gatorna var exempelvis inte stensatta och svin annat kreatur 
kunde ses runt tomtgränserna. Men servicenäringar som sprungit ut ur verkstadens ökande behov 
medförde trots allt en liten förbättring. Små handelsbodar uppfördes, de två viktigaste var den som 
låg intill hamnen och den alldeles där gångvägen mot verkstaden inleddes, verkstäder och smedjor 

67 Nerelius, Ragnar mfl. (1981)  Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 74
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69 Nerelius, Ragnar mfl. (1981)  Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 117
70 Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F1 Fastighetshandlingar
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började  inleda  verksamheter  inom köpingens  gränser.  Skola  och  läkarstation  byggdes  upp  och 
tomma  tomter  bebyggdes  i  allt  högre  omfattning  och  i  raskare  takt.  1856  arrrenderades  allt 
omgivande fiskevatten ut till högst bjudande intressenter och året efter grusades de flesta gator i 
köpingen. 1860 inrättades den stora speceriaffären G O Flodin och Co, vilken i viss mån kom att bli 
köpingbornas alldeles egna affär, skild från socknens intressen. Den låg placerad intill hamnen och 
kom att konkurrera ut den som låg på platsen innan. 

Kommunalnämnden 

Då kommunalnämnden höll sitt första sammanträde den 16 januari 1863 valdes bryggaren Abraham 
Rosendahl  till  dess ordförande.72 Han drev bryggeriet  intill  Motala  ström vilket tillverkade ölet 
Motala-pilsner i konkurrens med socknens egna ölsort. Belysande nog var att hans första ärende 
vilket klubbades som bifallet, att Motala skulle ansöka om att få tillstånd för egen utskänkning av 
alkoholhaltiga drycker. Vinsterna skulle gå till  skolan, polisväsendet och fattigvård. Redan 1864 
kunde  köpingen  bilda  brännvinsbolag  och  det  kom  att  bli  framgångsrikt.  Köpingens  eget 
”systembolag” gick exempelvis 1866 med en vinst som uppgick till 11 500 riksdaler. Pengarna gick, 
bortsett från det som nämnts ovan, även till att finansiera en brandförsvarskår.73   Denna kom att 
effektiviseras under en rad år fram till 1876 då den sista protokollförda förändringen kan noteras.74

1867 avskaffades den så kallade svinfogden vilken hade till uppgift att se till att köpingens djur 
hölls på plats. Denne behövdes inte längre eftersom köpingen nu var fri från djur inom dess gränser. 
Vidare  införskaffades  samma  år  fotogenlyktor  till  köpingens  centrala  delar.  Från  1865  var 
köpingens styrelse även aktiv bostads och tomtköpare, och gränserna började utvidgas. Betydande 
arealer från två av de angränsande gårdarna, Hårstorp och Charlottenborg inköptes och vidaresåldes 
till  hugade  spekulanter.75 På  området  Charlottenborg  anlades  således  textilfabrik,  bryggeri, 
spikfabrik  samt  tändsticksfabrik.  De  senare  nämnda  hade  betydande  affärer  med  socknen  och 
Motala verkstads fabrik och viss arbetskraft lämnade verkstaden för att arbeta inom någon av dem. 
Många ärenden i kommunalnämndsprotokollen åren 1863-1871 rör utbyggnad och trångboddhet. 
Trångboddheten ledde till komplikationer som sjukdomar samt sanitära och hygieniska olägenheter. 
1868 fattades  beslut  om en ny byggnadsordning där  renhållning  för  första  gången var  i  fokus. 
Sålunda  beskrevs  det  hur  gator  ska  renhållas  och  hur  avträde  och  träck  skulle  handhas.  Träd 
planterades utmed gatorna. Den 31 augusti föreskrevs nämligen på ett kommunalnämndsmöte att 
träd främjar renlighet och ger ett trevligt utseende. Inom parentes kan sägas att Motala fortfarande 
är känt som staden med de höga popplarna76. Det återfinns även en hänvisning till detta i ett av 
centrums  gatunamn,  Poppelgatan,  vilken  förbinder  kyrkan  med  kommunhuset  i  det  moderna 
Motala. 
Kommunalnämndens protokoll  från dess möten mellan 1863-1871 visar  att  handeln var stadd i 
förändring  och  utökande.  Många  ärenden  berörde  ansökan  om  tillstånd  för  handel  och  dess 
lokaliseringsfrågor. Det tycks som ekonomin blomstrade och att allt fler enskilda näringsidkare ville 
prova lyckan i köpingen. Under de åren som ovan nämnts ges sålunda tillstånd till handelsbodar, 
torghandlare, hotellprojekt, restaurangnäringen och inte minst krogar. Nästan vartannat ärende tycks 
vara krogar och utskänkningstillstånd. Det som kan tyckas märkligt i våra dagar är att konditorier 
söker tillstånd för att servera brännvin och öl till  bakverken. Kommunalnämnden tycks i  denna 
kontext vara restriktiv, för tillstånd till dessa konditorier ges i allmänhet endast sparsamt och endast 
på lördagar.  77     

72 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
73 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871
74 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:2 1872-1878 
75 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
76 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
77 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
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1873 skedde på  kommunalnämndens uppdrag en  aktieförsäljning  till  järnvägsbygget  Hallsberg-
Motala-Mjölby.  Betydande inköp noterades av rika köpingsbor och föranledde en optimism om 
framtiden. I protokollet syns för första gången tankar på en ansökan om stadsrättigheter, och det 
noteras i samband med järnvägsfrågan att just den frågan diskuterades och bordlades. I samband 
med järnvägsbygget  beslutades  det  om en farbar  väg  mellan  köpingen och socknen.  Även om 
sträckan  gick  att  gå  till  fots  eller  att  färdas  med  färja  behövdes  vägar  för  frakt  som förband 
köpingen och socknen. Beslutet blev att verkstadsvägen, vilken löper mellan kanalen och strömmen 
byggdes  ut  och  stensattes.  Samma  år  investerade  köpingen  i  tändsticksfabriken  vilken  kraftigt 
utökade sin verksamhet. Köpingen blev i och med detta betydande aktieägare i tändsticksfabriken. 
Detta  fick  som resultat  att  flera  fattiga  köpingbor  fick  arbete  och  att  köpingens  kostnader  för 
fattigkassan därmed minskade. 1875 fick allt fler fattiga och arbetslösa arbete eftersom den ökande 
produktionen av tändstickor medförde behov av askträ. Allt fler fick arbete i skogen för att förse 
fabriken med virke till  produktionen, och behovet av bostäder fortsatte därmed att  öka.  Motala 
köpings  fabriker  och  verkstäder  gick  för  högtryck  och  inflyttningen  eskalerade  markant. 
Trångboddheten  i  socknen  och  Motala  verkstads  ökade  specialisering  ökade  på  behoven  och 
köpingen sökte ständigt vägar att utöka sina domäner. 1874 köpte köpingen marken mellan sjön 
Vättern  i  väster  och  köpingen.  Säljare  var  Göta  kanalbolag,  och  dessa  tomter  auktionerades 
sedermera  ut.  För  vinsterna  stensattes  hela  den  centrala  delen  av  köpingen  och  polisstyrkan 
utökades. Vidare byggde köpingen tillsammans med socknen ett stickspår till järnvägen vilket gick 
mellan hamnen i köpingen och Motala verkstad. Detta ledde i sin tur att pendelresor mellan socknen 
och köpingen kunde möjliggöras, och för att underlätta dessa byggdes ett stationshus i norra delen 
av socknen.78  
Under 1875 beskriver protokollen ett ökande behov av arbetskraft, och brist på dugligt manfolk i 
arbetsför ålder.  En betydande del av dessa stod att finna i Motala verkstad och i grannsocknar i 
köpingens  omedelbara  närhet,  vilket  föranledde  beslut  om  att  köpingen  skulle  skicka  en 
representant till Motala verkstad för att sondera terrängen efter ledig och duglig arbetskraft. För att 
tillse att dessa blivande köpingbor skulle få tak över huvudet inköptes marken kring gården Duvedal 
från järnvägsstyrelsen varvid köpingens geografiska ytor växte betänkligt. Inom markens område 
låg det nyuppförda stationshuset invid järnvägen och området runt omkring bebyggdes tämligen 
omgående.79

Geografisk och befolkningsmässig utvidgning

Utvecklingen under åren mellan 1863-1875 hade varit gynnsam för köpingen och detta konstateras 
även i protokoll till kommunalnämndsmötet den 20 september 1876.80 Under åren hade köpingen 
fortsatt  att  växa  i  och  med  att  Duvedalsområdet  börjat  bebyggas  och  att  köpingen  köpt  alla 
sjötomter inom området från Göta kanalbolag. Motala hade därmed vuxit åt alla de håll det var 
möjligt  och  detta  faktum,  tillsammans  med  en  betydande  ekonomisk  vinst  föranledde  en 
omorganisation av hela stadsplanen. Von platens ursprungliga vision om en liten solfjäderformad 
stad  hade  visats  sig  vara  omodern  eftersom den  endast  berörde  ett  snävt  geografiskt  område. 
Solfjädervisionen löpte ut i det centrala Motala i sju armar sett från hamnen och ut mot väst. Sedan 
detta  skedde  hade  köpingen  mer  än  tredubblat  sin  yta  varvid  Platens  ursprungliga  plan  blivit 
omodern. 81

Nu hade köpingen vuxit på tre områden; ekonomi genom handel och produktion, invånarantal samt 
yta. Allt sammantaget ledde till att beslut fattades om att till kungligt majestät författa och insända 
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en ansökan om stadsrättigheter. 
1877 fortsatte den positiva trenden och kommunalnämnden satsade vidare på den offensiva banan. 
Det ökande antalet invånare i köpingen medförde ökade sociala behov och på årets första möte 
beslutades det att köpingen skulle bygga ett nytt läroverk. Inflyttningen och det ökande antalet barn 
medförde en akut brist på både lärare och lokaler. Under samma möte beslutades det även att en 
färdig plan för ett stadshus skulle föreläggas, för att köpingen skulle vara redo ifall ansökan om 
stadstillblivelse skulle bifallas.82 Detta skulle visa sig vara lyckat, eftersom kungens svar på ansökan 
innehöll krav på eget rådhus inom köpingens nuvarande område. 
1878 ökade återigen omsättningen och produktionen på köpingens stora industrier spikfabriken och 
tändsticksfabriken. Behovet av arbetskraft var stor inom bägge industrierna och inflyttningen till 
köpingen var i denna kontext betydlig.83 Samtidigt drabbades Motala verkstad av svårigheter då 
betydande aktieägare begärde utdelning på insatt  kapital.  En brytningspunkt  kan ses då Motala 
verkstad  ryckte  all  närmre  konkurs  medan  köpingen  och  dess  näringar  gick  för  högtryck. 
Kontakterna mellan socknen och köpingen var under denna tid betydande och det gick att åka färja 
eller tåg de knappt tre kilometerna. För den rike gick det även att åka droska och således ökade den 
direkta kommunikationen mellan människor och företag under denna tid. 
Den 29 mars höll Motala köping ett extra kommunalnämndsmöte med anledning av att ansökan om 
stadsrättigheter  hade  avslagits.   Anledningen  var  att  Motala  köpings  ekonomi  inte  ansågs  som 
tillräckligt stark. På mötet beslutades det enhälligt om att avslaget skulle överklagas. Köpingens 
investeringslusta avtar från och med detta möte markant och inte på något möte under året märks 
några betydande beslut om utvidgning på något plan. Den tredje oktober kom så beskedet att Motala 
köping beviljades stadsrättigheter från och med 1881 på villkor att ett stadshus uppfördes. För att få 
utrymme för det nya stadshuset köpte köpingen den så kallade Köpingsgården.84

1879 märktes ånyo en ökad investeringsvilja. Ny mark inköptes av järnvägsstyrelsen och denna 
auktionerades  i  vanlig ordning ut  till  högstbjudande.  Samtidigt  föreslogs  det  med anledning av 
ökade oroligheter i form av fylleri och slagsmål mellan köpingbor och verkstadsbor att poliser från 
bägge orter skulle samarbeta på lönelördagar. Eskort  av verkstadspojkar av polis från färjan till 
gästgivaregården samt tillbaka till färjan skulle stävja de värsta oroligheterna, menade nämnden. I 
anslutning till detta beslutades det även om att reducera antalet beviljade utskänkningslokaler på de 
lördagar där besök från verkstaden väntades. Sålunda skulle endast en handlare få sälja alkohol på 
lönelördagar,  och  tre  utskänkningsställen  få  servera.  Detta  skulle  göra  det  enklare  för 
ordningsmakten  att  ha  översyn  över  vad  som  skedde  under  de  aktuella  lördagarna.  Samtidigt 
konstaterades en ökande mängd skrivelser med begäran om utskänkningstillstånd, vilka till största 
del avslogs tämligen omgående. Det noterades dock att en bagare, vilken ”är ordentlig” får tillstånd 
att utöver te, kaffe och läskedrycker få servera maltdrycker till sina bakverk. 
Dock  började  köpingens  egna  tillgångar  och  intressen  inom  alkoholutskänkningsfrågan  bli 
besvärande, i protokollen antecknas betydande meningsskiljaktigheter i fråga om intressen inom 
alkoholutskänkningen,  och 1879 lades tillståndet ut till intresserade utomstående. Kravet var att de 
intresserade skulle vara villiga att starta ett eget utskänkningsbolag och driva det i enlighet med 
köpingens intresse.  Intressenten förväntades vidare ta ansvar för ordningen genom att  inte sälja 
drycker  kända  fyllerister  och  bråkmakare.  Under  hösten  beslutades  det  sedermera  om  att 
Spirituosabolaget fick övertaga rättigheterna och beviljades även tillgång till en mindre lokal på 
Motalas hotell.  I  avtalet  ingick ett  lån från köpingen på 10 000 kronor till  inköp av järnspisar, 
diskbänkar och bryggpannor, vilket tyder på att Spirituosabolaget inte enbart distribuerade och sålde 
alkohol utan även tillverkade brännvinet.  I  källaren på hotellet  brändes det  således hemma och 
dryckerna såldes vidare med en god förtjänst. En liten detalj i sammanhanget vilken möjligen skulle 
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kunna vara ett  tecken på att  köpingens kommunalnämnd agerade i  egen sak var att  nämnden i 
väntan på det nya stadshuset höll sina möten på hotellet.85  

Strandtomter vilka inköpts från kanalbolaget fortsatte att säljas och arrenderas ut och efterfrågan var 
stark. Dock föredrog nämnden att intressenterna köpte istället för arrenderade, då behovet av reda 
pengar var stort. Konkursen för järnvägsaktiebolaget Hallsberg-Motala-Mjölby drabbade till  viss 
del köpingen eftersom nämnden stod som aktieägare. De beviljades dock ett ackord på 77% av 
summan vid konkursen och försäljningen av tomterna väntades inbringa kapital till betalningen. För 
att ändock inbringa mer reda pengar auktionerades samma år ett antal tomter ut och även all jord 
tillhörande  köpingen.  I  ett  extra  möte  i  kommunalnämnden  i  september  var  representanter  för 
Motala verkstad närvarande för att diskutera konkursen och en gemensam riktning för att hantera 
den. Protokollet nämnder dock inte vad som beslutades eller hur diskussionerna avlöpte.86 
Samtidigt fortsatte köpingens tillväxttakt och då gator och torg behövde upprustas och det ökande 
invånarantalet föranledde viss brist på arbetstillfällen beslutade kommunalnämnden att de invånare i 
köpingen vilka stod utan arbete skulle utföra kommunaltjänst. Bland de arbeten som var eftersatta 
fanns trottoarbyggnad, ansning av träd och buskar, renhållning och bemanning av soppkök för de 
fattiga. Vid 1879 hade således inflyttningen upphört att vara av arten arbetskraftsinflyttning och 
övergått till att de inflyttande sökte lyckan i en köping med gott rykte. Om Motala verkstads dåliga 
lönsamhet trots högkonjunktur var den första brytningspunkten i förhållandet mellan köpingen och 
socknen var detta en andra. Bostads och arbetsbrist till trots kunde köpingen i denna kontext således 
uppvisa  fortsatta  positiva  befolkningssiffror  under  1879.   Samtidigt  rustades 
kommunikationsmöjligheterna  med  andra  grannorter  upp,  och  under  hösten  1879  började 
telegrafförbindelsen med Vadstena att effektiviseras. En lokal förbindelse hade byggts redan 185687 
men  nu  kopplades  den  ihop  med  den  rikstäckande  förbindelsen  Stockholm-Malmö.  Köpingen 
satsade  därmed på kommunikation  med närområdet,  och det  gav i  sin  tur  ökade möjlighet  till 
kontakt  mellan   företag  och  människor,  och  vika  den  nya  linjen  kunde  ledningen  och  bättre 
bemedlade  i  köpingen  även  komma  i  kontakt  med  människor  i  exempelvis  Stockholm  på  ett 
snabbare och mer effektivt sätt än vad som tidigare varit fallet. 
Mot slutet av 1879 hade befolkningssiffrorna för första gången överstigit 2000 och köpingen skrev 
en hemställan till styrande och markägare i området om att få inkorporera den sista biten mark i 
området  mellan  järnvägsstationen och gränsen till  Motala  verkstad  socken.  Fram till  dess  hade 
denna mark varit betesområden och fredad mark i tvister mellan unga människor från köpingen och 
socknen. Mitt i sträckan kanalbanken mellan köpingen och socknen, ett tjugotal meter från Baltzar 
von Platens grav slutade den fredade marken och om mot all förmodan en flicka från köpingen 
träffade  en  verkstadsgrabb  var  det  där  de  kunde  mötas  i  säkerhet.  Platsen  kallas  sedan  dess  i 
folkmun sista kyssen. 

Tillfällig nedgång och stadstillblivelse 

1880-talet,  decenniet  för  Motala  köpings  stadstillblivelse  började  olyckligt.  I  vågorna  efter 
järnvägskonkursen syntes  för  första  gången sedan 1850-talet  tydliga tecken på  nedgång.  Under 
trettio år hade tillväxten och handelns utökning varit konstant och under den perioden syntes inget 
kunna hejda köpingens framgångar. Men järnvägens fiasko hade drabbat köpingen på ett sätt som 
inte i första hand var rent ekonomiskt. Som tidigare nämnts hade köpingens aktieinnehavare i god 
tid antingen sålt andelarna eller som i nämndens fall sålt mark och lånat likvida medel. Fallskärmen 
för att kunna landa mjukt hade byggts upp och den stora ekonomiska smällen uteblev. Det som till 

85 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881 
86 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
87Nerelius, Ragnar mfl. (1981)  Motala 100 år, Motala Historia Motala sid 133
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slut  räddade  aktieinnehavarna  från  en  synnerligen  prekär  situation  var  att  staten  genom  ett 
riksdagsbeslut 1879 tog över järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby.  I  nämndprotokoll  den 15 maj 
1879  skriver  nämnden  att  en  överståthållare  Ugglas  inkommit  med  telegram om  ett  för  både 
köpingen  och  socknen  lyckligt  beslut  i  järnvägsfrågan.  Telegrammet  var  även  skickat  till  en 
kronofogde  Widegren,  samt  bolagsstämman  i  Motala  verkstad  socken.   Sålunda  hade  staten 
intervenerat i grevens tid,  vilket rent ekonomiskt betydde att köpingen var fortsatt solvent.88 
Värre var det med de mer inflytelserika invånarnas och omgivningens tilltro till köpingen som en 
framtida  betydande  stad.  Som  en  tänkt  sammanbindande  länk  med  omvärlden  hade 
järnvägsprojektet varit av högt symboliskt värde, och dess misslyckande fick framtidsoptimismen 
att stanna av för ett ögonblick.  Som ett första förebud hade handlare från omgivningen redan innan 
konkursen börjat bojkotta den årligen förekommande Motala marknad. Den var under ett antal år 
mycket  framgångsrik  och  välbesökt  men  i  takt  med  att  tilltron  till  köpingen  minskade  avtog 
intresset och redan 1878 lades ner ner permanent.89 Handlarna valde att resa till grannen Skänninge 
och i nämndens protokoll hösten 1879 tillstyrktes ett förslag på att handlare från köpingen skulle 
ges bidrag för att  kunna bege sig till  Skänninge under marknadsdagarna.  I  resonemanget kring 
beslutet märktes det främst två motiv till  detta beslut. Dels var ordningsfrågan överordnad. Det 
förekom ständigt fylleri och bråk kring marknaden och ordningsmakten hade mycket att göra för att  
hålla ordning på torget. Ett annat motiv för beslutet tycks varit att Skänninge marknad var etablerad 
och en svår konkurrent, där det kanske var bättre att synas än att vara kvar i ett relativt tomt torg i 
köpingen.90 
Köpingens taktik i det läge som rådde i början av 1880 tycks ha varit att sakta ner på byggnation 
och utvidgning. Även om tomtmark inkorporerats inom området hela vägen fram till sockengränsen 
nämner inte protokollen några nämnvärda nybyggnationer eller satsningar under början av året. Ett 
par stora beslut vilka fattades under det första mötet rör dock effekterna av den långa tiden av 
utveckling. Kyrkogården intill Motala kyrka i kärnan av staden hade inte plats för fler gravar. En 
klagoskrift  hade  inkommit  från  kyrkoherde  Ohlséen  i  vilken  denne  begärde  att  en  ny 
begravningsplats skulle anläggas. Sålunda hade den demografiska uppgång vilken i egentlig mening 
inleddes 1850 nu fått en synbar effekt på handhavandet vid livets slut. Nämnden gav kyrkoherden 
bifall och beslutade om att bygga en ny kyrkogård i anslutning till marker inköpta av Bondebacka 
gård norr om köpingen. Vidare föddes allt fler barn och behovet av skolor inom köpingen ökade. Ett 
privat allmänt läroverk gavs tillstånd att byggas och en allmän småskola inrättad i en befintlig lokal  
på sjögatan byggdes ut med två klassrum. I livets inledning och slutskede behövdes således en 
utbyggnad av inrättningar inom köpingen. 
Antalet  fattiga  tycktes  öka  och  soppkokningsköket  krävde  vintern  1880  mer  stöd  från 
kommunalnämnden och två extra personer anställdes för detta ändamål. Spirituosabolaget gick vid 
den här tiden dock för högvarv vilket föranledde viss irritation hos övriga intressenter i branschen. 
En John Andersson begärde och fick tillstånd att destillera och försälja brännvin och två krögare 
samt  en  konditor  fick  utskänkningstillstånd.  Den  tidigare  restriktiva  alkoholpolitiken  tycks  ha 
avmattats, kanske ett tecken på den sämre utvecklingen i köpingen. Ett antal rika köpingbor inkom 
med en klagoskrift i vilken den höga taxeringen, skatten, ifrågasattes. En enig nämnd valde att inte 
bifalla förfrågan om sänkning av dessa.91 
Protokollen i  början av 1880 visar på en köping som hade stora utgifter  för en ökande mängd 
invånare. Allt fler tycktes vara i behov av samhällets stöd i form av matbespisning, fattigvård och 
ren  nödhjälp  som  kläder  och  tak  över  huvudet.  Samtidigt  inkommer  till  nämnden  olika 
ordningsärenden gällande människor med slarvigt och omoraliskt leverne, och allt fler beordras av 

88 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
89 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:2 1872-1878 
90 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
91 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
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nämnden att söka tjänst och bostad. Det tycks således som om besvikelsen med järnvägssatsningen 
medfört en defensiv hållning från nämnden parallellt med en ökande social orolighet bland de sämre 
bemedlade invånarna. Det skrivs inte längre om några betydande ekonomiska vinster i protokollen, 
endast  betydande utgifter  och pålagor.  Inom hela  området  Motala  köping och Motala  verkstad 
socken rådde en nedgångstrend som dock var av betydligt allvarligare art i socknen. 
För köpingens del kom början till en vändpunkt i maj 1880 då Hovrätten skickade det formella 
beslutet  om stadsrättigheterna.  Tidigare hade köpingens styrelse inkommit  med ritningar  på det 
framskridande bygget av rådhuset till de styrande i huvudstaden och det hade därmed godkänts. 
Datumet för köpingens stadstillblivelse var satt till den första april 1881 och i protokollet skrivs det 
om omedelbara förslag för dess firande. 
Nästan  samtidigt  satsade  ovan  nämnde  bryggaren  John  Andersson  stort  och  anlade  en 
brännvinsfabrik intill Motala ström. Behovet av manskap var stort och en del av de tidigare nämnda 
fattiga fick tjänst i den nya fabriken. På mötet efter sades avtalet med spirituosabolagets servering 
och tillverkning på hotellet upp, till förmån för ett ordentligt stadshotell. Detta ställdes i ordning och 
står  fortfarande  kvar  på  samma plats  ännu i  våra  dagar,  nu  under  namnet  Best  Western  Hotel 
Motala. I kommentarerna från nämnden stod att det var en brist för en blivande stad att inte ha ett 
ordentligt  stadshotell  inom sitt  område.  När  staden var  ett  faktum väntades  många prominenta 
gäster och då måste staden ha ett bra hotell. Att samtidigt servera och tillverka brännvin på samma 
plats skulle inte gynna en positiv bild av staden Motala.92 
Beskedet om det slutgiltiga godkännandet om stadstillblivelse tycks ha fungerat som en positiv 
framgångseffekt för köpingen. Nästan samtidigt började nämligen köpingen sälja tomter på den 
inkorporerade  marken  mellan  järnvägen  och  sockengränsen  och  köpingens  yttre  områden 
expanderade. Därmed förbands geografiskt köpingen och socknen med endast ett litet område på 
några hundra meter som var obebodda. Gränsen hade därmed förskjutits till köpingens förmån med 
1,5 kilometer och det ledde till att det blev ytterligare personliga kontakter mellan köpingen och 
socknens  invånare.  Verkstaden  gick  stadigt  mot  konkurs  och  en  del  arbetare  sökte  sig  till 
småfabrikerna i köpingen. Det finns inga siffror på exakt hur många som flyttade från socknen till 
köpingen men en spridningseffekt vilken leder till att viss arbetskraft lämnade Motala verkstad till 
förmån för exempelvis tändsticksfabriken, småverkstäder eller brännvinsfabriken borde ha lett till 
att en del av dessa skapade nya kontaktytor i köpingen, kanske en kvinna och att de därmed startade 
familj i köpingen. Det kan jag endast spekulera om, eftersom källorna inte visar några konkreta 
siffror på det.   
På den tidigare avrättningsplatsen Motala brinkens galgbacke och angränsande områden började det 
byggas hus och hela området mellan köpingen och brinken stensattes och bebyggdes, vilket därmed 
förband vägen från Skänninge och Vadstena med köpingen. 
Den demografiska siffrans ökande medförde ständiga utmaningar för nämnden och behovet av ett 
högre  läroverk  var  under   ständig  diskussion,  och under  hösten  1880 gavs  det  klartecken från 
kommunalnämnden. Det byggdes vid Mossenområdet, vilket stått obebyggt sedan det inköptes för 
köpingens räkning 1874. Därmed bebyggdes även köpingens allra västligaste delar och införlivade 
det yttre området kring sjön Vätterns strand med de centrala områdena. 93

Under det sista mötet i  kommunalnämnden i  december 1880 författas till  Högsta domstolen ett 
förslag  på  valförättare  till  det  borgmästarval  vilket  skulle  hållas  innan stadstillblivelsen.  Enligt 
lagen skulle varje stad ha en borgmästare och köpingens kommunalnämnd inledde därmed letandet 
efter lämpliga kandidater för ämbetet. På samma möte beslutades även att hotellet skulle säljas till  
lämplig  intressent  och  att  möbler,  gardiner  och  ljuskronor  skulle  införskaffas  till  det  blivande 
stadshuset.  Sista  ärendet  1880  är  att  köpingen  inför  stadstillblivelsen  måste  inkomma  med  en 

92 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
93 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
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fullständig mantals och skattskrivning innan den första april 1881. Nämnden skriver i protokollet att 
de ska annonsera i tidningen efter lämpliga ombud vilka ska ombesörja folkräkningen.

1881 års protokoll domineras av uppenbara orsaker av förberedelser inför stadstillblivelsen. Sålunda 
avhandlades det i det första mötet frågan om riksdagsplats för Motala och det beslutades om att 
tillskriva kungligt majestät i frågan. Vidare diskuterades det kring ett bud som hade inkommit på 
hotellet,  30  000  kronor.  Beslutet  bordlades  till  mars  då  det  beslutades  att  en  källarmästare 
Strandberg  tilläts  köpa  hotellet  för  ovan  nämnda  summa.  Han  blev  således  Motalas  första 
hotellägare då staden fick sina rättigheter i april 1881.       
Förberedelserna inför  valet  av borgmästare  och festligheterna den 1 april  upptar  stora delar  av 
protokollet. En stad måste ha en brandmästare och han tillsattes i mars, och alla gator och trottoarer 
fick en rejäl översyn.  
På  sista  mötet  i  mars  1881  beslutades  det  om  att  nämnden  skulle  sitta  kvar  under  en 
övergångsperiod vilken varade till september samma år. Då samlades styrelsen för sista gången och 
lämnade då över stadens kassa, reverser samt fastigheter och inventarier. 94

  

     

    

94 Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1881
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Sammanfattande diskussion 

Det kan konstateras att Motala verkstad drog stor nytta av industrialismens betydande innovationer. 
Innan  den  uppstod  och  spred  sig  från  Storbritannien  levde  de  allra  flesta  människorna  på 
landsbygden och livnärde sig med genom  produktion i någon mån och omfattning. I takt med 
industrialiseringen inträffade en strukturell omvandling av produktionsfaktorerna i samhället  och 
den banade vägen för en inflyttning till städerna från landsbygden, en process som fick sin kulmen 
efter det andra världskriget men i viss omfattning pågår ännu. I Sverige blev i viss mån Motala 
verkstad  ledande  i  industrialiseringsprocessen,  och  industrin  benämns  som  svensk 
verkstadsindustris  vagga.  Då  kung  Karl  den  XIV Johan  gav  Baltzar  von  Platen  i  uppdrag  att 
projektera och sedermera bygga Göta kanal valde denne att använda sig av orten i mitten av den 
tänkta vattenleden, den lilla byn Motala. Mitt emellan sjöarna Vättern och Boren valde han en plats 
för en reservdelsfabrik, och när bygget drog igång började produktionen i Motala verkstad i liten 
skala. För att tillse att Motala verkstad fick möjlighet att producera varor av högsta tekniska kvalitet  
vände  sig  Platen  naturligt  nog  till  Storbritannien  och  från  Skottland  hämtades  den  första 
verkstadschefen, Daniel Fraser. I och med det inleddes en process inom vilken Motala verkstad 
skulle komma att bli ett företag med världsrenommé.

Runt  verkstaden  byggdes  ett  litet  brukssamhälle  upp  med  den  tidens  patriarkala  styrelseskick. 
Ledningen för företaget agerade god herde och tog hand om de sina och krävde hårt arbete och 
lojalitet i gengäld. Sociala trygghetsinstanser som sjukkassa och änkekassa medförde en slags sluten 
hegemoni där livet centrerades kring fabriken och där människorna slöt sig samman till en homogen 
grupp.  Då Otto  Edward Carlsund tog över  rodret  1843 inleddes  en  ny era,  en  era  där  Motala  
Verkstad kom att bli världsledande inom en rad områden. Behovet av ökat tekniskt raffinemang 
krävde en specialiserad tillverkning vilket i sin tur krävde yrkesspecialisering hos arbetsstyrkan, och 
då förändrades mycket i bruksmiljön. Lönerna förvandlades från naturadominerade till  monetära 
och de icke yrkesutbildade arbetarna blev i hög grad av med sina arbeten. Folkrörelserna började 
växa och sprida sig eftersom företagsledningen i stora delar lämnade arbetarna åt sina egna öden, i 
stället för att som tidigare omfamna dem och deras familjer i paternal omsorg. 

Framgångarna  för  Motala  verkstad  ledde  sedermera  till  att  socknen  växte  i  absoluta 
befolkningssiffror och att  den geografiska ytan därmed blev för liten.  Detta i  kombination med 
minskad social omsorg och ökad krav på yrkesspecialisering medförde en utträngningseffekt. Den 
manifesterade sig genom att den ökande arbetsstyrkan på Motala verkstad bosatte sig i områden 
utanför socknen. Det som då fanns att tillgå var Motala köping och några små stugor i trakten 
mellan  de  bägge  samhällena.  Från  1850  märks  tydligt  hur  köpingen  ökar  i  invånarantal  och 
ökningen tvingar  fram nya  handelsbodar  och ökad kontakt  mellan  samhällena.  Under  perioden 
1850-1881 med visst undantag från första halvåret 1880 ökar Motala köping i handel, ekonomi, 
geografiskt  yta  och  därmed  betydelse.  Motala  verkstads  framgångar  hade  lett  till  platsspecifik 
yrkeskunskap vilket de nya fabriker som växte upp i köpingen med omnejd drog nytta av. 

Vidare  innebar  ett  ökat  invånarantal  i  socknen  betydande  svårigheter  för  de  styrande  att  tillse 
tillgång på service och föranledde ett ökat krav på kommunikationer mellan köpingen och socknen. 
Varuleveranser och post ankom socknen via köpingen och då järnvägen drogs mellan Hallsberg och 
Mjölby via  Motala  byggdes  stickspår  mellan  verkstaden och köpingen.  Personfrakt  tillämpades 
även via färja, vilken trafikerade sträckan hamnen-Borenshult via Motala verkstad. Utbyte mellan 
människor samt varor och tjänster innebar att samhällena kom närmre i både tid och rum. 

Köpingens ökande befolkning föranledde en utvidgning geografiskt i alla väderstreck och ökande 
krav på bostäder. Kommunalnämnden köpte mark i hela närområdet och i och med inkorporeringen 
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av  järnvägsbolagets  mark  mellan  von  Platens  grav  och  köpingen  hade  den  senare  vuxit  sig 
geografiskt allt närmre socknen.    

Som  nämndes  ovan  drog  Motala  verkstad  nytta  av  industrialismens  innovationer  och  dess 
innovatörer, personer som Daniel Fraser och Otto Edward Carlsund. I samma utsträckning tycks 
köpingen dragit nytta i sin tur av Motala verkstad.  Innovatörerna och innovationerna som som 
kanalbygget  möjliggjorde  skapade  de  spridningseffekter  vilka  i  sin  tur  den  geografiskt  mest 
gynnade köpingen kunde begagna sig av då staden skulle möjliggöras. Omgiven av tämligen fattiga 
lantsbruksjordar och vida skogar var inte köpingen ämnad att bli den handelsstad som von Platen 
hade visioner om. Därtill var konkurrensen från Skänninge och Vadstena alldeles för stor. Men som 
service och industristad var den ypperlig, i nära anslutning till Motala verkstad och med hamnen 
och järnvägsstationen strategiskt placerade.        
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Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F3 BA Orderböcker  1856-1860
Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D2 Mantalslängder Motala verkstad socken 
Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 F7 Personalhandlingar
Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D 1B Förteckning över personal 1850
Landsarkivet Vadstena, AB Motala Verkstad, 00891 D 2B Förteckning över personal 1860-1865 
Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:1 1863-1871 
Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:2 1871-1878 
Motala kommuns arkiv, Kommunalnämndens protokoll A1:3 1879-1879 
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