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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 
1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen 
i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt 
undersöks . Undersökn ingen omfa t ta r också den svenska 
linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som 
har tillverkats av dem. 
 
Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin 
storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillverkat av 
oxiderad linolja, kork- eller trämjöl och pigment. Mönster skapas antingen 
genom att färga massan och sedan blanda ihop olika färger, stansa ut 
bitar i olika färger, så kallad inlaid, eller genom tryck. De tryckta mönstren 
har en fantastisk mönsterrikedom eftersom det var möjligt att trycka 
mycket detaljerade mönster och med många färger. De flesta av dessa 
mönster var imiterande, det vill säga att de skapades för att se ut som ett 
mer exklusivt golv, såsom parkett, textilmattor och klinkermosaik. 

Linoleum hade sitt genombrott i svenska hem i början av 1900-talet. 
Inledningsvis var det en exklusiv vara för medelklassen som placerades 
på hedersplats i finrummet för att markera status och ett modernt 
tankesätt. Några årtionden senare hade linoleumgolv blivit standard i de 
flesta hem och användes särskilt i rum som behövde vara lättstädade 
såsom kök och hall. Funktionalismen medförde att linoleumgolv lades in i 
moderna byggnader och i samlingslokaler och offentliga miljöer. Detta 
eftersom linoleum med sina många praktiska egenskaper tilltalade 
funktionalismens arkitekter. 



Abstract 
This thesis explores the uses, appearance and making of Linoleum in 
Sweden in the twentieth century with focus on Linoleum as a part of the 
modernistic movement.  

Linoleum was invented by Fredrick Walton in the eighteen-sixties and  had 
one hundred years of popularity until its decline in the nineteen-sixties. It is 
composed of oxidised linseed oil mixed with cork or wooden flour and 
pigment. Patterns are made in several different ways. The most common 
method was to make prints on linoleum. This way it was possible to 
achieve complicated and detailed patterns using many different colours, 
and to an affordable price. Many of the patterns of the early twentieth 
century were made to imitate more exclusive materials such as carpets 
and parquet wooden flooring. Tile and stone imitations were also common. 
A more durable pattern could be created by mixing different coloured 
granulats and produce a streaked pattern such as granite, marble or jaspé. 
Inlaid linoleum is the third version of making patterns. It is made my 
puzzling different coloured pieces together by hand or in a mold. 
 
Sweden has only had one linoleum factory. This is Forshaga Linoleum, a 
company that was established in 1891. There was a lot of collaborations 
between Forshaga Linoleum and the manufacturers in the rest of Europe, 
as the knowledge and the machines were all imported from already 
existing factories. In 1928 there was a business treaty between Forshaga 
linoleum and thirteen other factories in Europe, among them Deutsche 
linoleum werke (DLW). DLW exited the organisation at the start of World 
War II. 
 
There were also other similar resilient flooring materials invented during 
this period. During World War II there was a shortage of linseed oil and 
there were experiments with other binders. For the Swedish factory this 
resulted in a material known as forbolin, a material based on cellulose 
nitrate that was produced 1942-44. Another material produced was the felt 
base flooring, a flooring that only has a thin printed protective surface and 
is made as a cheap and less lasting alternative. Vinyl flooring also began 
being produced in the nineteen-forties, and eventually came to dominate 
the market. 
 
In the very beginning of the twentieth century linoleum was a very novel 
and exclusive material. In Swedish middle class homes it was often bought 
as a smaller carpet and given a prominent place under the dining room 
table. A few decades later this had changed and linoleum had become an 
ordinary flooring often used in kitchens and hallways where easy cleaning 
was essential. Modernism in Sweden brought big changes regarding how 
linoleum was viewed and how it was used in homes and public spaces. It 
was the perfect material for the new architecture, since it was practical, 
affordable and very versatile as it came in various colours and patterns. 
Forshaga Linoleum wanted to be closely associated with the modernism 
movement and this is visible in their marketing strategies. Due to 
Sweden’s strong economic growth there was big increase in housing 
construction with the intention to improve living standards for the 
population, and linoleum was widely used in the new architecture. 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1 Inledning 
Linoleum är ett ofta förbisett material, som sällan har getts något större värde i antikvariska 
sammanhang. Intresset för materialet verkar dock ha ökat på sistone, och möjligheten finns numera 
att till exempel nytillverka mattor efter äldre mönster, även om detta ännu är ovanligt.  En hel del 1

kunskap finns om materialets tillverkningssätt och uppkomst, men synnerligen lite är skrivet om 
linoleummattans användning. Eftersom relativt få tidiga mattor finns kvar och den skriftliga 
dokumentationen är begränsad saknas kunskap för att kunna värdera mattornas värde som en del i 
interiören. Många mattor, särskilt tryckta mattor, har också blivit slitna med tiden och vissa 
värdefulla linoleummattor är i behov av konserverande åtgärder om de ska kunna bevaras för 
framtiden. 

Som ett exempel hittar man genom en sökning i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister några få 
byggnader där linoleummattor omnämns i byggnadsbeskrivningar. Endast i två fall lyfts 
linoleummattan fram som en viktig del i interiören.  I lika många fall har byggnader ”befriats” från 2

linoleummattor.  Negativa attityder mot linoleum och vårt samtida inredningsideal där de gamla 3

golven ofta rivs upp till förmån för trägolv är ett hot mot bevarandet av linoleummattor och 
förändrar hur vi uppfattar miljöer från tidigt 1900-tal.  

Lös inredning har överhuvudtaget inget lagskydd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Detta kan 
påverka möjligheten att skydda vissa typer av linoleummattor, eftersom många äldre mattor skulle 
kunna räknas som lös inredning då de ligger lösa och endast täcker en del av golvet. 

Linoleummattan har spelat en viktig roll i 1900-talets radikala förändring och förbättring av 
bostadsförhållanden, och materialet är nära förknippat med funktionalismens arkitektur. Eftersom 
källmaterial i form av originalmattor är mycket litet, framförallt tryckta mattor från sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal, är varje linoleummatta från denna tidsperiod som återstår mycket värdefull för 
kunskapsuppbyggandet. Genom att titta på material från arkiv och samlingar i Sverige, är 
förhoppningen att genom den här uppsatsen öka intresset och kunskapen om detta spännande 
golvmaterial. 

 

 Detta ämne behandlas i min B-uppsats; Frida Nordström, Linoleum - Identifiering och rekonstruktion, 1

Högskolan på Gotland, 2012
 http://www.bebyggelseregistret.raa.se; Laholm Doktorn 5 - husnr 1, Doktorn 5, Nordanstig kn, Å 3:2 2

Svensgård
 http://www.bebyggelseregistret.raa.se; Lidköping Ekebo 2:1 - husnr 1, mangårdsbyggnaden, Mariestad 3

Lärkan 2 - husnr 1, Mariestads Teater
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka linoleummattans roll i interiörer i Sverige under 1900-talets 
första hälft och sätta detta i samband med samhällsutvecklingen under samma tid. Uppsatsen ämnar 
föra fram linoleummattans roll främst i funktionalismens arkitektur. Ambitionen är även att visa på 
den mönsterrikedom som funnits och hur denna korresponderar med övrig inredning under tidigt 
1900-tal. 

I Sverige finns endast en linoleumtillverkare, Forshaga Linoleum, och för att ge en mer fullständig 
bild behandlar uppsatsen även Forshaga Linoleums historia, dess marknadsföring och 
tillverkningsmetoder i Sverige under undersökningsperioden. Forshaga Linoleum har även tillverkat 
andra liknande golvmaterial och dessa tillägnas också ett eget kapitel, eftersom det är viktigt att 
känna till att linoleum inte är det enda golvmaterial som existerade och som bör uppmärksammas i 
antikvariska sammanhang.  

Målet med uppsatsen är att placera linoleum i ett historiskt sammanhang och därigenom lyfta fram 
de antikvariska värden materialet har ur arkitektoniskt, konstnärligt och samhällshistoriskt 
perspektiv. Förhoppningen är att kunna bidra till ny kunskap i detta ganska smala fält. Genom att 
beskriva andra aspekter än rent materialtekniska är förhoppningen att kunna öppna upp för nya 
perspektiv på linoleumets betydelse i 1900-talsarkitekturen samt beskriva vilken symbolverkan ett 
byggnadsmaterial som linoleum kan ha för en viss period i historien.  
 

1.2 Frågeställningar 
Undersökningsperioden gäller 1800-talets sista decennium fram till 1900-talets mitt och följande är 
de frågeställningar uppsatsen ämnar besvara. 

• Hur såg linoleumtillverkningen ut i Sverige? Vilka andra halvhårda golv tillverkades i Sverige 
under denna tid? 

• Hur såg linoleummattorna ut och hur förändrades utseendet under denna period?  

• Hur såg användningen av materialet linoleum ut i svenska hem och offentliga miljöer och hur 
relaterar användningen och utseendet på linoleummattor till de samhällsströmningar och 
inredningsideal som fanns vid samma tid? 

 
1.3 Material 
För att besvara mina frågeställningar utgår jag i första hand från primärkällor ur arkiv- och 
museisamlingar, såväl reklambroschyrer som provböcker, varav det mesta kommer från företaget 
Linoleum AB Forshaga.  Forshaga är det enda företag som tillverkat linoleum i Sverige, men 4

 Företaget har haft olika likartade namn under undersökningsperioden, men Forshaga linoleum eller kort 4

och gott Forshaga används i uppsatsen.
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många mattor som använts i Sverige har också importerats. Genom att fokusera på Forshagas 
tillverkning, men även titta på företagets internationella förbindelser och dessutom göra en 
jämförelse mellan Forshagas produktion och en utländsk tillverkare, Lancaster Linoleum Company, 
är förhoppningen att ge en så mångfacetterad bild av den svenska marknaden som möjligt. 

För undersökningen används arkivmaterial från Kungliga biblioteket och Värmlandsarkiv. Ur 
Kungliga bibliotekets samlingar utgör reklambroschyrer den huvudsakliga källan. Även tidskriften 
Linoleum: aktuellt från Forshaga försäljningscentral, utkommen mellan 1930-1938 och 
1953-1966, har använts. Detta är en tidskrift som riktar sig huvudsakligen till byggherrar och 
arkitekter, och visar framförallt användningen av linoleum i offentliga miljöer. Värmlandsarkiv har 
en stor samling av räkneböcker och brev från de allra första åren av företagets verksamhet, 
1898-1911. 

En annan mycket viktig källa har varit arkivmaterial som kommer direkt från Linoleum AB 
Forshaga, numera Forbo-flooring. Detta material finns numera i Göteborgs stadsmuseums 
samlingar. Här finns en stor samling provböcker, men även annat material såsom tryckvalsar som 
använts för tryckandet av linoleum. Materialet på Göteborgs stadsmuseum är mycket omfattande 
och materialet är i mycket varierande skick.  

Mönsterkataloger, som visar ett stort urval mönster tryckta på papper, och provböcker, som 
innehåller riktiga linoleumprover, har varit en viktig källa för undersökningen eftersom de visar hur 
golven såg ut. Utifrån dessa är det möjligt att följa likheter och skillnader i mönsterval genom olika 
perioder, och även se vissa mindre skillnader som kan göra mönster lättare att tidsbestämma. För att 
kunna göra jämförelser mellan Forshagas material och en större utländsk tillverkare, Lancaster, har 
jag även besökt Nordiska museets samlingar för att fotografera den samling provböcker de har från 
denna tillverkare.  
  
Andra källor som använts i någon grad är information ur kopieböcker, protokoll och 
revisionsberättelser, samt den mycket informativa jubileumstidskriften Linoleum aktiebolaget 
Forshaga 1896-1946. Vidare är litteratur som rör materialet linoleum en viktig källa, men även 
litteratur om 1900-talets arkitektur- och samhällshistoria. Som referensmaterial har jag tittat på 
litteratur som rör andra golvmaterial, såsom kakel och textil. Detta för att få en djupare förståelse 
för de tryckta linoleummattornas imiterande utseende.  
 

1.4 Metod 
En del av uppsatsen består i att utforska på vilket sätt linoleummattan har använts i hemmet, i vilka 
rum och i vilket syfte. Denna del av undersökningen består dels av en analys av det text- och 
bildmaterial som riktar sig till konsumenten för att se på hur man har marknadsfört linoleum och 
vad detta kan säga om användningen i hemmen. Analysen baseras på reklambroschyrer med 
nedslag i vissa årtal. Med utgångspunkt i Linoleum: aktuellt från Forshaga försäljningscentral vill 
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jag även analysera hur linoleum har använts i offentliga miljöer, titta på exempel tidskriften tar upp 
samt vilka säljargument som varit vanliga och hur dessa förändrats över tid. Även litteraturstudier 
har varit en viktig del för att kunna relatera mina arkivstudier till ett större sammanhanget. 

En annan del av undersökningen består av en stilanalys baserad på mönster som finns att hitta i 
mönsterkataloger från Forshaga. Eftersom genomgjutna mattor har sett likartade ut under hela 
undersökningsperioden, så ligger fokus i mönsteranalysen på tryckta mattor. 
För att försöka förstå och tolka utseendet på linoleumtrycken har jag utgått från flera olika faktorer. 
Mönsterkatalogerna erbjuder en uppdelning tidsmässigt, eftersom de oftast är daterade, vilket har 
varit viktigt för att kunna se hur utseendet har förändrats. Jag har också tittat på den tekniska delen, 
dvs hur trycket är gjort och val av stiftens form och stiftstorlek, samt till viss del färgval. För att 
bättre förstå mönstren har jag även sökt litteratur kring andra golvtyper som varit vanliga under den 
undersökta perioden, eftersom många mönster är imiterande. Också litteratur kring textiltryck och 
tapeter har underlättat för mig att kunna dra paralleller och få inspiration till kategorisering.  

För att undersöka företaget Forshaga och de andra golvmaterial som har tillverkats där, har jag 
använt mig av litteratur som berör andra typer av golvmaterial och arkivhandlingar. 
Jubileumstidskriften Linoleum aktiebolaget Forshaga 1896-1946 har också varit en ovärderlig 
informationskälla för denna delen av undersökningen. 

Under mina besök i samlingarna på Nordiska museet och Göteborgs stadsmuseum har jag 
huvudsakligen ägnat mig åt sortering av materialet, anteckningar och fotodokumentation. Eftersom 
samlingarna i Göteborgs stadsmuseum och Kungliga biblioteket inte har varit katalogiserade eller 
sorterade har mycket tid lagts på att få en översiktlig bild av materialet samt att göra urval. Faktorer 
som tidsbegränsning och en del mönsterkatalogers dåliga skick har påverkat urvalet. Detta genom 
att jag har prioriterat bort de kataloger som är i för dåligt skick, inte gäller min huvudsakliga 
undersökningsperiod eller berör andra material än linoleum.  

1.5 Källkritik 
Eftersom fältet och forskningen på detta område är så litet finns det ytterst begränsad litteratur att 
tillgå, och primärkällorna är få och knappast heltäckande. Det finns dock en otrolig skatt i de arkiv 
och museum där det undersökta materialet finns. Källmaterial som finns är inte så fullständigt som 
man kanske skulle önska, till exempel finns endast provböcker och broschyrer från vissa år vilket 
gör att det finns tidsmässiga luckor. Ett annat problem har varit att sidorna i vissa av de provböcker 
som finns bevarade klistrats ihop. Det är då svårt att få fram ett representativt material, eftersom 
man inte har tillgång till alla mönster som finns i en och samma provbok.  

Detta har inneburit att en mer kvantitativ undersökning har varit utesluten, och uppsatsen är istället 
mer kvalitativt uppbyggd med utgångspunkt i det material som funnits tillgängligt. De flesta källor 
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som använts är också information som Forshaga linoleum själva producerat, och det ger därför en 
avgjort mycket positiv syn på linoleum, dess användning samt företaget Forshaga Linoleum. Det är 
därför möjligt att tolkningar och analyser hade sett något annorlunda ut om andra och mer 
kvantitativt användbara primärkällor hade funnits tillgängliga. 
 
 
1.6 Avgränsning 
Undersökningen omfattar det sena 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Anledningen till detta är 
att linoleum började produceras i Sverige först under 1890-talet, och blev använt mer allmänt under 
1900-talets första decennier. Undersökningen rundas av framåt mitten på 1900-talet. Det finns 
definitivt mer att säga om utvecklingen under mitten och slutet av 1900-talet, men detta har valts 
bort på grund av uppsatsens omfattning.  

För att kunna behandla sekelskiftets mattor hade en fältstudie och inventering av linoleummattor i 
kulturhistoriskt intressanta byggnader varit ett lämpligt tillvägagångssätt eftersom det råder stor 
brist på skrivet källmaterial från denna period. Detta har dock fått bortprioriteras på grund av 
tidsbrist. Eftersom det inte finns material från alla årtal är det tyvärr inte möjligt att dra kvantitativa 
slutsatser kring källmaterialet. En viktig aspekt kring bevarandet av linoleum är även konservering 
och underhåll av linoleummattor. Här finns ett behov av vidare forskning men detta kommer inte att 
tas upp närmare i denna uppsats. Ett annat viktigt problem är antikvariska aspekter på 
linoleummattor och det faktum att dessa sällan bevaras vid en restaurering. Denna uppsats syftar 
dock till att bidra med information som kan underlätta värderingen av linoleummattor som en 
tidstypisk del i inredningen. 

1.7 Forskningsläge 
I Sverige finns högst begränsad forskning på materialet linoleum. Sara Höglunds uppsats Linoleum 
– Tryckt att gå på, skriven 1997 på Göteborgs universitet är den enda uppsats i ämnet som står att 
finna på svenska. Denna uppsats behandlar historik, tillverkningsmetod, liknande golvtyper samt 
företaget Forshaga linoleums historia. Uppsatsen innehåller även en kortare beskrivning av mönster 
baserade på äldre mönsterkataloger från Forshaga samt information kring skötsel och underhåll.  5

Det finns två tyska examensarbeten (diplomaarbeit) av konservatorsstudenter vilka är forskning på 
högre vetenskaplig nivå. Silvia Tauss Problematik der Erhaltung von Linoleumbelägen in situ – 
AmBeispiel Warenhaus “Cheesmeyer“ in Sissach behandlar historik, dokumentation, skadeanalys  
och konserveringsmetoder av linoleum med linoleummattorna i varuhuset Cheesmeyer som 
exempel.  Heiko Ellermanns Linoleum - Geschichte und Konservierung behandlar även den historik  6

 Sara Höglund, Linoleum: tryckt att gå på, Avdelningen för kulturvård, Institutionen för miljövetenskap och 5

kulturvård, Göteborgs universitet, Göteborg, 1997
 Silvia Tauss, Problematik der Erhaltung von Linoleumbelägen in situ – AmBeispiel Warenhaus 6

“Cheesmeyer“ in Sissach, Hochschule der Künste Bern, 2007
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kring och konservering av linoleum.  Bobbyejo Evon Coke skrev 2004 ett examensarbete (thesis) 7

med titeln Conservation of waterlogged linoleum vilket är ett arbete om olika konserveringsmetoder 
av vattenskadad linoleummatta som hittades på en sjunken kanalbåt. Det finns således en del 
forskning på konserveringsområdet.  8

I min B-uppsats Linoleum - identifiering och rekonstruktion undersöks möjligheterna att nytillverka 
linoleumgolv för kulturvårdens behov. Genom att titta på olika exempel där rekonstruktioner skett 
dras slutsatser kring olika sätt att gå tillväga för att nytillverka linoleummattor beroende på hur 
originalmattan är gjord. Uppsatsen innehåller också ett avsnitt kring liknande golvmaterial vilka lätt 
kan förväxlas med linoleum, och ger därmed en mer komplex bild av golvmaterialens utveckling 
och den mångfald som funnits.  9

Pamela Simpsons bok Cheap, quick, & easy – Imitative architectural materials, 1870-1930 ger ett 
intressant perspektiv på linoleum eftersom den sätter ett antal av industrialismens nya material i ett 
nytt sammanhang genom att beskriva byggnadsmaterialen som imiterande material. Boken 
behandlar bland annat metallfasader, betongblock, linocrusta och marmoreringsmåleri, med fokus 
på den amerikanska marknaden. Simpsons syfte är att lyfta fram dessa olika material med en sak 
gemensamt; att de har tillverkats för att likna ett annat och mer exklusivt material. Hon tar även upp 
de debatter som fördes under tidigt 1900-tal kring materialens estetiska kvaliteter. Många av Arts 
and Crafts-rörelsens mest framträdande personer var starkt emot dessa nya, industriellt framställda 
material, som inte alls försökte framstå som genuina material med ett eget estetiskt uttryck, utan 
tillverkades och marknadsfördes som ersättningsmaterial, även om tillverkarna ofta till och med 
hävdade en överlägsen kvalitet jämfört med originalmaterialet. Negativt inställda konstkritiker hade 
dock inga större framgångar. Industriellt framställda material kunde säljas till ett överkomligt pris 
vilket innebar att en hel uppsjö av nya produkter blev tillgängliga för en större massa och många av 
dessa nya material, inklusive linoleum, fick stort genomslag. En anledning till framgångarna var att 
de nya produkterna nådde medelklassen, som inte hade haft råd med de mer exklusiva material som 
linoleum imiterade. En annan var att linoleum ansågs som ett mycket hygieniskt material som 
skulle göra hemmet lättstädat och förhindra sjukdomar.  10

 
 
1.8 Disposition  
Uppsatsen inleds med kapitel 2 som ger en bakgrund om vilka golvmaterial som föregick linoleum 
och hur linoleum uppfanns. Kapitel 3 handlar om Forshaga linoleum som företag samt vilka andra 
golvprodukter de har tillverkat parallellt med linoleum. Kapitel 4 handlar om tillverkingsprocessen 
av linoleum, olika sätt som finns för att skapa mönster samt en genomgång av olika mönstertyper. 
Slutligen behandlar kapitel 5 linoleummattans roll i hemmet och samhället och tittar även på hur 
detta yttrar sig i marknadsföringen.  

 Heiko Ellermann, Linoleum - Geschichte und Konservierung, Fachhochschule Köln, 19997

 Bobbyejo Evon Coke, Conservation of waterlogged linoleum, Texas A&M University, 20048

 Frida Nordström, Linoleum - Identifiering och rekonstruktion, Högskolan på Gotland, 20129

 Pamela H Simpson, Cheap, quick, & easy, University of Tennessee Press, Knoxville, 199910
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2. Historik - Frederick Walton uppfinner linoleum 
Det har länge funnits olika typer av golvbeläggningar som är någorlunda vattentåliga och 
lättstädade, så kallade halvhårda golv. Linoleummattan är en slags vidareutveckling från tidigare 
golvtyper vilka utvecklades framförallt under början av 1800-talet. Det är dock den golvtypen som 
fick störst genomslagskraft under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. 

Den tidigaste typen av halvhårda golv kallades oil cloth, floorcloth eller på svenska vaxduksmatta 
eller oljefärgsmatta.  Redan under 1500- och 1600-talet finns tillverkningsprocessen för materialet 11

omnämnt i skriftliga källor. Oil cloth tillverkas genom att upprepade lager lack eller fernissa stryks 
på en eller båda sidorna av ett tunt tyg och på så sätt skapas en beläggning som ger en lättstädad och 
vattenavvisande yta. Oil cloth användes till en början som substitut för läder; för dukar, bokomslag, 
regnkappor m.m.  Materialet verkar inte i någon större utsträckning ha använts på golv under 12

denna period. Men 1763 tar Nathan Smith patent på vaxduksmattan för golv. 
Tillverkningsprocessen beskrivs i patentet; med hjälp av värme pressas en blandning av harts, tjära, 
vax, linolja och pigment fast på en väv av canvas eller hampa.  I och med uppfinningen av den 13

mekaniska vävstolen 1795 fanns möjligheten att producera stora sammanhängande tygstycken 
vilket möjliggjorde måttbeställda golv där sömmar kunde undvikas. Det var även vanligt att trycka 
mönster på duken, ofta imitationer av kakel eller orientaliska mattor.  Vaxduksmattorna hade dock 14

vissa nackdelar; de var dyra och de tryckta mönstren slets snabbt. Trots detta fortsatte de tillverkas 
ända fram till 1930-talet och produktionen fortsatte länge parallellt med linoleummattan. 

I Storbritannien experimenterades det under 1800-talet med importerade exotiska material från 
koloniserade områden. Kamptulicon var ett resultat av flera decenniers utforskande av det indiska 
gummits elastiska egenskaper och eventuella användningsområden. Namnet kommer sig av det 
grekiska ordet för böjlig. En blandning av kautschuk och korkmjöl pressades på en väv och detta 
gav ett mjukare, varmare och hållbarare golv än vaxduksgolven. När denna nya golvtyp visades upp 
på Världsutställningen i London 1862 gjorde den succé.  Produkten var dock dyr redan från början, 15

och den ökande efterfrågan på kautschuk till andra ändamål gjorde att priserna snabbt ökade vilket 
gjorde Kamptulicon till en kortvarig produkt. 
 
Kamptulicontillverkarna sökte efter ett material som kunde ersätta kautschuk i tillverkningen och 
detta material utvecklade en ung engelsman vid namn Frederick Walton. Det sägs att Walton hittade 
en öppen linoljeburk med en tjock hinna av oxiderad linolja på och började undersöka dess 
gummiliknande egenskaper.    16

 Gösta Bodman, Linoleum aktiebolaget Forshaga 1896-1946, Linoleum AB Forshaga, Göteborg, 1946, s.211

 Linoleum: history, design, architecture 1882 - 2000, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2000, s. 3212

 http://www.byggnadsvard.se/golv/materialh%C3%B6rnan-korkmatta; Ann-Charlotte Strandberg, 1996, 13

Materialhörnan - Korkmatta. Artikel ingår i: Byggnadskultur nr 4/1996
 Jane Powell, Linoleum, 1. ed., Gibbs Smith, Layton, Utah, 2003, s. 2014

 Linoleum: history, design, architecture 1882 - 2000, 2000, s. 3415

 Lone-Pia Bach, Linoleum - korkmattor. Artikel ingår i: Byggnadskultur nr 1/2001 s. 24-2916
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Linolja oxiderar först i kontakt med syre och detta är en mycket långsam process. Walton började 
undersöka olika sätt att snabba upp processen. Metoden han utvecklade var att koka linoljan med 
sickativ (torkmedel) och därefter låta den rinna långsamt ned över en stor bomullsväv för att öka 
kontakten med syret i luften. Det tog ett par månader innan massans tjocklek var tillfredsställande, 
12-15 mm. Till en början gjordes försök att därefter frigöra den torkade massan från tyget, men 
detta var en alltför omständlig process. Istället malde Walton ner den oxiderade linoljan tillsammans 
med väven och fick på så sätt fram linoxin.  Patentet på linoxin togs 1860, då Walton var 26 år 17

gammal. Linoxinet var från början tänkt att produceras på Waltons linoxinfabrik för att sedan säljas 
till diverse industrier. Kamptuliconproducenterna var dock de som var mest intresserade eftersom 
linoxinet var en möjlig ersättningsprodukt för kautschuk. Men istället för att inleda samarbete med 
dem startade Walton egen tillverkning av golv med The Linoleum Manufacturing Company i 
Staines, Middlesex, efter Waltons patent på linoleum som togs 1863.  Först kallade han sin produkt 18

för kampticon, liknande den tidigare produkten, men snart fick den sitt nuvarande namn Linoleum 
av lin och latinets oleum, olja. 

 Bach, 2001, s. 24-2917

 Höglund, 2007, s. 16-1918
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3. Linoleumtillverkning i Sverige - Forshaga Linoleum 
Linoleum Aktiebolaget Forshaga startade 1896 i bruksorten Forshaga, Värmland. Det var den första 
och enda linoleumtillverkaren som funnits i Sverige. Samarbeten och kontakter med producenter 
utomlands var emellertid frekventa och hade stor betydelse. Företaget startade med hjälp av danska 
investerare, i huvudsak firman Wessel & Vett, som även hade intressen i linoleumbutiken Magasin 
du Nord i Köpenhamn.  19

Att starta upp tillverkningen var en utmaning. Man var beroende av maskiner beställda från 
maskinfirman Summers & Scott i England och när dessa började krångla försenades tillverkningen 
med flera månader, och produktionen kom inte igång ordentligt förrän i april 1898.  Några 20

misslyckade försök gjordes att tillkalla kompetent arbetskraft från andra linoleumfabriker, bland 
annat Delmenhorst i Tyskland. Man hade svårt att uppnå tillräckligt god kvalitet på mattorna, de 
allra första som producerades började spricka efter några månader. Brukspatronen Karl af Ekström 
anställde 1899 Rudolf Risberg för att sköta driften av fabriken. Han hade tidigare arbetat på Libauer 
linoleumfabrik, i dåvarande Ryssland, vilken ägdes av den svenska korkfabrikanten Hjalmar 
Wicander. Wicander köpte upp hela Forshaga linoleum år 1903. När produktionen väl kom igång så 
gick företaget bra, eftersom det fanns en efterfrågan på linoleum. Men ytterligare 
produktionsproblem uppstod 1903 när tryckfärgen som användes visade sig innehålla arsenik, vilket 
gjorde att flera beställare, bland annat Postverket, ville annullera sin beställning av linoleummattor. 
Dock lyckades företaget få ett utlåtande från medicinalstyrelsen vilka ansåg att arsenikhalten var så 
låg att mattorna var ofarliga.  21

Fabriken i Forshaga började så småningom bli för liten för den ökade produktionen, och 1909 
flyttade fabriken till Almedals station i Göteborg, men namnet Forshaga behölls. Under första 
världskriget var det brist på linolja och därför producerades inga linoleummattor år 1918. Dock 
hade man sedan 1913 producerat korkplattor för isolering, och denna produktion kunde fortsätta 
utan produktionsstopp. Efter flera stora bränder i korkfabriken lade man ner den verksamheten 
1923.   22

1928 gick Forshaga med i Kontinentala Linoleum Unionen. Detta var en sammanslagning på 
initiativ av Deutsche Linoleum Werke i ett holdingbolag och gick ut på att bättre kunna kontrollera 
den europeiska marknaden. 1930 bestod unionen av sammanlagt 13 fabriker. Detta medförde en 
rationalisering i tillverkningen, och att produkter tillverkade utomlands nu även marknadsfördes av 
Forshaga.  Bland de företag som ingick i unionen återfanns förutom Deutsche Linoleum Werke 23

(DLW), bland annat den holländska producenten Krommenie samt den schweiziska producenten 
Giubiasco. 

 Bodman, 1946, s. 1919

 Brev från Disponent Karl af Ekström till Häradshövding Emil Gjertsson, Värmlandsarkiv, 13 juni 189820

 Bodman, 1946, s. 5721

 Bodman, 1946, s. 6822

 Revisionsberättelse för Kontinentala linoleum unionen, Kungliga biblioteket, 1928 23
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Andra världskriget medförde dock ändrade förutsättningar för samarbetet. Med risk för att hela 
Unionen skulle hamna på de allierades ”svarta lista” bestämdes att Deutsche Linoleum Werke 
skulle utgå ur unionen. Forshagas fabrik hade även svårt med råvarutillgången, i synnerhet linolja, 
och importerade först linoleum, men började sedan producera ersättningsmaterialet Forbolin under 
en kort period.   24

Kontinentala linoleum unionen fortsatte sitt samarbete och bildade så småningom koncernen Forbo, 
vilka fortfarande är tillverkare av bland annat linoleum.  DLW slogs så småningom ihop med den 25

amerikanska tillverkaren Armstrong, och även de tillverkar linoleum än idag.  26

3.1 Forshagas tillverkning 
Forshaga har inte endast tillverkat linoleummattor, utan parallellt med detta också haft andra 
produkter för golv och möbelbeläggning. De har även tillverkat olika typer av byggmaterial. 
Följande avsnitt ger en bild av mångfalden i Forshagas produktion och reder ut begreppen kring de 
olika materialen. Förutom de produkter som tillverkats av Forshaga och som presenteras här finns 
även andra typer av golvbeläggningar som lätt kan förväxlas med linoleum. Sådana är t ex 
gummigolv, olika typer av korkgolv samt asfaltsgolv.  27

3.1.1 Andra benämningar och typer av linoleum 
Det finns även andra benämningar på linoleumgolv som använts flitigt i Sverige och kan leda till en 
del förvirring. Globalt slog varumärkesnamnet Linoleum igenom som allmänt erkänt namn på 
materialet,  men i Sverige har benämningen korkmatta varit vanligt förekommande och använts 28

parallellt. Ruboleum, Fliesen-linoleum och Battleship linoleum är alla benämningar på tjockare 
linoleummattor som användes huvudsakligen i offentliga utrymmen. Namnet battleship linoleum 
kommer sig av att denna tjockare och slittåligare linoleumtyp utvecklats för den amerikanska flottan 
och användes på krigsfartygen. Den såldes ofta i standardfärgerna grå och brun (Battleship gray 
eller Battleship brown) och var flitigt använd i skolor och sjukhus.  Ruboleum är ett annat namn på 29

ett tjockare linoleumgolv och avser golv med tjockleken 6,7 mm.  Det finns även en linoleumtyp i 30

Forshagas sortiment som kallas korklinoleum. Detta golv innehåller en större andel kork, och ett 

 Bodman, 1946, s. 80-8124

 www.forbo.com/en/About-Forbo-Group/Milestones/25

 www.armstrong.de/commflreu/en-de/about-armstrong-historie.html26

 Nordström, 2012, s. 15-1927

 Simpson, 1999, s. 8528

 Simpson, 1999, s. 9629

 www.danskbyggeskik.dk/pdf/open.action?pdf.id=87 Dansk byggeskik, BB 338.41 Linoleumsgulve, juni 30
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!10



grövre korkmjöl, vilket gör mattan mjukare och mer stötdämpande. Denna mattyp används bland 
annat i gymnastiksalar.  31

3.1.2 Forbolin och Forboid  
När Forshaga Linoleum 1942 startade sin 
tillverkning av golvmattan Forbolin berodde detta 
på krigsårens råvarubrist och då även bristen på 
linolja, vilket man valde att ersätta med 
cellulosanitrat. Produkten baserades på 
föregångaren Triolin vilket hade utvecklats i 
Tyskland och varit i produktion under 1920-talet.  32

Tillgången på juteväv var även den begränsad 
under denna period och ersattes med blandväv, där 
hälften av varpen utgörs av pappersgarn. Det rådde 
även en brist på pigment, så Forbolin tillverkades 
därför endast i genomgjutna mönster såsom jaspé, 
granit och enfärgad, och endast i ett begränsat antal färger.  Det fanns även en produkt utvecklad 33

för bord och möbler vid namn forboid.  Man återgick sedan till tillverkning av linoleumgolv år 34

1944 när det åter fanns tillgång till linolja. 

3.1.3 Götaleum 
Filtbaserade mattor var en utveckling från de första asfaltsgolven, vilken bestod av 
asfaltsimpregnerad filt med samma oljefärgstryck som linoleum. En stor tillverkare av filtbaserade 
mattor i USA var Congoleum. Det var ett mindre slitstarkt golv än linoleum, men billigare, och det 
dominerade därför marknaden framåt 1950-talet.  Forshaga började år 1939 att tillverka en 35

liknande matta, Götaleum, vilken består av bituminerad lumppapp, också med oljefärgstryck. De 
tillverkade även Bordsgötaleum från 1940. Det fanns även två andra märken av lumppappmatta i 
Sverige, Trelinum och Balatum.   36

 
3.1.4 Forshagaplattan  
Vinylgolv består av vinylharts vilket innehåller polyvinyl klorid-acetat eller polyvinylklorid (PVC), 
varierande mängd mjukgörningsmedel, stabilisatorer, pigment och fyllnadsmedel.  Den första 37

användningen av termoplaster i golvmaterial var som substitut för asfalt i asfaltsimpregnerade golv. 

 Linoleum i skolhus, gymnastik- och tennishallar, 19 sidor, Kungliga biblioteket, 193031

 Bodman, 1946, s. 81-8232

 Bodman, 1946, s. 8533

 Forbolin och Forboid, Broschyr, Kungliga biblioteket, 194434

 Simpson, 1999, s. 90-9235

 Bodman, 1946, s. 9736

 Lone-Pia Bach. De nya golvmaterialen. Artikel ingår i: Byggnadskultur nr 4/2001. s. 30-3537
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Forbolinprover från 1944. Foto: Frida Nordström



Det första vinylgolvet vid namn Vinylite introducerades 1931. Detta innehöll liksom asfaltsgolven 
asbest som fyllnadsmedel.  Det var dock inte förrän efter andra världskriget vinylgolven började 38

tillverkas storskaligt. När priset på plasten sjönk blev vinylgolven snabbt en stark konkurrent till 
linoleummattan. Den allra första plastmattan i Sverige vid namn Tarkett introducerades 1947 av 
Limhamns träindustri AB. Den tillverkades i plattor 20x20 cm och 2,5 mm tjocka i jaspémönster 
och fanns tillgänglig i åtta färger.  Forshaga-plattan var Forshagas första vinylprodukt. Den började 39

tillverkas 1949. Plattorna fanns i måtten 25x25 cm i 3 mm tjocklek, och tillverkades i nio olika 
färger med marmorstruktur.  Under 1950-talet började asbest användas i plattorna som armering. 40

Asbest finns även i Forshagas Colovinylplatta.  Helt homogena plastgolv utan fyllnadsmedel 41

började produceras först 1961. Även vinyl på löpmeter kom först under 1960-talet.  

 
3.1.5 Vägg- och bordslinoleum 
Parallellt med linoleumgolven fanns också linoleum som gick att använda på väggar och 
bänkskivor. Vägglinoleum tillverkades i olika kvalitéer. Frederick Walton utvecklade själv den så 
kallade lincrusta-walton 1877, vilket var en tunn linoleummassa som pressades ut på papper. 
Lincrusta tillverkades ofta med reliefmönster och användes gärna som ersättning för flera olika 
exklusiva material såsom gyllenläder, stuckatur och träpaneler.  Lancaster Linoleum tillverkade 42

olika typer av vägglinoleum 1915, dels mattor med ett tunt linoleumskikt på, vilka bland annat 
imiterar mycket eleganta träpaneler, men även vaxduksmattor för väggbeklädnad.  Katalogen 43

”Tiles” är en katalog med mönster i en extra tunn linoleum för väggar, troligen i badrum och kök 
med tanke på att de flesta mönstren utgörs av kakelimitationer och är tryckta i en särskild riktning. 

I Nyheter från Forshaga försäljningscentral, nr 8 1934, finns väggmaterialet Anker-Lincrusta-jaspé 
med.  Forshaga har i omgångar tillverkat olika typer av vägglinoleum. Så sent som 1966 44

förespråkade man tryckt vägglinoleum kallad Corall i våtrum, i kombination med plastgolvmattan 
Forshaga Florette J.  Bordslinoleum hade funnits tidigare hos andra producenter, men Forshaga 45

började tillverka detta 1937, och under andra världskriget tillverkades ersättningsprodukten 
Forboid.  Bords- och möbellinoleum är en produkt som fortfarande marknadsförs av Forbo.  Även 46 47

lincrusta är ett material som tillverkas i Storbritannien än i dag.  48

 Kathleen Snodgrass & Richa Wilson. Early 20th-Century Building Materials: Resilient Flooring. Missoula: 38

United States Department of Agriculture, Forest Service, Technology & Development Program. 2007
 Bach, 2001, s. 30-3539

 Linoleum & Forshaga-plattan, Reklamblad, Kungliga biblioteket, 194940

 Forshaga Colovinyl, Reklamblad, Kungliga biblioteket, 196241

 Simpson, 1999, s.102-10342

 Tiles, Mönsterkatalog, Lancaster linoleum, Nordiska museet, 191543

 Nyheter från Forshaga försäljiningscentral nr 8, Kungliga biblioteket, 1934, s. 3244

 Golv i hem, Reklamblad, Kungliga biblioteket, 196645

 Bodman, 1946, s.9946

 www.forbo-flooring.se/Foeretag/Produkter/Linoleum/Furniture-Linoleum/47

 www.lincrusta.com48
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4. Tillverkning  
Linoleummattor innehåller huvudsakligen oxiderad linolja, harts, korkmjöl, pigment och juteväv. 
De kan även innehålla trämjöl som fyllnadsmedel, eller kalkstensmjöl, vilket ger mattan en ljusare 
färg. Mängden korkmjöl tillsammans med tjockleken på mattan avgör hur mjukt och elastiskt 
golvet blir. Linoleum tillverkas i ett antal steg. Produktionen idag skiljer sig inte så mycket från 
Frederick Waltons. Först måste linoljan blandas med sickativ, och sedan genom kontakt med syre 
oxidera till linoxin. Linoxinet mjukas sedan upp genom att värmas i en cementkokare och blandas 
med harts. Detta ger linoleumcement, den viktigaste beståndsdelen i den färdiga produkten. Denna 
får sedan vila i ett par månader. Massan blandas därefter med pigment och finmalet korkmjöl i ett 
flertal olika maskiner vilket ger en väl blandad massa. Denna valsas sedan ut under värme och tryck 
ut på ett underlag av juteväv. Tidigare ströks undersidan av juteväven med röd färg och 
stämplades.  Till sist ytbehandlas mattan. Nu för tiden görs detta med moderna acrylbaserade 49

produkter, men i tidig produktion användes vanligen vax.  

Det finns tre metoder för tillverkning av linoxin. Den första är den ovan nämnda Waltonmetoden, 
vilket ger den högsta kvalitén och en relativt ljus linoxinmassa. Denna metod började man med på 
Forshaga först 1925, parallellt med Bedfordmetoden, den första metoden som användes på 
Forshaga. Med denna metod oxiderar oljan under uppvärmning till 130°C. Linoxinet lagras sedan 
ett par veckor innan det blandas till linoleumcement. Fördelen med denna metod är att processen 
går betydligt snabbare. Några år efter att man på Forshaga introducerade Waltonmetoden, bytte man 
ut Bedfords metod mot Taylormetoden. Detta är en ännu snabbare process vilken tar 15-18 timmar, 
jämfört med Waltonmetodens 4-5 månader. Genom att värma upp oljan till ännu högre 
temperaturer, 250-300°C, och samtidigt pressa in luft, kan man blanda linoxinet direkt utan 
mellanlagring. Detta ger dock en nästan svart massa, och är därför bara lämplig till tryckvara.  50

 
 

 

 Bodman, 1946, s. 8949

 Bodman, 1946, s. 9150
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4.1 Olika sätt att skapa mönster 
Linoleumgolven tillverkades från början som enfärgade mattor. Eftersom korken i linoleummattan 
är mörk så var mörka färger det som var lättast att åstadkomma. Brunt var vanligast men gröna och 
terrakottafärgade mattor förekom.  När man senare började använda kalk i linoxinmassan kunde 51

man även tillverka enfärgade ljusare mattor. Ganska snart kom dock produktionen av mönstrade 
mattor igång. Mönster skapas genom två olika metoder, antingen genom att trycka mönster 
eller genom att skapa ett genomgjutet mönster.  

 
4.1.1 Tryckta mönster 
Tryckta mönster var det vanligaste från slutet av 1800-talet ända 
fram till mitten av 1900-talet. Mönstren på mattorna hade sämre 
hållbarhet än de genomgjutna, men metoden var billigare och 
krävde inte samma utrustning. Men att trycka linoleum var innan 
tryckmaskinernas intåg en tidskrävande procedur som krävde 
skicklighet av tryckeriarbetarna. I Forshagas produktion arbetade 
man med att trycka mönstret för hand med hjälp av tryckformar i 
trä. Först målades mattan med en grundfärg. Man använde därefter 
högst fem färger i trycket. 1907 beställdes en roterande tryckmaskin 
och en plantrycksmaskin och detta underlättade arbetet betydligt, 
även om man också fortsatte att trycka för hand.  Tryckformarna 52

består av mässingstift som slås in i en tryckform av trä, där man 
först har ritat en stencil av mönstret. Det behövs en tryckform per 
färg som används i trycket. Plantryckmaskinen var den mest använda tryckmaskinen. 
Tryckformarna som används är platta, vanligtvis 50x200 cm och trycks platt mot mattan, som ligger 
på ett rullband. 

 
4.1.2 Genomgjutna mönster 
Genomgjutna mönster skapas genom att olikfärgade linoleummassor valsas ut på en väv och 
därigenom bildar olika mönster. Jaspé är ett ”randigt” mönster och skapas genom att man valsar ut 
flera färger i olika hastigheter på väven. Det kan också liknas vid gnejs.  Marmor tillverkas genom 53

att man ”rör ihop” olika färger men inte så väl att färgerna blandas. Granit är ett mönster som 
uppfanns av Fredrick Walton själv. Detta är linoleumgranulat som valsas ut på mattan och skapar ett 
”kornigt” mönster, vanligtvis i grå nyanser. Det finns även varianter som moiré och flammé, vilka 
är varianter på jaspé och marmormönster.  

 Höglund, 2007, s. 16-1951

 Bodman, 1946, s. 9452

 Bodman, 1946, s. 9553
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Närbild på mässingstift.  
Foto: Frida Nordström



 

4.1.3 Inlaid  
Det finns även en så kallad inlaid-teknik för att skapa mönster. Man pusslar då ihop olika utstansade 
bitar av genomgjuten linoleum som sedan pressas samman i valsar efter uppvärmning. Därigenom 
skapar man en mönstrad matta med genomgjuten färgad linoleum. Läggningen av mönstret gjordes 
från början för hand på ett produktionsband eller bord. Walton utvecklade även en maskin för 
automatisk läggning av inlaidmönster, vilken var färdigutvecklad 1904. I och med att man kunde 
maskintillverka inlaid blev också mönstren mer avancerade, med fler färger och mindre 
”pusselbitar”.  Maskintillverkad inlaid från början av 1900-talet är karaktäristisk eftersom många 
mönster gjordes med genomgjuten granit. Under sammanpressningen blev mönstret också mer 
diffust. Inlaid fortsatte dock ofta att läggas för hand ända fram till 1950-talet.  Detta var en 54

exklusiv produkt som aldrig tillverkades i Sverige utan importerades från andra länder. 

 
4.2 Mönster 
Under början av 1900-talet fanns det en enorm mönsterrikedom hos de tryckta linoleummattorna. 
1914 års katalog från Forshaga har drygt 100 olika mönster och färgställningar. Antalet mönster 
ökade sedan, och katalogerna var som störst under 1950-talet. Vanligt för tryckta linoleummönster 
är att de har ett imiterande utseende, alltså att deras mönster efterliknar ett annat och oftast mer 
exklusivt material. Under tidigt 1900-tal var denna tendens som starkast, medan det framåt 1950-
talet blev vanligare med enkla mönster utan någon tydlig förlaga i ett annat material. Medan vissa 
mönster är mer tidstypiska återkommer vissa mönster under hela undersökningsperioden. Särskilt 
parkettmönster behöll sin popularitet genom hela 1900-talet. Andra mönstertyper fanns också med 
under längre perioder, vilket kan göra en säker datering svår. Dock finns vissa ledtrådar som kan 
underlätta, såsom tryckteknik och färgställningar.  

 Simpson, 1999, s. 87-8854
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Genomgjutna mönster i provbok från Forshaga 1932. Foto: Frida Nordström 



Vissa mönstertyper såsom art noveau och art deco underlättar datering eftersom dessa är tidstypiska 
och mönstren därför kan placeras inom en förhållandevis liten tidsram. Flera mönster som ger 
associationer till art noveau finns i 1914 års katalog. (se bilaga fig. 1) Också i Lancasters kataloger 
från 1915 finns flera exempel. År 1927 finns även ett art decomönster med i Forshagas katalog (se 
bilaga fig. 2). Det fanns även ambitioner hos designers såsom Peter Behrens och andra konstnärer 
och formgivare i Tyskland under 1910-talet att skapa mönster med ett nytt och eget formspråk.  55

Denna ambition nådde dock inte Forshaga Linoleum i någon märkvärd utsträckning. 

För många mönster kan det vara svårt att avgöra varifrån inspirationen kommit. De flesta av dessa 
är dock troligen baserade på textila förlagor. Eftersom det finns ont om litteratur kring såväl 
textilmattor som andra typer av golv från tidigt 1900-tal kan det ibland vara svårt att göra 
jämförelser med samtida golv. Eftersom det saknas kataloger från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 
är det svårt att med säkerhet säga något om mönster från denna tid. De få mattor som har bevarats 
har ofta haft olika typer av medaljongmönster.  Följande stycken beskriver de kategorier av 56

imiterande mönster som är vanligast förekommande. 

 
4.2.1 Träimitation 
Tryckta linoleumgolv med parkettmönster fanns tidigt i en mängd mönster och färgställningar. I 
1914 års katalog finns sammanlagt 31 olika mönster och färgställningar, samt två typer av 
gångmattor.  Det är framförallt olika typer av stavparkett som är dominerande och parkett i 57

fiskbensmönster var vanligt. Vissa av mönstren är gjorda för att likna mycket exklusiva golv, såsom 
No: 73 som är lagt i ett slags stjärnmönster med inte mindre än 5 olika träslag. (Se bilaga fig. 3) 
Den stora mönsterrikedomen fanns kvar på 1920-talet, men då med färre mönster och fler mörka 
färgställningar (se bilaga fig. 4). Inga mönster som liknar exklusiva parketter verkar ha funnits kvar 
framåt 1950-talet, men en ljus fiskbensparkett inleder mönsterkatalogerna för år 1951 och 1953, och 
även 1958 förekommer samma mönster. Fiskbensparkett är det mönster som fanns med allra längst, 
och samma mönsternummer fanns kvar under en längre tid. Det förekom fortfarande som mönster 
på tryckt linoleum år 1966, då de allra flesta tryckta mönster redan försvunnit ur sortimentet.  58

Eftersom många mönster funnits med under lång tid kan det vara svårt att tidsbestämma ett golv i 
träimitation. Det finns dock några skillnader att iaktta. Dels går det som redan nämnts se att 
avancerade och ljusa-halvmörka parkettmönster varit vanligare under mitten av 1910-talet, och att 
mönstren under 1920-talet varit något enklare och mörkare. Sedan finns en viss skillnad i tekniskt 

 Se kapitel 5.1.355

 Nordström, 2012, s. 24-2656

 Mönsterkatalog, Forshaga, Göteborgs stadsmuseum, 191457

 Golv i hem, Reklamblad, Kungliga biblioteket, 196658
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utförande som börjar synas kring slutet av 1950-talet.  Mönstertrycket bygger då till större andel på 59

runda stift istället för långsmala, vilket ger ett prickigt intryck, och färgvalen blir ofta mindre 
verklighetstrogna. (se bilaga fig. 5) 

En annan typ av träimiterande linoleumgolv är den så kallade Maser-parketten. Denna tillverkades 
vid fabriken i Krommenie och för DLW och marknadsfördes i Sverige av Forshaga sedan de gått 
med i den Kontinentala linoleum unionen 1928.  Den stora skillnaden med detta golv är att 60

mönstret är genomgjutet, golvet är därför en typ av inlaid-golv. Maser-parkett är på grund av sin 
tillverkningsmetod både mycket verklighetstrogen och mer slitstark än övriga träimitationer. (se 
bilaga fig. 6) 

4.2.2 Hårda golv - sten, kakel, tegel & mosaik 
Det finns en uppsjö av mönster som ska efterlikna hårda golvmaterial. De linoleummattor som 
användes i offentliga miljöer, och då var genomgjutna eller enfärgade, hade ofta ett utseende som 
vittnar om de stengolv som de var tänkta att ersätta.  Det allra mest förekommande är marmorering,  
framförallt i genomgjutna mattor, vilka ibland lades i schackrutor eller andra mönster. Även det 
genomgjutna mönstret granit är som namnet antyder ett stenimiterande mönster, och fliesen-
linoleum lades ofta i samma mönster som klinkers.   61

När det gäller tryckta mönster finns en uppsjö av olika imitationer. Mosaik var vanligt, och likaså 
english tiles. Forshaga verkar under de första decennierna på 1900-talet inte ha några mönster som 
liknar english tiles, men däremot några mosaikliknande mönster. Varken i Forshagas kataloger från 
1914 eller 1927-30 finns det några tydligt kakelimiterande mönster. Däremot har Lancaster ett 
flertal, och vissa mönster på english tiles finns med i kataloger från 1915 till 1922/23. English tiles 
finns även i 1927 års katalog (se bilaga fig. 7). Även mosaik och naturstensimitationer finns hos 
Lancaster.  

Forshaga hade senare ett flertal rutiga mönster i sitt sortiment, framför allt från 1930-talet och 
framåt, av vilka vissa skulle kunna vara kakelimitation. De producerade även ett par tegelliknande 
golv under 1950- och 1960-talen. (se bilaga fig. 8) 

 
4.2.3 Textilimitation 
Det finns ett stort antal mönster på tryckt linoleum som visar upp textilimiterande egenskaper. Dels 
syns detta på mönstren, men även på ytstrukturen som mattorna uppvisar. Ett tydligt exempel på 
textilimiterande ytstruktur är mönster med ett ”vävt” utseende. Det finns många olika varianter på 

 Tryckvara, Katalog, Forshaga, Kungliga biblioteket, 1958-5959

 Provböcker från Forshaga Försäljningcentral 1934 och 36/37 samt prover från Viltzeil Krommenie 53/54, 60

då med namnet super-parquetry. Samtliga äkta linoleumprover. Göteborgs stadsmuseum
 Nyheter från Forshaga försäljningscentral nr 2, Kungliga biblioteket, 193161
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detta tema. Vissa mattor har endast vävmönster i en riktning liknande till exempel ripsmattor (se 
bilaga fig. 9) och röllakan, medan andra har mönster där väven, med varp och inslag, syns ännu 
tydligare (se bilaga fig. 10). De kan också vara mer eller mindre finmaskiga. Katalogen från 1914 
har många olika typer av mönster med vävstruktur, och likaså 1927 års katalog, i vilken de vävda 
mönstren ofta går i ljusa färger och ofta innehåller blommor. (se bilaga fig. 11) 

Orientaliska mönster är ett vanligt tema, särskilt under tidigt 1900-tal. Ett mönster från Forshaga 
finns med både i mönsterkatalogen från 1914 och i 1927 års katalog (se bilaga fig. 12). Orientaliska 
mattor verkar sedan försvinna ur Forshagas sortiment framåt 1930-talet. Utomlands tycks 
orientaliska mönster varit än mer populära. Lancaster har ett stort utbud av orientaliska mönster i 
olika färgställningar och även i 1932 års katalog finns ett stort utbud.  

Mattor i modernistiska mönster börjar komma i början av 1930-talet. Dessa efterliknar ofta 
textilmattor med modernistiska mönster, gärna i gul-röd-bruna nyanser och med icke-figurativa 
geometriska mönster, ofta även med inslag av stiliserade blommor. Dessa kan möjligen vara 
menade att imitera luggmattor. (se bilaga fig. 13) Detta är en populär kategori med en uppsjö olika 
mönster under 1930- och 1940-talet. Framåt 1940-talet börjar dock mönstren ljusna något och bli 
enklare i sin utformning.  62

Framåt 1950-talet blir mönstren i stor utsträckning mer klara och skarpa i färgerna, och består ofta 
av utpräglat geometriska mönster. Flera bra exempel på detta finns i Forshagas katalog med tryckt 
linoleum från 1958/59 (se bilaga fig. 14). Vissa av dessa linoleummattor har förlagor i form av 
textilmattor vilket går att se på strukturen medan andra kan vara textil eller möjligen kakel eller 
andra typer av hårda golv. 

4.2.4 Linoleumimitation 
En sista kategori bör också nämnas. Dessa är tryckta mattor som ska efterlikna genomgjutna 
linoleummattor. Ofta trycks dessa i marmormönster eller jaspé, och är ofta tryckta i olika 
rutmönster. Denna typ av tryck är allra vanligast hos mattor som inte är tillverkade i linoleum, utan 
den ännu billigare asfaltsimpregnerade Götaleum. (se bilaga fig. 15) Det finns även en hel del 
mönster i Forshagas katalog från 1914 som är svåra att kategorisera, men har mest likheter med de 
designade inlaid-linoleummattor som fanns på kontinenten vid samma tid. (se bilaga fig. 16) 

 Götaleum, Katalog, Kungliga biblioteket, 194962
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5. Linoleum i hemmet och samhället 
Linoleummattors utseende och användning har gradvis förändrats från 1900-talets början till dess 
mitt. Det går egentligen inte att urskilja några tydliga brytpunkter, men följande kapitel delas grovt 
in i två perioder på grund av de ideologiska strömningar och förändringar i arkitektoniska ideal som 
skedde under början av 1900-talet, vilket också påverkade användningen av linoleum.  

Allmänt kan sägas att linoleum redan från början användes både i hemmen och i offentliga miljöer. 
Produkterna och reklamen för privat och offentlig miljö har delvis sett olika ut. De genomgjutna 
golven har i allmänhet förespråkats i miljöer med hårt slitage. För privata hem har både tryckta och 
genomgjutna golv förespråkats, ibland med rekommendationen att använda genomgjutna mattor för 
golv som utsätts för hårt slitage, t ex i kök.   63

5.1 Industrialismen 
Under 1890-talet gick Sverige in i en högkonjunktur och en andra fas av industrialismen vilket på 
mycket kort tid förändrade samhället i grunden. Detta berodde inte minst på övergången från 
ångkraft till elektricitet. Sveriges industrier byggde till stor del på de råvaror som fanns tillhands, 
såsom trä och malm, men från att vara ett stort exportland av råvaror gick Sverige nu över till att 
även producera färdiga varor. Verkstadsindustrin i Sverige tillverkade bland annat 
jordbruksmaskiner, lokomotiv och vagnar, men även svenska uppfinningar såsom separatorer, 
turbiner och kullager.  Även linoleumtillverkningen i Sverige tog sin början under 1890-talet. 64

Industrialismen ledde till nya innovationer och en storskalig produktion vilket pressade priser och 
förändrade konsumtionsmönstret för människor, och ingav en stor framtidsoptimism. Samtidigt 
fanns en stark motreaktion mot allt det nya.  

5.1.2 Kontrasterande synsätt 
Som en motreaktion mot såväl den industriella utvecklingen som den stilimiterande eklekticismen 
utvecklades under slutet av 1800-talet en vurm för naturen och ett intresse för hantverk och 
bevarande av traditioner. Många upplevde att tidens arkitektur inte reflekterade tidsandan och att de 
rådande stilarna var betungande. De sökte därför efter ett mer genuint men också funktionellt och 
enklare formspråk. Det fanns också ett större intresse för en bättre planerad stadsbild, och en önskan 
att byggnaderna tillsammans skulle skapa en behaglig och väl sammansatt stadsmiljö.  Dessa två 65

kontrasterande synsätt påverkade arkitektur och inredning under flera decennier.   66

 Forshaga tryckvara - ger trevnad och trivsel, Broschyr, Kungliga biblioteket, 195363

 Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: svensk arkitektur 1890-1920, Ordfront, Stockholm, 1990, 64
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De starkaste förespråkarna för hantverksmässiga traditioner utomlands var Arts and Crafts-rörelsen 
i Storbritannien med William Morris och John Ruskin i spetsen. Deras idéer påverkade stilidealen 
även i Sverige. Det fanns även en nationalistiskt anda i denna rörelse och man ansåg att traditionella 
och enkla byggnader på landsbygden såväl som medeltida borgar var goda förebilder för den nya 
tidens byggande. Detta manifesterades även i Sverige där arkitekter började se åt 1700-talets enkla 
och vackra byggnader. Det var även med influenser av dessa historiska referenser som 1920-
talsklassicismen så småningom utvecklades.  67

Både Morris och Ruskin riktade hård kritik mot de industriellt tillverkade materialen, med argument 
såsom att det var förnedrande arbete att arbeta i fabrik och att maskintillverkade material, särskilt de 
imiterande, var oärliga och ett hot mot den goda smaken.  Linoleum var definitivt ett sådant 68

material som många förespråkare för traditionella hantverk kritiserade starkt. 
  
Arts and Crafts-rörelsen påverkade också i stor utsträckning inredningsidealen. Flera föreningar 
som verkade för hantverkstraditioner och startat redan under 1800-talet, såsom Handarbetets vänner 
och Svenska Slöjdföreningen, fick en viktig roll i inredningssammanhang. Inredningsidealen som 
började utvecklas kring sekelskiftet var en motreaktion mot borgarhemmens överdekorerade hem. 
En viktig frontfigur var Ellen Key, som genom sin bok Skönhet för alla, 1899, fick stort inflytande 
över tidens inredningsideal. Tanken var att alla skulle kunna ha funktionella, enkla och vackra 
möbler i sina hem. Även Carl och Karin Larsson var viktiga förespråkare för detta nya 
inredningsideal.  69

5.1.3 Industriell formgivning 
Trots motståndet mot de industritillverkade föremålen blev nu industriell formgivning något som 
allt fler konstnärer och arkitekter ägnade sig åt. Industridesign var en gren som på många sätt var 
mycket framåtsträvande och innovativ. Detta gällde också industrins byggnader, som fick en allt 
radikalare utformning långt innan bostadshus och offentliga byggnader.  En stor roll ute i Europa 70

spelade arkitekten och formgivaren Peter Behrens. Behrens ritade många välkända 
industribyggnader, framförallt för AEG i Tyskland. Han blev även känd för sin formgivning av 
linoleummattor för tillverkaren Anker-Marke i Delmenhorst i Tyskland, under ledning av Gustav 
Gericke.  Samarbetet mellan Behrens och Gericke inleddes 1904-1905. Anker-Marke knöt under 
denna period ett flertal erkända moderna konstnärer såsom Walter Fürst, Henry Van der Veld och 
Richard Riemerschmid till sig för att designa mönster till linoleummattor. Också Wiener Werkstätte 
designade linoleummönster.  Intentionen var att skapa moderna golv med god design och ett ”eget” 71
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uttryck och därmed ersätta de vanliga mönstren. Behrens designade även paviljonger för Anker-
Werke på Oldenburgerutställningen 1904 och på Deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung i Dresden 
1906 vilka fick stor uppmärksamhet.  72

De designade mönstren fick dock inte det genomslag som man kanske hade hoppats. Flertalet 
mönster och mönsterdesigners för linoleum fortsatte att vara anonyma, och de vanligast 
förekommande mönstren fortsatte att vara imiterande.  

5.1.4 Den tidiga marknadsföringen 
Linoleummattor från det tidiga 1900-talet visar prov på tidens många stilar och det fanns en stor 
valmöjlighet för den som ville ha en linoleummatta på golvet. Eftersom linoleumtillverkarna 
strävade efter att ersätta andra golvmaterial så har man också imiterat de andra typer av 
golvbeläggning som var populära under denna period. Mattorna tillverkades i många olika storlekar 
och fanns i ett stort antal mönster och färgställningar. I en prislista från Forshaga 1901 finns 
enfärgad linoleum i färgerna oliv, grön, terracotta och brun. Det går att köpa pansarlinoleum i 
tjocklek 6-13 mm. Granit säljs i tjocklek 3 mm och de tryckta mattorna är 1,8 mm. Det finns också 
gångmattor i 67 eller 100 cm bredd, samt ett stort antal avpassade mattor.  Tyvärr finns inga 73

bevarade provböcker från Forshaga kvar från denna tid, utan den tidigast bevarade provboken är 
från 1914.  74

Linoleum var i hög grad en produkt av och del i framväxten av den nya industrin. 1901 deltog 
Forshaga i industri- och slöjdutställningen i Gävle, där de vann första pris och också gav ut sin allra 
första reklambroschyr.  I denna finns följande argument för varför linoleum är ett överlägset 75

golvmaterial; 

Forshaga Linoleum 
är ogenomtränglig för vatten 
är ytterst varaktig 
är smidig och elastisk 
är ljuddämpande 
förhindrar golvdrag 
förhindrar samlandet av damm 
förhindrar samlandet av sjukdomsfrön och bakterier 
är ett ärligt svenskt fabrikat, jämförligt med yppersta utländska kvaliteter och besitter för övrigt 
nedanstående företräden 
är betydligt varmare och ojämförligt varaktigare än vaxduksmattor 

 Linoleum: history, design, architecture 1882 - 2000, 2000, s. 17, 9872
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är dammfri och i lika vackra mönster som yllemattor 
är elegantare, angenämare och varaktigare än målade trägolv 
är ej så halt som parkettgolv och lättare att hålla elegant än detta 
är varmare, mera elastiskt än cementgolv, men lika varaktigt som ett sådant. 

Denna broschyr listar argument som även är bekanta från senare perioder, framförallt de praktiska 
argumenten som inleder listan. Argumenten för varför linoleum är bättre än andra typer av golv 
visar på tankegångarna hos tillverkaren, och vilka golv linoleum hade att konkurrera med under 
denna tid. Det nationalistiska argumentet att man bör köpa svenska varor och ”gynna svensk 
industri” förekommer fler gånger i reklamen från det första decenniet av 1900-talet.  76

Linoleum började användas flitigt i offentliga miljöer under tidigt 1900-tal, bland annat på 
passagerarfartyg och krigsfartyg. Den välkända atlantångaren Titanic hade linoleummattor i bland 
annat rökrummet, och ångaren Berlin hade en snarlik matta i sitt rökrum.  Som det sägs i denna 77

broschyr från P Ericsson & co filial 1894: 

Dessa golfmattor äro utmärkt vackra, ytterst starka och varaktiga [...] samt äro i synnerhet för 
matsalar, tamburer, vestibuler, kök, kontor, butiker, hoteller, restaurationer, andra offentliga lokaler 
ångbåtar mm en nödvändighet  78

5.1.5 Linoleum introduceras i hemmet 
Det golv vi idag är vana att se är en linoleummatta som täcker hela golvet, men faktum är att när 
linoleummattan först introducerades i svenska hem var det mycket vanligt att köpa en avpassad 
matta. Denna beskrivning från golvförsäljare Ludvig Larsson gäller situationen på landsbygden i 
Värmland kring sekelskiftet: 

Det blev i början så, att det köptes en ”bordsmatta” eller vanlig metervara 2x2 m, 2x2,5 m, eller 
2x3 m. Denna matta lades mitt på golvet i ”finrummet” eller ”salen” och däromkring lades sedan 
ett eller två varv trasmattor eller andra hemvävda mattor. Att få sälja till ett helt golv var ytterst 
sällsynt.  79

Detta citat visar tydligt att en ny korkmatta var något som hade mer betydelse som statussymbol än 
praktisk användning. Larsson menar också att linoleummattan inte slog igenom på landsbygden 
ordentligt förrän på 1920-talet. Det var först då linoleummattan började bli en självklarhet i var 
mans kök.  80
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Under tidigt 1900-tal fanns förutom avpassade mattor även gångmattor 
till försäljning. I Forshagas provbok från år 1914 såldes dessa i 100 cm 
eller 67 cm bredd. Ofta har de en bård, och finns i några olika 
utförande, både textilimitation och parkettimitation förekommer.  I 
provboken kan man även se att avpassade mattor finns till försäljning, 
men endast 10 mönster går att få som avpassad matta. Förutom de 
avpassade mattorna fanns även gångmattor med bård. I Forshagas 
provbok från 1914 finns utskrivet vilka mönster som går att få som 
avpassad matta. Det finns även gångmattor med bård i 10 olika 
varianter, i bredderna 67 eller 100 cm. Dessa bredder, samt 
standardbredden på 200 cm, är de storlekar som ända från början 
tillverkades hos Forshaga.  81

Det finns även bevarade kataloger från 1915 från Lancaster linoleum. Dessa är intressanta just för 
att de visar på den stora mångfalden i både utseende och användning av mattor under denna tid. 
Samtliga Lancasters kataloger från 1915-1932 innehåller ett stort utbud av mindre mattor, både 
gångmattor, avpassade mattor, och mindre mattor, så kallade lavoirmattor eller carpettes. Dessa har 
mycket mindre mått, från 45x45 cm upp till 137x91 cm och är troligen menade att användas under 
tvättställ.  

För Forshagas del försvann de avpassade mattorna samt gångmattorna någon gång under 1920-talet. 
I 1927 års katalog verkar inga gångmattor finnas med, men genom sammangåendet med 
linoleumtillverkare på kontinenten 1928 finns åter gångmattor och avpassade mattor till försäljning, 
fast de tillverkades då inte längre i Sverige. Man kan därför anta att avpassade mattor och 
gångmattor var vanligast i Sverige under decennierna kring sekelskiftet 1900 men förmodligen 
förekom undantagsvis även under 1920- och 1930-talen. Linoleummattan hade nu gått från att vara 
lös inredning till att bli ett heltäckande golvmaterial, och dessutom vanligt förekommande i alla 
samhällsskikt. 

5.2 Funktionalismen 
Funktionalismens ideér kan ses som en utveckling av de arkitektoniska rörelser som börjat redan 
under tidigt 1900-tal. Arkitekter och inredare hade länge sökt efter en formmässig förenkling, ett 
rationellare uttryck. I spetsen för utvecklingen stod Bauhaus-rörelsen i Tyskland, som under andra 
halvan av 1920-talet började bygga mer radikalt än någonsin tidigare. I Berlin uppfördes av det 
allmännyttiga bostadsbolaget Gehag mellan 1924-1933 bostadsområden med sammanlagt över 
1400 lägenheter. En stor del av dessa var ritade av Bruno Taut, men även av andra kända arkitekter 
från denna tid.  82

 Ibid, s. 6281

 Eriksson, 2001, s. 362-36682
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Gångmatta med meanderbård.  
No 7, Forshaga, 1914.



Ett stort inflytande hade utställningen ”Die Wohnung”, numera Weissenhof Siedlung, som 
uppfördes i Stuttgart 1927 där många framstående arkitekter medverkade. Mies van der Rohe var 
utställningskommissarie, och framstående arkitekter såsom Walter Gropius, Le Corbusier och Josef 
Frank med flera deltog i utställningen som skapade mycket uppståndelse internationellt. Deutsche 
linoleum werke (DLW) hade en egen visningsmonter i utställningen, och alla byggnader på området 
med undantag av en hade linoleum som golvmaterial.  83

Svenska arkitekter såsom Uno Åhrén tog intryck av det som hände på kontinenten, särskilt Le 
corbusiers paviljong på Parisutställningen 1925 och Bauhausrörelsen påverkade de unga svenska 
arkitektekterna.  Funktionalismen i Sverige fick sitt stora genombrott genom 84

Stockholmsutställningen 1930. Där presenterades olika tekniska framsteg såväl som inredning och 
arkitektur. Gregor Paulsson var huvudkommissarie och Gunnar Asplund var huvudarkitekt för 
utställningen. Inspirationen från Le Corbusier var tydlig, liksom från Tyskland. Detta särskilt 
genom att fokus låg på effektiva lösningar, separation av hemmets olika funktioner samt maximalt 
utnyttjande av bostadsytan, och särskilt köket ägnades stor uppmärksamhet.  Bostadsavdelningen 85

fokuserade på att genom den industriella massproduktionen skapa föremål och inredning som var 
praktiska, vackra och samtidigt billiga.  Även Forshaga deltog där med en egen monter.   86 87

 
5.2.1 Svensk bostadspolitik 
Den snabba inflyttningen till städerna under 1890-talet 
hade lett till stor bostadsbrist, och arbetarfamiljer bodde 
trångt i dåligt byggda hus, ofta med inneboende för att 
klara de höga hyrorna. Den första bostadsutredningen i 
Stockholm gjordes av Gustaf af Geijerstam 1894.  För 88

att lösa bostadsbristen och förbättra levnadsstandarden 
skulle staden expandera, och egnahemsrörelsen 
startades för att ge arbetare en möjlighet att bygga sina 
egna bostäder. De åtgärder som började under de första 
åren av 1900-talet var dock blygsamma och hade 
relativt liten inverkan på bostadsbristen.  

 Linoleum: history, design, architecture 1882 - 2000, 2000, s. 20183

 Johannesson, 2007, s. 18584

 Eriksson, 2001, s. 45385
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En ny utredning gjordes 1919 i statens regi. Utredningens betänkande, Praktiska och hygieniska 
bostäder, som kom ut 1921 fick inte någon styrande roll men fungerade som en praktisk 
handledning. Man ansåg att ett rum och kök var den storlek som var rimligt för en arbetarfamilj, 
men att utrymmet då skulle användas på effektivast möjliga sätt. Lägenheterna skulle helst vara 
genomgående med ljusinsläpp från två håll. Det var också viktigt att effektivisera byggandet och 
därmed också standardisera de olika byggelementen. Detta gällde fönster och dörrar, men även 
inredningar i köken. Arkitekten Osvald Almqvist var ledande i arbetet med att standardisera 
köksinredningarna så att de olika skåpen och luckorna skulle kunna användas som byggklossar och 
sättas ihop på olika sätt efter behov, något som han ägnade sig åt under många år.  89

1930-talet inleddes med en konjunkturnedgång, men från mitten av 1930-talet gick den svenska 
konjunkturen uppåt och Sverige blev landet med högst ekonomisk tillväxt i världen ända fram till 
1950-talet. Detta i kombination med politiska reformer gjorde att svenskarnas välstånd ökade 
kraftigt.  Funktionalismen gick hand i hand med den politiska utvecklingen i Sverige. När 90

socialdemokraterna med Per Albin Hansson i spetsen ville skapa ”det svenska folkhemmet”, 
passade funktionalismens enkla och moderna formspråk perfekt. Tanken var att alla skulle kunna få 
en bättre levnadsstandard, och med enkla och funktionella bostäder byggda av nya material fanns 
möjligheten att börja bygga i stor skala och föra en radikal bostadspolitik. Byggboomen i Sverige 
nådde sin höjdpunkt på 1960-talet i och med miljonprogrammet. 

5.2.2 Marknadsföring i tiden 
I den nya tidens enklare arkitektur fick linoleummattorna en viktig roll. Särskilt i offentliga 
byggnader som skolor och sjukhus blev linoleum den dominerande golvbeläggningen. När fokus nu 
låg på funktion blev valet av linoleum en självklarhet. Också möjligheten att skapa mycket stora 
släta golvytor med stor valfrihet av mönster och färg lockade arkitekterna. Särskilt enfärgade eller 
genomgjutna mattor användes i den nya arkitekturen, även om man genom det ständigt ökande 
utbudet av trycka mönster kan anta att dessa fortsatte vara populära hos konsumenterna. Jaspé var 
ett mycket vanligt mönster under denna period, till skillnad från senare under 1900-talet när 
marmorerade mattor blev dominerande. 

För att marknadsföra linoleum som material i offentliga miljöer lanserade Forshaga en egen 
tidskrift, Nyheter från Forshaga försäljningscentral. Denna kom ut under 1931-1938, gavs ut i ett 
enstaka nummer år 1944 och utgavs åter regelbundet år 1953-1966. Tidskriftens innehåll består av 
”goda” exempel på linoleum i offentlig miljö, i allt från skolor och sjukhus till varuhus och fartyg, 
både från Sverige och utomlands. 1931 är den dominerande mattan i marknadsföringen så kallad 
Fliesen-linoleum, vilket är en tjock, enfärgad matta tänkt att läggas i intarsiamönster, antingen efter 
standardmönster eller enligt egna önskemål. Golvet i Stockholms stadsbibliotek, ritat av Gunnar 

 Eriksson, 2001, s. 251-25289

 Johannesson, 2007, s. 18490
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Asplund, är exempel på ett sådant golv.  Dominerande i de tidigaste numren är nytänkande 91

arkitektritade byggnader, vilket det senare ligger mindre fokus på. Genomgående för alla nummer 
från denna period är otaliga exempel från skolor, sjukhus och offentliga byggnader som bibliotek 
och teatrar. 

Argumenten som framfördes för användande av linoleum i offentliga miljöer var återkommande. I 
broschyren Linoleum i sjukhus och ålderdomshem haglar argumenten tätt. Många argument är 
bekanta sedan tidigare; linoleum är hygieniskt, eftersom det är lättstädat med få fogar, och dessutom 
har det visat sig ha bakteriedödande egenskaper. Det är också ljudisolerande och värmeisolerande, 
vilket ger varma och tysta golv. Dessutom är det mjukare än andra golv vilket är bra för fötterna, 
och passar såväl till barnhem och barnsjukhus som ålderdomshem.  I broschyren Linoleum i 92

skolhus, gymnastik- och tennishallar är retoriken liknande; ett golv i skolmiljö ska vara hygieniskt, 
slitstarkt och lätt att rengöra. Alla dessa egenskaper anser man att linoleum har.  Marknadsföringen 93

under denna period var troligtvis influerad av det nya samarbetet med de tidigare konkurrenterna på 
kontinenten. DLW hade 1928 utkommit med en broschyr om sjukhus, och 1930 gav de ut en annan 
om skolbyggnader.  Till både sjukhus och skolor anses även lincrusta som väggbeklädnad lämpligt, 94

och kan även användas som material till svarta tavlan. I tennishallar kan vanligt linoleumgolv 
användas, men även korklinoleum som är mer stötdämpande. Listan på krav som ställs för ett 
gymnastikgolv är många;    
 
1. slitstarkt 
2. tillräckligt fast 
3. något elastiskt 
4. behagligt och får ej kännas kylande vid 

beröring med kroppen 
5. ljuddämpande 
6. fritt från dammbildande ämnen 
7. fritt från risk för splittring 
8. lätt att hålla rent 
9. billigt 
10. ej halt 
11. lätt att reparera 
12. lätt tillgång till nytt material.  95

Alla dessa egenskaper anser man 
naturligtvis att linoleum besitter! 

 Nyheter från Forshaga försäljningscentral nr 2, 1931 s. 18, samt nr 8, 1934, s. 2991

 Linoleum i sjukhus och ålderdomshem, broschyr, Kungliga biblioteket, 1930 92
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Bild och bildtext ur Linoleum i skolhus, gymnastik- och 
tennishallar: Stockholms Norra Kommunala Mellanskola. 
Gymnastiksal. Golvbeläggning: grågrön korklinoleum, 7 mm. 



5.2.3 Linoleum i den moderna inredningen 
Under 1920-talet hade familjerna blivit mindre, och medelklassens bostäder blev trängre. Även de 
borgerliga kvinnorna gjorde mer av arbetet i hemmet själva. Det var särskilt kvinnoorganisationerna 
som diskuterade bostadsfrågor under 1920-talet, och som förespråkade en mer funktionell och 
därmed mer lättskött bostad.  I en broschyr från Forshaga 1933 ligger fokus på de praktiska 96

aspekterna, men även inredning och trivsel tas upp. Broschyren vänder sig tydligt till husmödrar; 

”I dessa tider, då det ställer sig dyrt och svårt att få lämplig hjälp till grövre sysslor i hemmet, är 
det särskilt fördelaktigt att ha linoleummattor. Rengöringen av linoleumgolv är nämligen 
synnerligen enkel.”  97

Tre huvudpunkter tas upp i broschyren; Linoleum är slitstarkt, praktiskt och hygieniskt. Dessa tre 
punkter påvisas genom att linoleum används på offentliga platser ”där trafiken är livlig”, det är 
billigt och lätt att underhålla, och så hygieniskt att ”praktiskt taget all världens sjukhus” använder 
det. Förutom rationella aspekter finns även estetiska: 
 
”Stilrenhet, ljus, luft och vackra färger är det man 
fordrar i det moderna hemmet. Möbleringen inskränker 
sig till det minsta möjliga. Harmoniska linjer och fria 
ytor känneteckna vår tids smak. Golvet har härigenom 
blivit en viktig rumsdekorativ faktor.” 

”Låt hemmet bli en kraftkälla!” Så inleds en annan 
broschyr från Forshaga från 1934.  Den är i det 98

närmaste en inredningsguide. Här avhandlas hur och i 
vilka rum olika linoleummattor passar bäst. Självklart 
passar linoleum i alla hemmets rum! Det 
funktionalistiska tankesättet lyser igenom i många av 
broschyrernas texter: 

”Hemmet skall vara den tillflyktsort, där vi kunna söka 
ro och vila efter dagens mödor. Där skola vi ha vår egen 
värld, där skola vi samla krafter för fortsatt arbete. Ljus 
och skönhet böra därför omgiva oss i vårt hem.” 

Till bilder i svartvitt där endast golven har kolorerats ges råd och förslag på golvval. Bilderna är för 
övrigt samma bilder som tagits till broschyren från året innan, men flera av mönstren har ändrats 

 Andersson & Caldenby, 1998, s. 20896
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och mattor med plattmönster tagits bort. Enligt råden är jaspé smakfullt och passar bra i hallen. Det 
ger även en lugn och rogivande atmosfär i läsehörnor och sovrum.  Tryckta mattor ger rum en 
”individuell prägel”. Parkettmönster ”förhöjer rummets värdiga prägel” och passar därför bra i 
matsalen. Kraven på komfort och stil har stigit. ”Stundom fordras en diskret, rogivande golvyta -
stundom en mera livlig och dekorativ”. I köket bör även diskbänken vara beklädd med linoleum. 
 
Även under 1950 och 1960-talet ges råd om hur man ska 
inreda hemma, men reklamen har blivit mindre anvisande och 
exakt och strävar efter att inspirera konsumenten snarare än ge 
direkta anvisningar. Under mitten av 1950-talet var det bland 
annat lanseringen av det nya H-jaspégolvet som 
marknadsfördes: 

Om man vill ha en bestämd färgkaraktär på ett rum, bör även 
golvet delta i det koloristiska uttrycket - golvet ger 
grundtonen som rumsfärgerna sedan utvecklar vidare. [...] 
Forshagas H-jaspéer representerar ett nytt färgtänkande. Det 
är inte längre golv som vi är vana att se dem. Det är en helt 
ny golvsyn - våra dagars färgtänkande omsatt i vackra, 
trivselskapande linoleumgolv för moderna människor, för 
moderna miljöer.  99

Under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet ligger 
störst fokus på att lansera linoleum som ett modernt och 
”lekfullt” material. ”Glada golv för gladare steg”, ”Linoleum 
för moderna människor”, ”Vackrare, modernare än 
någonsin” lyder tre slogans ur samma broschyr från denna 
period.  De genomgjutna golven har en framskjuten plats i 100

reklam från denna tid, och tryckt linoleum marknadsförs nu 
även som ett passande väggmaterial. 

5.2.4 Ett dominerande golvmaterial 
För Forshaga gällde det att profilera Linoleum som den nya tidens material, och göra det till en 
naturlig del av den nya arkitekturen och i de nya byggsatsningarna, vilket också lyckades 
succéartat. Linoleummattan blev en del i det nya folkhemsbygget och framstår som en klart 
dominerande golvtyp fram mot 1950-talet. Det förekom i de allra flesta skolor som byggdes, och 
användes också i stor utsträckning i de nya förortsbyggen som kom till under denna tid, föregångare 

 H-Jaspé, reklamblad, Kungliga biblioteket, 195799

 Glada golv för gladare steg, broschyr, Kungliga biblioteket 1962100
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till 1960-talets miljonprogram. Ett reklamblad från 1958 beskriver ett nybyggt område i 
Helsingborg, Karl Öhrnsgården och kvarteret Vädermöllan. I dessa hus har linoleum lagts in i alla 
rum utom vardagsrum och badrum.  Under 1960-talet blev dock vinylgolvet allt vanligare, och 101

detta var en bidragande orsak till att linoleummattan rasade i popularitet. Från att ha dominerat med 
cirka 65 % av marknaden år 1955, rasade försäljningen ned till under 10 % framåt 1970-talet.  102

 Linoleum ger trivsel och komfort i nya storbyggen, reklamblad, Kungliga biblioteket, 1958101

 www.golvbranschen.se/om-golvbranschen/statistik Statistik från Golvbranschens riksorganisation, 102
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6. Diskussion och slutsats 
Linoleumtillverkningen är helt och hållet en produkt av den industriella utvecklingen under 1800-
talet. Det är ganska naturligt att materialet utvecklades i föregångslandet Storbritannien, där 
industrialismen kommit tidigare, och att uppfinningen sedan nådde Sverige på 1890-talet, när 
verkstadsindustrin började komma igång på allvar. Att de olika länderna så småningom slog sig 
ihop för att bilda den Kontinentala Linoleum Unionen var också ett mycket viktigt steg för att 
kunna hålla företagen lönsamma. Det kan också vara så att Forshaga i och med sammanslagningen 
fick en ny och förbättrad marknadsföringsstrategi; i början av 1930-talet började man ge ut Nyheter 
från Forshaga försäljningscentral och flera andra informativa broschyrer såsom Linoleum i sjukhus 
och ålderdomshem och Linoleum i skolhus, gymnastik- och tennishallar. Forshaga började även att 
saluföra vissa golv från andra fabriker, till exempel Maser-parketten.  

Att ständigt experimentera med nya material var ett annat sätt att alltid ligga i framkant och 
dessutom kunna bredda marknaden, till exempel med det billigare materialet Götaleum, eller 
utvecklingen av linoleum för väggar och möbler, eller Forbolin under en period då linolja inte var 
tillgängligt. Detta gör dock att det inte automatiskt går att anta att det är ett linoleumgolv man har 
framför sig när man arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, och det är nödvändigt att 
mer noggrant undersöka ett golv innan man föreslår konserverings- eller underhållsåtgärder. Även 
tryckta och genomgjutna golv behöver behandlas olika eftersom den tryckta mattan är mycket 
känsligare för slitage. 

De mönsterkataloger och provböcker som har bevarats till vår tid vittnar om den otroliga 
mönsterskatt som linoleummattorna hade att erbjuda. Samtidigt kan man se att inspirationen till 
dessa mönster oftast har kommit ifrån de golv som linoleummattan var tänkt att ersätta. Linoleum är 
inte ensam om att imitera andra material. Många nya material som uppkom i och med 
industrialismen försökte efterlikna andra och mer exklusiva material. Men imitationer har en ännu 
längre historia än så, till exempel har dekormåleri länge efterliknat marmor och exklusiva träslag. 
Imitationer och imitationsmaterial har verkligen ett egenvärde och bör uppmärksammas oftare, 
eftersom de berättar om människors längtan efter en bättre tillvaro, en önskan att förfina sitt hem så 
långt det är möjligt, även om det innebär att det endast skapas en kuliss för betraktaren. 

Alla olika kategorier av imitation fanns representerade under hela undersökningsperioden, men 
utseendet förändrades med tiden, och man kan se stilmässiga likheter mellan till exempel textilier 
och linoleummattor under 1930-talet. Självklart var det viktigt att hålla sig á jour för att locka 
kunder och kunna framhålla linoleum som ett modernt material. Mönstren blir också allt fler framåt 
1950-talet. Samtidigt hängde vissa trender kvar under mycket lång tid, till exempel den tryckta 
fiskbensparketten. 
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Många av de tendenser som Simpson ser i den amerikanska debatten och inredningen stämmer även 
väl in med situationen i Sverige. Det fanns en stark debatt kring hantverk och industriell 
tillverkning. Simpson gör en viktig poäng i att medelklassen, som tidigare haft ganska få 
valmöjligheter när det gällde inredning, inte haft råd med de material som linoleum imiterade. Detta 
bidrog starkt till de imiterande mattornas popularitet, trots arkitekters och konstnärers protester och 
estetiska invändningar.  

Linoleum var mycket mångsidigt i och med att det var möjligt att få fram i stort sett vilka färger och 
vilka mönster man önskade. Detta var dock inte bara för konsumenterna utan även för de 
funktionalistiska arkitekterna en mycket önskvärd egenskap. Stora släta enfärgade golvytor hade 
inte tidigare gått att göra. Genom att synas på mässor och utställningar, genom att samarbeta med 
tidens arkitekter, och genom att sedan se till så att detta framgick i marknadsföringen lyckades 
tillverkarna få linoleum förknippat med modernitet och framåtanda. Marknadsföringen från 1930-
talet andas en optimistisk framtidssyn och en stor medvetenhet om vad som pågick i samhället. 

Linoleumets roll i inredningen påverkades av de nya produkter och uppfinningar som kom ur 
industrierna, eftersom linoleum själv är en produkt av utvecklingen och uppfinningsrikedomen. 
Utseendemässigt påverkades mönsterskapandet av tidens inredningssmak, men hur och var man 
använde linoleum och vilka storlekar och längder som fanns tillgängliga, är något som 
konsumenten till stor del påverkade, även om marknadsföringen och försäljare försökte styra 
utvecklingen. Alla goda egenskaper linoleum har finns även tidigt med i marknadsföringen; det är 
prisvärt, lättstädat, hygieniskt, mjukt att gå på, slitstarkt. Men om man ser på användningen av 
linoleum kring sekelskiftet kan man se att dessa rationella idéer ännu inte slagit rot, då mattorna i 
början introducerades i hemmen som en spännande produkt som förtjänade att visas upp i 
finrummet. Utvecklingen gick dock ganska snabbt mot att linoleum blev ett mer vardagligt material 
som skulle användas i kök och hallar.  

Det stora utbudet av mattor speglar också de konsumenter som Forshaga försökte nå. Detta genom 
att de erbjöd ett stort utbud av tryckta linoleumgolv för den breda medelklassen, men att det även 
fanns det billigare alternativet Götaleum för den med ännu mindre ekonomiska medel. I andra 
länder var inlaid ett populärt och mer exklusivt material, som därför framförallt lockade den övre 
medelklassen och överklassen, men eftersom Forshaga aldrig tillverkade detta så var inlaid troligen 
en relativt liten del av försäljningen i Sverige. Däremot marknadsfördes ofta de genomgjutna 
mönstren och fliesen-linoleum, där man själv kunde lägga mönster som bra alternativ i hallen och 
andra rum med mycket slitage. En annan viktig gren i försäljningen var naturligtvis de tjockare 
enfärgade eller genomgjutna mattor som användes i offentliga sammanhang, såsom skolor, bibliotek 
och fartyg. 

Forshaga hade verkligen all anledning att gå ut hårt i sina reklamkampanjer. Linoleum var 
framtidens material. När nya bostäder byggdes och medelklassen expanderade, ville Forshaga med 
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sitt golvmaterial få ett så stort genomslag som möjligt. Synen på inredning hade radikalt förändrats 
jämfört med tidigare generationer. Linoleummattans alla egenskaper gick helt i linje med det nya 
moderna Sverige; fattigdom skulle byggas bort och ett modernt samhälle skulle fram. Ett samhälle 
där hemmets inredning skulle vara funktionell, estetiskt tilltalande, och ge kvinnorna i hemmet så 
liten arbetsbörda som möjligt. 

Denna undersökning visar att linoleum var populärt under hela början av 1900-talet, och att 
materialet växte stadigt i popularitet ända tills de nya plastmattorna kom. Detta hängde samman 
med den starka tillväxten i Sverige, samt de politiska åtgärderna för att förbättra levnadsstandarden 
för befolkningen. Den nya medelklassen blev också de främsta konsumenterna. 

Genom att titta på källmaterial som inte tidigare undersökts och genom att undersöka hur materialet 
linoleum relaterar till arkitektur och politik är denna uppsats ett viktigt bidrag till det knappa 
kunskapsläge som finns om linoleum i Sverige. Genom att jämföra den svenska situationen med hur 
läget såg ut i till exempel USA och Tyskland har det varit möjligt att i uppsatsen kunnat lyfta fram 
olika aspekter som är gemensamma, men också saker som är specifikt för Sverige, såsom den starka 
kopplingen mellan linoleum och det svenska folkhemsbygget. Likheter internationellt sett är att 
linoleum hade starka kopplingar till funktionalismen och alltid låg i framkant genom att delta på 
arkitektur- och industriutställningar. Även marknadsföringen och argumenten för linoleummattans 
överträfflighet, samt mattornas mönster är slående lika internationellt sett, även om det ofta fanns 
ett större utbud utomlands. Till exempel tillverkades aldrig inlaid i Sverige. 

Vad kan då denna uppsats tillföra kulturvården? När man som antikvarie stöter på en linoleummatta 
i en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan ökad kunskap ha stor betydelse för hur och om man 
väljer att bevara den. Att förstå tanken bakom varför man har valt ett visst mönster i ett rum kan öka 
förståelsen för vilken betydelse linoleummattan har som en del i en tidstypisk miljö. Även en 
förståelse av att samhällsklimatet bidrog till valet av nya ”moderna” material kan ge 
linoleummattan ett större socialhistoriskt värde.  

Ökad kunskap är därför en nödvändighet om vi vill kunna bevara linoleummattor och andra 
material tillhörande 1900-talets arkitektur. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor gällande de 
allra tidigaste linoleummattorna, och vidare forskning skulle behövas inom detta område. I arbetet 
med denna uppsats har det blivit tydligt att det även saknas information om andra golvmaterial, till 
exempel textila golvmattor. Med tanke på den uppmärksamhet tapeter fått bör även golvmaterial få 
större uppmärksamhet som en viktig del av inredningen och ges en chans att bevaras för framtida 
generationer. De golv som särskilt kan vara i riskzonen är tryckta linoleummattor, då de slits fort 
och dessutom kan vara oersättliga då mönstret kanske inte finns representerat någon annanstans, 
eller är ovanligt. Särskilt de äldsta linoleummattorna är viktiga att bevara, men även tryckt linoleum 
i enklare miljöer från 1930-1950 spelar en viktig roll i inredningen och det gäller att detta 
uppmärksammas i åtgärdsförslag, byggnadsinventeringar och byggnadsminnesförklaringar.  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Figur 1. No 184, Forshaga ,1914.

Figur 4. No 350, Forshaga, 1927.Figur 3. No 73, Forshaga 1914.

Figur 2. Okänt nummer, Forshaga, 1927.
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Figur 9. No 79, Forshaga, 1914, dock i annan 
färgställning. Provbit Nordiska museet.

Figur 6. Maser-parkett, DLW, 1936-37.Figur 5. Nr 9020 D, Forshaga, 1958/59

Figur 8. Dessin nr 9118 B, Forshaga, okänt årtal.Figur 7. Nr 4559, Lancaster, 2me, 1915. Finns i två 
bredder, 93 och 183 cm.

Figur 10. No 59, Forshaga, 1914.
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Figur 13. Nr 9317 C, Forshaga, 1936/37.

Figur 15. Nr 2706 C, Götaleum, Forshaga, 1939.

Figur 14. Nr 9543 K, Forshaga, 1958/59.

Figur 16. No 43, Forshaga, 1914.

Figur 12. No 263, Forshaga, 1914 & 1927.Figur 11. Nr 376, Forshaga, 1927.


