
Industrihistoria
i Väst

Tidskrift för föreningen Industrihistoria i Väst

nr 2    2018  årgång 14



32

En 400-åring som 
blickar framåt

Industrihistoria i Väst nr 2  2018

Innehåll

 3 En 400-åring som blickar framåt. Karl-Magnus Johansson.
 4 Notiser.
 6 Spännande besök på kraftstationerna i Trollhättan. Björn Ohlsson.
 9 Edet pappersbruk – Från karduspapper till sanitetsprodukter.  
 Christine Fredriksen.
19  Älven och fallet i Lilla Edet. Kenth Lärk.
24  Årsmöte och guidning på Repslagarbanan i Älvängen.
25  In Memoriam: Skarin Frykman gjorde en stor insats för etnologin
 i Göteborg. Björn Ohlsson.
26  Bilbyggare – bilden av industriarbetet. Mats Sjölin.
35  Gatunamn berättar om vår industrihistoria – del 8. Lars O. Carlsson.
38  Industriarv i bild.

Tidskriften ges ut av föreningen Industrihistoria i Väst
Hemsida: www.industrihistoriaivast.net
E-post: info@industrihistoriaivast.net
Plusgiro: 126 25 70-3
Postadress: Industrihistoria i Väst, c/o Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, 
Box 19035, 400 12 Göteborg
Ansvarig utgivare: Börje Johansson
ISSN: 2002-2913
Redaktionskommitté: Lars O. Carlsson, Christine Fredriksen, Kenth Lärk, 
Björn Ohlsson och Tommie Vester
Redaktör: Kenth Lärk
Layout: Karl-Magnus Johansson
Tryck: Typografia
Omslagsbild: Det automatiserade höglagret för tissuepapper på Edet Bruk 
som ägs av Essity Hygiene and Health AB. Foto: Björn Ohlsson.

1618 utfärdade Axel Oxenstierna en 
kansliordning där det slogs fast att en 
arkivsekreterare skulle ha särskilt an-
svar för »Riksens archivum«. Beslu-
tet grundade Riksarkivet som idag är 
världens äldsta arkivmyndighet.

2018 firas därför arkivens jubi-
leumsår. Men firandet berör inte bara 
myndigheten Riksarkivet (där Lands-
arkiven och Krigsarkivet ingår). Jubi-
leet angår alla eftersom arkiven är en 
viktig del av vårt demokratiska sys-
tem och en förutsättning för historisk 
kunskap.

Trots sin imponerande ålder har 
Riksarkivet och det svenska arkivvä-
sendet inte tid att vila, i stället måste 
vi vara på tårna och följa samhällsut-
vecklingen.

De senaste decenniernas medietek-
nologiska skifte har medfört stora ut-
maningar, men även möjligheter när 
det gäller tillgängliggörande av arkiv.

En annan samtidsutmaning är att 
möta diskussionen om begreppet 
»kulturarv« som på senare år varit mer 
omfattande och polemisk än på länge. 
Arkiven kan bidra med perspektiv och 
nyanser i dessa diskussioner.

Regeringens proposition Kultur-
arvspolitik (2017) initierade en ny 
statlig arkivutredning som nu pågår 
och kommer att rapportera sitt resul-
tat i slutet av 2019. I uppdraget ingår 
att »analysera om regleringen för de 
enskilda arkiven bör förändras för att 
kunna tillgodose behov inom rätt-
skipning, förvaltning, forskning och 
skydd för kulturarvet«. Med enskilda 
arkiv menas arkiv från den privata 
sektorn, bland annat från näringsli-
vet. För att kunna beskriva, beforska 
och förstå det industrihistoriska kul-
turarvet är sådana arkiv av största 
vikt och det är därför, ur föreningens 
perspektiv, välkommet att regeringen 
har identifierat frågan och gett utre-
daren detta uppdrag.

Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet 
Landsarkivet i Göteborg. Ledamot i 
styrelsen för Industrihistoria i Väst



5industrihistoria i väst 2018:2notiser4

Sista skiftet på Electrolux
i Mariestad
Västergötlands museum i Skara vi-
sar just nu en utställning om Elec-
troluxfabriken i Mariestad.

Våren 2017 rullade det sista 
kylskåpet av bandet i fabriken. 
Det hade blivit för dyrt att bygga 
kylskåp i Mariestad. Omkring 250 
anställda berördes när all produk-
tion lades ner och tillverkningen 
i stället flyttades till Ungern. En 
era i stadens industrihistoria var 
över. Mer än 50 års produktion av 
varumärkena Elektro Helios och 
Electrolux upphörde.

På utställningen visas inte bara gamla kylskåp. Besökarna får också ta del 
av de livsöden och berättelser som för alltid är förbundna med arbetet på 
Electrolux i Mariestad.

Utställningen »Sista skiftet – arbete och vardag på Electrolux i Marie-
stad« pågår till och med den 30 september. 

Föreningens styrelse
Industrihistoria i Väst höll årsmöte den 19 mars och efteråt hade styrelsen 
konstituerande möte. Här är styrelsens sammansättning: Börje Johansson, 
ordförande, Björn Ohlsson, sekreterare och medlem i redaktionskommit-
tén, Elisabeth Ek, kassör, Ewert Arwidsson, ledamot, Christine Fredriksen, 
ledamot och medlem i redaktionskommittén, Karl-Magnus Johansson, le-
damot, Kenth Lärk ledamot och redaktör för tidskriften, Tommie Vester, 
ersättare och medlem i redaktionskommittén, Lars O Carlsson, ersättare, 
Mats Sjölin, ersättare och hemsidesansvarig, Valberedningens ledamöter är 
Margaretha Persson och Yahya Can.

Notiser
Dalslands kanal årets industriminne
Sedan 1995 delar Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen Årets in-
dustriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och 
utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. I år tilldelas Dalslands Kanal AB ut-
märkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och 
samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne där va-
ror och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vattnet som bärare av 
ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik. Utmärkelsen delas ut 
den 31 augusti i Håverud i samband med kanalens jubileumshögtid.

Lars O Carlsson prisad
Göteborgsförfattaren Lars O Carlsson har fått en fin förtjänstmedalj av Väs-
tergötlands Fornminnesförening. 

För Industrihistoria i Västs läsare är Lars en välkänd person. I detta num-
mer kan ni läsa del 8 av hans serie »Gatunamn berättar om vår industrihis-
toria«. Lars är också ersättare i föreningens styrelse.

Han har skrivit ett tjugotal böcker och skrifter samt publicerar regelbun-
det artiklar om Göteborgiana i Göteborgs-Posten.

Västergötlands Fornminnesförening har årligen delat ut förtjänstmedaljer 
sedan 1960. Medaljen bär inskriptionen »För trogen vård av fädrens minne«.

Utställning om smide på Vänermuseet
Järnet och smidet är i centrum för Vänermuseets utställning i sommar. Det 
handlar om smidets betydelse från åren som resande och bysmed till dagens 
konstsmide. Ett 50-tal smidda föremål från museets samlingar visas, bland 
annat en höghjuling från slutet av 1800-talet. På en video kan man se konst-
smidesmästare Therese Engdahl berätta om sitt yrke och se henne smida 
olika föremål i sin smedja i Husaby på Kinnekulle.

Utställningen i Lidköping pågår till 23 september.

Sista skåpet. Foto: Stefan Svensson, Mariestad.
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Spännande besök 
på kraftstationerna
i Trollhättan

Sveriges industrialisering tog ordentlig fart när vatten-
kraften började utnyttjas till att producera elektricitet. 
1907 påbörjades det första storskaliga projektet i Sverige 
i Trollhättan. Det var statliga Vattenfallsstyrelsen som 
låg bakom Olidans kraftverk som stod klart 1910, med 
fyra turbiner. 1921 var det utbyggt till totalt 13 turbiner.

Det främsta syftet med de första stora vattenkraftverken var att producera 
el i tillräcklig mängd till järnvägsnätet och närliggande industrier. Efter Oli-
dan byggdes Porjus i Lule älv i Norrbotten, i drift 1915, och Älvkarleby i 
Uppland, också i drift 1915.

Vattenrikaste vattendraget
Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag och med en fallhöjd på 32 me-
ter var Trollhättan en given plats att påbörja utbyggnaden. 1926 tillkom Lilla 
Edets kraftverk med en fallhöjd på sju meter och 1934 Vargöns kraftverk 
med en fallhöjd på 5 meter.

1941 invigdes det andra stora vattenkraftverket i Trollhättan, i den västra 
fåran av älven. Hojum fick bara två turbiner, men med betydligt högre ef-
fekt än Olidan tack vare modernare teknik och betydligt större vattenföring.

Vattenfall har 25 anställda lokalt som arbetar med underhåll av de fyra 
kraftstationerna för säker drift, samt fungerar som projektledare vid större 

arbeten, då extern personal köps in. Själva styrningen av intag, turbiner, 
luckor med mera sker från en driftcentral i Bispgården i Jämtland.

Började i Insikten
Måndagen den 23 april fick 14 medlemmar i föreningen en god inblick i vat-
tenkraftens betydelse för den svenska industriella expansionen i Västsverige 
genom ett studiebesök på Vattenfalls båda anläggningar Olidan och Hojum.

Vi började i Insikten, Vattenfalls besöksanläggning uppförd 1991 alldeles 
ovanför Olidans kraftverk. Här togs vi emot av Christer Götesson från Krea-
tiv Kraft, som utför guidade visningar av Olidan tre gånger varje dag under 
perioden 15/6-15/8, och för bokade grupper under övriga delar av året.

Utsikten revs
Christer, som har levt och arbetat i området i många år, berättade intresseväck-
ande och initierat om kraftverkens historia och produktion av elektricitet, samt 
om områdets förvandling sedan de fyra första turbinerna togs i drift 1910. Vi 
fick även se ett historiskt bildspel från området, bland annat på det gamla Ho-
tellet Utsighten som låg med fantastisk utsikt över fallen och som delvis revs 

Christer Götesson från Kreativ Kraft guidar föreningens medlemmar 
i Olidans kraftstation. Här tittar de på intaget till turbinerna, där ett 

stålgaller stoppar skräp från att komma med. Foto: Kenth Lärk.
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när Olidan byggdes. Den äldsta delen från 1890 fanns 
dock kvar ända fram till 1991. Här bodde Christer tills 
även den byggnaden revs, efter 101 år. Mer om fallom-
rådet och hotellet finns att läsa på Prisma: https://www.
prismavg.se/exhibits/show/fallochslussomradettroll-
hattan/fallochslussomradetolidan

Byggnadsminne
Efter introduktionen vandrade vi ner mot intaget till 
Olidans kraftstation och sedan in i den magnifika 
turbinhallen, med tretton Francisturbiner, varav tio i 
drift, tillverkade av Nohab i Trollhättan och Karlstads 
Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. De är totalreno-
verade precis som den vackra interiören i generator-
hallen och tegelfasaden av röd granit från Stockholm, 
som nyligen blästrades. Den maximala effekten upp-
går till 77 MW och vattenföringen är 280 m3/sekund. 

Byggnaden som ritades av Erik Josephson blev byggnadsminne 2004.
Därefter gick vi uppströms i det vackra fallområdet en knapp kilometer 

till Hojum kraftstation, som alltså stod klar 1941. Den byggdes under den 
oroliga tiden strax före och under andra världskriget och placerades därför 
under jord. Här är turbinerna av Kaplantyp och en tredje togs i drift så sent 
som 1992. Den maximala effekten uppgår till 172 MW och vattenföringen är 
640 m3/sekund.

Här var interiören i såväl turbinhall som vid generatorerna en helt an-
nan, utan den gamla tidens utsmyckningar och med betonggolv i stället för 
kakel. Tyvärr var det fotoförbud i Hojum, så därför kan vi inte visa några 
bilder därifrån. 

Vill man se fallen som de en gång var kan man passa på under somma-
ren. Under perioden 15 juni–15 augusti släpps vattnet på en gång per dag, då 
300 000 liter vatten per sekund forsar förbi kraftstationen.

Efter drygt två timmar tackade vi för oss och åkte hem, med bil eller elek-
triskt tåg från Trollhättans station.

Björn Ohlsson
Etnolog och antikvarie på Vänermuseet i Lidköping

Hit till Essity gjorde Industrihistoria 
i Väst ett studiebesök under hösten 
2017. Vår ciceron under vandringen 
på pappersbruket var Rolf August-
son, mångårig medarbetare vid bru-
ket. Rolf började redan året 1972 att 
arbeta här och vid nu uppnådd pen-
sionsålder anlitas han ofta för vis-
ningar. Rolf har med alla sina år som 
anställd förstås en gedigen kunskap 
om tillverkningen.

Pappersbruket vid älven
Edet pappersbruk startades av bruks-
patron C Emil Haeger, som kom 
till Lilla Edet 1881. Haeger hade fått 
sin fackutbildning hos disponent 
D O Franke vid Rosendahls fabriker i 
Mölndal. I Mölndal arbetade Haeger 
som ingenjör i åtta år och därefter var 
han verkställande direktör vid Sör-
stafors pappersfabrik AB i Västman-
land; en fabrik som han senare blev 
ägare till.

Edet pappersbruk
– Från karduspapper till sanitetsprodukter 

Christine Fredriksen

Strax söder om samhället Lilla Edet ligger ett pappersbruk 
som har haft en intressant och omväxlande historia och 
som under mer än ett sekel varit av stor betydelse för 
orten – Essity Hygiene and Health AB. Brukets historia 
går tillbaka till 1881, när papperstillverkningen startades 
på platsen. Utmed denna sträcka av älven fanns i 
slutet av 1800-talet flera sågverk, som kunde utnyttja 
vattenkraften i fallen som fanns här.

Olidans kraftstation har en vacker 
fasad. Den är byggd av röd granit 
som kommer från Roslagen.
Foto: Kenth Lärk.
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C Emil Haeger arrenderade först 
ett sågverk i Lilla Edet, på östra 
stranden av Göta älv, där han star-
tade tillverkning av pappersmassa. 
Rörelsen gick bra och efter några år 
hade C Emil Haeger förvärvat samt-
liga sågverk på älvens östra strand 
och la om driften från sågverk till att 
i stället bedriva tillverkning av massa 
och papper. Detta var starten för Edet 
pappersbruk. Verksamheten gick bra, 
men efter bara några år brann fabri-
ken ner till grunden. Pappersmasse-
anläggningen byggdes upp igen, men 
1892 inträffade återigen en brand, 
då hela fabriken ödelades. Vid nästa 
återuppbyggnad uppfördes den nya 

fabriken i sten, för att om möjligt för-
hindra fler katastrofala bränder.

Vid sekelskiftet 1900 hade bru-
ket 600 anställda. Produktionen 
var drygt 62 000 ton pappersmassa 
och 1902 monterades den åttonde 
pappersmaskinen upp i bruket. Vid 
den här tiden startades en mängd 
pappersbruk runt om i Sverige och 
efterfrågan på papper växte. Med 
sina två fabriker i Lilla Edet och 
Sörstafors i Västmanland var C Emil 
Haeger en av de största tillverkarna 
i Sverige. För Edet pappersbruk var 
det en stor fördel med fabrikens lo-
kalisering. Pappersprodukterna och 
pappersmassan transporterades på 

älven till Göteborg på pråmar och 
ångpråmar.

Större delen av tillverkningen vid 
bruket utgjordes av karduspapper, 
ett slags grovt omslagspapper. Det 
mesta gick på export till engelska 
grossister som sedan sålde produkten 
ut i världen. Bruket hade som mest 
runt 800 anställda. År 1914 arbetade 
520 av dessa i fabriken, varav 107 var 
kvinnor, som mestadels arbetade 
med sorteringsarbete. Ett hundratal 
av de anställda arbetade i massatill-
verkningen och 150 anställda i han-
delsflottan och som kontors-, försälj-
nings-, lager- och transportpersonal. 

1906 planerades en utbyggnad av 
fabriken för så många som fyra nya 
pappersmaskiner och samtidigt om-
bildades företaget till aktiebolag. Ut-
byggnadsplanerna kom dock av sig 
eftersom Kungliga Vattenfallsstyrelsen 
önskade att bygga en kraftstation vid 
fallen i Lilla Edet. Haeger antog köpe-
summan, men försäljningen innebar 
också ett avtal om att företaget hade rätt 
att arrendera marken i ytterligare tio år. 
Bruket drevs därför vidare med minsta 
underhåll och helt utan nyinvestering-
ar fram till 1918, då anläggningen revs.

Haeger hade dock kvar en viss 
tillverkning, nämligen en påsfabrik. 

Bruket mitt i fallet blev väldigt framgångsrikt och lönsamt, trots ett par eldsvådor. 
Bruket låg här från 1881 till 1918.

Pappersmaskin från den äldre fabriken nere vid Göta älv. Maskinen hade 
öppna kugghjul och öppen remdrift som medförde risk för olycksfall.
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Efter branden 1892 hade bruket köpt 
in ett antal påsmaskiner med tillhö-
rande tryckeri. Vid nedläggningen av 
bruket flyttades maskinerna till ett 
äldre garveri. Tre olika sorters påsar 
tillverkades och såldes mestadels till 
livsmedelsaffärer och kiosker som 
påsar till bland annat livsmedel och 
andra specerier. År 1924 tillverkades 
cirka 10 000 påsar i timmen. Kuvert 
tillverkades också i fabriken. Påsfa-
briken hade 30–40 anställda och fle-
ra var tidigare anställda vid bruket. 
Ett tjugotal år senare kom påsfabri-
ken att räknas som Nordens största. 
1919 avlider C Emil Haeger nära 80 
år gammal.

Svenska grov och
fabriksarbetarförbundet
Arbetet på pappersbruket var dessa 
tidiga år tungt, det var långa arbets-
dagar och all massaved fick bäras för 
hand. Pappersmaskinerna var bull-
riga, och öppen remdrift och öppna 
kugghjul innebar en säkerhetsrisk, 
men vid 1900-talets början fanns inga 
olycksfalls- eller sjukförsäkringar för 
arbetarna vid bruket. C Emil Haeger 
sägs också ha styrt bruket med järn-
hand.

1906 bildades den första fack-
föreningen vid bruket för att för-
bättra arbetsvillkoren. Föreningen 
med 180 medlemmar sökte inträde i 
Svenska grov och fabriksarbetarför-

bundet. Redan året efter bildandet 
kunde föreningen genom insam-
lingar bygga ett Folkets hus på orten. 
Här kunde man nu hålla sina möten 
och behövde inte längre ha samman-
komsterna utomhus. De första åren 
skedde flera avskedanden från bru-
ket av pappersarbetare som gått med 
i fackföreningen. Det fanns också 
problem med dyra dagligvaror hos 
privata handlare på orten och att ar-
betare genom detta blev skuldsatta. 
I november 1907 tecknades därför 
andelar i kooperativa handelsfören-
ingen och denna första kooperativa 
affär kom att ligga vid Majorsgatan 
i Lilla Edet. Nykterhet var en annan 
fråga som fackföreningen tog sig an 
och flera freds- och nykterhetsde-
monstrationer anordnades under 
1910-talet. När det gäller löneavtal, 
förhandlade fackföreningen med en 
viss framgång dessa första år. Man 
lyckades höja dagsförtjänsterna så 
pass att de flesta arbetare vid bruket 
kom över 800-kronorsstrecket, som 
var den nedre gränsen för politisk 
rösträtt vid denna tid. 

Med storstrejken 1909, ransone-
ringar under första världskriget med 
livsmedelsbrist och nedläggning av 
bruket 1918, som innebar färre ar-
betstillfällen och stor arbetslöshet, 
kom flera svåra år att prägla vardags-
livet i Lilla Edet. 

Ny fabrik anläggs på Ängarna
1926 började ett nytt pappersbruk 
att byggas i Lilla Edet. Platsen hette 
Ängarna och låg strax söder om sam-
hället. En maskinsal för två pappers-
maskiner, ett holländeri, ett träsliperi 
och en ångcentral uppfördes. Det var 
några av sönerna till grundaren av 
Edet pappersbruk, Gunnar, K Olle 
och Erik Haeger, som startade en ny 
tillverkning inom pappersbranschen. 
Till Ängarna flyttades också påsfabri-
ken 1934 och vid mitten av 1930-talet 
hade denna en stor tillverkning.  

En samtida skildring av anlägg-
ningen vid Edet pappersbruk finner 

man i Göteborgs Morgonposts sön-
dagsbilaga från 1932:

Strax man träder in på bruksområdet, 
beläget på sluttningen mot Göta älv, 
fångas uppmärksamheten av ett mäk-
tigt virkesupplag, den s.k. massaveden, 
bestående av omkring halvmeterlånga, 
skalade kubbar. Från detta upplag le-
der en hög transportbana, på vilken 
kubben forslas in till den byggnad, i 
vilket sliperiet är inrymt. Och här göra 
vi nu vår entré. Vi fingo en god upp-
fattning om hur det går till vid fram-
ställningen av massan. I ett slipverk av 
imponerade dimensioner staplas veden 

Den första pappersmaskinen PM 1 vid bruket som 
uppfördes 1927 på området Ängarna i Lilla Edet.
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upp i ett schakt och pressas kontinu-
erligt mot den roterande slipstenen, 
vilken ombesörjer finfördelningen av 
träet. Det är just inte någon sinekur 
för hörselnerverna att år in och år ut 
arbeta vid en dylik maskin. Här produ-
ceras emellertid brukets hela behov av 
mekanisk massa, under det att den ke-
miska massan framställes vid de någon 
halvmil söder om Lilla Edet belägna 
anläggningarna vid Göta. 

Från sliperiet blåses massan i en 
mycket klen rörledning till den bygg-
nad, där pappersmaskinerna äro in-
monterade och hit bege vi oss nu. För 
att komma över till pappersmaskin-
salarna måste vi först passera den 
vackra fabriksgården med välvårdade 
gräsmattor och vildsvin utefter hus-
väggarna. Inkomna i maskinhallarna 
får vi nu se själva papperstillverknings-
processen. En egendomlig syrlig doft 
slår emot den inträdande och värmen 
är också anmärkningsvärd, vilket se-
nare får sin förklaring, då vi erfara, 
att torkningen av pappersbanan sker 
på av ånga upphettade cylindrar. Lar-
met, som maskinerna åstadkommer, 
är också så pass stark, att vår ledare 
måste mobilisera alla sina röstresur-
ser för att kunna bli hörd. Alltnog, så 
snart vi komma in i pappersbruket blir 
intresset väckt! Se där! Vad är det för 
något? I en mäktig, jämn ström väller 
massan fram i stora kar. Detta är de s k 
holländarna. Här blandas de olika sla-

gen massa, malas, färgas och limmas 
alltefter önskade kvaliteter. Massan ut-
spädes därefter starkt med vatten och 
pumpas till de egentliga pappersmaski-
nerna. Två stycken väldiga maskiner, 
väl sina 40 meter i längd, äro uppställ-
da i en stor sal. Den utspädda massan 
flyter i jämn ström ut på den s k viran, 
som är en ändlös metallduk, varvid de 
kvarblivande fibrerna filtas tillsam-
mans. Detta blad passerar sedermera 
flera roterande pressar för ytterligare 
urvattning och torkas slutligen i den 
s k torkcylindern, som är en jättepjäs 
med en diameter av nära 4,5 meter och 
en bredd på omkring 4 meter. Sedan 
pappersbanan passerat över den rote-
rande torkcylindern, är den torr och 
blir föremål för upprullning direkt från 
maskinen. Det händer att pappersba-
nan brister mellan torkcylindern och 
upprullningen. Då hör man, att pap-
persbanan rusar fram i en hastighet 
av mellan 140 och 150 meter i timmen, 
förefaller det den oinvigde nära nog 
omöjligt att åter lägga banan på upp-
rullningsanordningen under full gång. 
Snabba och vana händer gripa emel-
lertid den framrusande pappersbanan, 
och på ett ögonblick går upprullningen 
åter som förut. 

Hela driften går dygnet runt och i 
tre skift, och de två pappersmaskiner-
na har tillsammans en tillverknings-
kapacitet av omkring 40 ton per dygn. 
Anläggningen, där alla moderna tek-

niska hjälpmedel kommit till använd-
ning, är i alla avseenden en mönster-
anläggning, som gör ett imposant och 
oförglömmeligt intryck.

I Edet pappersbruk installerades den 
tredje pappersmaskinen år 1938. Men 
1930-talets ekonomiskt dåliga tider 
och det annalkande kriget påverkade 
produktionen och vid krigsutbrottet 
försvann företagets hela exportmark-
nad. Pappersbruket kom att få en helt 
ny inriktning de närmaste åren.

I början av 1940-talet startade näm-
ligen Edet pappersbruk tillverkning av 
kräppat, mjukt papper till toalettpap-
per och sanitet. K Olle  Haeger hade 
varit i USA några år i slutet av 1920-ta-
let för att studera den tekniska utveck-
lingen inom papperstillverkning och 
tagit med sig hem kunskapen om 
tillverkning av kräppat papper. Detta 
blir efter kriget en stor försäljnings-
framgång. Företaget var den enda 
tillverkaren i Sverige av kräppat pap-
per på tidigt 1940-tal och efterfrågan 
var stor. Tillverkningen hade ingen 
större lönsamhet under krigsåren, 
men eftersom företagsledningen ville 
hålla igång produktionen under an-
dra världskriget och testa tillverkning 
av denna nya typ av mjukpapper, så 
kördes fabriken med förlust dessa år. 
För att klara bristen på kol och koks 
som var stor under kriget, så startade 
bolaget torvtäkt i egna skogar. Toalett- 

Det kunde vara genant att i reklam läsa 
om vuxna som använde toalettpapper, så 
i stället hade företaget Edet på 1940-talet 

mest barn i annonserna. Denna reklambild 
med de två »pottpojkarna« är en av de mest 

kända. I en annan annons från 1949 står: 

Edet Kräpp i rulle förordnas även av läkare, 
därför att det är mjukt, högabsorberande, 

hygieniskt. Det tillverkas med tanke på 
barnets ömtåliga hud. Och det som är mjukt 
för barn, är mjukare för vuxna. Använd Edet 

Kräpp i rulle – därför att hygienen kräver det. 
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och hushållspapper tillverkades, och 
näsdukar, servetter och pappershand-
dukar blev så småningom också popu-
lära produkter från fabriken.

1926 uppgår fackföreningen vid 
Edet pappersbruk i Svenska Pap-
persindustriarbetarförbundet. Under 
1930-talet skedde många föränd-
ringar i samhället och i det fackliga 
arbetet. Befattningar på arbetsplatser 
delades in i lönegrupper. En lag hade 
stiftats om olycksfall i arbete och 
skyddsombud skulle tillsättas. Vik-
tiga löneförhandlingar genomfördes 
och bland annat utearbetarnas avtal 
var ofta uppe i underhandlingar.

Ny fabrik byggs
efter Götaraset
I slutet av 1950-talet flyttades pappers-
bruket och en ny fabrik byggdes på 
berget öster om den gamla industri-
anläggningen. Här startade produk-
tionen i oktober 1960. Anledningen 
var Götaraset som hade inträffat 1957, 
när strandbrinken i Göta rasade ner i 
Göta älv och skapade stor förödelse. 
Eftersom marken vid Edet pappers-
bruk också hade stor skredrisk, flyt-
tades fabriken och det blev en ny och 
större fabrik som uppfördes. 

Fabriken byggdes för att rymma 
två pappersmaskiner med en maskin-

sal som var hela 160 meter lång. En av 
maskinerna var nyanskaffad och pro-
ducerade 600 meter kräppat papper 
i minuten. Efter bara några år inför-
skaffades ytterligare en pappersma-
skin och fabriken behövde då byggas 
ut. Massaberedningen och konverte-
ringen flyttades också upp på berget 
i nya lokaler. Konverteringen är den 
avdelning som förvandlar de stora 
pappersrullarna till små toalett- och 
köksrullar. På Edet pappersbruk ar-
betade på 1960-talet över 1 000 per-
soner. I början av 1960-talet infördes 
kontinuerlig drift i tillverkningen och 
4-skift. Arbetet i papperstillverkning-
en rationaliserades och till en helt ny 
pappersmaskin som beställdes vid 
mitten av 1960-talet, behövdes enbart 
två maskinskötare.

Med järnväg och lastbilar trans-
porterades råvarorna till Edet pap-
persbruk. De tidiga åren i brukets 
historia var det först och främst 
stockar som barken skalades av, som 
användes som råvara. Man kunde då 
få arbete i några dagar med detta när 
stockarna transporterats till bruket. 
En mindre del av råvaran utgjordes 
av lump. Dessa råvaror forslades med 
pråmar på älven. 1930 hade järnvägs-
spår dragits fram till bruket, vilket 
underlättade transporterna. Elektri-
fieringen i Lilla Edet och på bruket 
var också tidig och skedde mellan 
1915 och 1925. Returpapper blev en 

allt viktigare råvara och 1967 började 
blekt massa att användas. Idag är det 
till 85 procent returpapper som an-
vänds i produktionen.

Nya ägare till bruket
I september 1969 såldes Edets pap-
persbruk. Det var det stora holländ-
ska bolaget KZO, senare kallad Akzo, 
som köpte upp Edet efter nästan 100 
år i familjen Haegers ägo. 

Till en början gjordes vissa nyin-
vesteringar: 1970 byggdes en ny kon-
verteringshall och en ny verkstads-
byggnad. Men 1974 läggs påsfabriken 
ner och maskinerna säljs till en påsfa-
brik i Kumla. 1976 säljer KZO (Akzo) 
bruket till NCB (Norrlands Skogs-
ägares Cellulosa AB).  Genom detta 

En vy över hela fabriksanläggningen med höglagret i förgrunden.

Från höglagret transporteras pappersrullar på förar-
lösa transportvagnar till konverteringsavdelningen.

Foto: Björn Ohlsson.
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För att ta det från början så hade Lilla 
Edet under minst tre århundraden en 
omfattande sågverksindustri som se-
nare omvandlades till pappersindu-
stri. Det var naturligtvis vattenfallet 
i Göta älv som gjorde det möjligt att 
driva så kallade sågkvarnar.

Det finns uppgifter om att den 
första sågkvarnen skulle varit anlagd 
redan i slutet på 1400-talet. Man vet 
med säkerhet att staten i början av 
1600-talet ägde en såg vid Lilla Edet.

År 1607 blev slussen i Lilla Edet 
klar. Den första i Sverige. Samma år 
fick affärsmannen och borgmästaren 
i Göteborg, Abraham Cabeliau, både 
slussen och sågverken i förläning av 
kung Karl IX.

De som drev sågverken vid Göta 

älv utsattes för hårda prövningar. Vid 
krigen med danskarna blev anlägg-
ningarna många gånger förstörda. 
Och ibland var det eldsvådor eller 
stark vårflod som raserade dem. På 
somrarna kunde det hända att såg-
verken periodvis stod stilla grund av 
lågt vattenflöde.

Gång på gång byggdes dock såg-
verken upp igen och anläggningarna 
utvecklades. Handelsmannen i Gö-
teborg, Petter Ekman, introducerade 
i mitten av 1700-talet det så kall-
lade holländska sågningssättet med 
mångbladiga sågar vilket innebar en 
kraftigt ökad produktion.

På 1770-talet var cirka 200 perso-
ner sysselsatta vid eller i anslutning 
till sågverken. Anläggningarna i Lilla 

Älven och fallet
i Lilla Edet
Kenth Lärk

Lilla Edet är känt för pappersbruket som tillverkar 
köks- och toarullar. Men det är relativt okänt att 
denna förhållandevis lilla kommun under en period 
hade fyra pappersbruk.

köp ville NCB säkra sin försäljning 
av massa. 1986 säljs bruket till bola-
get Mölnlycke och 1995 bildas SCA 
Hygiene Products, där Edet pappers-
bruk kommer att ingå.

1987 gör Mölnlycke en stor in-
vestering vid bruket när höglagret 
byggs – ett helautomatiskt lager med 
förarlösa truckar och automatkranar. 
Detta blev ett centrallager inom kon-
cernen för tissuepapper (mjukt pap-
per) och var det enda av sitt slag i hela 
Skandinavien.  Expansionen fortsatte 
och pappersbruket, som en gång 
startades på 1880-talet vid Göta älv, 

Källor
Kaja Laursen och Orvar Johansson (red), Från Haeger till SCA. Historien om 

Lilla Edet pappersbruk. Lilla Edet, 2011.
Jeffrey Boman, Pappers avd. 150, Lilla Edet. »Från Haeger till SCA. Historien 

om Lilla Edet pappersbruk«. Västkustens Tryckeri AB, 2016
Vy och Revy, Göteborgs morgonposts söndagsbilaga, nr 186. 13 augusti 1932.
www.edet.se
Muntliga uppgifter Rolf Augustson, Essity AB

har än idag en stor betydelse för Lilla 
Edet. 2017 delades SCA-koncernen i 
två noterade bolag, skogsbolaget SCA 
och hygien- och hälsobolaget Essity 
Hygiene and Health AB. Bruket i Lilla 
Edet har idag 430 anställda och pro-
duktionen är helt inriktad på toalett- 
och hushållspapper. Fortfarande är 
dessa produkter en stor försäljnings-
framgång för företaget.

Christine Fredriksen, Västarvet,
ledamot i styrelsen för
Industrihistoria i Väst

Bilder från EdetGruppen
I Lilla Edet bildades för några år sedan en informell grupp som heter 
EdetGruppen. Syftet är att dokumentera gamla foton och filmer som 
finns om Lilla Edet. Objekten finns samlade på de två hemsidorna 
www.lillaedetbilder.se och www.lillaedetbilder2.se På Facebook-
gruppen Lilla Edet Bilder läggs också en del av bilderna ut. De historiska 
bilderna i artiklarna om pappersbruken är lånade från EdetGruppen.
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Edet betraktades på 1700-talet som 
Sveriges främsta. På 1830-talet fanns 
det totalt 12 sågverk vid älven.

Omvandlingen
I mitten av 1800-talet hamnade så-
garna i två ägares händer. Den ene 
var firma Hichens, Seaton & Hichens 
i Göteborg. Den andra ägaren var 
Erik och Michael Koch i Uddevalla. 
På 1870-talet hamnade sågverksä-
garna i ekonomiska svårigheter och 
det var då som brukspatron C Emil 
Haeger kom in i bilden.

År 1886 hade han köpt in samtliga 
sågverk och därmed var denna indu-
striepok till ända i Lilla Edet. På plat-
sen där sågarna legat byggde Haeger 

ett pappersbruk. Det som idag är Lil-
la Edets pappersbruk och sedan 2017 
ingår i Essitykoncernen efter att äga-
ren SCA delats upp i två bolag. I fö-
regående artikel kan ni läsa om pap-
persbrukets historia och utveckling.

Det dröjde inte många år, närmare 
bestämt till 1896, innan det startades 
ett pappersbruk till, Inlands Pappfabrik 
AB. Denna gång på den västra sidan av 
älven, eller rättare sagt på en ö som lig-
ger mellan fallet och slussen. Det bör-
jade med att brukspatron Petter Lars-
son köpte Ströms säteri. Till säteriet 
hörde holmen där pappersbruket kom 
att ligga. Petter Larsson är annars mest 
känd för att ha byggt Thorskogs slott 
och grundat Thorskogs varv. 

I maj 1896 startade den första 
pappmaskinen som också var den 
första i sitt slag i Sverige. Troligen 
också i Europa. Tidigare hade papp 
endast tillverkats i ark vid små ma-
skiner och man var tvungen att torka 
arken i luften. Nu trädde Inland in på 
marknaden med en pappmaskin för 
industriell tillverkning i stor skala. 
En av ägarna hette P Axel Hellström 
som också var brukets disponent.

Under 1920-talet moderniserades 
bruket med elektrifiering och instal-
lation av motorer och transformato-
rer. År 1933 ändrade företaget namn 
till Inland AB. Vid denna tid tillver-
kade fabriken bland annat kartong, 
bokbindarpapp, biljettpapp, kuvert-, 
affisch-, och omslagspapper. 

Efter andra världskriget genom-
fördes en modernisering och om-
byggnation av bruket. Bland annat 
fick fabriksbyggnaden en tredje vå-
ning. Under storhetstiden på 1950-ta-
let hade Inland 240 anställda.

Ny ägare
År 1961 fick fabriken ny ägare då 
Munkedals Bruk köpte Inland. Man 
ägde därmed två kartongfabriker 
som marknadsfördes under namnet 
Inland Djupafors.

I mitten av 1980-talet var bruket 
nedläggningshotat och det beslutades 
att produktionen skulle koncentreras 
på kartong för gipsskivor. I slutet av 

1980-talet var produktionen uppe i 
30 000 ton per år.

I samband med krisen under bör-
jan av 1990-talet drabbades Inland av 
minskad orderingång, produktionen 
föll och det ekonomiska resultatet 
blev sämre. År 1995 köptes bruket 
av det tyska familjeföretaget  Gebr. 
Knauf Westdeutsche Gipswerke.

Det innebar att produktionen helt 
anpassades för tillverkning av retur-
fiberbaserad gipsskivekartong och 
2010 uppgick exporten till 90 pro-
cent. Det mesta av exporten gick till 
andra Knauf-fabriker i norra Europa.

Men lönsamhetsproblemen fort-
satte och 2012 beslutade ägarna att 
Inland skulle läggas ner. Därmed 
blev 85 anställda av med sina arbe-
ten. Motiveringen var bland annat att 
pappersindustrin går mot färre, men 
större enheter och eftersom pappers-
bruket låg på en ö så fanns det en 
gräns för hur stort bruket kunde bli. 
Byggnaderna revs 2013.

Göta Sulfit
Bruk nummer tre var Göta Sulfit 
AB som etablerades 1905 i samhället 
Göta, ett par kilometer söder om Lilla 
Edet. Grundaren var en brukspatron 
som hette G T Lindstedt och tidigare 
hade verkat vid fabriker i Värmland. 

Det började med att Lindstedt 
köpte säteriet Haneström som låg vid 
älven. Där byggde han sulfitfabriken 

Inlands pappersbruk låg på en holme i älven, mellan kraftverket och slussen. 
Bilden är tagen omkring 1930.
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för tillverkning av pappersmassa. 
Första koket av sulfitmassa vid fabri-
ken gjordes den 12 december 1906. 

Bolaget fick dock ekonomiska 
problem och det slutade med att ban-
kerna tog över verksamheten i början 
av 1920-talet. En disponent som hette 
Gösta Ryding fick uppdraget att för-
valta bolaget och 1929 övertog han 
hela verksamheten.

Ryding sålde direkt bolaget vidare till 
ett antal svenska och danska pappers-
bruk. Göta blev alltså de aktieägande 
pappersbrukens gemensamma sulfitfa-
brik. Lilla Edets pappersbruk var ett av 
de bolag som hämtade sulfitmassa från 

Göta. I slutet av 1930-talet tillverkades 
cirka 35 000 ton pappersmassa på Göta. 
Företaget hade då cirka 300 anställda.

Uddeholm köpte bruket 1945 och 
senare ägare var Rottneros, Väner-
skog och Södra skogsägarna.

Göta Bruk kommer för alltid att 
vara förknippat med en naturkata-
strof – Götaraset som inträffade den 
7 juni 1957. Jordskredet skedde till 
största delen inne på fabriksområ-
det och halva sulfitfabriken raserades 
och gled ut i älven. Svallvågen var så 
kraftig att ett tegelbruk på andra si-
dan älven förstördes. Tre personer 
omkom vid raset och flera skadades.

Driften kunde så småningom åter-
upptas och verksamheten vid bruket 
drevs vidare till hösten 1980 då Södra 
skogsägarna bestämde sig för att läg-
ga ner Göta Bruk.

Kort historia
»Sällan har väl ett industriföretag så 
misslyckats som vad Älvsborgs pap-
persbruk i Lilla Edet gjort.« Denna 
beskrivning fanns  1923 att läsa i en 
tidningsartikel. Älvsborgs pappers-
bruk startade sin verksamhet 1918–
1919 och det låg vid älven cirka en ki-
lometer uppströms kraftverket. Man 
tillverkade främst  omslagspapper.

Finansiella svårigheter gjorde att 
tillverkningen ställdes in under åren 

1923–1926. Efter ombyggnad och in-
stallation av en ny pappersmaskin 
återupptogs produktionen under 
namnet Älvsborgs Pappersfabriks 
Nya AB. Kapaciteten var cirka 4 000 
ton per år.

Bruket var under olika perioder 
utarrenderat, men ingen av arren-
datorerna lyckades skapa en stabil 
verksamhet. År 1929 förstördes pap-
persbruket av en brand och byggdes 
sedan inte upp igen. En stenbyggnad 
fanns kvar och där etablerades ett ce-
mentgjuteri.

Kenth Lärk är journalist och redaktör 
för Industrihistoria i Väst

Älvsborgs pappersbruk eldhärjades 1929 och byggdes aldrig upp igen. 

Götaraset inträffade den 7 juni 1957. Här pågår uppröjningen efter raset 
på Göta Sulfits fabriksområde.
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Skarin Frykman gjorde en stor
insats för etnologin i Göteborg

In memoriam

I december 2017 avled professor Birgitta Skarin Frykman, som under flera 
decennier hade stor betydelse för etnologiämnets utveckling vid Göteborgs 
universitet. Hon disputerade 1985 med avhandlingen Från yrkesfamilj till 
klassgemenskap, om bagare i Göteborg 1800–1919, som handlade om »indu-
strialiseringens effekter för den gamla hantverkarklassens enhet av mästare-
gesäller-lärlingar och hur den klövs i arbetare och arbetsgivare«. 

Under 1980- och 1990-talen drev hon, tillsammans med professor Sven B 
Ek, flera projekt med inriktning mot arbetarkultur i såväl vardagsliv som ar-
betsliv, vilket också präglade etnologiska institutionen under denna tid. Av 
hennes övriga studier vill jag gärna framhålla boken Arbetarkultur Göteborg 
1890, om hur arbetarklassen levde och kunde bli en maktfaktor i samhället 
under denna tid. 

Ett exempel på hennes engagemang är det samarbete med LO-distriktet 
i Göteborg genom Föreningen Centrum för arbetarkultur som etablerades 
1992, för att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan arbetarrörelsen 
och akademin. Bland de många uppdrag hon hade vill jag också nämna det 
som ledamot av Rådet för yrkeshistorisk forskning vid Arbetets museum i 
Norrköping, där hon gjorde en stor insats särskilt under museets tidiga år.

1996 tillträdde hon professuren i etnologi vid Göteborgs universitet, då 
Sven B Ek pensionerades. 

Själv minns jag henne mest som engagerad seminarieledare på etnolo-
giska institutionen, som ordförande i Etnologiska föreningen i Västsverige 
och som uppmuntrande och kritisk handledare under mina forskarstudier 
2004–2009. Min avhandling om äldre Volvoarbetares arbetsliv blev den 
sista hon handledde.

Birgitta Skarin Frykman blev 76 år.

Björn Ohlsson
Etnolog och antikvarie på Vänermuseet i Lidköping

Årsmöte och guidning på
Repslagarbanan i Älvängen

Ett intressant och spännande repmö-
te. Så kan möjligen måndagen den 19 
mars sammanfattas när Industrihis-
toria i Väst höll både årsmöte och 
fick guidning på Repslagarbanan i 
Älvängen.

Tack vare föreningen Bevara Rep-
slagarbanan kan vi idag kan se och 
höra de gamla remdrivna maski-
nerna arbeta och känna lukten av 
tjära. Repslagarbanan i Älvängen är 
numera ett levande museum.

Annat var det i början av 1990-ta-
let. Då hotades Carlmarks gamla 
repslagarbana av rivning. Genom 
föreningens engagemang och hårda 

arbete kunde byggnader och maskiner räddas åt eftervärlden.
Museichefen Börje Johansson berättade om företaget Carlmarks historia 

och medlemmarna bjöds sedan på en intressant guidning i lokalerna.
Företagaren Hugo Carlmark behövde i början av 1900-talet utöka sin 

repslageriverksamhet i Åmål och tänkte bygga till den befintliga anlägg-
ningen men istället bestämde han sig för att flytta. Valet föll på Älvängen 
med sitt strategiska läge vid Göta älv.

– Flytten av företaget började 1917 och var klar 1920. Man monterade ner 
hela anläggningen bräda för bräda och transporterade alltihop, inklusive 
den långa repslagarbanan, till Älvängen, berättade Börje Johansson.

Repslagarbanan är 300 meter lång och där har tillverkning av framför allt 
trossar och kablar skett kontinuerligt från 1920-talet till slutet av 1980-talet.

Föreningen Industrihistoria i Väst höll sitt årsmöte efter guidning och 
fika. Den nya styrelsens sammansättning redovisas på sidan 5 i detta num-
mer av tidskriften.

Repslagning på gång. Börje Johansson visade hur 
man arbetade på den långa repslagarbanan.



industrihistoria i väst 2018:2 2726

Jens S Jensens dokumentationer av bil-
byggarna på Volvo1 gav en ny bild av 
industriarbetet. Han var inte ensam. 
Yngve Baums Skeppsvarv2 om Eriks-
bergsvarvet från 1974 och Röster från 
ett varv3 tillsammans med Reidar Jöns-
son från 1978 är näraliggande exempel. 

Först ut i genren var Sara Lidman 
och Odd Uhrbom med Gruva 4  1968. 
Året efter publicerade Jean Hermans-
son tillsammans med Arvid Rund-
berg boken Byggnadsarbetare. De var 
i tiden socialt motiverade berättelser 
om industrisamhället som fotogra-
fierna förstärkte. Böckernas bilder 
medverkade till att forma allmänhe-
tens uppfattning om arbetet i indu-
strin. Fotografierna kontrasterade 
dessutom tidigare framställningar av 
den svenska industriella framgångs-
sagan efter andra världskriget.

Gruva
Arbetsförhållandena i gruvindu-
strin nådde en stor publik i och med 
Sara Lidman och Odd Uhrboms bok 
Gruva. Boken baserades på intervjuer 
med arbetarna i LKAB:s gruva. Lid-
man hade uttryckligen inspirerats av 
Frantz Fanon när hon inledningsvis 
citerade ur Jordens fördömda:

Om byggandet av en bro inte ökar in-
sikten hos dem som arbetar med den, 
skall bron inte byggas utan invånarna 
kan fortsätta att simma eller ro över 
floden. Bron bör inte släppas ned med 
fallskärm, den bör inte läggas ned i det 
sociala panoramat av en övernaturlig 
makt, utan den måste tvärtom framgå 
ur medborgarnas muskler och hjärnor. 
Och naturligtvis behövs det kanske in-
genjörer och arkitekter, ibland enbart 

Bilbyggare
– bilden av industriarbetet

Mats Sjölin

  Människan är skapt för arbete.
  Arbete är sällan skapt för människan.
    Jens S Jensen
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utlänningar, men partiets lokalt an-
svariga måste vara med så att tekniken 
tränger in i medborgarnas hjärna, så 
att bron till sina detaljer och till sin hel-
het uppfattas och accepteras. Medbor-
garen måste tillägna sig bron. Endast 
då blir allt möjligt.5

Citatet sammanfattade motsättning-
arna mellan ledningen och arbetarna 
på LKAB. Gruvarbetarnas missnöje 
verbaliserades i Sara Lidmans rap-
port och förstärktes av Odd Uhrboms 
fotografier. 

Gruvbolaget hade engagerat den 
amerikanske konsulten George Ken-
ning från General Motors för att ra-
tionalisera arbetet i gruvan. Kenning 
kom närmast från Norge som enga-
gerat honom redan 1955 som en del 
av Marshallhjälpen. Hans 31-punkts-
program för att rationalisera gruvin-
dustrin var påverkat av amerikanska 
ledarskapsidéer. Kennings punkter 
tydliggjorde arbetsdelningen med att 
en »chef skall utöva sitt ledarskap så 
att en icke-chef endast behöver följa 
givna order«.6

I början av 1969 hade biblioteka-
rien i Malmberget ordnat en utställ-
ning kring Sara Lidmans bok Gruva. 
I utställningen ingick även en pre-
sentation av LKAB:s ledarskapsprin-
ciper. Detta var första gången de 31 
teserna presenterades offentligt. Re-
aktionen blev till en början inte så 

häftig bland gruvarbetarna, men vid 
ett avdelningsmöte i mars kom hårda 
angrepp på teserna. Många arbetare 
kände sig lurade. Företaget hade un-
der två år arbetat med principer för 
arbetets ledning utan att det stora 
flertalet av de anställda visste om det. 
Mycket av den strukturomvandling 
som skett i Malmberget och resulte-
rat i en ändrad organisation, tolkade 
arbetarna som en konsekvens av te-
serna.7

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaa-
ra Aktiebolag) ägdes till hälften av 
Grängesbergsbergsbolaget efter det 
att bolaget hade förstatligats 1907. Sta-
ten fick då option på att lösa in resten 
av bolaget efter femtio år. Anledning-
en till optionen var att man oroade 
sig över vad som skulle hända om ut-
ländska ägare lade beslag på svenska 
naturresurser. 1957 löstes Trafikaktie-
bolaget Grängesberg-Oxelösund ut 
från sitt ägande i LKAB. Vinsten från 
försäljningen investerades i Lamco 
(Liberian Americo-Swedish Minerals 
Co) 1957.8

1966 organiserades en vild strejk 
på Lamco då ett svenskt tv-team rå-
kade vara på plats. Reportaget »Svart 
vecka i Nimba«, av Roland Hjelte, 
ledde till en diskussion i Sverige om 
bolagsledningens sätt att bemöta 
konflikten. Den kom även att på-
verka diskussionen om arbetsmiljön 
i Sverige.

Det var ett tag vi tala mycket om 
Lamco. Men nu har Lamco kommit 
litet på sidan för Vietnam. Vi är mer 
intresserade av Vietnam. Men vi har 
inte så mycket tid att diskutera.9

Nimba-strejken fanns uttryckligen 
som referens till gruvstrejken i Kiru-
na 1969/1970 på LKAB. En strejk som 
även påverkade situationen i Västsve-
rige. Norrlandsgruvornas stål leve-
rerades bland annat till bilindustrin 
och varven. I Västsverige genomför-
des en rad korta vilda strejker under 

januari och februari 1970. På Volvo-
Torslandaverken gav en vild strejk 15 
och 16 januari 1970 12 procents löne-
ökning.

Volvo 
Jensens Dom kallar oss bilbyggare var 
resultatet av ett projekt som byggde 
på intervjuer med de som monterade 
Volvobilarna på Torslandafabriken i 
Göteborg. Det började med Bilfabri-
ken10 i serien »lätt-lästa« böcker. Men 
var samtidigt en berättelse som kri-
tiserade ett samhälle som byggde på 

Den amerikanske konsulten George Kenning från General Motors metoder för 
att rationalisera arbetet i gruvan i Malmberget ledde till kraftiga reaktioner.
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materiella värderingar. Hans bilder 
inte bara fångade, utan grep även in 
i en förändringsprocess av industri-
samhället.

Volvos fabrik i Torslanda byggdes 
mellan åren 1960 och 1964 efter en 
grundidé om löpande band. I arbetet, 
skriver Jensen, kan man känna till-
fredställelse och få uppskattning för 
det man gör. Även om de på fabriken 
hade vissa möjligheter att planera sitt 
arbete var möjligheten att påverka 
de övergripande besluten i realiteten 
små. Arbetet styrdes av ledningen 
med metoder som MTM (Metod-
Tid-Mätning). Ett system som ut-
vecklades i USA och som Volvo var 
först med att introducera i Sverige 

på 1950-talet. Det byggde på att mäta 
enkla grundrörelser som sträcka, gri-
pa, vrida, trycka och gå. Varje grund-
rörelse längs det löpande bandet hade 
filmstuderats och givits en bestämd 
tid för att genomföras. MTM utveck-
lades av bland andra Harald B. May-
nard under 1940-talet och gick under 
beteckningen »Human relations« el-
ler bara HR.11

När arbetet är utsatt för en ständig ut-
armning och automatisering blir man 
själv till slut betydelselös. Och utbyt-
bar. Man blir alltså ingen.12

Trots rationaliseringarna på Vol-
vo hade företaget stort behov av 

Källa: Volvo Torslandaverkens personalavdelning Se även Sjölin M. 2013. »The diversity 
of urban life and the Carnival of Hammarkullen: How global meets local in a suburb of 
the city of Gothenburg«, i Our Greatest Artifact: the City. CAMOC ICOM publications.
http://network.icom.museum/camoc/publications/our-books/

Montering av Volvobilar 1947 innan MTM var infört.
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 arbetskraft. Liksom de övriga Gö-
teborgsföretagen rekryterade Volvo 
sin personal först i Finland sedan 
i Jugoslavien. Man var framför allt 
intresserad av arbetskraft som var 
utbildad inom verkstadsindustrin. 
Av 4 783 kollektivanställda på Volvo 
Torslandaverken var 2281 utländska 
medborgare 1966. 1975 hade samma 
fabrik 7 395 kollektivanställda och 
3 792 hade utländskt medborgarskap. 

Mellan åren 1966 och 1970 ökade an-
talet utländska medborgare på Volvo 
Torslandafabriken med nästan 85 
procent.13 De utlandsföddas brister i 
svenska språket vållade även problem 
i intervjuerna Jensen genomförde.

Inte heller Volvos VD P G Gyl-
lenhammar ansåg att arbetet på 
Volvo var utvecklande. 1977 publi-
cerade han boken »People at work« 
om framtidens industriarbete. I bo-

ken argumenterar Gyllenhammar för 
varje människas rätt till ett bra och 
meningsfullt arbete, framhåller Leo-
nard Woodcock i förordet. Wood-
cock var då ordförande i Amerikas 
bilarbetarförbund, UAW.

We talk a lot about blue-collor work 
and its problems, but I think white-
collor work is the most deadly dull 
today. 14

Det var i den en och en halv kilo-
meter långa fabriksbyggnaden som 
Jensen sökte fånga biltillverkningen i 
bild. Till fabriken anlände då årligen 
ca 50 000 ton plåt som »riktas, klipps, 
stansas och pressas till tak, golv, sidor 
och bakskärmar i fyra delvis automa-
tiserade presslinjer«.15 Karossen mö-
ter sedan chassiet vid det så kallade 
giftermålet – »marriage point« – och 
därefter monteras resten av delarna 
i slutmonteringen. I huvudsak sker 
produktionen på samma sätt idag. 

Att arbetsmiljön var undermålig i 
Volvofabriken var både arbetsgivare 
och arbetstagare överens om. Kalmar-
fabriken var ett exempel på hur arbets-
miljön kunde förbättras. Efter Udde-
vallavarvets nedläggning ville Volvo 
även etablera en ny produktionstanke 
i en ny fabrik i Uddevalla. I den nya 
bilfabriken skulle man komma åt de 
många problemen i Torslandafabri-
ken där »[s]jukfrånvaron var hög och 

personalomsättningen var enorm. På 
vissa avdelningar var personalomsätt-
ningen 50 procent per år.«16

Tillverkningen i Uddevallafabri-
ken lades ned 1993. Samma år läm-
nade Gyllenhammar Volvo. Med 
Gyllenhammar försvann Volvoandan 
säger många på fabriken. Samtidigt 
säger de flesta att de inte vet vad Vol-
voandan skulle vara.

Man kunde umgås på ett annat sätt 
förr, tycker jag. Jag tycker att Volvo ... 
blev inte Volvo sedan Gyllenhammar 
försvann. Volvo försvann med Gyllen-
hammar på nåt sätt. 17

Olika ägarkonstellationer drev Udde-
vallafabriken vidare. När Ford köpte 
aktiemajoriteten i Volvo personbils-
tillverkning 1999 var linjeproduktio-
nen åter.

Foto som kulturarv
Jensens fotodokumentation av Volvo 
speglar en tidsanda där industrin 
tvingades till en strukturomvandling. 
Göteborgs stadsmuseum har idag 
tillfört bilderna till sina samlingar. 
En utställning om Jensens dokumen-
tationer av Volvo och Hammarkullen 
öppnar på museet i november.

Mats Sjölin, handläggare Göteborgs 
stads namnberedning, 1:e intendent 
Göteborgs stadsmuseum

Löpande bandet på Volvo 1977. Foto: Påls-Nils Nilsson, Nordiska Museet (cc).
(Även bilden på sida 34).
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Gatunamn berättar 
om vår industri-
historia – del 8
Lars O. Carlsson

I vår serie kring gatunamn och dess koppling till industri-
historia har vi denna gång kommit till det åttonde avsnittet. 
Vi har tidigare gästat trägator i Björkekärr, mejerigator 
i Kallebäck, företagargator Högsbo, stålgator i Ringön, 
oljegator i Skarvik, verksamhetsbaserade gatunamn i Sisjön 
samt skrå- och hantverksgator kring Utby och Fjällbo.

Denna gång återvänder vi till Hising-
en och till ett område som omgärdas 
av gatunamn kopplade till stjärnor 
och liknande fenomen. Ja, till och 
med en klassisk samlingslokal i om-
rådet, där Kent Andersson gärna stod 
på scen, är uppkallad efter en stjärna, 
nämligen Aftonstjärnan. 

Med Ceresgatan i norr, Miraplan 
i väster och Plejadgatan i öster sö-
ker vi logiken bakom Lindholmens 
gatunamn i söder, ty där finner vi 
Göteborgs första torrdocka. Anlägg-

ningen byggdes i dalsänkan mel-
lan Slottsberget och Skaddeberget. 
Dockan, som bland annat byggts med 
ekonomiskt stöd från staten, invigdes 
den 13 november 1875 och till och 
med konstnären Carl Larsson (1853–
1919) anlitades för händelsen, ty han 
svarade för illustrationen som skulle 
publiceras i Ny Illustrerad tidning. 

Det började väl egentligen 1845 
när Göteborgsköpmannen Theodor 
Wilhelm Tranchell (1815–1889) blev 
delägare i en verkstad som köpts från 
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Lindholmens säteri. Några år senare, 
1848, sjösätter varvet briggen Auro-
ra som enligt källor blev Göteborgs 
största och vackraste fartyg. Tillfällig-
het eller icke, Theodor Wilhelm Tran-
chells hustru Sofia Mattsson (1819–
1857) hette Aurora i andranamn.   

Varvets första järnångare, den 53 
meter långa »Gustaf II Adolf«, levere-
ras 1855 och kom därefter att trafikera 
linjen Göteborg-Hamburg. Ja, nam-
net »Gustaf II Adolf« var säkert känt 
(ökänt eller välkänt?) i Tyskland…  

Sedan passerar historien med 
goda år, men också betydligt sämre 
perioder. Varvet gick exempelvis i 
konkurs 1891, drabbades av strejker 
och orderbrist under första världskri-
get och 1920-talet. 

År 1938, för 80 år sedan, skrevs ett 
avtal om att Johnson-koncernen skall 
ta över varvet 1941. Johnson kom se-
dan att kvarstå som ägare fram till 
1970 då Eriksbergs varv, som då ägdes 

av Broström, övertog Lindholmen. År 
1976 upphörde Lindholmens varv, och 
det gamla varvsområdet utvecklades 
successivt till ett nytt modernt och att-
raktivt område för högteknologiska fö-
retag, forskning, utbildning och kultur. 

Men på den övre delen av Lindhol-
men, uppe på berget, finns gatunamn 
som påminner oss om äldre varvsti-
der samt några av de yrkesgrupper 
som bidrog till att göra Lindholmens 
varv känt även långt utanför Göte-
borgs gränser.  

Här finner vi Arbetaregatan, För-
mansgatan, Gjutaregatan, Plåtslaga-
regatan, Släggaregatan samt Verk-
mästaregatan. De fem första namnen 
tycks ha funnits med på ett kartverk 
1921, medan det tycks som om det var 
först 1924 som det behövdes en verk-
mästare…

Lars O. Carlsson är Göteborgsförfattare 
och en flitigt nyttjad föredragshållare 
kring Göteborgs gatunamn.
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I förgrunden Ceresgatan. I huset till vänster hade Hamnarbetarförbundet 
sina lokaler. Bilden är tagen 2002. Foto: Kenth Lärk.
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Industriarv i bild

Det mest omtalade av de svenska bryggerierna är nog Pripps i Göteborg. 
Bryggeriet räknar sin tillkomst till 1828 då J A Pripp arrenderade ett äldre 
bryggeri i stadsdelen Stampen. Med tiden blev bryggeriet det dominerande 
i staden, särskilt sedan man 1926 gått samman med konkurrenten J W Lyck-
holm & Co, varvid företagets namn blev Pripp & Lyckholm. Expansionen 
fortsatte och redan 1928 köpte man Carnegies porterbryggeri vid Klippan 
i västra Göteborg. 1950 följde Apotekarnes Mineralvatten och 1961 Malmö 
Bryggerier. Riktigt stora blev man 1964 sedan företaget fusionerats med 
Stockholms Bryggerier. I början av 1970-talet införlivades slutligen Falkens 
bryggeri i Falkenberg och Sandwalls i Borås. Det hela kulminerade med att 
svenska staten 1974 köpte den stora bryggerikoncernen. Denna hamnade så 
småningom i danska Carlsbergs händer och man skulle lite ironiskt kunna 
säga att det till slut bara »bidde en tumme« eftersom idag finns endast bryg-
geriet i Falkenberg kvar. 

Moderbryggeriets placering inne i Göteborgs centrum blev snart ohåll-
bar från transport- och utvidgningssynpunkt och 1976 flyttades tillverk-
ningen ut till nybyggda lokaler i Västra Frölunda. Hela den gamla anlägg-
ningen revs så småningom och i slutet av 1980-talet bebyggdes tomten med 
bostadshus. Bilden som är tagen den 2 april 1977 visar närmast det gamla 
bryggeriets maltsilor i hörnet Odingatan-Barnhusgatan, byggda 1931 av AB 
Armerad Betong efter ritningar av arkitekten Folke Bensow. Silorna blev 
1962 inklädda med korrugerad plåt. 

Detta är ett utdrag ut boken En industri i förändring – nedslag i svensk industri-
historia av Bengt Spade. Boken ges ut på Trafiknostalgiska förlaget och mer 
information om boken hittar du på förlagets hemsida: www.tnf.se
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