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Förord

Den mekaniska verkstadsindustrin har under lång tid varit en viktig del av 
Sveriges näringsliv. Med rötter delvis i den svenska järnhanteringen växte verk
stadsindustrin starkt från mitten av 1800-talet. Ännu idag är detta den största 
industrigrenen i Sverige, sett till såväl produktionsvärde som antal sysselsatta.

Många människor har arbetat inom verkstadsindustrin och verkstadsmiljöer 
är betydelsefulla inslag i åtskilliga svenska samhällen. Verkstadsindustrins pro
dukter för jordbruk, industri, transportsektor och hushåll har möjliggjort det 
moderna samhället och påverkat våra liv både direkt och indirekt. Historien 
kring verkstadsindustrin rymmer också många berättelser om förhållandet 
mellan människa och teknik, om arbetsvillkor och sociala förhållanden mellan 
olika grupper i industrisamhället.

Trots dess stora betydelse har verkstadsindustrin tidigare inte uppmärksam
mats tillräckligt av kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet vill ändra på 
detta förhållande och samtidigt analysera de inventeringar, dokumentationer 
och bevarandeinsatser som kulturmiljövården trots allt genomfört. Studien är 
en del i Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsinsatser för att stöd
ja och utveckla kulturarvssektorns arbete, bl.a. med hänsyn till det industrihis
toriska arvet. Förhoppningsvis blir den här skriften en del av en problematise- 
rande diskussion som ska ge perspektiv i det fortsatta arbetet med det industri
historiska arvet.

Ett varmt tack till de företag som medverkat vid genomförandet av under
sökningen.

Studien har utförts vid Kunskapsavdelningen av fil dr Eva Dahlström under 
perioden oktober 1999 - oktober 2000.

Birgitta ] oh ansen 
Avdelningschef 

Kunskapsavdelningen
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Inledning

Den svenska verkstadsindustrin har sedan 1920-talet varit den största industri
grenen i landet. Det har funnits verkstäder i många svenska samhällen och 
hundratusentals människor har arbetat inom verkstadsindustrin sedan de första 
företagen anlades i Sverige vid 1800-talets början. Verkstadsmiljöer av olika 
ålder finns i de flesta svenska samhällen. Verkstadsindustrin är därmed en viktig 
del av Sveriges industrihistoria och verkstadsbyggnaderna är betydelsefulla käl
lor till kunskap om denna bransch och om det svenska industrisamhällets för
ändring.

Under de senaste tre decennierna har industrimiljöer blivit en del av kultur- 
arvssektorns arbetsområde där man på olika sätt har arbetat med materiella 
och immateriella minnen av industrisamhället. I det följande är det i första hand 
de fysiska miljöerna som behandlas, det är också inom det området som en stor 
del av insatserna har gjorts i form av byggnadsinventeringar, dokumentationer 
och formulerandet av skyddsföreskrifter.

Undersökningens syfte
Undersökningen syftar till att redogöra för hur den mekaniska verkstadsindu
strin - branschen som sådan och enskilda företag - har behandlats av kultur
miljövårdens aktörer, i första hand länsstyrelser, länsmuseer och centrala myn
digheter. Med en genomgång av tidigare inventeringar, byggnadsminnesför- 
klaringar och register samt dokumentation på plats av ett urval anläggningar 
som utgångspunkt kan flera frågor ställas. Vilka verkstadsmiljöer har intresse
rat kulturmiljövården? På vilket sätt har miljöerna bedömts vara intressanta? 
Var har inventeringar och bevarandeinsatser gjorts? Vilka former av verkstads- 
tillverkning och vilka tidsperioder har prioriterats i kulturmiljövårdens arbete?

Undersökningen av verkstadsindustrin kan också ses som en fallstudie som 
kan belysa frågan om och hur industriminnesvården har förändrats under de 
senaste decennierna. Vad har förändringarna bestått av och vad ligger bakom 
dem? På vilka grunder har kulturhistoriska värderingar av verkstadsmiljöer 
gjorts och vari har anläggningarnas kulturhistoriska värde ansetts ligga? En an
nan angelägen fråga är varför vissa verkstadsmiljöer har uppmärksammats? Är 
det ett representativt urval beträffande verkstädernas lokalisering, deras till
verkning, storlek och bebyggelsens sammansättning?

Den följande texten består av tre relativt självständiga delar. I den första
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delen tecknas en bild av den svenska verkstadsindustrin under 1800- och 1900- 
talen. Dessutom beskrivs översiktligt verkstadsbyggnadernas förändring under 
samma period. I den andra delen ställs de inventeringar och annat material från 
kulturmiljövården mot de diskussioner om kultur- och industrihistoriskt värde 
som har förts under de senaste trettio åren. Hur kulturmiljövårdande myndig
heter och institutioner har behandlat verkstadsindustrin studeras genom tryckta 
inventeringar och sammanställningar. Slutligen kompletteras analysen av inven- 
teringsrapporterna med egna fältarbeten, dels som en uppföljning av tidigare 
inventeringar, dels av en tidigare inte uppmärksammad miljö. Uppföljningen 
syftar till att komplettera äldre inventeringar, men har också som syfte att se om 
den värderingen miljöerna en gång fick fortfarande är aktuell och om de bygg
nader som ansågs skyddsvärda har bevarats eller om de har förändrats och i så 
fall på vilket sätt. Anläggningarna beskrivs och eventuella förändringar gente
mot de äldre inventeringarna och den betydelse de har spelat diskuteras.

Hypotetiskt antas att när kulturmiljövården vid 1960-talets slut började in
tressera sig för industrimiljöer var det främst byggnaderna som uppmärk
sammades, och de värderades efter snäva byggnadshistoriska kriterier på 
samma sätt som annan bebyggelse. Senare förändrades detta och sociala, tek
nikhistoriska och ekonomiska perspektiv kom att ges större utrymme.

Definitioner och avgränsningar
De flesta har en klar bild av vad en verkstadsindustri är. Tittar vi närmare på 
vad termen står för och vad den har stått för framträder emellertid en komplice
rad bild där olika slags tillverkning, skiftande material och vitt skilda tillverk
ningsmetoder under vissa tider förts samman, för att senare bilda undergrupper.

Komplexiteten hänger samman med att verkstadsföretagen under 1800-talet 
var ospecialiserade och vid en och samma verkstad tillverkades vitt skilda pro
dukter. Denna bredd i produktion finns alltjämt. I Sveriges Industri 1985 sägs 
att inom den mekaniska industrin tillverkas allt mellan hästskor och datamaski
ner.1 En viktig skillnad är dock att under 1800-talet gällde diversifieringen de 
enskilda företagen medan det idag är branschen som helhet som är diversi- 
fierad. De allra flesta företag är idag specialiserade på ett mindre antal produk
ter, medan verkstadsindustrin som bransch fortfarande har kvar bredden i till
verkningen.

Begreppen ”verkstadsindustri”, ”mekanisk verkstadsindustri”, ”maskinin
dustri” har använts parallellt, men vad de står för är ofta otydligt och de kan 
också vid olika tidpunkter fungera som överordnade varandra. 1 Sveriges Indu
stri 1961 är ”Verkstadsindustri” en överrubrik som används för såväl gjuterier, 
järn- och metallmanufakturer, mekaniska verkstäder, elektrotekniska industrier 
som varvs- och skeppsbyggerier. Ar 1967 har mekaniska verkstäder ersatts av 
maskinindustri, medan maskinindustrin 1992 är en underrubrik till mekanisk 
industri.

Begreppsförvirringen inom industristatistiken kan dock användas för att för
stå hur branschen har förändrats. Sekelskiftets uppdelning av verkstadsindu
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strin i en rad underrubriker kan ses som ett tecken på att flera företag specialise
rade sig på en viss slags tillverkning.2 När de flesta företag tillverkade många 
olika slags produkter var en sådan finmaskig uppdelning inte möjlig. På samma 
sätt kan vi i 1900-talets omgrupperingar se hur tillverkningen inom branschen 
har förändrats. Nya produkter får större betydelse och bildar en egen grupp 
medan tillverkningen i andra fall minskar och sammanförs med andra produk
ter. Varvsindustrin kan utgöra exempel på det senare. Fram till och med 1967 
utgjorde den en egen rubrik, därefter fördes den samman med andra grenar till 
transportmedelsindustri som en följd av varvskrisen och varvens minskade be
tydelse i det svenska näringslivet.

Kategoriseringen av en bransch kan göras utifrån vad som tillverkas eller hur 
tillverkningen går till. I Standard för svensk näringsindelning, SNI 92 har man 
valt det senare alternativet ”En näringsgrensindelning är primärt en aktivitetsin- 
delning”.3

Att låta tillverkningens karaktär styra indelningen är rimligt även för de syf
ten som föreligger här. Det sätt som tillverkningen utfördes på har satt tydliga 
spår i den byggda miljön och är därmed ett lämpligt urvalskriterium. Det finns 
också skäl att följa näringsstatistiken och låta definitionen av verkstadsindustrin 
förändras i takt med branschen.

I det material som används har det som kallas verkstadsindustri tagits med, 
men även sådant som av namn eller beskrivning går att föra till branschen så 
som den definierats i näringsstatistiken.

Tidsmässigt behandlas perioden från det tidiga 1970-talet och fram till sekel
skiftet 2000, det vill säga de decennier då industriminnen blev en del av kultur- 
arvssektorns ansvar.

NOTER

1 Jan Jagrén, ”Mekanisk industri”, Sveriges Industri, Industriförbundet (Stockholm 1985) 
s. 176.

2 Eva Dahlström, Verkstadsmiljöer under 1800-talet: Mekaniska verkstäder mellan hant
verk och industri (Stockholm-Stehag 1999) s. 1 Iff.

3 SNI 92, Standard för svensk näringsgrensindelning 1992: Innehållsbeskrivning och nyck
lar, SCB, Meddelanden i samordningsfrågor 1992:6 (Stockholm 1992) s. 12.
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Den svenska verkstadsindustrin 
under 1800- och 1900-talen

Den svenska verkstadsindustrins historia sträcker sig ett par hundra år tillbaka 
i tiden. Den kortfattade historik som här följer vill i första hand lyfta fram bran
schens utveckling i grova drag, men också redovisa var i landet verkstäderna 
har legat och orsakerna till dessa lokaliseringsmönster.

Kapitlet är en bakgrund till de resonemang som senare följer om vilka verk
städer som har uppmärksammats av den offentliga kulturmiljövården och hur 
den nedan tecknade bilden av den svenska verkstadsindustrins historia stämmer 
överens med den bild som framträder ur de tryckta inventeringsrapporter som 
studerats.

1800-talets första hälft - de första svenska verkstäderna 
anläggs
De första verkstadsföretagen anlades i Sverige under 1800-talets första år.1 Vid 
denna tid förekom begreppet mekaniska verkstäder, även om det ännu saknades 
en enhetlig benämning för branschen.2 Det är inte möjligt att säga att verkstads
industrin uppstod vid en speciell tidpunkt. Flera av de produkter som tillverka
des inom verkstadsindustrin framställdes även tidigare och de metoder som an
vändes skilde sig i många fall heller inte från äldre former av tillverkning. Inom 
järnhantering, manufakturer, skråhantverk och allmogens tillverkning för hus
behov och försäljning tillverkades hushållsföremål, redskap, vapen och mycket 
annat. Under 1800-talet övertog verkstadsföretagen i allt större omfattning pro
duktionen av dessa varor.

Det som skilde verkstadsindustrin från hantverket var maskinerna. De både 
användes och tillverkades av verkstadsföretagen. Till en början var den maski
nella utrustningen liten och tillverkningen bestod framför allt av enklare pro
dukter. Men det fanns emellertid alltid åtminstone en svarv och så småningom 
utvecklades flera specialmaskiner.

Ibland omtalas Christopher Polhems och Gabriel Stierncronas verksamhet 
vid Stjärnsunds manufakturverk vid 1700-talets början som den första meka
niska verkstaden.3 Där bedrevs, med hjälp av svarvar och fräsar, en tillverkning 
av bland annat olika slags lås och urverk. Verkstaden var dock endast en del av 
Stjärnsunds bruk och hade mer karaktären av experimentverkstad än kommer
siellt företag.
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Lokalisering
De första företag som hade en tydlig karaktär av verkstadsindustri tillverkade 
och använde verktygsmaskiner - om än i begränsad omfattning - låg alla i 
Stockholm. Den första verkstaden med en tydlig inriktning mot nya produk
tionsformer var Samuel Owens verkstad i Stockholm som anlades 1809. Samuel 
Owen hade kommit till Stockholm strax efter sekelskiftet 1800 och arbetat på 
Bergsunds gjuteri, som grundats 1769 och vid 1800-talets början utvecklades 
till mekanisk verkstad och varv. Vid Owens egen verkstad tillverkades ång
maskiner och flera ångfartyg. Verkstaden var mer mekaniserad än Bergsunds 
mekaniska verkstad och produktionen drevs av ånga, även om maskinantalet 
och därmed kraftbehovet var litet.

Under 1800-talets första decennier anlades flera verkstäder. De flesta låg allt
jämt i Stockholm, men det fanns också företag i andra delar av landet. 1 Norrkö
ping fanns från 1812 Anders Alms verkstad som bland annat utförde arbeten 
för textilindustrierna i staden. Ar 1822 anlades Motala verkstad, främst för att 
underhålla de maskiner som användes vid bygget av Göta kanal. Den växte 
snabbt till den största verkstaden i landet. Ar 1830 arbetade över 220 personer 
vid Motala verkstad, medan Owens verkstad som var den näst största, hade 
knappt hundra anställda.

Tillverkning
Vid dessa tidiga verkstäder tillverkades en rad olika slags produkter och någon 
specialisering var inte märkbar. Det var inte fråga om serietillverkning, utom 
beträffande vissa enkla redskap och hushållsföremål. Istället framställdes den 
vara som kunden önskade efter beställning, på samma sätt som inom hantver
ket. En stor del av arbetet utfördes med hantverksmässiga metoder och gränsen 
mellan hantverk och industri var många gånger otydlig. Till skillnad från hant
verket använde verkstadsindustrin maskiner, åtminstone i någon mån. Vidare 
var produktionen uppdelad i olika moment som utfördes av olika kategorier arbe
tare - inte som inom hantverket där en person ansvarade för hela tillverkningen.

Andra hälften av 1800-talet - tillväxt och spridning
Verkstadsindustrin växte kraftigt under andra hälften av 1800-talet och den ut
vecklades till en av landets viktigaste näringsgrenar. 1850-talet inleddes med en 
högkonjunktur som berörde hela västvärlden. Mot slutet av decenniet försvaga
des den och 1860-talet präglades av stagnation. Under det följande decenniet 
vände konjunkturerna uppåt igen och den svenska verkstadsindustrin expande
rade kraftigt.

Lokalisering
Vid mitten av 1800-talet fanns det flera verkstadsföretag och de låg mer spridda 
i landet än tidigare. Ar 1850 fanns det mekaniska verkstäder i de stora industri
städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö, men även i mindre
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orter och i andra delar av landet, i Sörmland, Småland, Västergötland och Da
larna. Merparten låg fortfarande samlade i mellersta Sverige i närheten av de 
stora städerna och järnbruksområdena. Det hade även anlagts en rad verkstäder 
vid järnbruk på olika håll i landet, i Bergslagen, Småland och Södermanland.

Produktionens förändring
Under 1850-talet anlades en stor mängd företag, de blev större och inslaget av 
maskiner ökade både på verkstadsgolven och bland de tillverkade produkterna. 
Fortfarande tillverkade verkstadsföretagen en rad olika varor, och de flesta av 
dem var förhållandevis okomplicerade. Vid denna tid tillverkades dock de första 
svenska verktygsmaskinerna. Den första svensktillverkade svarven sägs ha sålts 
från Köpings mekaniska verkstad 1858.

Det var inte enbart en kvantitativ tillväxt utan också en kvalitativ förändring 
som ägde rum kring mitten av 1800-talet. Vid denna tid hade en marknad för 
verkstadsindustrin vuxit fram tack vare andra branschers växande behov av 
maskinell utrustning. Företagen fjärmade sig från det hantverksmässiga; de blev 
större, använde fler verktygsmaskiner och arbetsorganisationen förändrades 
och delades upp i olika moment. Under 1850-talet uppfördes flera verkstads
byggnader som hade gemensamma drag och som tydligt skilde sig från hant- 
verksbyggnader, främst genom sin storlek, men även genom ett formspråk som 
kännetecknade industriarkitekturen: förhållandevis stora volymer, tegelfasader, 
stora och många fönster samt höga skorstenar.

Det hade även utvecklats ett nätverk av verkstadsägare. I synnerhet bland de 
större företagen fanns många ingenjörer från Teknologiska institutet och flera 
hade också tagit del av den utbildning som bedrevs vid Motala verkstad. De 
personliga band som kan ha knutits mellan verkstadsägarna under utbildningen 
upprätthölls genom handelsförbindelser och samarbete. En annan viktig kon
taktpunkt var de industriutställningar som svenska verkstadsföretag deltog i. 
Där gavs möjlighet att knyta kontakter inte bara med svenska utan även med 
utländska kolleger och ta del av ny teknik och nya produkter.

Inflytandet från utländsk verkstadsindustri var tydligt i de tidiga svenska fö
retagen. Under första hälften av 1800-talet sågs framförallt brittiska verkstäder 
som förebilder. Många britter var verksamma i Sverige och flera företag anlades 
och drevs av britter. Som exempel kan nämnas den nyss omtalade Owens verk
stad; Motala verkstad leddes av Daniel Fraser och på 1 830-talet anlade brö
derna Andrew och Alexander Malcolm en verkstad i Norrköping. Svenska tek
niker och företagsledare reste också ut för att ta del av utländsk verkstadsteknik 
genom studier och praktik. Senare under 1800-talet ersattes England av Tysk
land som mål för resor och maskinbeställningar och mot slutet av seklet rikta
des intresset mot USA.

Tillverkningen var fortfarande diversifierad mer än specialiserad, men vid 
några verkstäder blev en inriktning på ett visst slags produkter märkbar, t.ex. 
lok och turbiner vid Nydqvist & Holm och verktygsmaskiner vid Köpings me
kaniska verkstad. Flera av de mekaniska verkstäder som tillverkade fartyg ren
odlades till varvsindustrier. Motala verkstad var därvidlag ett undantag, där
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År Antal
verkstäder

Antal
arbetare

Ti llverknings- 
värde

Antal verkstäder, antal arbetare 

och tillverkningsvärde vid

1831 7 123 34 000 svenska verkstadsföretag under

1840 18 390 186 700 1800-talet. Tillverkningsvärdet

1850 21 809 454 800 anges i riksdaler t.o.m. 1870,

1860 71 2 900 3 580 600 därefter i kr.

1870 92 5 100 9 286 000 Källor: Bidrag till Sveriges officiella

1880 209 8 700 21 451 600 statistik: D Fabriker och manu-

1890 214 15 800 37 765 1 00 fakturer 1831; 1850; 1860; 1870;

tillverkades fartyg och lokomotiv i stor omfattning, tillsammans med andra pro
dukter.

Kunderna fanns i första hand på den lokala marknaden, men allt oftare var 
avståndet större mellan beställaren och tillverkaren. Enstaka utländska beställ
ningar nådde också de svenska verkstäderna. Importen av verkstadsprodukter 
var dock betydligt större än exporten.

Ägare och anställda
De tidiga företagen hade anlagts av personer med stort tekniskt kunnande, för
värvat antingen genom utbildning eller genom praktisk erfarenhet. De ekono
miska kunskaperna var däremot mer bristfälliga. Under senare delen av 1800- 
talet förändrades detta. Företagsledarna hade oftare ekonomisk utbildning eller 
knöt ekonomer till företaget. Marknadsföring, strategisk planering och goda 
kontakter med banker och låneinstitut spelade en allt större roll. De tekniska 
och administrativa tjänstemännen inom verkstadsindustrin ökade relativt sakta 
under 1800-talet. Vid mindre och ospecialiserade företag var det vanligen äga
ren själv som ansvarade för såväl utformandet av produkterna som arbetsled
ning och ekonomi. De större verkstäderna hade flera konstruktörer och ritare, 
verkmästare och ekonomisk-administrativ personal. Aren runt sekelskiftet 
1900 växte antalet anställda inom dessa yrkesgrupper.

Första hälften av 1900-talet - specialisering och 
rationalisering
1890-talets kraftiga tillväxt av den svenska verkstadsindustrin skilde sig från de 
tidigare expansionsfaserna. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
anlades flera nya verkstadsindustrier som tydligt skilde sig från de äldre. Dessa 
företag producerade inte, som de äldre företagen, olika produkter utan koncen
trerade sig på ett slags varor. I flera fall var det fråga om nya innovationer som 
snabbt etablerade sig på marknaden, till exempel Alfa-Lavals separator, SKF:s 
kullager och LM Ericssons telefoner. Det är först i och med dessa så kallade 
snilleföretag som man kan tala om en verklig specialisering vid svenska verk
stadsföretag. Snilleindustriernas varor bjöds ut på marknaden, det var inte 
längre kunden som beställde sitt unika exemplar. En förutsättning för detta var
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Skärhastigheter.

Källa: Göran Albinsson,
Stålsort Skärhastighet

(meter/minut)
Tid

Svensk verkstadsindustri Kolstål 1-2 1800-talet
(Stockholm 1961) s. 90. Legerade kolstål 

(snabbstål)
10-30 Från början av 

1900-talet

Hårdmetall 60-180 Från 1920-talet
Keramiska skär 200-650 Från efter

krigstiden

att det fanns ett tillräckligt stort antal kunder som var intresserade av den aktu
ella varan och att det var möjligt att transportera den till avlägsna kunder. 
Dessa förutsättningar fanns vid sekelskiftet 1900. En annan viktig förutsätt
ning var järnbrukens förbättrade metoder som ledde till ökad produktion och 
nya stålämnen.4 Detta ledde till ökad kvalitet och större precision vilket till
sammans med nya mätmetoder var en förutsättning för masstillverkning.5 
Även förbättrade material påverkade kvaliteten och snabbheten. Nya stålsorter 
ökade skärhastigheterna enligt tabellen ovan.

Det fanns dock fortfarande ett mycket stort antal verkstadsföretag som inte 
var specialiserade utan som fortsatte att tillverka efter beställning och som 
främst vände sig till den lokala marknaden. Ännu i början av 1900-talet var 
mindre arbeten och reparationer en betydelsefull del av verksamheten inom 
verkstadsindustrin.

Arbetsmarknadens parter
Vid sekelskiftet organiserade sig arbetsgivarna och arbetarna. I mindre omfatt
ning hade facklig organisering förekommit inom verkstadsindustrin sedan 
1870-talet i Stockholms maskinarbetarförening och Sveriges Gjutareförening. 
Den senare lades ner efter endast ett par år och den förra hade inte som huvud
mål att driva arbetarnas frågor gentemot företagsägarna utan hade mer karak
tären av kamratförening.6 En tydligare facklig inriktning hade Stockholms Järn
arbetarefackförening som bildades ett tjugotal år senare och 1888 bildades Jern- 
och metallarbetareförbundet som var en nationell organisation. Även arbets
givarsidan organiserade sig, år 1896 bildades svenska verkstadsföreningen. Par
terna enades 1905 om det första verkstadsavtalet efter en hård strid där både 
strejker och lockouter använts.

Produktionens rationalisering
Under 1910-talet och under första världskriget fortsatte verkstadsindustrins ex
pansion. Den minskade importen under kriget gynnade de svenska verkstä
derna. Exporten fick också en större betydelse än tidigare, inte minst var Ryss
land en viktig kund för flera svenska verkstadsföretag.7 Åren närmast efter kri
get drabbades dock den svenska industrin, och även verkstadsindustrin, av stora 
problem vilket bland annat hängde samman med en kraftig inflation. Dessutom 
återhämtade sig Europas industrier efter kriget och importen tog upp konkur
rensen med de svenska företagen som drabbades av överproduktion. 1920-talet
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inleddes med en ekonomisk kris som drabbade alla industrialiserade länder. Un
der decenniets fyra första år minskade antalet svenska verkstadsarbetare från 
drygt 50 000 till knappt 38 000 man. Branschen återhämtade sig dock snabbt 
och 1930 var antalet arbetare ca 56 000.8 Ett av 1920-talets expansiva verk
stadsföretag var Elektrolux som redan under första världskriget etablerat sig på 
den internationella marknaden med dammsugare och nu började tillverka kyl
skåp. Tack vare effektiv marknadsföring fick Elektrolux’ hushållsapparater 
snabbt genomslag på såväl den inhemska som den internationella marknaden.9 
Krisåren under 1930-talets början ledde till en nedgång i såväl produktion som 
antal anställda, men under decenniets andra hälft vände kurvorna uppåt igen.

Trots att antalet anställda inte ökade radikalt under 1920-talet fördubblades 
produktiviteten inom branschen. Främst var det de nya specialiserade storföreta
gen som växte.10 Produktionsvolymen ökade mer under mellankrigstiden än 
efter andra världskriget och var större än i andra länder.11 Tillverkningen hade 
effektiviserats och i synnerhet vid de större verkstäderna genomfördes rationali
seringar av arbetsuppgifter och transporter. Rationaliseringssträvandena fort
satte under 1930-talet.12 Det blev nu allt vanligare att varje maskin hade sin 
egen motor vilket gjorde att de kunde placeras oberoende av kraftkällan och 
transmissionsbanden. Det var möjligt att placera dem efter en rationell pro
duktionslinje där tillverkningens olika moment följde på varandra utan avbrott 
och utan långa transporter. Det tydligaste uttrycket för dessa rationaliserings- 
strävanden var det löpande bandet som infördes vid vissa företag efter förebild 
från USA. Under detta decennium introducerades taylorismen i Sverige. Att 
ordna maskinerna och de olika produktionsmomenten på ett tidsbesparande 
sätt var ett av flera sätt att rationalisera verksamheten. Tidsstudier infördes för 
att effektivisera och styra tillverkningen, in i minsta detalj.13 Man arbetade 
också med att förbättra materialen och utformningen av produkterna för att 
uppnå större effektivitet.14

Det var inte bara tillverkningen som förändrades. Även företagsägandet om
strukturerades. Under första världskriget började storföretagen SKF och ASEA 
köpa upp andra företag och bilda stora koncerner.15 Under 1920-talet blev även 
Separator och TM Ericsson storföretag på samma sätt.

Under 1930-talet vände sig de svenska verkstäderna i större utsträckning till 
den inhemska marknaden än de gjort tio år tidigare. Den svenska efterfrågan på 
verkstadsprodukter hade ökat bl.a. som en följd av att allt fler industrier och 
hushåll fick elektricitet och använde flera maskiner och apparater. Nya produk
ter som bilar och bussar började också bli mera spridda vilket gynnade de 
svenska verkstäderna. De största företagen var Volvo som grundades 1926, och 
som under de följande decennierna köpte upp flera företag, och Scania-Vabis. 
År 1914 började Enoch Thulin i Landskrona tillverka flygplan och flygmoto
rer.16 Tillverkningen av flygplan förekom också på några andra ställen under 
första världskriget. Flygplanstillverkningen fick emellertid större betydelse först 
under 1930-talet. AB Svenska järnvägsverkstädernas flygplansavdelning i Lin
köping och Nohab flygmotorfabrik i Trollhättan startade sin tillverkning av 
flygplan och motorer i början av decenniet. År 1937 bildades Svenska Aeroplan
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AB i Trollhättan och några år senare förvärvade de flygplanstillverkningen i 
Linköping, som bland annat med hjälp av amerikansk flygplansteknik och 
inlånade amerikanska ingenjörer lyckats väl med sin flyplanstillverkning.17 
Huvudkontoret för Svenska Aeroplan AB, Saab, förlädes till Linköping. Även 
Nohabs flygmotorfabrik i Trollhättan expanderade under slutet av 1930-talet.

Av tillverkningsgrupperna är det endast krigsmaterial (exklusive flygmate
rial) och lantbruksmaskiner som tillverkades av 1800-talets verkstadsindustri. I
synnerhet är det anmärkningsvärt att bilindustrin, som var en så pass ny 
bransch, hade vuxit sig så stor så snabbt. De större verkstäderna var inte längre 
inriktade på den lokala eller regionala marknaden utan vände sig till en natio
nell, och vissa fall också internationell, kundkrets.

Liksom tidigare fanns det också en stor mängd företag som utförde enklare 
tillverkning och reparationer för kunder på nära håll. De större företagen var 
också beroende av underleverantörer. Verkstadsindustrin var den största

De största varugrupperna Varugrupp Tillverk-
inom verkstadsindustrin 1939 ningsvärde

i miljoner kr. Observera att Bilar och bildelar 137,1

endast de största varu- Krigsmaterial (inklusive flygmaterial) 94,9

grupperna redovisas. Kul- och rullager 80,1
Cyklar och cykeldelar 44,6

Källa: Sveriges industri 1948 
(Stockholm 1948) tabell s. 286f.

Förbränningsmotorer 33,5
Lantbruksmaskiner 33,3
Separatorer och mejerimaskiner 33,2

De största varugrupperna i Varugrupp Tillverk-
verkstadsindustrins export ningsvärde

1939 i miljoner kr. Observera Kul-och rullager 51,3

att endast de största Krigsmateriel 27,1

varugrupperna redovisas. Separatorer och mejerimaskiner 18,3

Källa: Sveriges industri 1948
Bilar och bildelar 17,5

(Stockholm 1948) s. 286.

Antalet verkstadsföretag, antal 

anställda tjänstemän och 

arbetare samt tillverknings

värde under 1900-talet.

Källor: Bidrag till Sveriges officiella 

statistik: D Fabriker och manufak

turer, år 1900 och 1910 (Stock

holm 1902 och 1912); Statistisk 

årsbok för Sverige 1923; 1932; 

1943; 1953: 1962; 1972: 1982/83; 

1993; 2000 (Stockholm resp. år)

År Antal
arbets
ställen

Antal
tjänste
män

Antal
arbetare

Tillverk
ningsvärde, 
milj. kr

1900 351 - 20 700 53
1910 693 - 33445 128
1921 931 10 290 51 794 584
1930 1 660 14 180 82 220 793
1940 2 961 29 451 129 989 1 717
1950 3 445 53 580 186 007 5 243
1960 3 204 80 930 212 905 13 085
1970 2 305 97 519 204 856 28 835
1980 4 037 127 811 270 799 110 869

1990 4 390 135 436 246 832 288 091

1999 4 018 122 313 196 655 427 358
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industribranschen i Sverige från 1920-talet, då den gick om sågverksindustrin, 
först i tillverkningsvärde och antal arbetare och senare även mätt i antal 
arbetsställen. Ar 1930 fanns det 65 521 anställda inom verkstadsindustrin, 
1940 hade de ökat till 109 840 och tio år senare arbetade 166 872 arbetare och 
tjänstemän inom verkstadsindustrin.18

Lokalisering
Antalet verkstadsföretag växte under de två första decennierna av 1900-talet 
och även om de större företagen fortfarande främst låg i ett brett band mellan 
Göteborg och Stockholm fanns det mindre verkstäder i hela södra och mellersta 
Sverige. Det anlades också flera verkstäder i Norrland, men vid mitten av 1930- 
talet var de inte fler än ett 20-tal. De största företagen låg alltjämnt i Stockholm 
och Göteborg. Skillnaden var stor mellan södra och mellersta Sverige, där de 
mekaniska verkstäderna låg tätt, och Norrlands inland som med undantag av 
Näiden, Östersund, Kiruna och Malmberget helt saknade mekaniska verk
städer (se karta s. 18).

Efterkrigstiden - tillväxt och storskalighet
Andra världskriget innebar en högkonjunktur för svensk industri som liknade 
uppgången under första världskriget och hade samma orsaker. Under åren när
mast efter kriget fortsatte och stärktes denna gång högkonjunkturen. Verkstads
industrin, utom varv och elektromekaniska industrier, tillverkade varor till ett 
värde av 1 565 milj. kr 1945, 2 319 milj. kr 1946 och 2 667 milj. kr 1947.19 
Den stora metallstrejken 1945, som varade i fem månader, påverkade tillväxten 
negativt, men endast under det året.

Efterkrigstidens produktion
År 1956 var transportmedelsindustrin utlyft från annan verkstadsindustri i sta
tistiken och den var fortfarande den största delbranschen. Bilar hade, som vi 
nyss såg, börjat tillverkas av Volvo på 1920-talet, men det var först under 1950- 
talet som person bilstillverkningen verkligen tog fart hos både Volvo och Saab. 
Tillverkningsvärdet för personbilar steg på tio år från 42,6 milj. kr 1948 till 
534,9 milj. kr och lastbilar och bussar tillverkades till värde av 134,2 milj. kr. 
1948 och 431,3 milj. kr. 1958.20

Varugrupp Tillveikningsvärde
Krigsmateriel och vapen 581,2

Personbilar 534,9

Lastbilar och bussar 431,3 De största varugrupperna inom den

Förbrännings- och 472,0 svenska verkstadsindustrin 1958 i

varmluftsmotorer milj. kr. Obsen/era att endast de
Hushållsmaskiner 313,9 största varugrupperna redovisas.

Kullager och rullager 225,9 Källa Sveriges industri 1961 (Stockholm
Kontorsmaskiner och vågar 220,0 1961) s. 255.
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Verkstadsindustrin 1933 (Sveriges industri 1935 [Stockholm 1935] s. 184f.).
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Tillverkningen av bilar, bussar och lastbilar ökade således på ett enastående sätt. 
Verkstadsindustrins produkter såldes till privatpersoner, till andra företag och 
till institutioner, så som var fallet även i 1800-talets verkstadsindustri. En skill
nad mot tidigare var att de allra flesta av dessa produkter masstillverkades för 
en öppen nationell och internationell marknad; det var inte fråga om specialise
rade, unika beställningar. De svenska verkstadsföretagen exporterade en stor 
andel till de andra nordiska länderna, men även till andra delar av världen.21 
Under efterkrigstiden varierade verkstadsindustrins andel av utrikeshandeln 
mellan 20 och 35 %.22 Exporten gick till ett stort antal länder och även importen 
av verkstadsprodukter till Sverige kom från flera olika stater.23 Återigen är det 
dock på sin plats att påminna om att det också fanns mindre verkstäder där 
inslaget av hantverksarbete var stort. Alla verkstadsföretag arbetade inte med 
masstillverkning av specialiserade produkter. Under mellan- och efterkrigstiden 
anlades flera mindre företag som inte heller växte sig stora. Det genomsnittliga 
antalet arbetare sjönk under denna period.24

En viktig skillnad mot 1800-talet var emellertid maskininnehavet. Efter
krigstidens verkstadsindustri använde många fler och betydligt mer specialise
rade verktygsmaskiner än den äldre industrin. Maskinerna tog över allt fler 
moment av tillverkningen och flera delar av produktionen automatiserades. 
Gasmetallbågsvetsen, MIG-svetsen, och gasbågssvetsen, TIG-svetsen, som 
ökade snabbheten och precisionen i tillverkningen utvecklades under senare de
len av 1940-talet.25 Löpande band installerades vid större företag. Även andra 
branscher mekaniserades och automatiserades och därför påverkades inte bran
schen negativt av den strukturrationalisering som minskade på antalet anställda 
inom andra branscher, t.ex. järnhanteringen. Även i hemmen användes allt fler 
maskiner, dammsugare, tvättmaskiner, kylskåp m.m. vilket också gynnade 
verkstadsindustrin.

Under decennierna närmast efter andra världskriget märktes branschens ex
pansion i såväl ökat produktionsvärde, fler antal anställda och fler företag. Un
der en tjugoårsperiod från slutet av 1950-talet ökade verkstadsindustrins pro
duktion med i genomsnitt nio procent per år.26 Sedan mitten av 1970-talet har 
antalet anställda inom branschen minskat medan produktionen har ökat något.

Genomsnittligt antal anställda per verkstad
140
120

100
Källor: Bidrag till Sveriges officiella 
statistik: D Fabriker och manufak

turer 1831; 1850; 1860; 1870; 
1880; 1890, 1900 & 1910 (Stock

holm resp. år); Statistisk årsbok för 

Sverige 1923; 1932; 1943; 1953: 

1962; 1972: 1982/83; 1993; 2000 

(Stockholm resp. år).
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Verkstadsindustrin har beskrivits som ”den stora vinnaren” under efterkrigsti
den.27 Det var dock inte alla delar av verkstadsindustrin som expanderade utan 
främst de tekniskt avancerade företagen inom maskinindustrin, bilindustrin, 
den elektrotekniska industrin och varven. Bilindustrin utgjordes av Volvo och 
Saab med anläggningar på många platser i landet. De stora varven, som på 
1960-talet sysselsatte 8 % av landets industriarbetare, låg i framförallt i Göte
borg, Malmö och Landskrona. De största elektrotekniska företagen var ASEA, 
LM Ericsson och Elektrolux. De stora företagen var beroende av underleveran
törer som ofta specialiserade sin tillverkning för ett enda storföretag.

1970-talets strukturrationaliseringar med uppsägningar och nedläggningar 
som följd, drabbade inte verkstadsindustrin i samma utsträckning som t.ex. 
järn- och stålindustrin, med undantag av varven. Effektivisering och användan
det av robotar och arbetsbesparande metoder inom andra branscher gav 
tvärtom beställningar till verkstadsföretagen.

Arbetets organisering och de anställda
Antalet anställda per verkstad har med undantag av några kortare nedgångspe
rioder ökat kontinuerligt under större delen av perioden. Ett varaktigt trend
brott förefaller dock ha ägt rum under de senaste decennierna då det genom
snittliga antalet anställda har sjunkit. Dessa uppgifter bör dock betraktas med 
viss försiktighet eftersom spridningen är mycket stor, från företag med ett litet 
antal anställda till storföretag med tusentals anställda. Verkstadsindustrins an
del av landets BNP har legat på en konstant nivå under större delen av 1990- 
talet. Bland de anställda har antalet tjänstemän ökat under efterkrigstiden 
medan arbetarnas antal har minskat (se även diagram s. 19). När detta skrivs 
hösten 2000 anses arbetskraftsbristen vara ett stort problem för många verk
stadsföretag.

Under mellankrigstiden och krigsåren steg andelen kvinnor inom verkstads
industrin. År 1943 var 9 % av verkstadsarbetarna kvinnor, men efter kriget 
sjönk siffran igen. I dag arbetar fler kvinnor inom branschen än tidigare, men de 
är fortfarande i minoritet.28 År 1965 var 13 % av det totala antalet anställda 
inom verkstadsindustrin kvinnor, år 1975 utgjorde de 19 % och år 1991 hade 
antalet kvinnor stigit till 24 %.29 I dessa siffror ryms såväl arbetare som tjänste
män. Under denna period ökade andelen tjänstmän inom verkstadsindustrin. 
Ökningen gäller således sannolikt endast till en mindre del anställda på 
verkstadsgolven.

Under 1980-talet började man söka nya vägar för att organisera arbetet i 
verkstadsföretagen. Det löpande bandet ersattes i vissa fall av arbetscirkulation 
och lagarbete. Inte minst Volvos satsningar först i Kalmar och senare i Göteborg 
och Uddevalla, där ett arbetslag byggde en hel bil istället för att utföra endast ett 
led i tillverkningen, har uppmärksammats. Dagens verkstadsteknik bygger i hög 
grad på mikroelektronik och informationsteknologi som används i industri
robotar, transporterna inom företagen, i mät- och styrutrustning och i de nume
riskt styrda maskinerna (NC-maskinerna).30 De senare började introduceras på 
1960- och 70-talen. Tekniken har utvecklats så att större effektivitet har upp
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nåtts, vilket bland annat innebär att man snabbt kan ställa om från en slags 
produktion till en annan. Inom verkstadsföretagen sätts flera maskiner samman 
till flexibla tillverkningssystem (FMS). Dessa kan byggas på med CAD/CAM- 
teknologi som medför att framtagning och konstruktion av produkter sker med 
hjälp av datorer. Den datorstyrda konstruktionen och maskinutrustningen kan 
också kopplas till företagens administrativa system, vilket bl.a. har lett till att 
lagerhållningen har minskat betydligt och att mycket tillverkas på direkt order 
från kunden och efter dennes önskemål. Även nya material som polymerer och 
keramer används i dag, parallellt med stål.

Lokalisering
Redan vid sekelskiftet började större verkstadsföretag flytta ut från stor
städernas innerområden. Detta har fortsatt under 1900-talet och idag finns det 
ytterst få stora verkstadsföretag inne i städerna. Dock är det många som ligger 
kvar på samma plats i städernas närhet eller som helt nyligen har lämnat dessa 
områden i närförorter. Det gäller t.ex. flera snilleindustrier i Stockholmstrakten, 
såsom Atlas-Copco, de Laval och Separator. Skälen till att företagen flyttar ut är 
lägre tomtpriser och bättre expansionsmöjligheter. Under 1950-, 1960- och 
1970-talen minskade antalet anställda inom industrin i storstäderna, främst i 
Stockholm.31

De företag som har nyetablerats under efterkrigstiden har inte i första hand 
sökt sig till stora städer utan snarare till mindre och mellanstora orter. Ök
ningen av antalet verkstäder i Norrland är en bekräftelse på detta (jämför kartor 
s. 22 och 23).

Lokaliseringen av verkstadsföretag vid mitten av 1950-talet skilde sig inte 
nämnvärt från förhållandena 20 år tidigare, men branschen hade expanderat 
kraftigt (se tabell s. 16). Under de följande decennierna ägde den tydligaste för
ändringen rum i Norrland där flera verkstadsföretag etablerade sig. År 1964 låg 
ett hundratal av landets verkstäder i Norrland, vilket är en ökning med ca 40 
företag på mindre än tio år. En jämförelse av verkstadsindustrins lokalisering 
mellan 1956 och 1990 visar att koncentrationen till storstäderna fortfarande är 
märkbar, men det tydliga bandet med verkstäder i Mellansverige har luckrats 
upp och företagen är mer jämnt fördelade över södra och mellersta Sverige och 
längs Norrlandskusten. Den jämnare spridningen är tydlig även om det tas i 
beaktande att de yngre kartorna endast redovisar företag med fler än 50 an
ställda, medan den äldre kartan har med företag med fler än 25 anställda.

Svensk verkstadsindustri
Verkstadsindustrin är ännu idag den största industribranschen i Sverige sett till 
såväl produktionsvärde som antalet sysselsatta.32 Under början av 1990-talet 
sjönk branschens tillverkningsvärde, men vid decenniets mitt skedde en kraftig 
expansion.33 Personbilar och lastbilar är de största tillverkningsgrupperna idag 
medan telekommunikation och personbilar är de största exportgrupperna.34 

Denna genomgång har visat hur den svenska verkstadsindustrin har vuxit
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fram, var branschen har lokaliserats och hur tillverkningen har förändrats. På 
flera sätt har branschen förändrats: i dag är verkstadsföretagen spridda över 
hela landet. De större företagen och många av de mindre är specialiserade på ett 
visst slag av produkter. Nya produkter har successivt fått en allt större bety
delse, bilindustrin framväxt under efterkrigstiden är ett exempel på det. Likaså 
har nya material och nya tillverkningsmetoder radikalt förändrat verkstadsin
dustrin. Dessa förändringar har satt spår i bebyggelsen och det följande avsnit
tet behandlar verkstadsbyggnaderna. Det kapitlet utgör också ett avstamp för 
den fortsatta diskussionen om verkstadsindustrin och kulturmiljövården.

NOTER
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1982/83 (Stockholm 1983) s. 56; Statistisk årsbok för Sverige 1993 (Stockholm 1993) 
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Verkstadsbyggnader

Verkstadsbyggnadernas utformning har i stor utsträckning påverkats av den 
produktion som bedrivits där. Funktionen och den byggda miljön hänger intimt 
samman, även om andra faktorer som ekonomiska resurser, byggnadstradition, 
rådande stilideal och personlig smak hos byggherrar och arkitekter också har 
spelat in. Kulturmiljövårdens arbete gäller i första hand bebyggelsen och de fy
siska spåren av verkstadsindustrin.

I olika tider, men även för företag av olika storlek, skiljer sig bebyggelsen åt. 
Åtminstone under 1800-talet förefaller det framförallt ha varit företagets stor
lek och placering, i staden, på landsbygden, vid ett bruk etc. som präglade be
byggelsen, medan produktionen påverkade verkstädernas utformning i mindre 
omfattning.1 Även i dag finns verkstadsbyggnader kvar som inte skiljer sig 
nämnvärt från det tidiga 1800-talets, även om de uppförts senare. Det är viktigt 
att understryka att det följande är ett försök att teckna en generell bild och att 
det finns många undantag från det som sägs nedan.

Det tidiga 1800-talets små verkstäder
De första mekaniska verkstäderna i Sverige anlades vid början av 1800-talet. De 
var små och den maskinella utrustningen var begränsad. Inte sällan drevs ma
skinerna för hand eller med hjälp av en djurvandring. Produktionen ställde inte 
några särskilda krav på verkstadsbyggnaderna som i regel inte skilde sig från 
samtida mindre hantverksverkstäder. Det går således inte vid denna tid att ur
skilja några typiska verkstadsbyggnader. Oavsett om verkstadsföretagen låg på 
landsbygden eller i en stad, skilde de sig inte nämnvärt från den kringliggande 
bebyggelsen. Verkstadshusen var små; ibland byggdes de i två våningar, men 
oftare endast i en. I städerna var verkstadsbyggnaderna ofta byggda av sten eller 
tegel, efter reglerna i städernas brandstadgor. Landsbygdens verkstadsindustrier 
var ofta byggda i trä och följde den lokala byggnadstraditionen. De skilde sig 
heller inte nämnvärt från de äldre hantverksgårdarna.

Det finns få uppgifter om hur interiörerna såg ut, hur maskinerna var upp
ställda och var de olika arbetsmomenten utfördes. En källa är en teckning som 
visar Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm i början av 1840-talet. Bilden 
visar ett litet rum, klätt med träpanel och där den enda belysningen förefaller 
komma från fönstret. Sannolikt användes bärbara lyktor när dagsljuset inte 
räckte till. Av bilden att döma inskränkte sig den maskinella utrustningen till en
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Bolinders mekaniska verkstad under 1840-talet, akvarell utförd av en arbetare 

(Tekniska museet).

enda svarv, som vevades för hand. I bakgrunden skymtas halvfärdiga maskin
delar och gjutgods. Om de verkligen förvarades på detta sätt eller om det är ett 
sätt att vissa vad företaget förmådde tillverka kan vi inte säkert veta, men bilden 
har inte i första hand används som reklam för företaget.

Som vi såg i föregående kapitel växte antalet verkstadsföretag successivt un
der första hälften av 1800-talet. Det användes fler maskiner och oftare än tidi
gare användes ångmaskiner och vattenkraft, var för sig eller i kombination. 
Även antalet anställda ökade och det tillverkades flera varor än tidigare. An
läggningarna blev större och antalet byggnader fler. Vanligen utfördes de olika 
momenten i tillverkningen - gjutning, bearbetning och sammansättning - i skil
da byggnader eller i tydligt åtskilda delar av samma hus. Ibland fanns också
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snickeri och plåtslageri som enskilda delar av verkstadsanläggningen. Därtill 
fanns det uthus och förråd för såväl material, produktdelar som färdiga produk
ter. De större företagen hade också ett verkstadskontor som vid denna tid vanli
gen låg i direkt anslutning till tillverkningen. Den som ledde verksamheten 
bodde ofta i anslutning till verkstaden. Ofta låg också de anställdas bostadshus 
i närheten.

De första större verkstadsföretagen
1850-talet innebar, som vi har sett, en kraftig expansion för verkstadsindustrin. 
Verkstadsbranschens stora tillväxt, mätt i såväl antal anställda som tillverk
ningsvärde, avspeglade sig också i verkstadsbyggnaderna. De blev inte bara 
större utan vid denna tid var det möjligt att urskilja verkstadsbyggnaderna från 
andra typer av byggnader. En verkstadsbyggnad vid mitten av 1800-talet bestod 
i regel av två våningar under sadeltak. Byggnaderna var förhållandevis smala 
för att dagsljuset skulle ge gott ljus åt verkstadssalarna och arbetarna som där 
utförde sina sysslor. Av den anledningen försågs de med stora fönster. Byggnads
materialet var oftast av sten, även på landsbygden. Vanligen var fasaderna släta 
och utan element från stilarkitekturen. Genom sin storlek skilde de sig från den 
omgivande bebyggelsen och i synnerhet i mindre orter och på landet utmärkte 
sig stenbyggnaderna från trähusen som omgav dem. Det fanns också många 
mindre verkstadsföretag vars byggnader saknade dessa särdrag.

Det finns få uppgifter om hur maskiner och annan utrustning var placerad i 
verkstäderna i äldre tid. En viss hjälp kan inventarieförteckningar och försäk- 
ringshandlingar ge genom att maskinerna förtecknats rumsvis och sannolikt i 
den ordning som de stod. Maskinernas placering styrdes av remtransmissioner
na som överförde kraften från kraftkällan - ett vattenhjul, en vattenturbin eller 
en ångmaskin. För att så lite kraft som möjligt skulle gå förlorad placerades 
maskinerna efter varandra i långa rader. Vid fönstren, där ljustillgången var 
bäst, fanns filbänkar. Vid verktygsmaskinerna, i första hand borrar och svarvar, 
tillpassades delarna grovt för att sedan finjusteras för hand med hjälp av filar 
och andra handverktyg. På bottenvåningen placerades de tyngre maskinerna 
medan arbetet vid mindre maskiner och med filar och andra verktyg utfördes på 
övervåningen. Ibland fanns gallerier längs med verkstädernas långsidor. Där 
placerades lättare maskiner och filbänkar och på så vis kunde man ytterligare 
utnyttja dagsljuset. Övervåningen kunde också rymma snickarverkstad där trä
detaljerna till produkterna tillverkades. Verkstäderna var ofta försedda med en 
vind där bl.a. de värdefulla gjutmodellerna förvarades.

Verkstadsområdet bestod inte enbart av verkstaden. Liksom tidigare fanns 
där flera andra byggnader. Antalet byggnader som tillsammans utgjorde en me
kanisk verkstad hade ökat. Flera moment, som gjuterier, smedjor och plåtslage
rier, fick egna byggnader och i och med att man vid flera verkstäder serietillver- 
kade produkter och inte enbart på direkt beställning från kunden, växte behovet 
av magasinsbyggnader. Dessa och andra slags uthus var ofta uppförda av trä. 
Till de större företagen byggdes kontorsbyggnader som skilde sig från verk-
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stadsbyggnaderna genom sin rikare arkitektoniska utformning. De utgjorde 
ofta både bildligt, genom sin utformning, och bokstavligt, genom sin placering, 
företagets ansikte utåt. På verkstadsområdet kunde det även finnas bostäder, 
vanligen låg de dock åtskilda från produktionslokalerna.

Verkstadsbyggnaderna skilde sig från andra industribyggnader. Textil
fabrikerna hade ofta flera våningar än verkstadsbyggnaderna. Textilindustrins 
maskiner var ofta lättare än verktygsmaskinerna och kunde därför placeras på 
de övre våningsplanen. Eftersom dagsljuset var viktigt även för textilindustrin 
var fabrikerna smala och försedda med många fönster. Vid denna tid var det 
framför allt textilindustrin och verkstadsindustrin som uppförde större indu
stribyggnader, t.ex. var brukens produktionsanläggningar vid denna tid mindre 
och de byggdes sällan i flera våningar. Liksom verkstäderna bestod bruken av 
flera hus, där varje del av tillverkningen hade en byggnad för sig. Många andra 
typer av tillverkning bedrevs i mindre byggnader som inte skilde sig från 
hantverksbyggnader från äldre tid. Sågverk började anläggas under 1850-talet, 
men utgjordes vid denna tid sällan av några stora anläggningar. De låg heller 
inte i städerna som verkstadsindustrin och textilindustrin i stor utsträckning 
gjorde. Några svenska sockerbruk uppförde stora byggnader, medan t.ex. 
garverier vanligen utgjordes av mindre byggnader.

Sekelskiftets storskaliga verkstäder
Som redan framgått av historiken fortsatte verkstadsindustrin att växa och för
ändras under 1800-talets senare hälft, i synnerhet under 1870- och 1890-talen.

Interiör från Göteborgs mekaniska verkstad 1870-talet (Litografi ur Sveriges industriella 

etablissementer [Stockholm 1870-1879]).
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Det uttrycks dels i att nya verkstadsföretag anlades, dels i att äldre företag bygg
de nya verkstadsbyggnader.

Före sekelskiftet förändras inte verkstadsbyggnadernas utformning i grun
den jämfört med de äldre anläggningarna. De blev större till ytan, men våning
arnas antal översteg sällan två. Däremot lade man i många fall större vikt än 
tidigare vid verkstädernas fasader beträffande arkitektonisk utformning, orna
ment och material. Verkstadsbyggnaderna började också utnyttjas när företa
gen gjorde reklam för sig och sina produkter. Industribyggnaderna uppmärk
sammades också i bildverket Sveriges industriella etablissementer som utkom 
under 1870-talet.

Vid årtiondena runt sekelskiftet 1900 förändrades verkstadsindustrin på 
flera sätt. En kraftig expansionsfas inträffade, men i större utsträckning än un
der 1870-talet var det fråga om en kvalitativ förändring. Orsakerna till detta var 
flera. Elektriciteten började användas av allt fler företag för belysning. Detta 
medförde att byggnaderna kunde utformas på ett annat sätt än tidigare och att 
maskinerna kunde placeras friare eftersom man inte längre var helt beroende av 
ljuset från fönstren. Även de nya byggnadsmaterialen påverkade verkstadsbygg
naderna. Betong och stålkonstruktioner ersatte sten och gjutjärn som tidigare 
hade varit det vanliga. Vid slutet av 1800-talet blev sågtaksbyggnader vanliga. 
De fick ljus från takfönster som gav ett jämnare ljus än det som såväl vägg
fönster som tidens elektriska belysning gav och byggnaderna kunde därför byg
gas bredare.

I och med att byggnaderna byggdes mer utsträckt krävdes mer tomtmark. 
Detta var inte alltid praktiskt eller ekonomiskt möjligt att erhålla i städernas

Pythagoras mekaniska verkstad i Norrtälje, en medelstor verkstad med sågtak från 1900-talets 

början (Foto Bengt A. Lundberg/RAÄ 1999).
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centrum. Som vi såg i föregående kapitel flyttade vid denna tid flera foretag ut 
till städernas ytterområden där tillgången på mark var större. Bland dessa före
tag fanns de så kallade snilleindustrierna, t.ex. Separator, SKF, Alfa-Laval och 
Atlas-Copco. De var specialiserade företag i verklig bemärkelse. Flera av dem 
var resultat av en enda innovation.

Specialiseringen på ett enda slag av produkter medförde att arbetsorganisa
tionen inte behövde ta hänsyn till skilda slag av tillverkningen utan kunde utfor
mas som en linje där ett moment i tillverkningen följdes av nästa. Det blev nu 
möjligt att arrangera tillverkningens olika moment och de maskiner som använ
des i dem så att arbetet löpte genom verkstaden utan avbrott och omvägar. Man 
skapade således ett flöde mellan de olika momenten på ett annat sätt än tidigare, 
och kunde samla alla moment under samma tak. Byggnadskropparna blev däri
genom större och det förekom att äldre byggnader byggdes ihop till större sam
manhängande anläggningar. Det innebar också att den befintliga tomtmarken 
kunde utnyttjas mer effektivt. Därmed började man gå ifrån den äldre formen 
av verkstadsområde som bestod av flera byggnader som var och en hyste ett 
moment av tillverkningen. Parallellt med dessa verkstäder fanns det dock 
många verkstadsområden som inte skilde sig från de äldre och som fortsatte att 
ligga kvar inne i städerna. Ett av dem var Bolinders mekaniska verkstad i Stock
holm, som låg kvar vid Klara sjö fram till 1930-talet.

Under andra hälften av 1800-talet byggdes verkstadsbyggnaderna ofta som 
stora hallbyggnader. De var praktiska när kraften överfördes med hjälp av rem
transmission och när tillverkningen bedrevs i form av löpande band av mer eller 
mindre renodlad karaktär. Hallbyggnaderna gav en god överblick över lokalen 
och arbetet som utfördes där, i enlighet med de gällande principerna för en ratio
nellt ordnad produktion. Hallbyggnaderna ansågs också vara flexibla så att de 
lätt kunde anpassas när tillverkningen förändrades. Den höga spännvidden och 
takhöjden gjorde dem emellertid kostsamma att uppföra.2

Bolinders mekaniska verkstad på 1920-talet (Stockholms stadsmuseum).
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Mimerverksta- 

den vid ASEA, 

Västerås, av 

Erik Hahr 

1911-1915 

(Foto Caspar 

Jørgensen, 

1995).

De rationella verkstadsbyggnaderna
I alla tider har man självklart strävat efter att organisera arbetet vid verkstä
derna på ett så effektivt sätt som möjligt. Vad som varit det mest effektiva sättet 
har emellertid skilt sig åt under olika tider på grund av att tillverkningsmeto
derna, produkterna och företagens storlek varierat. Under början av 1900-talet 
gavs dock effektiviteten större betydelse och arbetsstudier blev ett viktig medel 
att rationalisera arbetsprocesserna på ett systematiskt sätt. Rationaliseringssträ- 
vandena gällde i hög grad också planeringen av byggnaderna.3 Fabriken sågs 
närmast som en maskin där de olika tillverkningsmomenten skulle passas in i 
byggnaden på samma sätt som olika maskindelar utgör maskinen. F W Taylors 
idéer om rationell arbetsorganisation spred sig till Sverige och påverkade även 
de svenska verkstadsbyggnadernas utformning. Ett exempel på en rationellt pla
nerad verkstad, som gavs ett klassicistisk formspråk är ASEAis verkstäder i 
Västerås.

Under 1900-talet lades allt större vikt vid personalutrymmen; omklädnings
rum, lunchrum etc. Vid sekelskiftet 1900 hade endast en mindre del av verk
stadsföretagen lokaler för arbetarnas måltider och särskilda omklädningsrum. 
Välordnade personalutrymmen var inte i första hand ett krav från arbetarna 
utan sågs av företagsledningen som ett sätt att rationalisera tillverkningen och 
effektivisera arbetstiden. Genom att inordna speciella rastrum gjordes gränser
na mellan rast och arbete tydliga och kontrollerbara.

De tidiga fabrikerna som byggdes efter rationella principer gavs emellertid 
tnte en funktionell utformning utan byggnadskonstruktionen doldes i tegel och 
Puts. Samtidigt som de som arbetade för en rationell arbetsorganisation dolde 
byggnadens funktionella delar inspirerades de funktionalistiska arkitekterna, 
bland andra le Corbusier, av industribyggnader och andra produktionslokalers 
enkla, målinriktade utformning.
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Från och med 1930-talets andra hälft uppfördes även industribyggnader i ett 
funktionalistiskt formspråk. De kanske mest kända svenska exemplen i detta 
sammanhang är byggnader utformade av de arkitekter som var knutna till KF:s 
arkitektkontor. De ritade inte många verkstadsbyggnader, men ett exempel på 
deras verksamhet är vågfabriken Strathmos i Eskilstuna. Uno Ahrén, en av de 
mer namnkunniga svenska funktionalistiska arkitekterna, ritade en hopsätt- 
ningsverkstad för Ford i Stockholm.

LM Ericssons anläggning i Midsommarkransen från 1930- och 1940-talen, 
ritad av Ture Wennerholm, har en renodlad funktionalistisk utformning. Alla 
slags byggnader, kontor såväl som verkstadslokaler, har getts samma utform
ning så att vid första anblicken kan det vara svårt att skilja den ena byggnaden 
från den andra.

Efterkrigstidens anonyma verkstadsbyggnader
Verkstadsbyggnaderna som byggts efter andra världskriget har ofta inte getts 
någon för tillverkningen särpräglad utformning utan har uppförts för att lätt 
kunna anpassas för olika slag av industriell verksamhet. Materialen är ofta lätt
betong och plåt och fasaderna avslöjar sällan någonting om vad som försiggår 
bakom dem. Av utseendet kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om en 
meknaisk verkstad eller någon annan industri. De är slutna byggnader med få 
eller inga fönster, eftersom ljuset som krävs fås från elektriskt ljus och man kan 
uppnå en mer rationell planering av produktionslinjer om man inte behöver ta 
hänsyn till fönstrens placering. Verkstadsbyggnaderna har ofta byggts utan att
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någon omsorg lagts på utformningen och utan hjälp från arkitekter. Detta har 
förklarats med att rationaliseringen av produktionen har getts högsta prioritet 
medan mindre betydelse har lagts på andra aspekter.4 Uppgifter för industrin 
anses heller inte vara så högt värderade inom arkitektkåren.5 Att rita en indu
stribyggnad ställer också krav på kunskaper om industriproduktion - något 
som inte varit prioriterat inom arkitektutbildningen.

Den redan påtalade utflyttningen av verkstadsindustrier från stadskärnorna 
till städernas utkanter har fortsatt och blivit än större under andra hälften av 
1900-talet. Det har uppkommit stora industriområden längs med infarterna till 
städerna. Där nås de lätt av transporter. I utkantsområdena var tomtpriserna 
lägre och det fanns större möjligheter för framtida expansion. Städernas inner- 
områden har också i allt större utsträckning planerats för annan bebyggelse än 
industrier. I de nutida industriområdena finns i regel enbart industrier, inga bo
städer och endast lite service. Området är befolkat endast under arbetstid. De 
äldre verkstadsbyggnaderna användes i reklamsammanhang och som manifes
tationer av företagets framgång och pålitlighet. Några sådana ambitioner är 
svåra att uppfatta i dagens verkstadsbyggnader. Som förklaring till detta förhål
lande har framförts industrins låga status och tillbakagång, till skillnad från 
sekelskiftets glansdagar.6

Arbetsorganisationen i efterkrigstidens större svenska verkstäder ordnades i 
Produktionslinjer där de olika momenten utfördes vid stationer, efter samma 
modell som det löpande bandet. Det ställde inga speciella krav på byggnadernas 
utformning, utom beträffande kravet på stora ytor. Verkstadsbyggnaderna har 
utgjorts av stora hallbyggnader och transporterna inom dem skedde i stor ut-
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sträckning med hjälp av traverser och kranar. Som redan nämnts i historiken 
utfördes successivt under efterkrigstiden allt fler moment i tillverkningen med 
hjälp av automater och robotar. Dessa var stora, tunga och skrymmande. Verk
stadsbyggnaderna byggdes därför i regel i en våning, men bredde ut sig över 
stora områden. Hallbyggnaden är alltjämt vanlig, trots att den under de senaste 
decennierna ansetts innebära dålig arbetsmiljö.7

Den nya tekniken och arbetets organisering i arbetslag gör det också möjligt 
att bryta upp verkstäderna i mindre enheter. Flexibilitet i rummet anses inte vara 
lika nödvändigt idag som tidigare eftersom de moderna maskinerna kan utföra 
olika moment och produkterna därmed inte behöver transporteras mellan de 
olika tillverkningsmomenten. Den förändrade tillverkningsprocessen har också 
medfört att skillnaden mellan tjänstemän och arbetare har minskat, vilket också 
kan urskiljas i bebyggelsen. Stilmässigt är det sällan någon större skillnad mel
lan kontoret och verkstaden. I synnerhet vid mindre verkstäder används ofta 
samma slags material. Men det finns förstås också företag som bygger moderna 
kontor i dyrbara material med hjälp av välkända arkitekter.

Under de senare decennierna har lagerhållningen minskat allt mer. I dag är 
många produkter, såväl maskiner som bilar, specialtillverkade för kunden. På 
motsvarande sätt kommer materiel till verkstaden ”just-on-time”, precis när det 
ska användas i produktionen. Därför har lagerbyggnaderna försvunnit eller bli
vit färre vid många företag. Lagerutrymmena utgör emellertid fortfarande inte 
mindre än 41 % av den totala lokalytan för landets industri.8 Möjligen är siff
ran lägre för verkstadsindustrin och sannolikt är den lägre för de stora verk
stadsföretagen.

Det finns dock även exempel på moderna verkstäder där den arkitektoniska 
utformningen har betonats och prioriterats. Volvos anläggningar i Kalmar och 
Uddevalla kan nämnas. De har fått manifestera ett nytt sätt att arbeta i arbetslag
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där monteringen las upp i långa cykler och de anställda gavs större inflytande 
över sitt arbete.

Alla områden innehåller förstås inte enbart efterkrigsbebyggelse. Många 
äldre företag har kvar äldre byggnader, men har kompletterat dem med nya 
allteftersom företaget har växt och nya tillverkningsmetoder har använts. 
Ibland går det att finna flera ”årsringar” med byggnader från olika tider inom 
ett och samma verkstadsområde. Sådana områden kan illustrera hur verkstads
byggnaderna har förändrats sedan 1800-talets början.

Här har verkstadsbyggnadernas förändring under de senaste 200 åren be
skrivits. Av de första verkstadsbyggnaderna från 1800-talets början finns i dag 
H bevarade. Delar av det som en gång var Owens verkstad i Stockholm finns 
kvar, men endast som byggnadskropp. Av verkstaden finns ingenting kvar. I 
Stockholms finns också några av de äldsta delarna från Ludvigsbergs meka
niska verkstad kvar, men inte heller de används i dag som verkstad. Dessa båda 
f-d. verkstäder kommer vi att möta igen i det sista kapitlet.

Ett relativt stort antal verkstadsbyggnader från sekelskiftet har bevarats, så-
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väl i större städer som i mindre orter. Flera av dem används alltjämt som verk
städer och ingår i större anläggningar som byggts ut under 1900-talet med mo
dernare verkstadsbyggnader. Det gäller såväl Svedala-Arbrå som Sunds bruk 
vilka vi också kommer att studera närmare i det sista kapitlet.

Ett mindre antal verkstäder har varit föremål för bevarandeinsatser från kul
turmiljövården.9 De flesta av dem är små; Ebbamåla bruk i Blekinge, Hylténs 
metallvarufabrik i Gnosjö, Thorshammars verkstad i Norberg, Thorstenssons 
mekaniska verkstad i Åmål är alla mycket småskaliga. Pythagoras verkstad i 
Norrtälje är något större, men måste ändå räknas till de mindre verkstäderna. 
Samtliga visar en tillverkning som är mest signifikant för sekelskiftet och 1900- 
talets första decennier, även om produktionen har fortsatt med äldre metoder in 
i vår tid. Inte heller bland de byggnadsminnesförklarade mekaniska verkstä
derna finns någon större eller medelstor verkstad utan de är alla småskaliga och 
visar en äldre form av tillverkning, med äldre maskinell utrustning.10

Nästa kapitel tar upp hur verkstadsindustrins och dess bebyggelse har be
handlats av kulturmiljövården och vilka aspekter som har tillmätts kulturhisto
riskt värde. Är den nyss påtalade fokuseringen på de äldre och småskaliga verk
städerna lika tydlig i den offentliga kulturmiljövårdens inventeringar av indu
strimiljöer i allmänhet och mekaniska verkstäder i synnerhet?

NOTER

1 Beskrivningen av 1800-talets bebyggelse bygger till största delen på Eva Dahlström, 
Verkstadsmiljöer under 1800-talet (Stockholm-Stehag 1999) främst s. 39ff., 46ff., 54ff.

2 Jan Åke Granath, ”Datorernas intåg - plåtlådornas fall: Ny teknik kräver ny arkitektur”, 
Bakom arbetets fasader: Arkitektur för industriell förnyelse, Jerker Söderlind & Gunnar 
Eliasson red. (Stockholm 1990).

3 Lisa Brunnström, Den rationella fabriken (Umeå 1990).
4 Jesper Steen öc Peter Ullmark, ”Industrial Architecture - a First-rate Challenge”, When 

People Matter, Ander Törnqvist &c Peter Ullmark red. (Stockholm 1989) s. 61.
5 Steen & Ullmark (1989) s. 63; Magnus Rönn, Industriarkitektur - om prisbelönade 

industrihusprojekt (Göteborg [1995]) s. 183, 215.
6 Steen &c Ullmark (1989) s. 65.
7 Granath (1990) s. 78ff.
8 Magnus Rönn, Industriarkitektur - om prisbelönade industrihusprojekt (Göteborg 

[1995]) s. 198.
9 Sammanställning av enkätsvaren från Kersti Morger, ”Det svenska industrisamhällets 

kulturarv: Bearbetade svar av en enkät utsänd i februari 1993”, Riksantikvarieämbetet, 
otryckt, fråga 6 8c 7.

10 De byggnadsminnesförklarade mekaniska verkstäderna är Ebbamåla mekaniska verk
stad och gjuteri i Blekinge län, Thorstensons mekaniska verkstad i Västra Götalands län, 
Ferdinand Petterssons mekaniska verkstad på Gotland, Hylténs metallvarufabrik i 
Jönköpings län och Pythagoras mekaniska verkstad i Stockholms län.
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Kulturhistoriskt värde 
och industrihistoriskt arv

Vi skall nu studera verkstadsindustrin i kulturmiljövården. Det egentliga syftet 
med detta arbete är att studera i vilken utsträckning och på vilket sätt denna 
bransch har betraktats som en del av kulturarvet. Eftersom verkstadsindustrins 
miljöer har visats ett förhållandevis litet intresse inom kulturmiljövården kom
mer resonemangen i stor utsträckning att gälla alla slags industrimiljöer, men 
med de flesta exemplen från verkstadsindustrin. Materialet utgörs till största 
delen av en genomgång av tryckta inventeringsrapporter framställda av den of
fentliga kulturmiljövården under de senaste tre decennierna.1 De flesta av dem 
är översiktliga inventeringar som kortfattat beskriver de aktuella miljöerna. 
Några enstaka rapporter är dokumentationer över ett enskilt företag. För enkel
hetens skull inkluderas såväl inventeringar som dokumentationer i begreppet 
inventeringar. De ställs mot de resonemang som har förts om vad kulturhisto
riskt och industrihistoriskt värde är och hur värderingar har använts under 
samma period. Dessa diskussioner har förts såväl internt inom kulturarvs- 
sektorn som av forskare med intresse för dessa frågor.

Inventeringar är en stor del av kulturmiljövårdens arbete. Utvärderingarna 
av dem har dock varit förhållandevis få och ingen har tittat på just industri- 
minnesinventeringar.2 För Norrbottens län har byggnadsinventeringar och do
kumentationer av industrimiljöer sammanställts och fördelats på olika bran
scher.3 Vid Riksantikvarieämbetet insamlades ett stort antal inventeringar och 
annat material vid mitten av 1990-talet. Man skickade ut enkäter till länsstyrel
ser, länsmuseer, stadsmuseer och specialmuseer med förfrågan om vad som 
gjorts angående industrimiljöer. Det användes bl.a. till uppbyggnaden av en da
tabas med industriminnen. Syftet var att samla och sammanställa den kunskap 
om industrimiljöer som fanns i landet.

I det följande behandlas endast de inventeringar som har utförts inom den 
offentliga kulturmiljövården, inte de arbeten som har utförts vid andra institu
tioner och organisationer, hembygdsförbund, enskilda företag, branschorgani
sationer, kommuner samt forskare. Inte heller behandlas de etnologiskt inrik
tade dokumentationer av industrier som har utförts vid Nordiska museet och 
inom Samdok, den organisation som sedan 1973 samlar svenska kulturhisto
riska museer och vars uppgift är att dokumentera samtida liv och arbete.
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Vad är kulturhistoriskt värde?
Uttalat eller implicit i den offentliga kulturmiljövårdens verksamhet ligger en 
värdering av den miljö man arbetar med. Det som står i fokus i detta samman
hang är hur industrimiljöer som tillmätts ett kulturhistoriskt värde har doku
menterats, behandlats och bevarats. Vad avses med kulturhistoriskt värde och 
med industrihistoriskt? Hur har det mätts och vem definierar en miljö som kul
turhistorisk? Hur har industrimiljöer värderats? Vad i industriarvet har be
dömts ha ett kulturhistoriskt värde och hur förhåller sig industrimiljöer till an
nat kulturarv?

Ett sätt att närma sig dessa frågor är att studera hur industrianläggningar har 
behandlats av kulturmiljövården. Här har jag således valt att studera de tryckta 
inventeringar som från det sena 1960-talet och fram till sekelskiftet 2000 har 
tagit upp industrimiljöer i allmänhet, och verkstadsindustrier i synnerhet. Den 
bild som framträder där ställs mot de resonemang om industriarvet som förts i 
olika sammanhang och av olika aktörer utifrån skilda syften.

I bevarandefrågor åberopas det kulturhistoriska värdet, men vad som avses 
med detta artikuleras sällan tydligt. Innebörden tas för given och på så sätt upp
står ett cirkelliknande resonemang: kulturhistoriskt värde är sådant som kultur
miljöer har, men andra miljöer saknar.

Kulturhistoriskt värde är ett argument för att bevara byggd miljö som till
mäts sådant värde. Till det kulturhistoriska värdet kan man ställa flera frågor: 
Vilken funktion har det? Vad består det av? Vilket är syftet med det? Vem defi
nierar det och använder det? Genom att ställa dessa frågor blir det relativa i 
begreppet kulturhistoriskt värde tydligt och värderingen framträder som någon
ting som förändras beroende på sammanhang, tidsanda och aktörer.

Det relativistiska draget i värdering blir synligt när ett nytt område börjar 
tillmätas kulturhistoriskt värde. Vad är det som värderas och vilken grund för 
värderingen har man? Var går gränsen för det kulturhistoriska värdet och hur 
mäter man det? Industrimiljöer är ett sådant område som under de senaste 30 
åren tillmätts ett kulturhistoriskt värde. I dag räknas industrimiljöer till kul
turmiljövårdens arbetsfält. Men vad dessa miljöers kulturhistoriska värde be
står av framträder inte alltid tydligt.

Ett mer teoretiskt förhållningssätt till kulturarv har presenterats först under 
senare år och begreppsdiskussionerna har hittills varit ganska få.4 Kulturhisto
ria har varit ett positivt laddat ord sedan ett par hundra år tillbaka. Det har dock 
laddats med olika innebörder, färgade av idéströmningar i olika tider. Ett ge
mensamt drag är emellertid kunskapsförmedlingen. Ett skäl till att någonting 
bevaras är att det berättar någonting, det må vara om en nations överlägsenhet 
alla andra länder eller om de maktlösa människornas arbets- och bostadsför
hållanden. Det kulturhistoriska värdet är aldrig frikopplat från de värderingar 
som finns när värderingen sker och att det används för vissa syften är inget som 
förvånar. Kopplingen till samtiden och till de rådande värderingarna kan emel
lertid vara mer eller mindre medveten och uttalad.5

Kulturmiljövården behandlar främst en del av kulturarvet - de fysiska läm
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ningarna av mänskligt liv - men arbetet kan knappast utföras utan att andra 
aspekter, immateriella och materiella, ges betydelse i värderingen av miljöerna. I 
dag framhålls vikten av etnologiska perspektiv i kulturmiljövården.6 Det är 
emellertid inte någonting nytt utan kännetecknade bl.a. Sigurd Erixons arbeten 
under första hälften av 1900-talet. Även stadsmiljöer och stadsplanefrågor in
tresserade kulturmiljövården under 1900-talets första decennier, men ofta an
förs att fokus ändrades från enskilda monument till sammanhängande kultur
miljöer först under senare delen av 1900-talet.7

Axel Unnerbäck och Erik Nordin har i en artikel diskuterat hur en kulturhis
torisk värdering går till och vilka olika slags värden som vägs in i en bedöm
ning.8 Identifieringen av en kulturhistoriskt värdefull byggnad baserar sig, en
ligt Unnerbäck och Nordin, dels på objektiva och jämförbara dokumentvärden, 
dels på subjektiva upplevelsevärden. Denna uppdelning mellan de olika värdena 
är något oklar och gränsen mellan de objektiva och mätbara värdena å den ena 
sidan och de subjektiva egenskaperna å den andra är otydlig. Man kan till exem
pel fråga sig i vilken utsträckning dessa värden gäller för alla tider och alla slags 
byggda miljöer eller om det finns skillnader och hur de i så fall är jämförbara. 
Resonemanget om vad kulturhistoriskt värde består av är emellertid värdefullt 
och att försöka bena upp vad som avses är viktigt.

Dokumentvärde, förstått som de historiska egenskaperna, är ett av de två 
grundmotiven hos Unnerbäck och Nordin och ett övergripande motiv är det 
pedagogiska värdet, det vill säga vad man kan utläsa av miljön. Detta är således 
ett viktigt syfte med kulturmiljövårdens arbete. Upplevelsen, med sitt drag av 
subjektivitet, är svårare att fästa på papper och svårare att argumentera för. Det 
är också möjligt att uppfatta en implicit värdering där den känslomässiga upple
velsen inte är lika mycket värd som den vetenskapliga värderingen. Huvudsyftet 
med kulturmiljövården blir därmed att vi ska få kunskap om gångna tider.9 Det 
är en förmedling av historiska förlopp som vi väntar oss. Olika miljöer kan lyfta 
fram olika skeenden och skilda historiska aspekter kan betonas, som social
historia, byggnadshistoria eller teknikhistoria. Det kulturhistoriska värdet kan 
således ges olika innehåll.

Ett annat försök att spalta upp det kulturhistoriska värdet och diskutera hur 
det materiella kan användas som källor eller resurser har William Lipe gjort. 
Han särskiljer fyra olika slags värden som tillsammans bildar kulturhistoriskt 
värde. Det kulturella värdet är inte en del av objektet, som färg eller form, utan 
det värde objektet eller miljön tillmäts färgas av det samhälle det finns i och de 
värderingar som råder där.10 De fyra värdena är associativt/symboliskt värde, 
mformationsvärde, estetiskt värde och ekonomiskt värde. Han likställer dessa 
°ch ser inte, som Unnerbäck, några vara objektiva och andra subjektiva. Det 
associativa eller symboliska värdet ligger i att det kan förmedla en direkt förbin
delse med dåtiden som skriftliga källor inte kan. Lipes resonemang gäller i för
sta hand arkeologiska fynd, vilka vi sällan vet exakt hur de användes och fun
gerade. Därvidlag finns en avgörande skillnad i förhållande till senare tiders 
■ndustriminnen som är eller för inte så länge sedan var i drift. Lipes anför att de 
symboliska värdena kan förena en heterogen grupp människor och ge dem en
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gemensam historisk identitet. Mot detta synsätt kan man invända att alla kan
ske inte tolkar symbolen på samma sätt. Informationsvärdet har störst betydelse 
för forskningen, enligt Lipes. Det kan ge upplysningar om äldre tid som saknar 
skriftliga källor, men även om senare tid där skriftliga källor inte beskriver det 
som studeras. Det senare kan vara fallet för industriminnesforskning där ett 
skriftligt material kan sakna uppgifter om till exempel arbetsförhållanden. Ge
mene man har lättare att uppfatta de associativa/symboliska värdena än de in
formativa, hävdar Lipes. Hans resonemang gäller i viss mån industriminnen där 
till exempel tillverkningsmetoder och utrustning kan vara svåra att förstå utan 
förkunskaper. Det estetiska värdet påverkas av en rad faktorer i det samman
hang där värderingen görs. Beträffande det ekonomiska värdet slår Lipes fast 
att kulturarvet, eller ”cultural resources” som han kallar det, bedöms utifrån 
ekonomiska termer på olika sätt, till exempel inom kulturturismen.11

Kulturhistoriskt värde är endast en aspekt av betydelse i hanteringen av kul
turmiljöer. Det går att identifiera olika argument för bevarande och jag ser tre 
sådana argument som framförs mer eller mindre explicit. Det kulturhistoriska 
värdet är det som tydligast artikuleras av kulturmiljövården och som är dess 
främsta argument. Därtill kommer det estetiska. Mera sällan talas det om de 
ekonomiska värdena, men de spelar ofta en avgörande roll för möjligheterna till 
bevarande.12 Under senare år har de ekonomiska termerna framhållits i termer 
av hållbar utveckling och hushållning med resurser. Det kulturhistoriska värde 
en byggnad tillmäts blir förstås varken större eller mindre av att den går att 
använda och därmed har ett ekonomiskt värde. Däremot är det ett viktigt argu
ment som ger en möjlighet att kunna bevara. Inte minst när det gäller stora 
industribyggnader är en möjlig användning och ett ekonomiskt försvarbart ut
nyttjande ofta en förutsättning för bevarande.

Förhållningssättet till förmedlingen av historien med hjälp av kulturmiljön 
skiljer sig åt. Här kan två skilda sätt urskiljas, som också får betydelse för hur 
kulturmiljöer värderas och bevaras. Det ena är det traditionellt antikvariska 
som värderar det unika och det autentiska mest. Det andra betraktelsesättet - 
det historiska - betonar istället det representativa och de successiva förändring
arna. Där är det ursprungliga mindre centralt och förändringsprocessen vikti
gare. Inom kulturmiljövården har under de senaste decennierna det representa
tiva och förändringar lyfts fram, men det traditionella antikvariska sättet att 
värdera miljöer har haft stort genomslag. Den danska arkitekturforskaren Inge 
Mette Kirkeby diskuterar hur den historiska metoden kan överföras på byggna
der och byggnadsvård och vad som skiljer bebyggelse från andra historiska käl
lor.13 Hon betonar bl.a. byggnadens förmedlande verkan mellan nutid och dåtid 
”Bygningen er selv medium i repræsentationen af sin egen fortid.”14 Hon menar 
också att det arkitektoniska värdet styr bevarandet till den grad att det sätts före 
det kulturhistoriska värdet. Detta kan tolkas som att hon önskar att bevarande
diskussioner i större utsträckning än vad som idag är fallet bör påverkas av 
historiska metoder och förhållningssätt där andra aspekter än de arkitektoniska 
vägs in, till exempel hur byggnaderna har använts.

Svante Beckman har, efter Nietzsche, delat in bruket av historia i en kritisk,
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en antikvarisk och en monumental historiesyn.15 Det som ovan avses med tradi
tionellt antikvariskt förhållningssätt ligger nära det Beckman kallar den antik
variska historiesynen. Även den kritiska historiesynen kan överföras till kul
turmiljövården; inte minst när det gäller industriminnen betonas ibland det kri
tiska eller emancipatoriska inslaget, som ett sätt att kritisera och ifrågasätta de 
förhållanden som har rått.

Industriminnen och kulturhistoriskt värde
En kritisk historiesyn är ett tydligt inslag i 1960- och 70-talens intresse för indu
strimiljöer, där industrimiljöerna och studiet av dem, sågs som ett politiskt me
del som skulle ge arbetarna förståelse för den egna historien och därmed för de 
samtida förhållandena.16 Det är också lätt att se ett samband mellan 1974 års 
kulturpolitiska mål, det ökade intresset för arbetarklassens historia och intres
set för industrimiljöer. Ett argument för bevarande av industrimiljöer kan vara 
att där finns stora möjligheter att lyfta fram alla delar av samhället och under- 
representerade gruppers del av kulturarvet.

I det följande behandlas de materiella industriminnena. Med det avses byggd 
miljö, produktionsanläggningar, utrustning och annan bebyggelse som har upp
förts för eller i anslutning till en industriell verksamhet. Industrimiljöer är i dag 
en del av kulturarvet. Därtill ett av regeringen prioriterat område inom kultur- 
arvspolitiken, vilket har resulterat i utredningen Frågor till det industriella sam
hället samt tillsättandet av ”Delegationen för industrisamhällets kulturarv” som 
under perioden 1999-2001 bland annat skall ge ekonomiskt stöd till projekt 
inom området.17

Inom den offentliga kulturmiljövården har industrimiljöerna blivit en del av 
kulturarvet från slutet av 1960-talet. Något uttalat motstånd mot detta före
faller inte ha funnits. Däremot finns inte industrimiljöer med på kulturmiljö
vårdens agenda i samma utsträckning som annan bebyggelse. När industri
miljöer behandlas och bedöms görs det ofta på samma sätt som övrig bebyg
gelse, det är byggnaderna, det byggnadshistoriska och det arkitekturhistoriska 
värdet som i första hand behandlas och värderas.

Den brittiska teknikhistorikern och industriarkeologen Angus Buchanan 
har tidigt, 1972, formulerat kriterier för bedömningen av industrihistoriskt värde
fulla miljöer. Industrimiljöerna kan bedömas efter graden av sällsynthet - enda, 
äldsta, första, eller sista byggda eller yngsta bevarade; form och miljö - regional 
typ eller estetiska kvaliteter; landmärke; storlek och användning - möjlighet till 
bevarande och återanvändning; värde ur rekreationssynpunkt och undervis
ningssynpunkt; intressenternas attityder; associationer - teknisk innovation, 
framstående tekniker eller arkitekt.18 Flera av dessa kriterier är inte unika för 
mdustriminnen utan har giltighet även för annat kulturarv. Ett par av dessa 
kriterier kan benämnas pragmatiska: storleken och möjligheten att använda an
läggningarna samt ägarnas och andras intressenters attityder till bevarande har 
praktisk betydelse för möjligheten att bevara en anläggning. De första krite
rierna kan närmast beskrivas som det traditionella antikvariska kriteriet -
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ursprunglighet, unicitet och arkitektonisk utformning. Men även det pedago
giska värdet finns med här. I de inventeringar som under 1970-talet gjordes i 
Skaraborgs län användes explicit dessa kriterier.

1970-talets inventeringsrapporter
Industrimiljöer började, som tidigare nämnts, uppmärksammas av den offent
liga kulturmiljövården vid 1960-talets slut. Som en startpunkt anges ofta det 
möte som 1968 hölls på Tekniska museet på initiativ av Marie Nisser och Gun
nar Sillén. Till mötet hade den brittiske industriarkeologen Kenneth Hudson 
bjudits in och han redogjorde för hur arbetet med ”industrial archaeology” be
drevs. Initiativtagarna till mötet talade om värdet av att liknande undersök
ningar genomfördes i Sverige och presenterade planer för hur ett liknande ar
bete skulle kunna bedrivas i vårt land.19 Det var visserligen de tekniska 
artefakterna och byggnaderna som det talades mest om vid detta tillfälle, men 
värdet av en brett upplagd undersökning och av att inbegripa den moderna in
dustrin påtalades också.

Svenska industrimiljöer hade uppmärksammats redan tidigare. Redan vid 
sekelskiftet 1900 fästes uppmärksamhet på i synnerhet järnhanteringens mil
jöer.20 Industrimiljöer var dock inte något som sekelskiftets kulturminnesvård- 
are sysslade med utan intresset kom istället från enskilda industriägare och pri
vatpersoner. Enstaka satsningar gjordes på industrihistoriska miljöer och läm
ningar. Göteborgsutställningen 1923 innehöll en avdelning som visade industri
historia genom att ställa ut modeller av maskiner och anläggningar. Vid samma 
tid började Tekniska museet uppmärksamma teknikhistoriskt intressanta ob
jekt. Enstaka företag satsade också på sin industrihistoria bl.a. genom att be
vara äldre byggnader och utrustning. Det fanns dock inte något samlat arbete 
rörande industrins fysiska lämningar förrän under senare delen av 1960-talet då 
den offentliga kulturmiljövården började uppmärksamma detta område.

De första tryckta inventeringar helt inriktade på industrimiljöer genomför
des under 1970-talet. Värmlands län var tidigt ute med en genomgång av länets 
industri 1968.1 det tryckta materialet finns emellertid inte någon redovisning av 
industrianläggningar utan det är snarare en ekonomisk-historisk beskrivning av 
länets industrihistoria.

I början av 1970-talet genomfördes i flera län översiktliga kulturhistoriska 
totalinventeringar där samtliga fastigheter i vissa delar av länen inventerades.21 
I dessa ingår ibland verkstadsindustrier, men de behandlas då enbart utifrån rent 
byggnadshistoriska aspekter -1.ex. stildrag, material och ev. arkitekt och upp
hovsman. Detta sätts inte i relation till produktionen som har bedrivits där. Den 
maskinella utrustningen och interiörerna behandlas sällan. Några resonemang 
om branschen och vad som karakteriserar den förs inte. Inventeringarna syftade 
till att underlätta och utgöra en grund för kommunal planering. I några fall 
anges att de bygger på Riksantikvarieämbetets anvisningar och blanketter.22 
Blanketterna frågade inte efter uppgifter om antal anställda, arbetets organise
ring eller maskinell utrustning utan gällde enbart byggnaderna.23 Inventeringar
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na hängde samman med den nya riksplaneringen och uppgiften att ta fram un
derlag till den som ålades kommunerna.24 Riksantikvarieämbetet skulle sam
manställa kommunernas uppgifter rörande miljöer och byggnader som tillmät
tes kulturhistoriskt värde. Detta utgjorde en del av den riksplaneprocess som 
utvecklades mellan kommuner, länsstyrelser, ämbetsverk samt regering och 
riksdag. De industriminnesinventeringar som genomfördes vid denna tid hänvi
sade inte till dessa totalinventeringar och de förefaller därmed inte ha någon 
tydlig koppling till varandra.

Östergötlands länsmuseums inventering av Göta kanal och bebyggelsen 
kring den, tar upp industrimiljöer och däribland Motala Verkstadsområde.25 
Verkstadsområdet beskrivs förhållandevis kortfattat, men värderas högt. Beho
vet av utförligare dokumentation av industrimiljöerna påtalas också.

Under slutet av 1970-talet trycktes flera inventeringsrapporter som enbart 
behandlade industrimiljöer. Ett tidigt exempel är den inventering som utfördes i 
Värmlands län i början av 1970-talet, Industribistoriska minnesmärken och 
miljöer i Värmlands län (1973). Den genomfördes på initiativ av länsstyrelsens 
Naturvårdsråd och alltså inte av någon kulturmiljövårdande institution. I upp
draget ingick inte verkstadsindustrier utan det var i första hand järnbruken som 
behandlades.26 Beskrivningen av miljöerna och den maskinella utrustningen är 
kortfattad.

En större satsning på industriminnesinventeringar gjordes i Skaraborgs län 
under andra hälften av 1970-talet och första åren av det följande decenniet. Då 
inventerades industrimiljöer i flera kommuner i länet på uppdrag av landsanti
kvarien. Samtliga industrianläggningar togs med, även de helt moderna. Indu
strimiljöerna fördes till tre olika klasser efter Angus Buchanans nyss nämnda 
kriterier för värdering. Syftet var att förteckna kommunernas industriminnen 
samt att bevara dem. När de enskilda anläggningarna beskrivs är det i stor ut
sträckning bebyggelsen och de byggnadshistoriska aspekterna som tas med. I de 
tidiga inventeringarna finns den maskinella utrustningen med i form av rit
ningar, men maskinerna behandlas inte utförligt när de enskilda anläggningarna 
beskrivs. Detta förändrades dock med tiden så att utrustningen blev en integre
rad del av beskrivningen av anläggningarna. Flera verkstadsanläggningar finns 
med, men de behandlas inte på något sätt som skiljer dem från andra industrian
läggningar. De moderna verkstäderna värderas generellt lägre än de äldre. I de 
senare inventeringsrapporterna behandlas också tillverkningen, t.ex. när det 
gäller Göteneds mekaniska verkstad i Industriminnen i Götene kommun.27

En liknande satsning initierades också i Stockholms län vid samma tid. En 
referensgrupp bildades 1977 på initiativ av Föreningen Stockholms företags- 
minnen. Där ingick Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stadsmuseum, 
Nordiska museet, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet. Den första rap
porten, Industriminnen i Nynäshamns kommun gavs ut 1978. Syftet med in
venteringarna var i första hand att dokumentera industrimiljöer och industri
minnen, men materialet skulle även utgöra underlag för prioriteringar och be
varandeplaner. Därtill skulle de tjäna till att ta fram metoder för industrido
kumentation.28 Riksantikvarieämbetet deltog i inventeringsarbetet med en pro

Kulturhistoriskt värde och industrihistoriskt arv 45



jektledare. I rapporten redovisades företagens historik, inklusive ägare, tillverk
ning och i de fall där tillverkningen var igång anges vad som tillverkades och 
antalet anställda. Byggnadernas utseende beskrevs kortfattat. I den andra rap
porten, Industriminnen i Sundbyberg (1978), talas i samband med metoder för 
inventeringen om vikten av teknikhistoriska kunskaper. Det talas också utför
ligare om arbetsförhållanden och teknisk utrustning än i den första rapporten 
från Stockholms län.29

Även Stockholms stad genomförde 1979-1980 en inventering av industri
miljöer. Den utfördes av Stockholms stadsmuseum i samarbete med Stockholms 
fastighetskontor och stadsbyggnadskontor. Den publicerades i fyra delar, Indu
strimiljöer i Stockholm, Innerstaden, Ytterstaden och en fotodel 1980 samt Vär
defulla industrimiljöer i Stockholm 1983 där de anläggningar som bedömdes 
vara mest värdefulla presenteras mera utförligt. Syftet var att göra en översiktlig 
dokumentation över Stockholms industrimiljöer uppförda före 1940. Det sägs 
tydligt att det är en byggnadsinventering som därför främst behandlar den bygg
da miljön.30 De miljöer som finns med i Värdefulla industrimiljöer har värde
rats efter i första hand kultur- och industrihistoriska kriterier, men de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna till bevarande har också vägts in liksom stads- 
byggnadsmässiga aspekter. I några fall har äldre maskinell utrustning dokumen
terats.

Till 1970-talets inventeringar hör också inventeringar i fyra kommuner i 
Skåne, Industriminnen i Svalövs, Eslöv och Lomma kommuner (1978-1979) 
som är en totalinventering av alla industribyggnader uppförda före 1940. Inven
teringen syftade till att utgöra underlag för kulturhistoriska bedömningar av 
anläggningarna som delades in i fyra klasser. Högst värderades de byggnader 
eller anläggningar som var märkliga eller typiska representanter för regionens 
industribranscher. Vidare skulle de ha bevarats i ursprungligt skick och ha god 
arkitektonisk kvalitet. Samtidigt påtalas att industrierna förmedlar en bild av 
bygdens socialhistoriska, ekonomhistoriska och näringspolitiska utveckling. 
Det pedagogiska värdet är således framträdande i syftet. I beskrivningarna av de 
enskilda anläggningarna framträder det arkitektoniska värdet tydligare, även 
om företagets förändringar - tillbyggnader, men även ändrad tillverkning och 
hur det har påverkat antalet anställda tas med. Ett antal verkstadsanläggningar 
finns med. Bland dem finns en verkstad i Kågeröd vars äldsta delar är från 1910. 
Den värderas till den näst högsta klassen vilket motiveras med att ”Byggnaden 
har god arkitektonisk kvalitet och typisk industriell karaktär. Den är en god 
representant för de små mekaniska verkstäder som växte upp i början av sek
let”.31 Det är således den arkitektoniska kvaliteten som förs fram först, men här 
sätts också miljön i relation till verkstadsindustrin i sin helhet även om jämförel
sen är kortfattad.

Ovanstående gäller som tidigare nämnts endast de tryckta inventeringarna. 
För att få fram kvantitativa uppgifter finns ett par andra källor att söka sig till, 
även om uppgifterna är osäkra beroende på otydlig rubriksättning och risk för 
dubbleringar. Enligt resultaten från den enkät som Riksantikvarieämbetet 
skickade ut till länsstyrelser, länsmuseer, stadsmuseer och specialmuseer i bör-
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jan av 1990-talet framkommer att 32 inventeringar som behandlade industri
miljöer genomfördes under 1970-talet.32 Av dessa rör en verkstadsindustri, 
Borås mekaniska verkstad, men flera verkstäder kan rymmas bakom arbeten 
som täcker kommuner och landskap.

I källförteckningen till Industriminnesregistret, den databas som Riksantik
varieämbetet påbörjade vid 1990-talets början finns 249 poster uppförda för 
1970-talet. Under detta decennium byggnadsminnesförklarades 14 industri
miljöer.33

Är 1978 arrangerade Arkitekturmuseet och Riksutställningar utställningen 
”Industriminnen” och i samband med det gavs en bok ut med samma namn. 
Där sägs att ”Industrihistoria och industriminnesvård hör inte till kultur
minnesvårdens väletablerade arbetsfält”.34 Men det var dock under detta decen
nium som industrimiljöer började uppmärksammas av kulturmiljövården.

De inventeringar som utfördes under 1970-talet hade ofta vida syften, man 
ville förmedla i första hand socialhistoriska, men även teknik- och ekonom
historiska aspekter. Man kan se en koppling till den nya kulturpolitiken och 
1974 års kulturpolitiska mål som förordade en breddning av kulturbegreppet 
och kulturinstitutionernas ansvarsområden. När det gäller inventeringarnas re
sultat och hur de olika miljöerna beskrivs är emellertid dessa ansatser mindre 
tydliga. Ofta beskrevs endast byggnadernas utseende och de värderas efter 
byggnadshistoriska kriterier. Det miljöerna berättar om produktionen, hur ar
betet gick till, hur många som arbetat där, vilken utrustning de använde och om 
den fanns kvar eller ej återgavs sällan, trots att dessa aspekter ofta togs upp i 
rapporternas inledning. I värderingen av miljöerna framhålls heller inte dessa 
aspekter. När det gällde den byggda miljön fanns en klar uppfattning om och en 
praxis beträffande hur den skulle beskrivas och värderas. Situationen var annor
lunda när det gällde produktionsutrustningen, arbetsförhållanden och andra 
sociala förhållanden. Dessa områden hade inte tidigare varit kulturmiljövårdens 
uppgift och det fanns därför inte någon praxis eller måttstock att använda vid 
värderingen.

En viktig anledning är säkert en brist på kunskap bland inventerare och rap- 
Portförfattare i att tolka industrins byggnader och förstå vad bebyggelsen och 
utrustningen kan berätta om till exempel tillverkning och arbetsvillkor. Industri
miljöer var en ny uppgift som fördes in i kulturmiljövården utan att några nya 
metoder eller angreppssätt infördes och därför skiljer sig inte industriminnes- 
mventeringarna från andra slags inventeringar.

Svante Beckman har påtalat diskrepansen mellan hur kulturarvet praktiskt 
hanteras och de kulturpolitiska intentionerna under 1990-talet.35 Dagens kul
turpolitik, enligt kulturutredningen 1995, med betoning på pluralism, decentra
lisering och vardaglighet stämmer inte överens med hur kulturarvssektorn prak
tiskt arbetar med kulturarvet. I stor utsträckning kännetecknas kulturmiljö- 
varden fortfarande av en traditionell syn som präglas av en kulturell gemen
skap, ett kulturbegrepp och en centraliserad förvaltning. ”[Kjulturarvet är ett 
svarmoderniserat politikområde”, konstaterar Beckman.36 Denna skillnad mel
lan kulturarvspolitiken och kulturmiljövårdens praktik framträder tydligt i
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1970-talets industriinventeringar. Den nya kulturpolitiken påverkade intentio
nerna, men den inarbetade praktiken präglade det sätt som arbetet gjordes på 
och därmed resultatet. Varken kulturpolitiken eller de nya uppgifterna föränd
rade arbetssättet inom kulturmiljövården under 1970-talet.

De flesta inventeringar omfattar inte anläggningar som är uppförda 1940 
eller senare. Däremot har i flera fall industrier som fortfarande är i drift tagits 
med. Värdet av den samtida industrin påtalades tidigt, redan i det nyss nämnda 
mötet på Tekniska museet 1968. Det är emellertid främst äldre industribygg
nader som tas med i de tidiga inventeringarna.

Verkstadsindustrin intar inte någon särskild position i 1970-talets invente
ringar och anläggningarna är heller inte framträdande. Några inventerings
rapporter koncentreras på de näringsgrenar som anses vara karakteristiska för 
länet eller regionen. Det gör att verkstadsindustrier, som inte uppfattas som ka
rakteristiska för någon del av landet, inte tas med överhuvudtaget.

Verkstadsbyggnader uppförda under första hälften av 1800-talet är säll
synta. Ett undantag finns i Stockholms stadsmuseums inventering: De delar av 
Kungliga myntet i Stockholm som användes av Samuel Owens verkstad från 
1809 hör sannolikt till de äldsta bevarade i landet. Inte minst i större industri
städer har större områden från sekelskiftet 1900 bevarats och uppmärksam
mats i de tryckta inventeringarna. Verkstadsbyggnaderna från denna tid var, 
som vi tidigare konstaterat, ofta utformade med drag från stilarkitekturen och 
manifesterade företagens framgång. De utgör också i flera fall viktiga inslag i 
stadsmiljön.

Vilka teknikhistoriska kunskaper som miljöerna eventuellt förmedlar, om 
det finns maskiner kvar och hur mycket man förstår av vad det innebar att 
arbeta i miljön anges jämförelsevis sällan. ”Ett industriminnes funktion är att 
förmedla kunskap om gångna tiders arbets- och livsvillkor”, formulerade Marie 
Nisser 1974.37 Som vi ovan har sett är det långt ifrån alltid som dessa aspekter 
kommer fram i de inventeringsrapporter som trycktes under 1970-talet. Vi skall 
nu se om detta förändrade sig under det följande decenniet.

1980-talets inventeringar
En rubriksättning i decennier ger sken av tydliga brott i verksamheten och så är 
naturligtvis inte fallet. Det tidiga 1980-talets inventeringar skiljer sig inte märk
bart från dem som utfördes några år tidigare, möjligen med undantag av att 
man under 1980-talet satte den främre tidsgränsen vid 1950-talet medan man 
decenniet tidigare satt den vid 1940-talet.

Inventeringen av industrimiljöer i Halmstad, Hylte och Falkenbergs kommu
ner från 1981 kan exemplifiera detta.38 Liksom det sena 1970-talets invente
ringar var syftet att bedöma industriernas kulturhistoriska värde och ge en 
grund för framtida ställningstaganden inom bl.a. planärenden. De anläggningar 
man studerade var grundade före 1950 och de var förhållandevis stora - antalet 
anställda översteg 20-30 stycken. I detta sammanhang sägs ingenting om huru
vida industrierna var i drift eller inte.39 Av beskrivningarna av de enskilda an
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läggningarna framkommer dock att flertalet alltjämnt användes för industriell 
verksamhet, men inte alla; i några fall sägs inte tydligt huruvida det var en indu
stri i drift eller ej. Det var bebyggelsen som sattes i fokus, men man påtalade att 
om tiden hade räckt skulle det varit önskvärt att lyfta in samhällshistoriska per
spektiv. Flera verkstadsföretag finns med, och de behandlas på samma sätt som 
andra slags industrier. De anläggningar som tillmättes ett stort kulturhistoriskt 
värde bedömdes främst utifrån bebyggelsen. Om Maskinfabriken Rex i Halm
stad sägs t.ex. att huvudbyggnaden bör om möjligt bevaras. Byggnaderna redo
visas dock inte helt utan sammanhang, till exempel beskrivs SKF Tools AB som 
en ”stor väl sammanhållen anläggning som speglar efterkrigstidens industriella 
högkonjunktur.”40 Byggnaderna, företagshistoriken och vad som tillverkats be
skrivs ofta utförligt, medan antal anställda och den maskinella utrustningen be
handlas mera knapphändigt. Man använde en blankett från Riksantikvarie
ämbetets industriminnesinventering.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län gav 1984 ut en helt annan slags 
inventeringsrapport. Författarna Lisbeth Birgersson och Trad Wrigglesworth 
beskriver inte de olika anläggningarna utan för i stället ett generellt resonemang 
om karaktäristiska drag i stadens industrihistoria. De redovisar branschers och 
olika typer av industribyggnaders utveckling. För verkstadsindustrin nämns 
verkstadshallen, med förhöjt mittskepp och lägre sidoskepp, en byggnadstyp 
som omtalades i kapitlet om verkstadsbyggnader. Byggnadens form var anpas
sad för att med hjälp av traverskran kunna transportera tunga delar inne i loka
len. Birgerssons och Wrigglesworths rapport skiljer sig tydligt från de andra 
genom sin mer problematiserande karaktär. Den syftar till att få överblick över 
mdustribebyggelsen i Göteborg och tillsammans med andra rapporter utgöra 
direktiv för en grundligare inventering och en grund för ett bevarandeprogram.

I jämförelse med inventeringsrapporterna från 1970-talet spelar industri
miljöer en större roll under det följande decenniet. I de rapporter som innehåller 
en historik ges ofta industrihistorien en egen rubrik. Smålands museums Söder i 
Växjö (1982) behandlar industrialismen i den inledande historiken och ett indu
striområde beskrivs och detsamma gäller bl.a. Länsmuseet i Gävleborgs inven
teringar av Arbrå (1985), Kilafors (1985), Bollnäs, Edsbyn och Alfta.41 Men det 
dr långt ifrån alltid som industrimiljöer behandlas för sig. T.ex. behandlar Kul
turhistorisk byggnadsinventering i Linköpings innerstad (1980-1988) ett antal 
industribyggnader utan att deras egenskaper som sådana beaktas.42

I flera län genomfördes och trycktes industriminnesinventeringar. Förutom 
de redan nämnda i Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län, Hallands län och 
Gävleborgs län utfördes inventeringar även i Vimmerby (1985) och i Väster
botten (1987).43

Inventeringen i Vimmerby syftar bl.a. till att vara ett instrument för kommu- 
nens planering av bidragsfrågor. Anläggningarna har klassificerats i två klasser 
med undergrupper. Mycket högt kulturhistoriskt värde ges till de miljöer där 

den industriella verksamheten tydligt kan avläsas i såväl byggnader som 
miljö.”44 Bebyggelsen skall dessutom vara ursprunglig och utan omfattande for
andringar. Inventeringen i Västernorrland hade som mål att underlätta arbetet
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med den fysiska riksplaneringen och resultera i en bedömning av kulturminnes
vårdens insatser t.ex. skyddsföreskrifter. Den skall dessutom vara underlag för 
framtida forskningsinsatser. Det är främst den skogsbaserade industrin som be
handlas, men även andra branscher i anslutning till skogsindustrin finns med. 
Man har inte satt någon tidsgräns vare sig bakåt eller framåt. De perspektiv som 
prioriterats är kulturgeografiska, ekonomiskt historiska samt byggnads- och 
arkitekturhistoriska, medan teknikhistoriska och allmänt kulturhistoriska as
pekter har getts mindre betydelse.

Verkstadsindustrin ägnades inte någon särskild uppmärksamhet. Det finns 
inte någon rapport som behandlar enbart verkstadsmiljöer och i de fall där 
verkstadsindustrier finns diskuteras inte vad som karakteriserar verkstads
industrier i allmänhet eller hur den aktuella verkstaden förhåller sig till andra 
verkstäder och vad som särskiljer den från andra miljöer.

Enligt den tidigare nämnda enkätsammanställningen från 1993 behandlade 
58 inventeringar och andra arbeten inom kulturarvssektorn industrimiljöer i 
någon form under 1980-talet.45 Det enda som enbart rörde verkstadsindustrin 
var en film om NOHAB som Älvsborgs länsmuseum gjort. I källförteckningen 
till Industriminnesregistret fanns 321 poster, alla är dock inte inventeringar utan 
här finns också uppsatser, avhandlingar, artiklar i årsböcker m.m. Bland 1980- 
talets byggnadsminnesförklaringar fanns 25 industrimiljöer.46

Under 1980-talet blev industrimiljöerna mer etablerade som en del av kultur
miljövården. De förhållandevis många inventeringarna tyder på det, liksom att 
industrimiljöer ges större uppmärksamhet i generella byggnadsinventeringar. 
År 1985 gav Riksantikvarieämbetet ut Industriminnesvård i Sverige 1981-1984 
vilket också kan tas som intäkt för att industrimiljöer har blivit en del av den 
offentliga kulturmiljövården. Det är en katalog över vård- och restaureringsar- 
beten, inventeringar, dokumentationer och vetenskapligt inriktade projekt ut
förda under åren 1981 till 1984. Här finns således både tryckt och otryckt ma
terial samlat. Till största delen rör det sig om insatser som riktar in sig på bebyg
gelsen, men det finns också dokumentationer som tar upp andra aspekter. Flera 
undersökningar har också skett inom ramen för Samdok. Där framgår också att 
verkstadsindustrin inte har prioriterats av kulturmiljövården och flertalet av de 
verkstäder som inventerats har varit små och snarare metallmanufakturer än 
mekaniska verkstäder. En anledning till att de svenska industrimiljöerna rönte 
större intresse är annolikt den internationella konferens som TICCIM, The In
ternational Committee for Conservation of Industrial Monuments, anordnade i 
Grangärde 1978. Den internationella uppmärksamhet som fästes på de svenska 
industrianläggningar påverkade med stor sannolikhet också den svenska kultur
miljövården.

Det sätt som 1980-talets inventeringar gjordes på skiljer sig inte från 1970- 
talets sätt att arbeta, med undantag av Göteborgsrapporten. Syftesbeskrivning
arna har snarare blivit snävare än vad de var under 1970-talet då inte minst de 
socialhistoriska aspekterna lyftes fram. Det var fortfarande i hög utsträckning 
byggnaderna som inventerades och värderades. Det går inte att tala om någon 
för industrimiljöer särskild metodik eller angreppsätt.
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I debatten som fördes om industriminnen gavs emellertid en vidare tolkning av 
industriminne än den som når oss via inventeringarna. Det är dock snarare 
forskningens än den antikvariska praktikens tolkning. Den vidare tolkningen 
ställer också betydligt större krav på kunskaper och resurser än vad de kul- 
turmiljövårdande instanserna ännu under 1980-talet förfogade över. År 1980 
gav Marie Nisser en explicit vid tolkning av industriminne. ”Begreppet industri
minnen måste tolkas i vid bemärkelse [...] de tillhör kulturmiljövårdens ansvars
område. Till industriminnen räknas inte endast byggnader, maskiner och mil
jöer utan också de dokument som belyser ett företags framväxt och utveckling 
ur social, teknisk och ekonomisk synvinkel. [...] [de] kan avse den totala miljön 
i ett samhälle. Ett huvudmål för industriminnesforskningen bör vara att vinna 
bättre kunskap om den arbetande människans villkor under gångna tider.”47 
Citatet är hämtat från Tekniska museets årsbok Dcedalus år 1980 där flera ar
tiklar behandlade teknik- och industrihistoria ur olika perspektiv. Den är inte 
det enda exemplet på att industrimiljöer under 1980-talet uppmärksammades i 
kulturhistoriska sammanhang. I den statliga utredningen Sanering efter indu
strinedläggningar SOU 1982:10, finns en del som behandlar industrimiljöer ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. Även LO påtalade betydelsen av bevarande av 
industrimiljöer i skriften Facklig kultursyn (1983).48

Ett annat exempel är konferensen ”Bergslagens industriminnen” som Insti
tutet för Turism och Reseforskning vid Högskolan i Falun/Borlänge och Eko- 
museum Bergslagen anordnade i Tolfsbo, Smedjebacken 1990. Konferensen 
sammanfattades i en konferensrapport som kan ses som en summering av indu
striminnesvården under 1980-talet, främst för Bergslagslänen, men även i ett 
bredare perspektiv.49 Där ges flera exempel på verksamheter som då planerades 
eller precis hade startat, bland de förra var Hjärnan i Smedjebacken ett stort 
projekt och Ekomusuem Bergslagen hade vid denna tid börjat sin verksamhet. 
Robert Bennett redogjorde för Riksantikvarieämbetets arbeten med industri
minnen hittills.50 Han pekade på problemen med att i en inventering av industri
miljöer täcka alla aspekter och menar att dessa svårigheter är anledningen till 
att man såväl centralt som regionalt i stor utsträckning arbetat med traditionella 
mventeringsmetoder där byggnaderna hamnar i fokus. Under de senaste åren 
hade han dock iakttagit en förändring där teknikhistoriska aspekter togs med i 
större utsträckning än tidigare, medan de etnologiska perspektiven fortfarande 
lämnades obeaktade.

1990-talets inventeringar
1990-talets början kännetecknades av en kraftig lågkonjunktur och en stor ar
betslöshet. Många industriföretag tvingades till rationaliseringar eller till ned- 
läggelse. Flera traditionsrika och symbolladdade svenska industriarbetsplatser 
stängde för gott: Dannemora gruva, Falu koppargruva, Volvos anläggningar i 
Kalmar och Uddevalla, Kockums varv i Malmö. Under detta decennium har vi 
allt oftare fått höra att industrisamhället ligger bakom oss och att vi nu är på väg 
m i informationssamhället - eller att vi redan är där.
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Under 1990-talet uppmärksammades också industriminnen allt mer. Den första 
professuren i industriminnesforskning inrättades 1992 av HSFR och strax efter 
fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att intensifiera arbetet med 
industriarvsfrågor. Ar 1992 bildades ”Industrihistoriskt forum” som samlar 
olika centrala institutioner, föreningar och organisationer som på skilda sätt 
arbetar med industrihistoria. Industrimiljöer var tema för det årligen återkom
mande ”Kulturhusens dag” 1995. Industrisamhällets kulturarv har också prio
riterats i den statliga kulturpolitiken. Som ett led i denna satsning tillsattes 1998 
en utredning som året därpå utkom med sitt betänkande Frågor till det industri
ella samhället: SOU 1999:18. På förslag från utredningen tillsattes också ”Dele
gationen för industrisamhällets kulturarv” vars främsta uppgift var att fördela 
de medel som avsatts för insatser inom detta område.

Regionalt och lokalt har flera industriminnesinventeringar genomförts under 
1990-talet och det går också att iaktta en kvalitativ skillnad gentemot andra 
slags inventeringar och i förhållande till dem från 1970- och 1980-talen. Det är 
flera nya aspekter som förs in. Flera inventeringar behandlar samtida anlägg
ningar och verksamhet, t.ex. Älvsborgs länsmuseums dokumentation av Stall
backa och Malöga industriområde.51 Där är syftet dels att dokumentera den 
samtida arbetsplatsen, dels ge en historik över området. Det är i första hand en 
byggnadsinventering, men oftast ges en utförlig redovisning av hur byggnaderna 
har använts och antalet anställda redovisas i de flesta fall. Vilka maskiner som 
används anges emellertid inte. Flera verkstadsindustrier finns i området, men 
några branschspecifika drag nämns inte. Älvsborgs läns museum har också gett 
ut lndustrilałidskapet Dalsland i historisk belysning av Dag Widmark.52 Även 
där finns den samtida industrin med. Tonvikten ligger, som titeln visar, på Dals
lands industrihistoria i stora drag och de enskilda anläggningarna behandlas 
endast kortfattat. Lokaliseringen och samband med vattendrag, kommunikatio
ner och andra industrier diskuteras utförligt. Här finns således få detalj upp
gifter, men man hänvisar till tidigare gjorda inventeringar. Flera verkstadsföretag 
finns med, men liksom de andra anläggningarna redovisas de endast kortfattat.

Även under 1990-talet gjordes många inventeringar där tillverkningen och 
den maskinella utrustningen inte togs med. I regel påtalas dock avsaknaden av 
dessa förhållanden, t.ex. i Industribyggnader i Borås stad från 1994.53 Det kan 
tolkas som att man anser att man borde ta med dessa aspekter, men av olika skäl 
gör man inte det.

Flera inventeringar lyfte under 1990-talet in andra aspekter än de rent bygg- 
nadshistoriska. Till exempel Länsstyrelsen i Kristiansstad läns Från tobakslada 
till stenbrott (1994).54 Där eftersträvas sammanhangen mellan råvara - fabrik - 
transport och de strukturer i landskapet som dessa har skapat. Inventeringen 
gäller industrier som har direkt koppling till regionens naturtillgångar och till 
jordbruket och någon verkstadsindustri finns därför inte med.

Det finns flera exempel på att den maskinella utrustningen utgör en substan
tiell del av inventeringen. Industriminnesinventeringen börjar därmed urskilja 
sig från byggnadsinventeringen. Länsmuseet i Gävleborg gav 1998 ut en bygg- 
nadshistorisk beskrivning och riktlinjer för bevarande av industrierna i Atlas-
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området i Gävle.55 Här beskrivs processen i gasverket utförligt och den äldre 
maskinella utrustning som finns bevarad i en verkstadsbyggnad omnämns. Det 
är således ett bredare anslag än de flesta äldre inventeringar, även om byggna
derna också här spelar huvudrollen.

Ett liknande upplägg har Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län 
från 1998. Där sägs uttryckligen att ”|k]ärnan i inventeringen utgörs av process
utrustningens teknikhistoria samt information om vad företaget tillverkat eller 
ännu tillverkar”.56 Syftet med inventeringen är att kartlägga de kulturhistoriskt 
mest intressanta anläggningarna. Det är dock endast anläggningar uppförda 
före 1965 som har tagits med. Flera verkstadsföretag finns med, men de be
handlas inte på något annorlunda sätt än andra slags industrier och de jämförs 
heller inte med varandra. Anläggningarna förs till tre klasser. Till den högsta 
klassen förs de byggnader vars tekniska anläggnings ursprung finns bevarad 
såväl i exteriören som interiören. Det är således det ursprungliga och inte för
ändringarna som uppmärksammas. Till den andra klassen förs sådana byggna
der som har genomgått en kraftig förändring, men där anknytning till den ur
sprungliga verksamheten finns bevarad. I denna inventering är det framför allt 
den tekniska utrustningen och byggnaderna som beskrivs. Den sociala kon
texten - antalet anställda, hur arbetet har gått till, vilka som har utfört olika 
sysslor - lämnas därhän. Man får en bild av att det är relativt folktomt i dessa 
industrimiljöer, oavsett om där pågår verksamhet eller inte.

Detsamma kan sägas om den ena av två inventeringar av Kalmar Hernö- 
verken AB, som gjorts på uppdrag av Länsmuseet i Västernorrland, innan före
taget lades ner.57 Där ges en utförlig redovisning av de olika arbetsmomenten 
och den tekniska utrustningen. Sociala sammanhang, antalet anställda, andelen 
tjänstemän - arbetare, andelen kvinnor, yrkeskunskaper etc. lämnas däremot 
inga uppgifter om. Dessa aspekter behandlas i stället i den andra etnologiskt 
inriktade delen.58 Intervjuerna med människorna som arbetar vid verkstaden är 
nästan helt frikopplade från verksamheten och tillverkningen som har bedrivits 
vid Hernöverken. Istället ges stort utrymme till de anställdas reaktioner på den 
stundande nedläggningen.

Denna uppdelning mellan ett å ena sidan teknik- och byggnadshistoriskt 
Perspektiv och å den andra sidan ett etnologiskt har förstärkts under senare år. 
De tidigare inventeringarna från 1970- och 1980-talen hade ofta som syfte att 
sätta in verksamheten i ett sammanhang, historiskt, socialt och ekonomiskt. 
Som redan har konstaterats var det sällan som detta syfte påverkade invente
ringens utformning. Under 1990-talet försvann ofta de sociala och kulturella 
Perspektiven från industriminnesinventeringarna som istället mer än tidigare 
behandlade den tekniska utrustningen. Kanske kan detta bero på att det gjorts 
flera rent etnologiska undersökningar, bl.a. inom ramen för de kulturhistoriska 
museernas samtidsdokumentation, SAMDOK. Dessa har endast i mindre ut
sträckning berört den fysiska miljön och därigenom medfört en skarpare bodel
ning mellan de två perspektiven än under de tidiga inventeringarna under 1970- 
talet. De nyss nämnda rapporterna över Kalmar-Hernöverken kan illustrera 
detta. Ett exempel som motsäger det just sagda är Stockholms stadsmuseums
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inventering av Södra Hammarbyhamnen.59 Där samsas ett konventionellt sätt 
att beskriva byggnaderna med en etnologisk beskrivning av de människor som 
bedrivit verksamhet i området, men tvingats att flytta när området omvandlas 
till bostadsområde. Tillverkningen och den maskinella utrustningen ges däre
mot inte något större utrymme i rapporten.

Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län har 
1998-1999 genomfört en inventering av länets industrimiljöer Avtryck av den 
industriella utvecklingen: En inventering i Västmanlands län 1998-1999.60 Där 
presenteras de västmanländska kommunernas industriminnen. Syftet är att ta 
fram ett översiktligt kunskapsunderlag om industrins utveckling i länet, pro- 
duktionsanläggningar, tekniska strukturer och system sett i sitt geografiska, his
toriska och tekniska sammanhang. Därtill skall inventeringen utgöra ett under
lag för industriminnesvården. Inventeringen är översiktlig och behandlar främst 
anläggningar uppförda före 1950. Där finns flera verkstadsföretag med, deras 
företagshistorik och tillverkning beskrivs i regel utförligt, några nämns endast. 
Den maskinella utrustningen och byggnadernas utformning och antalet anställ
da tas sällan upp.

Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens museum har tagit fram ett 
program för länets industriarv.61 Det är således inte fråga om en inventering 
utan om ett program där riktlinjer för det framtida arbetet med Norrbottens 
industrimiljöer tas upp. Förutom åtgärdsförslag presenteras vad som redan 
finns beträffande inventeringar, dokumentationer, arkiv och bevarande. Det förs 
också ett resonemang om vilka typer av industrimiljöer som finns represente
rade i Norrbotten. Ett kapitel behandlar länets industrihistoria och där nämns 
ett antal verkstadsindustrier.

Det saknas sammanställningar som visar antalet inventeringar som har 
gjorts under 1990-talet. De samanställningar som jag tidigare har hänvisat till 
rör endast första delen av decenniet. Mellan 1990 och 1993 utfördes 18 invente
ringar av olika slag, enligt den tidigare angivna enkäten.62 Källorna till industri- 
minnesregistret sträcker sig ytterligare två år fram i tiden. Mellan 1990 och 
1995 finns det 35 poster. Antalet industrimiljöer som byggnadsminnesförkla- 
rades under åren 1990-1995 var 26 stycken.63

Industrihistoriskt arv
Under 1990-talet har frågan om vad som värderas i industrihistoriska miljöer 
uppmärksammats på samma sätt som det kulturhistoriska värdet generellt har 
problematiserats. Liksom kulturmiljöer i övrigt anförs ofta kunskapsförmed
ling som ett viktigt argument för bevarande av industrimiljöer.64 Dokument
värden i Unnerbäcks och Nordins mening är relevanta även för industrimiljöer. 
Det finns ingen uttalad rangordning mellan de värden som anges, men att tek- 
nikhistoriskt värde har placerats sist är nog en, kanske omedveten men, rättvi
sande prioritetsordning.65 I en artikel på samma tema från 1998 har Axel 
Unnerbäck ersatt teknikhistoriskt värde med industrihistoriskt.66 Industrihisto
riskt tolkas i detta sammanhang bredare än teknikhistoriskt, men är samtidigt
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otydligare. Ett annat sätt att se det är att i en specifikt industrihistorisk värde
ring väga in flera olika aspekter: byggnadshistoriska, socialhistoriska, per
sonhistoriska och teknikhistoriska.

I England har the Royal Comission on the Elistorical Monuments of England 
(RCHME) formulerat delvis andra värden för industriminnen än för annat kul
turarv. De informativa och associativa värden ges en större betydelse. Krite
rierna betonar också värdet av hela miljöer. Dessutom framhävs bebyggelsens 
sammanhang och de gradvisa förändringarna.67 Jämfört med Unnerbäcks vär
den är de brittiska mer praktiska och operativa än Unnerbäcks, de senare gäller 
ju heller inte i första hand industrimiljöer.

Jan af Geijerstam diskuterar de urvalskriterier som kan urskiljas i den offent
liga kulturmiljövården i Sverige och Norge och i vilken utsträckning de är giltiga 
för industriminnen. De fyra värden han anför är: historiskt källvärde, miljö
värde, autencitet och representativitet.68 Dessa kriterier har han urskiljt ur de 
riktlinjer och den lagstiftning som styr kulturmiljövården i Norden, i första 
hand Sverige och Norge.69 af Geijerstam menar att industriminnen också kan 
tillmätas andra kulturhistoriska värden. Pedagogiskt värde har en särskild inne
börd för industriminnen eftersom det ofta finns människor som har egna min
nen och kunskaper om industrimiljöerna. Det gör att det finns andra förutsätt
ningar att väcka ett lokalt intresse och redogöra för hur verksamheten har be
drivits. Identitetsvärdet har betydelse inte minst lokalt. Det gäller även symbol
värdet, som när det gäller industriminnen kan ha olika innebörder beroende på 
vilken personlig relation man har till det - eller avsaknaden av en sådan relation. 
Ålder, menar af Geijerstam, har mindre betydelse eftersom industrimiljöer för
ändras så snabbt att en ung anläggning kan vara unik.70

I Norge utgav Riksantikvaren 1994 Verneplan for tekniske og industrielle 
kulturminner. De värden som presenteras där är kunskapsvärden och upplevel
sevärden. Det förra delas in i byggnadshistorisk, socialhistorisk och närings- 
historiskt värde samt historiskt värde knutet till en person eller en händelse. 
Upplevelsevärdet består av estetiskt värde och identitetsvärde. Dessutom talar 
man om grundkriterier som inte har värde i sig själv. Dessa är: ålder, autencitet, 
miljösammanhang och representativitet/sällsynthet. Grundkriterierna avgör vil
ken betydelse som enskilda delvärden skall tillmätas. Varje delvärde skall värde
ras för sig och tillsammans utgör de kulturminnets bevarandevärde. Bevarande
värdet kan förstärkas av förstärkande kriterier. Dessa är: pedagogisk potential 
°ch brukspotential. I rapporten påtalas också att man måste vara medveten om 
de praktiska problem som kan finnas med bevarande och att det är viktigt att 
skilja mellan värdering av skyddsvärde och värderingen av de praktiska konse
kvenserna av skydd.71 Med undantag av näringshistoriskt värde är det inte någ
ra värden som är specifika för industrimiljöer. De norska värdena har gemen
samma drag med Unnerbäcks kulturhistoriska värden. Bland annat i det att de 
lätt får karaktären av ”eviga värden” som gäller i alla sammanhang.
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Industriminnen och kulturmiljövård
Vilka värden är det då som framträder tydligast i de tryckta inventerings- 
rapporterna och går det att se någon förändring över tid? Det pedagogiska vär
det betonas i regel i inventeringarnas inledning. Det är ett industrihistoriskt, 
socialhistoriskt eller lokalhistoriskt sammanhang som man anser att byggna
derna kan förmedla. I beskrivningen av de enskilda miljöerna framträder emel
lertid en annorlunda bild där det arkitektoniska-estetiska och autentiska artiku
leras tydligast och även i de flesta fall är grunden för en värdering i olika klasser.

En uppdelning av det kulturhistoriska värdet i olika rubriker kan vara miss
ledande, var övergår det byggnadshistoriska värdet i ett teknikhistoriskt och det 
teknikhistoriska i ett socialhistoriskt? Att väga in olika aspekter i bedömningen 
är väsentligt för hanteringen av all byggd miljö, men kanske är det ännu vikti
gare beträffande industrimiljöer. Om industriminnenas värde är att förmedla 
arbetslivets villkor är det endast i mindre utsträckning som byggnadshistoriska 
och arkitekturhistoriska värden är det viktiga, vilket ofta är fallet när andra 
typer av byggnader värderas. Den maskinella utrustningen är en del av industri
byggnaden och utgör en väsentlig del av miljön. Med hjälp av maskinerna och 
deras placering blir det lättare att förstå hur byggnaden har använts. En indu
stribyggnad kan emellertid också vara intressant ur byggnads- och arkitektur- 
historisk synvinkel. Likaså kan en industribyggnad helt tömd på maskinell ut
rustning förmedla aspekter av industrisamhället utöver de teknikhistoriska. 
Dessutom kan även en tömd byggnad ge viss teknikhistorisk kunskap. Utifrån 
spår av produktionen i och kring byggnaden kan man dra slutsatser om kraft
överföring, om maskinernas placering och om arbetsförhållanden.

Arbetet med industrimiljöer inom kulturmiljövården förutsätter industrihis
toriska kunskaper. Det krävs kännedom om hur produktionen gick till, vilka 
maskiner som användes och hur de användes. Det är också av vikt att bransch
specifika drag kan iakttas och förstås så att sådant som kan ge kunskap om 
arbetet vid det aktuella företaget kan bevaras. Förståelsen för funktionen är 
central i alla slags byggnader, men när det gäller industrier har användningen i 
regel präglat utformningen i mycket stor utsträckning. Den maskinella utrust
ningen, eller spåren av den, är viktiga för att förstå hur byggnaden har använts. 
I vissa fall rymmer människors intresse för industrimiljöer andra dimensioner 
än den traditionella kulturmiljövården. Det gäller till exempel intresset för tek
niken och den maskinella utrustningen som kännetecknade den brittiska 
industriarkeologin under 1960- och 1970-talen. Denna verksamhet bedrevs i 
stor utsträckning av amatörer. Det finns en risk att sådana intressen ges mindre 
utrymme när industrimiljöerna blir en del av den professionella kulturmiljö
vården som av tradition är inriktad mot byggnadshistoria.72 Det finns också 
olika uppfattningar om syftet med att bevara industrimiljöer och vilka aspekter 
som ska lyftas fram. Flera arbetslivsmuseer vill bevara inte bara miljön utan 
även yrkeskunnandet. I vissa fall har det lett till konflikter mellan de som vill 
bruka industrimiljön, köra maskinerna o.s.v. och de som anser att bevarande 
innebär att man inte ska slita på maskinerna.73 I dag talas det om att bruka
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kulturarvet. Det är givetvis inte enbart industrimiljöer som avses, men brukan
det kan ofta få en mer konkret innebörd i industrimiljöer.

Förändringar och tillbyggnader berättar om hur tillverkningen har ändrats 
och ny utrustning införskaffats. Istället för det ”intakta” och ”välbevarade” är 
de tolkningsbara förändringarna betydelsefulla. En helt oförändrad industri
miljö är värdefull just genom sin ursprunglighet, men som industrihistorisk 
källa till kunskap kan förändringar ge mer än det som är ”intakt”. De två för
hållningssätten kan hamna i konflikt med varandra. Enligt denna genomgång av 
inventeringar av industriområden och verkstadsmiljöer förefaller den traditio
nella antikvariska synen och viljan att söka det ursprungliga vara förhärskande. 
Någon positiv syn på förändringar som källvärde är svår att upptäcka i materia
let. Det är också uppenbart att det som behandlas och bedöms främst är de 
byggnads- och arkitekturhistoriska aspekterna, medan funktionen, den maski
nella utrustningen och sambandet mellan olika byggnader ges mindre utrymme.

Industriminnen hänger också ofta samman i stora system där olika indu
strier och kommunikationer ingår. Förmedlingen av hur dessa system hänger 
samman och hur de har bildats är viktiga delar av det som urskiljs som industri- 
historiskt kulturvärde.74 Det gäller förstås även verkstadsindustrin.

Verkstadsindustrin och kulturmiljövården
Detta kapitel har hittills handlat mer om industriminnen och industriminnes
vård generellt än om verkstadsindustrin specifikt. Vi har sett hur antalet inven
teringar som behandlar industrimiljöer successivt har ökat och att industri- 
minnen har blivit en del av kulturmiljövårdens arbetsfält. Det som utgör indu
strimiljöers kulturhistoriska värde har också diskuterats i olika sammanhang 
och hänger samman med diskussionerna om vad det kulturhistoriska värdet 
består av.

Vi har kunnat konstatera att verkstadsindustrin intar en blygsam plats i de 
tryckta inventeringsrapporterna. Det finns ingen branschinventering, verkstä
derna ses inte som karakteristiska för någon region och det är heller inte någon 
stor mängd verkstäder som tas med. Endast två rapporter ägnas helt åt ett verk
stadsföretag, båda behandlar Kalmar-Hernöverken i Härnösand.75

Med tanke på att verkstadsindustrin under nästan hela 1900-talet har varit 
den största industrigrenen, att många människor har arbetet där och att det har 
funnits verkstadsföretag i så gott som varje ort kan detta ointresse från kul
turmiljövårdens sida tyckas märkligt. En trolig förklaring är just branschens 
”vanlighet”, i och med att den har funnits överallt är den heller inte karakteris
tisk någonstans. Som bransch har den heller aldrig varit hotad.

Många verkstadsanläggningar har förändrats successivt, även de som rym
mer äldre byggnader har byggts till och byggts om och därmed ofta tillmätts ett 
lägre kulturhistoriskt värde. I och med att kulturmiljövården oftast inte behand
lar de mest närliggande decennierna och många verkstäder har uppförts under 
andra hälften av 1900-talet har de inte uppmärksammats. Men härvidlag är 
skillnaden stor mellan olika län. I inventeringsrapporter från Västra Götalands
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län och i Stockholms län förekommer ett förhållandevis stort antal verkstäder 
från andra hälften av 1900-talet medan endast enstaka yngre verkstäder nämns i 
andra län. Det förekommer många verkstadsindustrier från sekelskiftet och första 
hälften av 1900-talet. Äldre verkstäder har oftare uppmärksammats än yngre.

Skillnaden mellan antalet inventerade verkstäder i olika län är överlag stor.76 
Inventeringsrapporterna från Västra Götalands och Stockholms län toppar med 
76 respektive 38 verkstäder, följd av Jönköpings län med 16 och Blekinge län 
och Gävleborgs län med 9 respektive 8 verkstäder. De övriga har endast redovi
sat enstaka verkstäder och 8 län har inte tagit med någon verkstad alls. Förkla
ringen till detta hänger sannolikt samman med antalet inventeringar som har 
gjorts över huvudtaget. Det föreligger inget tydligt samband mellan förekom
sten av verkstadsindustrier i länet och antalet inventeringar, möjligen med un
dantag av Stockholms län där antalet verkstadsindustrier har varit stort, som vi 
såg i den inledande historiken.

Det är svårt att se någon tydlig trend i vilket år som verkstadsindustrin har 
inventerats. I och med att urvalet är så litet får varje enskild inventeringsrapport 
stort genomslag.

Ser vi på verkstadsindustrin i det tidigare omtalade industriminnesregistret 
och den länsvisa fördelningen av uppmärksammade verkstäder får vi följande 
fördelning (se tabell till höger).

Tabellen har tagit in uppgifter fram till halvårsskiftet 1997. Som tidigare 
påtalas finns en del otydligheter i
detta register. Det material som upp
gifterna har hämtats ifrån är av olika

Län Miljöer Byggnader 
i miljöer

Enstaka
byggnader

karaktär och har olika ålder. Det kan AB 44 143 155

således ha skett flera förändringar C 4 4 10

som inte finns med i materialet. Det D 21 39 49

är också möjligt att samma anlägg- E 8 42 42

ning förekommer flera gånger. Vi- F 9 34 47

dare kan posterna rymma såväl pro- G 3 5 6

duktionslokaler, bostäder som andra H 8 17 115

byggnader utan att detta tydligt 1 1 1 4

framgår. K 3 35 36

Nästa kapitel ska helt ägnas verk- M 16 30 49

stadsindustrin i och med att diskus- N 7 31 47

sionen utgår från de verkstadsan- 0 63 219 257

läggningar som översiktligt doku- S 8 31 32

menterats. T 2 25 27

U 10 23 25

w 8 25 30

X 8 9 18

Y 2 4 4

Verkstadsindustrier i Riksantikvarieämbetets z 2 10 10

industriminnesregister. AC 1 3 3

Källa: Riksantikvarieämbetets industriminnesregister. BD 7 2 2
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Verkstadsindustrier 2000

Det tidigare avsnittet behandlade tryckta inventeringar av industrimiljöer från 
de tre senaste decennierna. De sattes in i en ram där kulturhistoriskt och indu- 
strihistoriskt värde diskuterades. Den text som följer utgår från korta besök vid 
ett antal verkstadsmiljöer. Verkstäderna i Stockholm besöktes under en dag och 
besöken vid de tre andra varade i ca en halv dag. Syftet med detta är att utifrån 
konkreta miljöer diskutera hur inventeringar och dokumentationer har gjorts 
och huruvida det finns andra sätt att arbeta på. Syftet är inte att presentera den 
ultimata inventeringsmetoden, utan i stället att diskutera vilka frågor som ställs 
i inventeringen och det tillvägagångssätt som man väljer att använda sig av.

Urvalet är inte representativt, men syftar till att exemplifiera verkstadsföre
tag av olika ålder och storlek i skilda delar av landet. Flera av dem har invente
rats tidigare, några av dem finns beskrivna i tryckta rapporter, en inventering 
har inte tryckts och en verkstad har överhuvudtaget inte uppmärksammats av 
kulturmiljövården. Genom att gå tillbaka till verkstäder som har inventerats 
tidigare går det dels att se om det finns belägg för de slutsatser som genom
gången av de tryckta inventeringarna har gett, dels se vad som har hänt sedan 
inventeringarna genomfördes - vilken betydelse värderingar och bevarande
förslag har haft.

De tidigare inventerade verkstäderna har alla studerats under slutet av 1970- 
talet. De verkstadsföretag som nu har besökts är:

• Nio verkstäder som finns med i inventeringen av industrier i Stockholms 
innerstad 1979

• Svedala-Arbrå i Skåne, inventerad 1979
• Valmet, tidigare Sunds bruk, utanför Sundsvall, inventerad 1978
• Rydverken i Ryd i södra Småland, inte inventerad tidigare
Dessa företag skiljer sig åt på flera sätt. Bland Stockholmsföretagen finns ett 

Par stora, äldre industrier som LM Ericsson, Electrolux och även flera större 
företag. Bland dessa finns även det som återstår av Owens verkstad, den som 
ofta anges som Sveriges första verkstadsföretag, från tidigt 1800-tal. Andra an
läggningar är yngre; yngst är Rydverken vars äldsta del uppfördes 1970. Flera 
av dem består av byggnader från skilda perioder.
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Verkstadsindustrier i Stockholm
Avsnitten om Stockholms verkstadsindustrier skiljer sig från de andra fält
arbetena i och med att det är flera verkstäder som behandlas. Anläggningarna 
skiljer sig också från de övriga genom att ingen av dem idag innehåller den 
funktion de byggdes för. De nio verkstadsföretagen utgörs av dem som tillmät
tes kultur- och/eller industrihistoriskt värde i den inventering som Stockholms 
stadsmuseum, fastighetskontor och stadsbyggnadskontor genomförde 1977- 
1979. Som tidigare påpekats var denna inventering en byggnadsinventering, 
även om den maskinella utrustningen i några fall togs upp. I den rapport som 
några år senare gavs ut och som utförligare behandlade de industrier som be
dömdes vara extra värdefulla, Värdefulla industrimiljöer i Stockholm (1983), 
presenterades miljöerna och den verksamhet som bedrivits där utförligare och 
de sattes också in i ett större industrihistoriskt sammanhang.

I högre utsträckning än i de andra fallen har uppgiften i Stockholm varit att 
se vad som har hänt sedan inventeringen utfördes och om den värdering som 
gjordes då har haft någon betydelse för de förändringar som har skett sedan 
dess. Eftersom inte någon av dessa miljöer idag används för verkstadsproduk
tion faller beskrivningar av tillverkning, arbetsorganisation och maskinell ut
rustning bort. I flera fall hade funktionen förändrats redan när den första inven
teringen gjordes. Den enda anläggning som då fortfarande hade samma funk
tion som när den byggdes var Electrolux-fabriken på Lilla Essingen.

Till skillnad från de andra verkstadsindustrier som behandlas i detta kapitel 
har de handlingar, yttranden och remisser, som Stockholms stadsmuseum läm
nat i samband med att verkstadsmiljöerna har varit aktuella för ombyggnad, 
rivning eller annan förändring studerats. Syftet med detta har varit att se hur 
kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde har använts i argumentationen och 
om det går att se någon förändring över tid; om kulturmiljövårdens argumenta
tion haft några effekter för hanteringen av förändringar i miljöerna.

Nio verkstadsanläggningar
De nio verkstadsanläggningarna i Stockholm besöktes i juni 2000. Det är nio 
anläggningar av varierande storlek och ålder. De äldsta byggnaderna i invente
ringen är bebyggelsen från 1700-talets andra hälft som vid början av 1800-talet 
användes av Owens verkstad (se s. 11) och senare av Kungl. Myntverket. I bör
jan av 1970-talet flyttade myntverket från området. Den näst äldsta bebyggelsen 
är Ludvigsbergs mekaniska verkstad på Södermalm vars äldsta delar är från 
mitten av 1800-talet. Under större delen av 1900-talet användes det av 
Münchenbryggeriet. Den planerade rivningen av anläggningen väckte starka 
protester som resulterade i att bryggeriet och verkstaden bevarades och byggdes 
om till bl.a. kontor, utbildning och samlingssalar.

De flesta inventerade verkstäder är uppförda vid sekelskiftet. Ahréns meka
niska verkstad etablerade sig vid sekelskiftet 1900 i kv. Dykaren, på Kungshol
men där den fanns kvar fram till 1960. Därefter övertog andra företag lokalerna 
och flera ombyggnader har skett. Ett gjuteri har rivits och ersatts med ett nytt
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Electrolux anläggning har byggts ut i etapper, den äldsta byggnaden är från 1907. År 1916 upp

fördes tre verkstadsbyggnader, två av dem ses här. Ca tio år senare byggdes ett nytt gjuteri. En 

brand på 1930-talet förstörde den ena av verkstadsbyggnaderna från 1916. Den byggdes 

emellertid upp på nytt och samtidigt fördubblades gjuteriets yta genom en tillbyggnad och ett 

nytt centrallaboratorium. Under efterkrigstiden uppfördes ett nytt laboratorium, ett kontorshus 

och en matsalsbyggnad (Foto Eva Dahlström 2000).

kontorshus 1983. Den första verkstadsbyggnaden för AB Centrator, också belä
get på Kungsholmen, byggdes 1897. Senare köptes fastigheten av AB Pump
separator som tillverkade separatorer. År 1928 flyttades verksamheten och fas
tigheten övertogs 1931 av Ab Industricentralen som hyrde ut till olika industri
företag. Ytterligare ett sekelskiftesföretag var tillverkaren av primuskök, Pri
mus, på Kungsgatan på Kungsholmen. Under 1920- och 30-talet användes loka
lerna av olika verkstadsföretag. Mellan 1937 och 1983 låg Ny Dags tidnings- 
tryckeri i fastigheten. I kvarteret Fiskaren mindre på Södermalm anlade Telever
ket en verkstad vid sekelskiftet, vars lokaler övertogs av instrumenttiIIverkaren 
Stille-Werner 1913. De fanns kvar i området fram till början av 1980-talet. 
Dessa företag var relativt små, men det finns också betydligt större anlägg
ningar.

Till de stora verkstadsanläggningarna hör Electroluxfabriken på lilla Ess
ingen som har funnits i områden sedan 1908. Vid tiden för stadsmuseets inven
tering 1979 var verksamheten i full gång med 1 300 anställda. Ett annat storfö
retag är LM Ericsson som från 1896 etablerades sig i kvarteret Taktäckaren 2 i 
Vasastan. LM Ericsson var kvar i kvarteret fram till 1935 då man flyttade ut till 
den nya anläggningen i Midsommarkransen. Därefter har anläggningen använts 
s°m hantverkshus och industrihotell, bl.a. har där funnits ett par mekaniska 
verkstäder. En tredje stor anläggning var Luth & Roséns verkstad invid Södra
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Station. Verksamhet bedrevs i området fram till mitten av 1960-talet och däref
ter användes lokalerna för olika industrier, lager och kontor fram till dess att 
Södra stationsområdet bebyggdes med bostäder.

I dag
Sommaren 2000 fanns inte någon verkstadsindustri kvar i dessa miljöer, med 
undantag av en mindre verkstad i f.d. LM Ericsson lokaler som dock var upp
sagd. Electroluxområdet byggs om för bostäder och två äldre verkstadsbygg
nader från 1910-talet och ett gjuteri från 1930-talet samt två kontorshus kom
mer att bevaras och byggas om till bostäder och andra ändamål. Området för
tätas med ett tjugotal nya huskroppar och förändras således kraftigt. Det är 
uppenbart att byggherren, JM Bygg, inte har strävat efter att bevara områdets 
industrihistoria. I den broschyr som presenterar området nämns inte den indu
striella verksamheten utan i stället karakteriseras Lilla Essingen som ”en skär- 
gårdsidyll mitt i stan.”1

Flera anläggningar har byggts om för helt nya ändamål. Bebyggelsen som 
tidigare användes av Stille-Werner rymmer kontor och en läkarmottagning. Två

Luth & Roséns verkstadsanläggning. De första byggnaderna uppfördes 1896-1897. Efter några 

år byggdes ytterligare en verkstad och en smedja och ytterligare senare ett modellmagasin. Ett 

gjuteri, en maskinhall, en verkstad och ett ångpannehus byggdes under de följande åren. 1916 

byggdes ett gjuteriet om och man uppförde ett nytt magasin och ett nytt kontor (Stockholms 

stadsmuseum 1980).
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Arehns mekaniska verkstad. Det finns idag inga installationer eller utrustning kvar som förklarar 

vad byggnaderna har använts till. Gården har försetts med trädgårdsmöbler och springbrunn 

(Foto Eva Dahlström 2000).

hus från 1930-talet är rivna och där de stod finns nu parkering och en trädgård 
med pergola. En nytt trapphus från 1980-talet förbinder de två äldre husen. I de 
lokaler där Arehns verkstad låg är de flesta lokalerna helt kontoriserade och det 
är svårt att uppfatta att där en gång har funnits en mekanisk verkstad. På mot
svarande sätt har Kungl. Myntets anläggning i dag snarare karaktären av ett 
parkområde än en industri (se bild s. 71). Byggnaderna är totalt ombyggda och 
används av bl.a. Lekmiljörådet, Stockholms spårvägars musikkår och Unicef.

Primus lokaler på Kungsholmen är mindre ombyggda och där finns en el- 
firma, en pocketbokdistri butör samt kontor och samlingslokaler för Vänster
partiet. En del installationer som en mindre travers finns kvar, sannolikt från 
tryckeritiden. Ett av verkstadshusen förefaller vara mer kontoriserat. En skor
sten som finns med på foton i inventeringsrapporterna 1979 och 1983 har rivits, 
men i övrigt har inga större förändringar ägt rum. Ludvigsbergs verkstad har 
också fått en helt ny funktion och större delen av anläggningen används som 
samlings- och konferenslokal. Det äldsta gjuteriet och verkstaden från 1840- 
talet och 1874 används av ett snickeri och en elgrossistfirma medan en konsult
firma huserar i disponentvillan. Exteriört har inga större förändringar skett. 
Interiörerna är också relativt välbevarade även om de har renoverats och piffats 
upp under senare år (se bild s. 72). Industrikaraktären finns bevarad i planlös
ning och i byggnadens konstruktion.

Sommaren 2000 förekom fortfarande en del industriell verksamhet. I
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Kv. Trumman idag och det som återstår av Luth & Rosens verkstad (Foto Eva Dahlström 2000)

Centrators tidigare fastigheter på Kungsholmen fanns flera företag, dock ingen 
verkstad. Fastigheten var utbjuden till försäljning. Exteriört förefaller inga för
ändringar ha ägt rum jämfört med de bilder som återges i rapporterna från tiden 
då inventeringen gjordes, men det finns inga tydliga spår efter verkstadsindustri. 
I LM Ericssons anläggning i Vasastan fanns i juni 2000 en mekanisk verkstad; 
bland övriga hyresgäster märktes bl.a. en stämpelfabrik, en bilmekaniker samt 
ett antal arkitekt-, reklam- och designbyråer. Samtliga hyresgäster var uppsagda 
och det förelåg ett förslag om att bygga om husen, främst för kontor. I förslaget 
ingick också rivning av byggnaden i hörnet Döbelnsgatan - Kungstensgatan, 
överglasning av gården och rekonstruktion av fasaden mot Tulegatan.

Den största förändringen har skett vid Luth & Rosén på Södermalm. Under 
andra hälften av 1980-talet påbörjades omdaningen av Södra stationsområdet 
till bostadsområde, vilket innebar att flera industribyggnader revs. Större delen 
av verkstäderna från 1896-1897 och 1906-1909 står kvar medan maskinhallen 
endast finns bevarad i form av dess norra fasad, som har byggts in i ett nytt, 
större hus. De byggnader som bevarats används i dag till kontor, gym och en 
Konsumbutik. Ombyggnaden är genomgripande och det går inte att finna några 
spår av verkstadsproduktionen.
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Verkstadsområdena i kulturmiljövården
Inventeringarna
I inventeringen från 1979 anges byggnadernas funktion, antal våningar, mate
rial, färg, byggnadsår, arkitekt, byggherre, byggmästare samt i de fall där det är 
aktuellt ombyggnadsår, vad som har gjorts och vem som har ritat ombyggna
den. Det är således en ren byggnadsinventering och det är framförallt fasaderna 
och byggnadernas utformning som behandlas.

Samtliga områdena tillmäts ett särskilt industrihistoriskt och kulturhisto
riskt värde. Men vad det industrihistoriska värdet består av är svårt att förstå 
utifrån de uppgifter som lämnas i inventeringsrapporten. Ett undantag utgör 
bedömningen att Stille-Werners anläggning som motiveras med att där finns en 
lång obruten finmekanisk verksamhet i relativt oförändrade lokaler. Där be
skrivs också interiören i verkstadsbyggnaden från 1895 och en supportersvarv 
från 1892 med remdrift omtalas. Det är ett av de få tillfällen då verkstadsinte- 
riören och maskiner nämns, i regel beskrivs inte interiörerna eller hur arbetet 
var organiserat. I många fall beror det sannolikt på att någon maskinell utrust
ning inte längre finns kvar. I f.d. Arehns verkstad uppges att en del äldre maski
nell utrustning fanns kvar, men det framgår inte var den stod eller till vad de 
användes.

Någon historik över företagen finns i regel inte och de sätts heller inte in i 
någon social eller ekonomisk kontext. Inventeringen syftade heller inte till nå
gonting annat än att inventera bebyggelsen (se s. 46).

De företag som finns med i den fördjupade inventeringen Värdefulla Indu
strimiljöer i Stockholm från 1983 beskrivs utförligare. Det är emellertid bygg
naderna som ägnas det största intresset, följt av företagets historia och tillverk
ningen. Utrustning och hur många som har arbetet vid företaget behandlas säl
lan. Det är således fortfarande bebyggelsen som uppmärksammas mest, men det 
ges utförligare förklaringar till vari det industrihistoriska värdet ligger.

I denna rapport ges också förslag till skyddsföreskrifter och dessa gäller i 
regel fasader och fönster. I de fall där en industriell tillverkning alltjämt pågår 
påtalas den kulturhistoriska betydelsen av att den får fortsätta.

Det är framförallt den ursprungliga verksamheten som beskrivs. T.ex. be
skrivs LM Ericssons historia utförligt, men den verksamhet som bedrevs i kvar
ter vid slutet av 1970- och början av 1980-talen redovisas inte, även om man får 
en uppfattning om den av det rika bildmaterial som ingår i inventeringen. För 
verkstadsanläggningen uppförd för Centrator förefaller det kulturhistoriska och 
det industrihistoriska värdet helt anknyta till den tid som Pump-Separator hade 
byggnaderna, enligt inventeringsrapporten. De senare industriernas påverkan 
på miljön diskuteras inte. Den senare verksamheten och dess tillverkning, vilken 
utrustning som användes etc. beskrivs heller inte. Ett undantag är emellertid 
beskrivningen av tryckeriverksamheten i f.d. Primus anläggning och dess maski
nella utrustning.

Primus jämförs också med annan verkstadsindustri när fastigheten sägs ex
emplifiera sekelskiftets mindre verkstadsföretag. Även Luth & Roséns anlägg
ning sätts in i ett industrihistoriskt sammanhang. Man sammanfattar med att
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säga att anläggningen utgör en omistlig del av innerstadens bebyggelse: ”Som 
den enda bevarade större verkstadsanläggningen i Stockholm är bebyggelsen i 
Trumman unik.”2 Man anser att anläggningen uppfyller kraven för byggnads- 
minne, med undantag några förrådsbyggnader från 1940- och 1960-talen. An
läggningarna jämförs för övrigt sällan med andra mekaniska verkstäder och 
man talar heller inte om de andra industrierna som har funnits i staden eller i 
stadsdelen och eventuella samband mellan dem. Dagens kommunikationer an
förs när möjlig framtida användning diskuteras, men hur kommunikationerna 
tedde sig under 1900-talets början anges inte.

Klassificeringskartan
Stockholms stadsmuseum har värderat all bebyggelse i Stockholm uppförd före 
1960 i fyra klasser: bebyggelse vars kulturhistoriska värde anses vara av bygg- 
nadsminnesklass, bebyggelse som bedöms vara särskilt värdefull, bebyggelse av 
positiv betydelse för stadsbilden och/eller visst kulturhistoriskt värde samt be
byggelse som inte går att hänföra till de ovanstående kategorierna.3 De flesta 
verkstadsanläggningarna har bedömts vara särskilt värdefulla utifrån historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I inventeringen 1979 
ansågs Kungliga myntet, Stille-Werner, Luth & Roséns samt Ludvigsbergs verk
stad vara av byggnadsminnesklass. I klassificeringskartan från 1995 har de 
byggnader som finns kvar av Luth & Roséns anläggning inte getts den högsta 
värderingen, sannolikt beroende på att stora delar av anläggningen har rivits.

Ärenden
De 20 år som har gått sedan inventeringarna gjordes har inneburit stora föränd
ringar i Stockholms stadsbild; även de nio verkstadsanläggningar som omtalas 
här har berörts. Eftersom de har tillmätts ett kulturhistoriskt värde har stads
museet varit remissinstans i bygglovsärenden och vi kan där följa hur de har 
hänvisat till inventeringarna.

Genomgående tillmäts yngre och senare tillkommen bebyggelse ett lägre kul
turhistoriskt värde än den äldre och ursprungliga, i inventeringarna såväl som i 
yttrandena. T.ex. hade stadsmuseet 1980 inget att erinra mot att två byggnader 
från mitten av 1900-talet för Stille-Werner revs i samband med en ombyggnad 
då de ansågs sakna antikvariskt värde.4 Men man betonade vikten av att man 
även efter ombyggnaden kan uppleva karaktären av äldre industrifastighet.

Inte heller ses de senare tillskotten som värdefulla. Det visar t.ex. rivnings
lovet på Primusanläggningens skorsten från 1947. Den är sekundär och tillmäts 
därför inget värde trots att den visar att det ännu under efterkrigstiden fanns 
småskalig industriell produktion i innerstaden.5 Beträffande ombyggnaden av 
Kungliga Myntet för Regionmusiken 1986 sägs att lokalerna har nyttjas för 
verkstadslokaler och därför inte innehåller mycket av äldre snickeriinredning.6 
Vilka spår av verkstadstillverkningen som fanns kvar anges inte och de uppfat
tas inte som någonting värdefullt. I samma ärende beklagar stadsmuseet också 
att den äldre karaktären går förlorad när en förrådsbyggnad byggs om så att 
dess karaktär försvinner. Att också en del som gör anläggningen mer begriplig
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och hel som produktionsmiljö därmed försvinner påtalas inte.7 Området före
faller således inte ha värderats som en industrimiljö utan som en äldre byggd 
miljö. Det industrihistoriska värdet, vad som har tillverkats, hur de olika bygg
naderna har använts och hur produktionens förändringar har påverkat bebyg
gelsen diskuteras mycket kort eller inte alls. Det som gör området till byggnads- 
minne verkar vara bebyggelsens höga ålder och sammansatta karaktär. Det är 
endast den äldre industrihistorien som tas upp. Vad som har hänt efter 1850 då 
Myntverket förläde sin verksamhet till området och uppförde nya byggnader 
redovisas inte, trots att de 110 åren bör ha satt intressanta spår i miljön och 
kunnat berätta om en Stockholmsindustri med lång historia.

Även vid Electrolux tillmättes de äldsta byggnaderna ett högre värde än de 
yngre. År 1996 avslog stadsmuseet en rivningsansökan gällande gjuteriet från 
1920-talet, beträffande byggnaden från 1907 sägs att man ”ser helst att byggna
den bevaras”, men man har ingenting att erinra mot att två av byggnaderna från 
efterkrigstiden rivs.8 I detta remissvar sägs emellertid att Electrolux område har 
ett ”synnerligen stort kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde” och att ”an
läggningen illustrerar industrins utveckling under 1900-talet och tillhör ett fåtal 
betydande anläggningar som fortfarande finns bevarade i Stockholm.”9 Klassi
ficeringen förefaller emellertid vara helt baserad på byggnadshistoriska och 
arkitekturhistoriska kriterier. I remissvaret från 1999 finns en kontext angiven i 
högre grad än tidigare. Argumentationen mot de förslag som stadsmuseet inte 
anser vara acceptabla är i första hand byggnadshistoria, men det ges också en 
företagshistorik som motiverar vari det industrihistoriska värdet ligger.

SmTFw w Ä £ . j M Å BM '''Å8m / ' -> \ \ ;

Kungliga Myntet i dag (Foto Eva Dahlström 2000).
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I Ludvigsbergs verkstadsbyggnad från 1860-talet har man medvetet valt att lyfta fram industri

karaktären, samtidigt som parkettgolv och balkonger är nya inslag som är främmande i miljön 

(Foto Eva Dahlström 1997).

I stadsmuseets yttranden från de senaste åren framhålls industrikaraktären 
tydligt och att den hänger samman med den funktion som byggnaderna har. 
Som vi såg ovan påtalades redan i inventeringarna vikten av att en industriell 
tillverkning fortsätter i anläggningen, men även byggnadernas industrikaraktär 
försvaras. Det framkommer i stadsmuseets yttrande angående förslag om om
byggnad av Ludvigsbergs verkstadsbyggnader till konferens- och festlokal.10 
Den föreslagna ombyggnaden av LM Ericssons anläggning är ett pågående 
ärende där inga beslut ännu är fattade. Stadsmuseet har motsatt sig rivningen av 
huset i hörnet Döbelnsgatan - Kungstensgatan och överglasningen av gården.I 11 
I museets yttrande framhålls vikten av att industrikaraktären bevaras. Man 
påtalar också vikten av att den industriella verksamheten kan fortgå, som ett 
sätt att bevara industrikaraktären, men motsätter sig inte en viss kontors- 
användning.

Att ett högt kulturhistoriskt värde och stadsmuseets yttranden inte alltid har 
haft effekt visar rivningarna vid Luth & Rosén. Stadsmuseet fick 1986 yttra sig
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om rivningsansökan och avstyrkte bestämt rivningen av bebyggelsen med hän
visning till inventeringens resultat.12 Trots det starka avståndstagandet gick 
byggnadsnämnden uppenbarligen inte på stadsmuseets linje utan byggnaderna 
revs. Andra handlingar än stadsmuseets rörande rivningen av bebyggelsen i 
Trumman har inte studerats. Vi kan endast konstatera att byggnaderna revs 
trots att stadsmuseet starkt motsatte sig detta.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att Stockholms stadsmuseums arbete med indu
strimiljöer, både beträffande inventeringar och i handläggning av ärenden, i för
sta hand behandlar och bedömer industrierna som byggnader utifrån arkitek
tur- och byggnadshistoriska kriterier. Ett undantag från detta är den i förra ka
pitlet nämnda rapporten om Hammarby sjöstad som till stor del också anlägger 
ett etnologiskt perspektiv (se s. 53f.).

När redovisningen i så stor utsträckning handlar om byggnaderna blir det i 
vissa fall problematiskt när man i argumentationen för fram det industrihis
toriska värdet, utan att redogöra för vari det ligger. Argumentet blir då lätt svagt 
och innehållslöst. Inventeringen från 1979 är en byggnadsinventering och ger 
sig heller inte ut för att vara någonting annat. Självfallet kan industribyggnader
na uppmärksammas just som byggnader och uppskattas för sina byggnads- och 
arkitekturhistoriska kvalitéer. När industrihistoriskt värde framhålls är det 
dock önskvärt att det redogörs för de företeelser som hänger samman med den 
industriella verksamheten.

De ärenden som berör industrimiljöer, liksom andra byggda miljöer, hand
läggs av museet byggnadshistoriska enhet. Den är stadens expertorgan när det 
gäller bebyggelsens kulturhistoriska värde, och det är därför inte förvånande att 
tonvikten i så stor utsträckning läggs vid byggnaderna. En inventering av bebyg
gelsen kan tjäna vidare syften och utgöra underlag för en diskussion om hur 
mycket man kan förstå av hur tillverkningen gått till när endast byggnadskrop
pen finns kvar.

Även de inventeringar som har gjorts vid de verkstäder vi härnäst ska stu
dera har främst behandlat byggnaderna.

Svedala-Arbrå
Historik
Ar 1882 anlades en verkstad med ett gjuteri i Svedala av Åbjörn Andersson och 
P Hansson. Fram till 1960 hette företaget Åbjörn Anderssons mekaniska verk
stad. Tillverkningen bestod till en början främst av jordbruksredskap av olika 
slag. Efter tio år blev företaget aktiebolag och P Hansson lämnade firman.13 
Ungefär samtidigt anställdes ingenjören Nils Fredriksson. Han fick stor bety
delse för utvecklingen av verkstaden och konstruerade flera av de maskiner som 
tillverkades där. Under 1900-talets första decennier utvecklades företaget 
snabbt. Exporten var viktigt och Ryssland utgjorde en så stor kund att företaget 
under en period hade kontor i Moskva.
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Vid denna tid satsade Åbjörn Anderssons verkstad alltmer på stenkrossar och 
maskiner för tegelindustrin. Bland annat uppfann Nils Fredriksson en automa
tisk elevator för tegelbruk som blev en stor framgång. Man utvecklade även 
grävmaskiner för tegelindustrin. Vid sidan av tegelbruksutrustningen produ
cerades också maskiner för vägarbeten, t.ex. vältar och hyvlar av olika slag. 
Fredriksson och företaget stödde också tillblivelsen av tegelbruksskolan och 
tegelbrukets försöksverksamhet i Svedala. Företaget bidrog med lån till egna
hem och vid 1920-talets slut uppfördes det så kallade personalhuset som inne
höll omklädningsrum med tvättmöjligheter och en matsal.

År 1963 gick företaget samman med Arbrå mekaniska verkstad AB och 
1970 bildades det gemensamma bolaget Svedala-Arbrå. Under andra hälften av 
1970-talet var Svedala-Arbrå ett dotterföretag till det amerikanska bolaget 
Allis-Chalmers. Under de senaste decennierna har flera koncernbildningar och 
förvärv av företag genomförts.'4 Vid 1980-talets början var antalet anställda ca 
550.

Verksamheten idag
Verkstaden i Svedala har hållit fast vid tillverkningen av stenkrossar samt ut
rustning för bygg- och anläggningsarbeten. Antalet anställda är idag ca 450 
stycken fördelade så att 150 arbetar med gjutning, 200 inom verkstadsdelen och 
100 på kontoret med konstruktion och administration.15 De flesta av dem är 
män. Man arbetar i skift och någon genomförd arbetscirkulation förekommer 
inte utan varje arbetare har en begränsad mängd arbetsuppgifter. Företaget har 
under senare år arbetat för att förbättra arbetsmiljön vid verkstads- och gjuteri- 
lokalerna, det har i första hand gällt att rena luften.

Tillverkningen består till största delen av maskiner för krossning, malning

Plan över området 2000 (Svedala Arbrå AB).
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och sortering av grus, sten och mineral. Man arbetar även med utrustning för 
bygg- och anläggning, anrikning, förädling och återvinning.

Dagens verksamhet äger rum på den plats där Abjörn Anderssson anlade sin 
verkstad 1882, men området har växt och nya byggnader har tillkommit. En del 
äldre delar av anläggningen har också rivits. Inom området finns representanter 
för olika skeden av företagets utveckling från den första verkstadsbyggnaden 
från 1882 till byggnaderna från andra hälften av 1990-talet, bl.a. gjuterier och 
förråd.

Företaget har en egen verkstadsutbildning som drivs tillsammans med kom
munens gymnasieskola. Vissa ämnen läses på gymnasieskolan, medan utbild
ningen i verkstadsteknik och den praktik som ingår är förlagt till Svedala- 
Arbrås verkstad. De som har godkänts vid verkstadsutbildning garanteras ar
bete vid företaget.

Enligt Uno Nilsson, som ansvarar för företagets fastigheter, är det många 
som har jobbat länge på Abjörn Anderssons/Svedala mekaniska verkstad och i 
synnerhet tidigare var det vanligt att flera generationer arbetade vid företaget. 
Nilsson menar att traditionen har varit viktig och tror att det kan vara ett skäl 
till att så stor andel av de äldre byggnaderna har bevarats och anpassats för den 
moderna produktionen, i stället för att ersättas med moderna verkstadslokaler. 
Det har också rått en anda av att man skall ta till vara och använda det som 
finns hellre än att bygga nytt.

Bebyggelsen
Den äldsta bevarade byggnaden (14) ligger i östra hörnet av området intill järn
vägen, vilken säkerligen var en viktig lokaliseringsfaktor för verkstaden.16 (Siff
rorna inom parantes hänvisar till planritningen s. 74.) När den 1882 togs i bruk

PROJEKT till NYBYGGNAD
AV GJUTERj q HEKANISK VERKSTAQ

STORA SVEDALA

Ritning av den första anläggningen i Svedala 1882 (Ur Aktiebolaget Åbjörn Andersson Svedala 

1882-1932: Minnesskrift [Göteborg 1932] fig. 78A s. 43).
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Verkstadsbyggnaderna från åren före sekelskiftet 1900. Den äldsta verkstadsbyggnaden i mitten 

med sadeltak, gjuteriet till vänster och maskinverkstaden från 1896 till höger. Längre till höger 

syns vattentornet som byggdes på 1920-talet (Foto Eva Dahlström 2000).

rymde den gjuteri, målarverkstad och lager samt kontor med bostad för Åbjörn 
Andersson och hans familj. Maskinverkstaden och en smedja fanns i en annan 
byggnad.

I slutet av 1880-talet och början av 1890-talet tillkom flera byggnader bl.a. 
byggdes ett gjuteriet ut och försågs med löpkran. År 1896 uppfördes en ny och 
större maskinverkstad med smedja (13). Den gavs sågtak och det installerades 
en travers som gick genom större delen av byggnaden.

De första åren togs kraften från en lokomobil. Efter några år togs emellertid 
en äldre 15 hkr ångmaskin i bruk. Den nya maskinverkstaden försågs också 
med en ny ångmaskin som gav 60 hkr och flera nya verktygsmaskiner köptes in. 
År 1904 fick företaget elektricitet för belysning och kraftförsörjning.

I takt med att verksamheten växte ökade också behovet av konstruktionsar
bete och administration. År 1900 togs ett nytt kontor i bruk, några år senare 
skedde en tillbyggnad för AB Malmö Folkbanks avdelningskontor.

1 början av 1900-talet uppfördes ett par nya byggnader, ett gjuteri (1) och ett 
plåtslageri (7), och man tog nya delar av tomten i anspråk. Maskinverkstaden 
(13) byggdes till så att en stor sammanhängande maskinverkstad uppstod.
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I början av 1900-talet byggdes ett nytt, större magasin vid järnvägen och längs med järnvägen 

byggdes mindre magasin. I alla dessa magasin kunde lastningen ske direkt på järnvägsvagnar 

(Foto Eva Dahlström 2000).

Transmissionsoverforingen ändrades. Tidigare hade den, som vanligen var fal
let, gått i taket, men nu lades den istället under golvet, på så sätt att löpkranarna 
kunde gå helt in över verktygsmaskinerna. Risken för olyckor minskade också 
genom detta arrangemang. Efter några år ersatte ett nytt tackjärnsgjuteri (2) det 
äldre (1) som istället byggdes om till stålgjuteri med en elektrisk smältugn. Det 
befintliga elnätet var emellertid inte tillräckligt starkt, varför en ny högspän- 
ningsledning och en transformatorstation tillkom (24).

Ar 1919 gjordes en generalplan för verkstadsområdet som ett försök att ord
na verksamheten mer rationellt istället för att som hittills varit fallet bygga till 
och bygga nytt där det för tillfället var mest lämpligt.

Under 1920-talet fortsatte byggnadsarbetena. Den äldsta gjuteribyggnaden 
(14) byggdes om och försågs med en ny del (10) som användes som verkstad. Ett 
vattentorn (11) som utgjorde ett led i ett system med vattenledningar och brand- 
Poster i verkstadsområdet byggdes i anslutning till verkstaden.

1900-talets första decennier kännetecknades således av en kraftig expansion 
av bebyggelsen vid verkstaden i Svedala.17 De följande decennierna satte inte 
lika tydliga avtryck. Byggverksamheten låg dock inte alldeles stilla. År 1930
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uppfördes det så kallade personalhuset som innehöll omklädningsrum och mat
sal. I dag används det som omklädningsrum, någon matsal finns inte längre på 
området.

Strax efter freden 1945 uppfördes en ny monteringshall (34a). På så sätt 
åstadkoms ytterligare en förlängning av den successivt utbyggda verkstaden. 
Även kontoret utvidgades (16).

Fram till 1950-talets början höll man sig till den sydöstra delen av det nuva-

PLAN KARTA
7 ET ÅBJÖRN 
FABRiKSOMRÅDE

PLAN KART A

Plankartor över verkstadsområdet 1904 och 1931 (Ur Aktiebolaget Åbjörn Andersson Svedala 

1882-1932: Minnesskrift [Göteborg 1932] fig. 81a s. 48 och fig 229a s. 54).
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rande området. Därefter togs nya delar av tomten i anspråk (se planskissen s. 
74). Då byggdes ett gjuteri, en skrotsax och ett gjuteriförråd. På så sätt urskilj
des gjuteridelen från verkstadsdelen. Men man fortsatte också att bygga vid 
verkstaden och 1963 byggdes en ny maskinverkstad och monteringsverkstad. 
Den låg i direkt anslutning till den tidigare verkstaden.

Nästa stora byggnadsarbeten ägde rum vid mitten på 1970-talet då ett nytt 
stålgjuteri, med nya stålugnar (54) byggdes. De äldre gjuterierna (1 och 2) bygg
des 1979 om till plåtslagerier. Samma år utvidgades också verkstäderna med en 
maskinverkstad och monteringshall (34b). Därefter dröjde det återigen ca 20 år 
innan några större byggnadsarbeten genomfördes.

Vid mitten av 1990-talet genomfördes flera nybyggen, ett nytt modellförråd 
med utrymme för vakuumformning av gjutformarna (56) byggdes intill gjuteriet 
från 1952 (44). Ett nytt centralförråd samt ett bränsle- och oljeförråd har också 
tillkommit under slutet av 1990-talet. Vid samma tid byggdes den plåtverkstad 
som inrättats i de äldre gjuterierna (1 och 2) om till mantelverkstad och tank
montering (1) samt till verkstad.

I dag planeras ett nytt modellförråd med jämn luftfuktighet och temperatur. 
Företaget äger också mark väster om det nuvarande verkstadsområdet. En 
framtida expansion av verksamheten är alltså möjlig, utan att man behöver 
lämna det område där de första verkstadsbyggnaderna uppfördes 1882.

Svedala-Arbrå karakteriseras således av en bebyggelse som tidsmässigt spän
ner från sekelskiftet 1900 till nästa sekelskifte och av ständiga ombyggnader av 
den befintliga bebyggelsen. Det största problemet med att använda de äldre lo
kalerna i en modern produktion uppges vara att de är för små och för låga för 
att passa dagens utrustning.

Efterkrigstidens bebyggelse vid Svedala. Stålgjuteriet från 1974 ligger till vänster. Till höger syns 

en del av den ca 20 år yngre byggnad som används som modellförråd och till vakuumformning 

av gjutformarna (Foto Eva Dahlström 2000).
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Svedala-Arbrå och kulturmiljövården
Bebyggelsen har idag inte något skydd, men enligt Nilsson diskuteras inom 
kommunen en byggnadsminnesförklaring av de äldre byggnaderna. Området 
ingår i kommunens bevarandeplan.

Företaget har kontakter med stadsbyggnadskontoret och stadsarkitekten och 
kontakterna upplevs som goda. Ar 1996 fick företaget kommunens bevaran
depris för sina insatser och för att de nya byggnaderna anpassades efter de äldre.

Förutom en inventering har kulturmiljövårdens institutioner inte intresserat 
sig för Svedala-Arbrå. Vid företaget har en del äldre arkivhandlingar och bilder 
sparats.

Regionmuseet i Skåne inventerade Svedala-Arbrå 1979.18 Byggnadernas ex
teriörer beskrivs noggrant och utförligt. Det ges också en mycket kort historik 
av företaget. Däremot nämns ingenting om interiörerna eller den maskinella 
utrustningen, i regel anges dock vad byggnaden används till i dag. Det görs 
också en värdering. Den äldsta verkstadsdelarna (14 och 13) ges den högsta 
värderingen eftersom de hänger samman med företagets äldsta historia och de 
är karakteristiska för äldre industriarkitektur. Man menar att dessa fabriks
byggnader bör betraktas som minnesmärken av stor lokalhistorisk betydelse. 
Kontoret (15) och verkstaden vid järnvägen (18) värderas något lägre - varför 
förklaras inte - och den övriga bebyggelsen hamnar i ytterligare en lägre klass.

Denna inventering är således en ren byggnadsinventering och beaktar inte 
hur produktionen har gått till, varken vid sekelskiftet eller senare, eller vilken 
maskinell utrustning som finns. Inte heller redovisas byggnadskonstruktionen 
utan det är endast fasadmaterielen som beskrivs. Det finns inte mycket som 
talar om att detta är en verkstadsanläggning utan den beskrivs som vilken annan 
byggnad som helst.

Vad säger oss Svedala-Arbrå?
Som genomgången ovan visar har verkstaden i Svedala successivt vuxit i omfatt
ning. Det område som verkstaden 1882 tog i anspråk är endast en bråkdel av 
dagens anläggning. Detta särskiljer inte Svedala-Arbrå från andra verkstadsfö
retag med en lång historia. Det speciella med denna verkstad är att man så 
tydligt kan se den stegvisa expansionen och att de ursprungliga lokalerna fortfa
rande används för industriell verksamhet.

Hur verkstadstekniken och arbetsförhållanden har förändrats under denna 
tid är däremot inte lika enkelt att förstå eftersom den maskinella utrustningen 
till största delen är modern och lokalerna har anpassats efter moderna arbets
miljöförhållanden. Men att analysera sambandet mellan byggnaderna och verk
stadstekniken vore en intressant uppgift.

Även exteriörerna visar industribyggandets förändring. De första byggna
derna är förhållandevis enkla med fönsteromfattningar och inläggningar i teglet 
som enda dekorationer. Kontoret, vars huvudfasad vetter mot järnvägen, upp
fördes i en detaljrik rundbågestil där kreneleringar, dekorativa blinderingar och 
ankarslut utgör en tydlig manifestation av företaget.

I de byggnader som uppfördes runt sekelskiftet 1900 känns flera av dessa
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Kontoret vars äldsta del har getts en detaljrik fasad mot järnvägen (Foto Eva Dahlström 2000).

Den senast upp

förda större bygg

naden, för monte

ring och vakuum

formning, vid 

Svedala-Arbrå från 

mitten av 1990-ta- 

let har fasader som 

svagt anknyter till 

den äldre bebygg

elsens rundbågar 

och blinderingar 

(Foto Eva Dahl

ström 2000).

stildrag igen. Stora rundbågiga fönster fanns t.ex. både i gjuterierna och i maga
sinen utmed järnvägen. Det är tydligt att de delar av verkstaden som vetter mot 
järnvägen har försetts med mer dekorativa detaljer. Mot samhället och Gjutare- 
gatan sträcker sig tegelbyggnaderna sida vid sida (se bild 74). Fasaden närmast 
den äldsta verkstaden präglas av de många skorstenarna som hörde till de här
dar som fanns i smedjan från 1896 och invid byggnaden intill reser sig vatten
tornet från 1928. Genomgående har tegel använts, vilket knappast förvånar 
med tanke på tegelindustrins stora betydelse för och direkta samarbete med 
Åbjörn Anderssons mekaniska verkstad. Även byggnaderna från det sena 1990- 
talet anknyter till den äldre bebyggelsen genom rundbågiga fönster och blinde
ringar. De har tegelfasader mot vägen, men aluminiumpanel på de sidor som 
vetter in mot verkstadsområdet.
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Genom att gå genom byggnaderna i Svedala rör man sig igenom nästan hundra år av verkstads

byggande. Från de runda gjutjärnkolonnerna och bjälklaget av trä i 1882 års verkstad, via fack- 

verkskonstruktioner och betong till 1990-talets byggnader av stål och plåt. 1. Verkstaden från 

1882. 2. Maskinverkstaden från 1896. 3. Gjuteriet från 1920-talet. 4. Monteringshallen från 

1990-talet (Foto Eva Dahlström 2000).

Av äldre produktionsutrustning eller fasta installationer så som ugnar och 
härdar finns ingenting kvar. Ett fåtal äldre verktygsmaskiner från mitten av 
1900-talet används fortfarande, men till största delen är utrustningen helt mo
dern. Den nuvarande produktionen går att följa från stålugnarna via gjuteriet, 
renseriet och vidare i de olika verkstäderna och monteringshallarna. Det är 
dock inte helt lätt att förstå hur byggnaderna hänger samman produktions- 
mässigt. Ett längre besök och en större arbetsinsats än vad som var möjligt inom 
ramen för detta arbete skulle dock tydligare kunna redovisa detta.

Det vore också värdefullt att ytterligare fokusera på förhållandet mellan den 
moderna produktionen och de äldre lokalerna som alltjämnt används och att 
analysera varför detta har varit möjligt här, när det inte har varit genomförbart 
på många andra ställen, t.ex. vid Sunds bruk i Sundsvall.
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Valmet, Sundsvall
Historik
Den första industriella verksamheten vid Sunds bruk utgjordes av den såg som 
anlades 1856. Knappt tio år senare fanns där även stångjärns- och manufaktur
smedja samt mekanisk verkstad.19 Vid årsskiftet 1875/1876 blev Sunds bruk 
aktiebolaget Sunds AB och verkstadstillverkningen fick större betydelse medan 
stångjärnssmidet minskade för att upphöra helt i början av 1880-talet. Verksta
den tillverkade bl.a. utrustning till de norrländska sågverken, men man anlade 
också ett varv och byggde ångfartyg. Dessutom ägde företaget skogar, sågverk 
och en sulfitfabrik. År 1908 bildades Sunds kraft AB och 1920 Sunds Rederi 
AB. Under 1900-talets början inriktade sig verkstadstillverkningen i Sunds bruk 
alltmer mot cellulosaindustrin som vid denna tid fick större betydelse i Sveriges 
näringsliv. Det fanns också planer på att utvidga varvet, men dessa planer full
följdes aldrig. Under första världskriget utvidgades tillverkningen med turbiner, 
buntverk till sorteringsverk och man byggde även stålbroar.

Liksom verkstadsindustrin i övrigt drabbade 1920-talets krisår Sunds AB 
och antalet anställda sjönk. År 1929 köptes Sunds AB och flera andra norrländ
ska skogsföretag av SCA. Strax efter drabbade den allmänna depressionen verk
staden. När tiderna blev bättre under andra hälften av 1930-talet satsade företa
get på nya former av tillverkning. Maskinverkstaden moderniserades och gju- 
teriet byggdes om. År 1944 slogs verkstäderna i Sunds bruk och Skönvik sam
man och successivt koncentrerades tillverkningen till Sunds bruk. Man tillver
kade barkningsmaskiner, massafilter och vibrationssilar. Vid slutet av 1940-ta- 
let fattades beslut om att inrikta verksamheten på utrustning för cellulosaindu
strin. Man knöt också nära kontakter med det amerikanska företaget Impco 
som var inriktat på blekning, tvättning och lagring inom cellulosaindustrin. 
Koncentrationen medförde att sågverksrörelsen i Sunds bruk lades ner. År 1955 
blev verkstaden ett självständigt dotterbolag inom SCA och fick namnet Sunds 
Verkstäder AB. Företaget hade då 325 anställda.

Sunds verkstäder AB beslutade att investera i nya byggnader och maskiner. 
En ny maskinverkstad med ny maskinpark togs i drift 1959 och några år senare 
stod även ett nytt kontor klart. År 1963 uppfördes en ny plåtverkstad och däri
genom kunde tillverkningen rationaliseras och tre år senare fortsatte utbyggna
den med montagehallar. Verkstadsytan, maskin-, montage- och plåtverkstäder 
omfattade ca 20 000 m2. Tillverkningen bestod av utrustning för hela cellulosa
tillverkningen från malning av flis till formning av massabalar och man fram
ställde såväl enstaka maskiner som projekterade hela fabriksanläggningar.

I början av 1960-talet började man tillverka formsprutmaskiner för plast för 
att bredda tillverkningen utanför cellulosaindustrin. Året därpå började man 
tillverka raffinörer och virvelrenare på licens från det amerikanska företaget 
Bauer Bros. Co. Sunds inriktades sig därmed även mot pappersindustrin. Under 
de följande åren förstärktes kompetensen och bredden genom förvärv av andra 
företag som tillverkade maskinutrustning för cellulosa- och plastindustrin. Fö
retaget växte och 1967 arbetade 750 personer vid Sunds AB. År 1968 tillverka
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des främst processmaskiner för cellulosa- pappers- och viskosindustrin. Företa
get bedrev även forsknings- och utvecklingsarbete med egna laboratorier.

Ar 1979 förvärvade Sunds AB Defibrator och Sunds Defibrator bildades. 
Man satsade allt mer på den internationella marknaden. Under 1980-talet anla- 
des ett nytt forsknings- och utvecklingscenter för fiberprocesser i Sunds bruk. 
Det uppfördes också ett kundservicecenter. Under detta decennium lanserades 
en ny generation raffinörer liksom ny kokeriteknik. Flera företag förvärvades 
vilket innebar att boardtillverkning och produktion av silplåtar och sildukar 
fördes in i företaget. År 1991 formerades Sunds Defibrator som ett dotterbolag 
i den finska Raumakoncernen. Produktutvecklingen inom syrgasblekning, spån- 
skivetillverkningen och boardindustrin fortsatte under 1990-talet.

Verksamheten idag
Verkstadsindustrin vid Sunds bruk har i dag ca 1 000 anställda, av dessa arbetar 
drygt hälften med konstruktion och administration, ca 300 arbetar i verkstaden 
och ca 200 med underhåll och reparation.20

Sedan 1999 ingår verksamheten som en del i företaget Valmet och ingår i 
Metsokoncernen. Det finska företaget Valmet tillverkar olika slag av utrustning 
för skogsindustrin. Den del av Valmet som ligger strax utanför Sundsvall fort
sätter i stort sett som tidigare. Som fördelningen av antalet anställda visar är den 
administrativa sidan stor. Även forsknings- och utvecklingsavdelningen är om
fattande. Verksamheten är uppdelad i tre områden: kemisk massa, mekanisk 
massa och board. Dessa områden har egen administration, tillverkning, försälj
ning osv.

Tillverkningens tre delar är dock inte tydligt åtskild i bebyggelsen utan 
produktionslokalerna utgör en sammanhängande byggnadskropp - även om 
olika delar är uppförda under olika tider. Mycket grovt löper tillverkningen från

Monterings- 

hallen vid 

Valmet i 

Sunds bruk. 

(Foto Eva 

Dahlström 

2000).
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Plan över verkstadsområdet (Foto Eva Dahlström 2000).

plåtslageriet i ena änden via maskinhallen, monteringen, måleriet och 
emballeringen i den andra änden. Transporterna inom verkstaden sker med 
hjälp av traverser och med truckar. Vid Sunds bruk finns inte något gjuteri utan 
materialet kommer i form av plåtar och valsar som skärs, formas och fogas 
samman med andra delar till färdiga produkter.

Tillverkningen fördelar sig på två områden: pressar samt raffinörer och min
dre maskiner. De mer komplicerade maskindelarna tillverkas vid Sunds bruk 
medan de enklare erhålls genom legotillverkning vid andra företag. All monte
ring sker vid verkstaden i Sunds bruk varifrån de sedan transporteras vidare till 
kunder. De största pressarna monteras inte ihop utan transporteras i delar. Pres- 
sarna görs i olika storleker och antalet varierar med ordertillgången. Under de 
senare åren har antalet varierat mellan 20 och 50 stycken och beställningar 
kommer från hela världen. Tillverkningstiden för en press är 4-6 månader. Ar
betet bedrivs i arbetslag om 3-4 personer som följer hela tillverkningen av en 
produkt. Till arbetslaget finns också kopplat administrativ personal.

Vid verkstaden bedrivs också en påbyggnadsutbildning för verkstadsmeka- 
niker som innebär teori varvad med praktisk utbildning och praktik vid verk
stadens olika delar. Flertalet av dem som har genomgått utbildningen erbjuds 
arbete vid företaget. Under det senaste året har emellertid intresset för verk- 
stadsteknisk utbildning varit så svagt att verksamheten i det närmaste varit ned- 
lagd.

Den maskinella utrustningen varierar i ålder. En del maskiner är 20-25 år 
gamla och köptes in i samband med expansionen under 1970-talet då verksta
den byggdes till och specialiseringen på massa-, pappers- och boardindustrin 
blev tydligare. Men det har också köpts in moderna maskiner under senare år 
bl.a. en svetsrobot och en fleroperationsmaskin.

Bebyggelsen
I dagens Sunds bruk är det inte uppenbart att industrin har rötter tillbaka till 
mitten av 1800-talet. Det man främst lägger märke till är den moderna pro-
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Valmet idag. Kontorsbyggnaden till vänster och produktionsområdet till höger. Längst till höger 

skymtar en nyligen upprustade äldre verkstadsbyggnad (Foto Eva Dahlström 2000).

De äldsta verkstadsbyggnaderna inom produktionsområdet (Foto Eva Dahlström 2000).
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Interiör från den äldre verkstadsbyggnaden som i dag används för verkstadsutbildnmg. Den

ursprungliga takkonstruktionen av trä döljs nästan helt av ett sentida innertak (Foto Eva

Dahlström 2000).

duktionsanläggningen och kontoret vilka båda har uppförts och byggts ut från 
1960-talet och fram till i dag. Under 1970-talet expanderade verkstaden med 
ytterligare en del så att själva verkstadsanläggningen sträcker sig 300 meter mel
lan Alnösundet och järnvägen. Vid mitten av 1980-talet uppfördes en bit bort 
från produktionsområdet ett servicecenter som reparerar och underhåller pro
dukter som tillverkats vid Sunds bruk. Vid samma tid byggdes också en ny 
godsmottagning, speditions- och vaktlokal. Det senaste tillskottet är en ny 
målarverkstad som började användas strax före sekelskiftet 2000.

Även kontorshuset byggdes till vid mitten av 1970-talet och har senare vuxit 
i tre etapper under 1980- och 1990-talen. Vid mitten av 1990-talet byggdes ett 
nytt laboratorium och utvecklingscenter och i anslutning till det uppfördes sam
tidigt en kontorsbyggnad.

Det finns dock en del äldre byggnader kvar på området. Verkstaden har suc
cessivt byggts ut från en äldre verkstadsbyggnad från sekelskiftet. I ena änden av 
området och längst bort från infarten ligger den byggnad som ursprungligen 
rymde en verkstad på bottenvåningen och kontor på övervåningen (nr 2 och 4 
på planen s. 85, se även bild s. 86). Det är i dag en grönputsad tegelbyggnad i två 
våningar. Fönstren var ursprungligen rundbågiga, men har ersatts med fyrkan-
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Verkstadsbyggnaden från 1958 och längre bort 1960-talets byggnader (Foto Eva Dahlström 

2000).

tiga bågar. Nu finns här bland annat personalrestaurang och byggnaden är helt 
förändrad så att det är svårt att uppfatta hur den en gång har använts. Bottenvå
ningen används alltjämnt i produktionen, men inte heller där ges några direkta 
ledtrådar till vilken tillverkning som en gång har ägt rum där. Idag tillverkas där 
mantelsektionen till valsarna bl.a. med hjälp av en svetsrobot från mitten av 
1990-talet. Byggnadens bärande konstruktionen består av nitade gjutjärns
pelare och trätak, som idag nästen helt döljs av ljudisoleringsskivor.

Intill ligger en annan äldre verkstadsbyggnad som idag används av Piku AB, 
den nyss omtalade verkstadsutbildningen (nr 4). Inte heller där finns några spår 
av hur den äldre tillverkningen har bedrivits, mer än den äldre verkstadsbygg
nadens storlek och utformning.

Den moderna verkstaden började byggas 1958 (nr 6-9). Byggnaden som har 
två våningar har byggts på med en kontorsdel. Den bärande konstruktionen är 
av betong. I dag används verkstadens bottenvåning för montering av raffinörer. 
På övervåningen fanns tidigare omklädningsrum, men idag är där rum för ut
bildning och datorsalar.

Därpå följer verkstadsbyggnaderna från 1963-1966 av betong med fönster
band på långsidorna (nr 10). Här bearbetas maskindelarna med hjälp av olika 
svarvar av varierande ålder och storlek, men även med hjälp av en fleropera- 
tionsmaskin som programmeras för att utföra flera moment i en följd.

I byggnaden från slutet av 1970-talet finns monteringen och därifrån lastas 
de färdiga maskinerna (nr 11).
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Verkstadsbyggnaden från 1970-talet helt byggd i betongelement, vilka på byggnadens nedre del 

har frilagd ballast (Foto Eva Dahlström 2000).

Maskinutrustningen består här främst av mindre verktygsmaskiner för mon
teringen. I samband med att denna byggnad uppfördes byggdes också verksta
den från 1963 samman med plåtverkstaden. Tidigare hade det funnits en öppen 
gård mellan dessa byggnader. I den hopbyggda delen fanns från början målar- 
verkstad och underhållsavdelning. Den senare flyttade vid mitten av 1980-talet 
till det då uppförda kundservicecentret. Målarverkstaden fanns kvar till slutet 
av 1990-talet då en ny uppfördes intill 1970-talsverkstaden eftersom det äldre 
måleriet inte uppfyllde dagens miljökrav. Den nya målarverkstaden är klädd 
med panel i aluminium.

Utanför produktionsområdet ligger ytterligare några äldre byggnader från 
brukstiden. En före detta verkstad används idag som snickeri (se bild s. 90). Den 
vitputsade byggnaden är nyligen renoverad och man förefaller mån om att be
hålla dess äldre karaktär och verkar måna om den på ett annat sätt än de äldre 
verkstadsbyggnaderna som ligger inne på verkstadsområdet. I närheten har en 
äldre transformatorstation bevarats.

Av de bostadshus som funnits finns endast två kvar. Den ursprungliga herr
gården brann ner på 1930-talet, men återuppbyggdes på liknande sätt och an
vänds idag som personalmatsal (tjänstemannamäss). Herrgårdens trädgård är 
också bevarad. En arbetarbostad finns också kvar. Den ligger emellertid på ett 
större avstånd från den övriga bebyggelsen och den upplevs inte som en del av 
området.

Några byggnader har rivits under de år som har gått sedan Sundsvalls muse-
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Målarverkstaden från 1990-talets slut med gul aluminiumfasad. Den vita byggnaden längre bort 

är en av de få äldre verkstadsbyggnader som har bevarats (Foto Eva Dahlström 2000).

ums inventering gjordes på 1970-talet. Ett bostadshus, som tidigare varit koo
perativ butik, i anslutning till snickeriet finns inte längre kvar. Likaså har ett 
bostadshus, det tidigare kontoret, intill tjänstemannamässen rivits. Som vi har 
sett har nybyggnationen varit omfattande. Strax före inventeringen, revs en 
äldre byggnad som låg invid kontoret från 1960-talet och som kallades Guld
skrinet. På dess plats uppfördes några år senare en tillbyggnad till kontoret. Det 
har också funnits flera arbetarbostäder som idag är borta.

Av sågverket finns idag inga spår. Då inventeringen gjordes fanns ett 
pannhus för sågen och ett tidigare torkhus för bräder kvar, men dessa finns inte 
kvar idag.

Valmet och kulturmiljövården
Anläggningen inventerades av Sundsvalls museum 1977-1978. Den tryckta in
venteringen är kortfattad och består av en kort historik och redogörelse av om
rådet. De olika byggnaderna beskrivs inte och byggnadsår anges heller inte, men 
de finns inritade på en karta och deras funktion 1977 och tidigare anges. Några 
foton återges också, samtliga av exteriörer. Det sägs att de moderna industri
byggnaderna ligger på de gamla verkstädernas plats, men vad som har försvun
nit och hur det har sett ut anges inte. Den verksamhet som bedrevs vid företaget 
när det inventerades uppmärksammades inte. Det saknas uppgifter om antalet
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Valmets kontor har byggts till i flera etapper och rymmer många anställda vilket är ett tecken på 

att Valmet i Sundsbruk är ett företag där den administrativa sidan - forskning, konstruktion och 

försäljning utgör en stor del av verksamheten (Foto Eva Dahlström 2000).

anställda, om den maskinella utrustningen och hur produktionen var organise
rad.

Syftet med inventeringen var att ge en grund för framtida planarbete (se före
gående kapitel, s. 44f.). Någon värdering av bebyggelsen gjordes inte, men det 
finns förstås en implicit värdering i och med att området har inventerats. Områ
det har heller inte några kulturhistoriska skyddsföreskrifter. Sedan 1970-talets 
inventering har Sunds bruk inte rönt något intresse från kulturmiljövården i 
form av yttranden eller skrivelser. De rivningar som har ägt rum på området har 
således inte varit en fråga för kulturmiljövården.

Vad säger oss Sunds bruk?
I dagens Sunds bruk finns ingen brukskaraktär kvar utan de moderna industri- 
och kontorsbyggnaderna dominerar på området. De äldre byggnaderna och de 
rester av bryggor som finns kvar vittnar visserligen om en äldre verksamhet, 
men sambandet mellan dem är svårt att uppfatta. De olika byggnaderna har 
olika fasadmaterial och olika utformning som främst styrts av produktionens 
krav. Kontorets olika delar har formats av de stilideal som har rått när de har 
uppförts.

Det är en modern industri och det är också, föga förvånande, den framtoning 
som företaget har i informationsbroschyrer och verksamhetsberättelser. Företa-
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gets historia har dock uppmärksammats i olika sammanhang. Vid 100-årsjubi- 
leet gavs en kortare historik ut, Sund 1868-1968.21 Även 125-årsjubileet 1993 
uppmärksammades, bl.a. sattes äldre fotografier upp i verkstäderna. Vid mitten 
av 1990-talet trycktes en broschyr som berättar om företagets historia.22 Sunds 
bruks historia beskrivs också i SCA:s historik.23 Företagets arkiv finns i SCA:s 
arkiv i Merlo. Någon organiserad företagshistorisk grupp finns inte, även om en 
äldre anställd har samlat och sammanställt en del äldre material.

Som ovan sagts har verkstäderna byggts ut kontinuerligt. De består dock till 
största delen av byggnader från 1900-talets tre sista decennier och det är svårt 
att utläsa en utveckling från de äldsta bevarade verkstäderna till de senast upp
förda, både vad gäller byggnadssätt och tillverkning.

Det som möter besökaren i dag är en modern verkstadsindustri med till 
största delen ny maskinell utrustning och en specialiserad produktion. Arbets
organisation sägs präglas av ett nära samarbete mellan forskning och utveck
ling, administration och produktion. Hur detta fungerar på en mer detaljerad 
och konkret nivå vore värt att undersöka vidare. Här finns också förutsättning
ar att studera verkstadsindustrins bebyggelse under efterkrigstiden och under
söka hur den förhåller sig till den moderna verkstadstekniken. Hur de olika 
produktionsmomenten hänger samman och vad de består av är inte omedelbart 
uppenbart vid ett kort besök. Förhållandet till det finska företaget Valmet och 
Metso skulle också vara värt att titta närmare på. Hur förhåller man sig till den 
långa industrihistorien när företaget ingår i en stor koncern uppbyggt av flera 
olika företag med olika historier?

Den inventering som gjordes vid slutet av 1970-talet förefaller inte ha spelat 
någon roll för hur området har förändrats sedan dess. Några äldre byggnader 
har rivits och några har rustats upp men det har skett utan inblandning från 
kulturmiljövårdens aktörer.

Ryd-verken AB
Ryd-verken ligger i det lilla samhället Ryd i södra Småland. Anläggningen har 
inte inventerats tidigare, den har heller inte uppmärksammats av kulturmiljö
vården. Någon historik eller annan skriftlig beskrivning av företaget finns inte 
med undantag av en broschyr från 1983 som vänder sig till kunder och främst 
behandlar den maskinella utrustningen.24 Även på företags hemsida förtecknas 
dagens maskiner och några av dem återges i bild.25

Historik
Ryd-verken startade sin verksamhet 1970. Företaget saknar rötter och före
gångare i Ryd utan den dåvarande ägaren Sven Paulsson lockades till platsen av 
kommunen. Den första verkstadsbyggnaden hade uppförts av kommunen året 
innan. Under de första åren ägdes fastigheten av kommunen, men efter några år 
förvärvade företaget byggnaden och den har sedan dess byggts ut i flera etapper. 
Ett annat skäl till lokaliseringen var att läget ansågs gynnsamt. Flera orter med 
stora verkstadsindustrier finns i närheten, Olofström, Karlskrona och Kalmar,
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avstandet till Göteborg, Malmö och Jönköping är heller inte oöverstigligt - och 
vägnätet är väl utbyggt.

Företaget har således funnits i 30 år och förutom att anläggningen och anta
let anställda har växt, har det inte genomgått några kraftiga förändringar. Till
verkningen har sedan starten varit inriktad på specialverktyg, i synnerhet press- 
och klippverktyg, som tas fram i nära samarbete med kunderna. Produktionen i 
Ryd har i stor utsträckning bestått av prototyper för verkstadsindustrin. Redan 
från början satsade man på avancerade verktygsmaskiner och enligt uppgift var 
den styrda NC-maskin som installerades 1975 den första i landet inom bran
schen och redan på 1980-talet var flera maskiner programmerbara.

Kunderna har framförallt funnits i närheten. Volvo, Alfa-Laval och ABB i 
Olofström har varit stora kunder, men Ryd-verken har också sålt till företag i 
andra delar av landet, t.ex. har Volvo i Trollhättan varit en viktig kund. Företa
get har arbetat mycket med att ta fram prototyper. Framförallt vänder man sig 
till den svenska marknaden och de utländska beställningarna har varit få.

Antalet anställda har under större delen av de 30 åren legat på runt 30, varav 
de flesta har arbetat direkt i produktionen medan administrationen har varit 
förhållandevis liten.

Verksamheten idag
Som ovan nämnts har företaget inte förändrats nämnvärt under sina 30 år. Efter 
några svåra år under början av 1990-talet har företaget i dag god orderingång 
och 35 anställda, varav knappt 30 arbetar med produktionen på verkstads
golvet. De kvinnor som arbetar vid Ryd-verken arbetar på kontoret. De flesta 
som arbetar vid företaget bor i Ryd. Många av dem har arbetat länge i företaget. 
Företaget är inte större än att alla känner alla. Ägaren, som är son till företagets 
grundare, förefaller vara nära produktionen och stå i ett personligt förhållande 
till de anställda. Företaget är litet; det saknas personalmatsal, i verkstaden finns 
en kaffeautomat, men inga fikarum i direkt anslutning till verkstaden.

Då konstruktionen i stor utsträckning sker tillsammans med kunderna finns 
det inte behov av någon stor konstruktionsavdelning. Det handlar ofta om att 
överföra beställarens konstruktionsritning till Ryd-verkens produktion och ma
skinella utrustning. Idag sker det med hjälp av cad-cam teknik som två personer 
ansvarar för.

Vid Ryd-verken tillverkas framför allt olika slag av press och klippverktyg. I 
regel är det specialverktyg och fixturer som kunderna sedan använder för speci
ella moment i sin tillverkning. Man åtar sig även att tillverka reservdelar, i första 
hand till verktyg som man tillverkat tidigare. Beställningarna kan gälla allt ifrån 
2-3 timmars jobb till större arbeten omfattande 2 500 arbetstimmar per verk
tyg. Eftersom det inte är fråga om någon standardtillverkning görs flera test
verktyg. Från första kontraktet till det färdiga verktyget kan det ha krävts 10-12 
olika tester av verktygen.

Det är fortfarande stora verkstadsföretag i södra Sverige som är de viktigaste 
kunderna, men man har också fått några beställningar från Tyskland. Det har 
inte gjorts någon medveten satsning på utlandet, eftersom det svenska kund-
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underlaget bedöms vara tillräckligt. Man har också samarbetat med andra före
tag. T.ex. har Ryd-verken tillsammans med Österbybruk tagit fram ett prov till 
en testreaktor för ett fusionskraftverk.

Ryd-verken köper i regel in det material som behövs till en speciell beställ
ning, men det förekommer också att kunden själv införskaffar det material som 
skall användas. Företaget har inget eget gjuteri utan beställer det gjutgods som 
behövs från olika gjuterier. Även hardningen läggs i stor uträckning ut på före
tag som specialiserat sig på detta. Man genomför dock enklare värmehärdning i 
tre härdugnar.

Det finns inte någon tydlig produktionslinje, och det är heller ingenting som 
eftersträvas. Eftersom det som tillverkas i så stor utsträckning är unika föremål 
som framställs på olika sätt och med hjälp av skilda maskiner är det inte möjligt 
att organisera arbetet på detta sätt. Arbetet är inte organiserat i arbetsgrupper 
som cirkulerar mellan de olika maskinerna utan de anställda arbetar vid en eller 
ett par snarlika maskiner och har specialkompetens på just dessa. De flesta ar
betar dagtid, men fyra maskiner körs i 2- eller 3-skift, viss skiftgång förekom
mer alltså.

Maskinparken består bl.a. av sex fleroperationsmaskiner, som kan program
meras för att på egen hand utföra flera olika moment med olika verktyg efter 
varandra. De ersätter således flera av de traditionella verktygsmaskinerna, som 
svarvar, borrar och fräsar. Fleroperationsmaskinerna är on-linekopplade vilket 
innebär att man kan gå in och kontrollera hur arbetet fortlöper vid en viss ma
skin. De går i det närmaste kontinuerligt och fyra av dem, som nyss nämndes, 
till och med i skift.

Det finns också en mätmaskin med en noggrannhet på ±3/1000 mm.
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Precisionen är avgörande för fö
retaget, vilket visas av att mät- 
maskinen i genomsnitt används 
2-3 timmar per dag.

En annan slags precisionsma- 
skin är gnistmaskinen som brän
ner bort metallen. Vid Ryd-ver- 
ken finns tre sänkgnistmaskiner 
och en trådgnistmaskin.

I maskinparken finns också 
manuella svarvar, borrmaskiner 
och slipmaskiner av olika slag, 
varav några är äldre maskiner 
som införskaffades när företaget 
anlades medan de flesta är min
dre än tio år. Till de äldsta hör en 
karusellsvarv från 1948. De äldre 
och enklare maskinerna används 
t.ex. för att fräsa till en detalj som 
sedan bearbetas med större pre
cision i en modernare maskin där 
noggrannheten mäts i hundra
delar av millimetrar. De äldre 
maskinerna används också som 
hjälpmaskiner vid monteringen.

Södra
Mellan
SiiinuU

Södra

Norra
Norra

Kontor

Plan över verkstaden (Ryd-Verken AB).
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Den äldsta delen av Ryd-Verken från slutet av 1960-talet. Kontoret i gult tegel och den ljusa 

verkstadsbyggnaden med fönster och kraftig taklist av mörk plåt (Foto Johan Rittsél 2000).

En del av verkstadsbyggnaden från 1969 (Foto Johan Rittsél 2000).
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Bebyggelsen
Verkstadsanläggningen består av flera sammanbyggda hallar i ett plan beläget 
vid Verkstadsvägen i utkanten av det mindre samhället Ryd. Kontoret är ihop
byggt med verkstadsanläggningen.

Den äldsta delen (A på planritning s. 95) uppfördes 1969 av kommunen och 
inte direkt för Ryd-verken. Det är en hallbyggnad med ett fönster högt upp på 
väggen. Det finns en travers och här står främst manuella och äldre maskiner 
samt trådgnistmaskinen. B-hallen byggdes 1975 som materialförråd med ut
rymmen för svetsning och härdning. Men eftersom man i dag inte håller några 
större mängder material i lager har den fått ändrad användning och används för 
montering och hårdpressning. C-hallen uppfördes 1982-1983 och rymmer 
några av de äldre NC-maskinerna. Den senast tillkomna verkstadsdelen, D-hal- 
len, byggdes i etapper 1996 och 1998. Där står den senast inköpta precisions- 
maskinen och där finns också ett mindre materiallager och en liten värmeugn. 
Kontoret byggdes samtidigt med den första verkstadshallen, men har byggts till 
och renoverats 1997.

Företaget har således byggts till och utvidgats i takt med verksamheten. 
Samtliga byggnader är uppförda under de senaste trettio åren och de har inte 
getts någon uppseendeväckande utformning. Kontorsdelen är klädd med tegel 
liksom den del av verkstaden som vetter mot kontoret i övrigt är byggnadernas 
fasader av lättbetong och plåt. De bärande elementen är betong och interiörerna 
är hållna i ljusa färger.

När företaget förvärvade fastigheten på 1970-talet köpte man även den an
gränsande tomten så det finns möjligheter att expandera än mer.

Ryd-Verken 2000. Närmast oss ligger kontoret som har byggts ut under slutet av 1990-talet. Den 

äldsta verkstadsbyggnaden känns igen från föregående bild och runt om denna ligger byggna

derna från 1980- och 90-talen. Den senast uppförde delen, D-hallen, är den stora, vita delen 

som skjuter upp bakom kontoret och den första verkstadshallen (Foto Johan Rittsél 2000).

Verkstadsindustrier 2000 97



Ryd-verken och kulturmiljövården
Företaget är på många sätt en typisk mindre verkstadsindustri på landsbygden - 
även om den förstås på många sätt är unik. Anläggningen har inte särskilt hög 
ålder eller utmärkande arkitektonisk formgivning. Den har inte varit föremål 
för något intresse från kulturmiljövårdens sida. Sannolikt främst beroende på 
sin låga ålder och sin anspråkslösa utformning. Ryd-verken representerar en 
företeelse som inte hör till det som vanligen uppmärksammas av kulturmiljö- 
vården.

Vad säger oss Ryd-verken?
Ryd-verken är som sagt typisk, ett typiskt drag är dess specialisering. Verksta
den har funnit sin nisch och verkar där. De ord som återkommer vid besöket i 
Ryd är precision och effektivitet. Det är det som företaget konkurrerar med och 
det är det som man anser sig vara bra på. Utrustningen är till allra största delen 
modern och datoriseringen är långt driven.

Här framträder en verkstadsindustri i kunskapssamhället. Grunden är det 
industriella samhällets förutsättningar och tillverkningen är förvisso industriell 
med paralleller med 1800-talets verkstadsindustrier, men där den moderna tek
nologin i lika hög grad är en förutsättning för produktionen. Paradoxalt nog 
påminner företagets tillverkning om 1800-talets verkstäder i det att produktio
nen till största delen sker på direkt order från kunden och den enskilda produk
ten ofta är unik. Den avancerade maskinella utrustningen syftar inte till mass
produktion.

Ryd-verken vore en lämplig plats att grundligt undersöka hur en verkstadsin
dustri har förändrats under de senaste trettio åren beträffande yrkeskicklighet, 
arbetstakt, det man gör som verkstadsarbetare, arbetsglädje etc. Här finns ock
så möjligheten att studera dessa aspekter i relation till den fysiska miljön och till 
den utrustning som man använder.

Sammanfattning
Beskrivningarna av verkstadsföretagen som har gjorts här skiljer sig åt. Det be
ror till största delen på att verkstäderna är olika beträffande verksamheten i 
äldre tid och i dag, åldern på den bevarade bebyggelsen, tillverkningen och före
tagets historia. I Svedala känns det mer angeläget att analysera bebyggelsen, 
medan det vid Ryd-verken är tillverkningen och den maskinella utrustningen 
som väcker flest frågor. Det innebär förstås inte att tillverkningen är ointressant 
i Svedala eller att byggnaderna i Ryd inte skall behandlas, utan det är snarare 
fråga om var tonvikten kan läggas och vad som skall utgöra utgångspunkten för 
frågeställningar.

En stor skillnad går mellan verkstadsföretagen i Stockholm och de i Svedala, 
Sundsvall och Ryd i och med att de förra inte längre används som verkstadslo
kaler mer än i begränsad omfattning. Det gör att verkstadstillverkningen och 
byggnadens funktion som verkstad är mycket svårare att redogöra för i Stock-

98 Den svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården



De datorstyrda NC-maskinerna är, liksom en stor del av den övriga utrustningen, on-line med 

övrig tillverkning och konstruktion (Foto Johan Rittsél 2000).

En arbetsplats vid Ryd-Verken 

(Foto Johan Rittsél 2000).
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holmsverkstäderna än i de övriga. Det är därför naturligt att de inventeringarna 
främst inriktas på bebyggelsen. Även de inventeringar som gjorts vid Svedala- 
Arbrå och Sunds bruk är emellertid helt inriktade på byggnaderna trots att pro
duktionen där var i full gång när inventeringen gjordes. Det görs heller inte 
några försök att analysera de äldre byggnaderna för att nå kunskap om hur 
produktionen i äldre tid bedrevs.

Svedala-Arbrå och Sunds bruk har inte ägnats ytterligare insatser från kul
turmiljövårdens sida efter inventeringarna som gjordes vid slutet av 1970-talet. 
De personer som har kontaktats vid företagen har inte känt till museernas insat
ser och inventeringarna förefaller inte ha haft någon påverkan på hur verkstä
derna har förändrats med tillbyggnader och rivningar. I Svedala har man tagit 
upp en del former från den äldre bebyggelsen i de nya byggnaderna. Om dessa 
referenser har något samband med att verkstaden inventerades och att några av 
de äldsta byggnaderna bedöms vara minnesmärken av stor lokalhistorisk bety
delse är svårt att veta. I Sunds bruk har större förändringar ägt rum än i Svedala. 
Några av de äldre byggnaderna har rivits och nya har uppförts. Det finns också 
exempel på att äldre byggnader har rustats upp, men att det har något att göra 
med inventeringen från 1979 förefaller inte troligt. Där görs heller inte någon 
värdering av bebyggelsen.

I de två senare fallen har de regionala kulturmiljövårdande myndigheterna 
inte heller använt inventeringarna på något påtagligt sätt. I Stockholm däremot 
har inventeringarna spelat en roll i de ärenden som har berört de inventerade 
verkstadsmiljöerna.

NOTER

1 Ett unikt nybygge mitt i Stockholm, JM (u.o. u.å) s. 2.
2 Värdefulla industrimiljöer i Stockholm, Stockholms fastighetskontor, stadsbyggnadskon- 

tor och stadsmuseum, s. 400.
3 Kulturhistorisk klassificering: Stockholms innerstad, Stockholms stadsbyggnadskontor 

och Stockholms stadsmuseum (Stockholm 1995).
4 Stockholms stadsmuseum, Faktarummet, Remisser och skrivelser, kv. Fiskaren mindre 

14, Dnr. 422/1946.
5 Stockholms stadsmuseum, Faktarummet, Remisser och skrivelser, kv. Härolden, Dnr. 

423/8856, 26/10 1988.
6 Stockholms stadsmuseum, Faktrarummet, Remisser och skrivelser, kv. Kungliga myntet, 

Dnr. 422/1371; Dnr. 422/922;
7 Ibid, Dnr. 422/922, 25/6 1984.
8 Stockholms stadsmuseum, Faktarummet, kv. Lux 2, Dnr. S424/96805.
9 Ibid.

10 Stockholms stadsmuseum, Faktarummen, Remisser och skrivelser, Dnr. S423/942221.
11 Stockholms stadsmuseum, Byggnadshistoriska enheten, Tjänsteutlåtande 2000-05-22, 

Dnr. SSM 521/2000-402,
12 Stadsmuseet, Faktarummet, Skrivelser och remisser, kv. Trumman, Dnr. 423/4199, 15/8 

1986.
13 Uppgifterna om den äldre verkstaden bygger främst på Aktiebolaget Åbjörn Andersson 

Svedala 1882-1932: Minnesskrift (Göteborg 1932).
14 Erland Ripa, ”Industrier”, Svedala genom tiderna, Kjell Karlsson, ed (Svedala 1981).
15 Faktauppgifterna i detta stycke har till största delen fåtts genom samtal med Uno 

Nilsson, fastighetsansvarig vid Svedala-Arbrå AB.
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16 Där inte annat anges kommer uppgifterna om de äldre byggnaderna från Aktiebolaget 
Åbjörn Andersson Svedala 1882-1932 (Göteborg 1932) s. 43-56.

17 Tomtytan ökade från 5 800 m2 1882 till 36 500 m2 1932, 219 000 m2 1999 och den be
byggda ytan från 860 till 14 100, 35 900 m2 1999 under samma period. Förbrukningen 
av kraft har ökat från 15 hkr till 1 550 hkr. Aktiebolaget Åbjörn Andersson Svedala 
1882-1932 (1932) s. 55; uppgifter för 1999 från ”Byggnader och mark i Svedala”,
PM 991207, Svedala-Arbrå.

18 Regionmuseet i Skåne, Byggnadsinventering Svedala kommun, november 1979.
19 Historiken bygger på Sund 1868-1968 (Sunds bruk 1968) och Från stångjärnshammare 

till fiberprocesser: Några milstolpar i Sunds defibrators historia, Sund defibrator, bro
schyr (Sundsvall [1994]).

20 Uppgifterna kommer från Klas Birve, VD och Marionne Brandon, informationsansvarig.
21 Sund 1868-1968 (Sundsvall 1968).
22 Från stångjärnshammare till fiberprocesser (Sundsvall u.å.).
23 Bertil Haslum, Från Galtströms bruk till SCA: Återblickar i ett storföretags historia 

1773-1993 (Sundsvall 1993) passib.
24 Rydverken (Ryd 1983). Uppgifterna kommer i första hand från Lennart Karlsson som 

har varit verksam i företaget sedan 1970-talet och nu är cadcam-ansvarig.
25 http://www.rydverken.se/.
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Avslutning

I den avslutande diskussionen i föregående kapitel diskuterades vilken roll 
inventeringarna har spelat för de elva verkstäderna som har besökts. Här skall 
dessa iakttagelser generaliseras och resultaten från denna undersökning sam
manfattas.

I de två första kapitlen gavs kortare historiska genomgångar av den svenska 
verkstadsindustrin och dess bebyggelse. Syftet med dem är dels att ge en bild av 
verkstadsindustrins framväxt och förändring och verkstadsbebyggelsen förhål
lande till denna förändring, dels ska de utgöra utgångspunkten för analysen av 
kulturmiljövårdens intresse för verkstadsindustrin.

Industriminnesinventeringar
Här behandlas endast inventeringar utförda vid länsstyrelser, museer på läns
nivå och kommunala museer. Utöver dessa har vissa branschorganisationer ut
fört egna inventeringar. Jernkontoret och Skogsindustrierna har låtit inventera 
bergshanteringens miljöer respektive pappers- och massabruk.1 Riksantikvarie
ämbetet har initierat inventeringar av tegelbruk, bryggerier, kraftverk och 
sockerindustrier.2 I en branschinventering är det möjligt att grundligare studera 
och redogöra för de branschspecifika dragen. En rikstäckande totalinventering 
av verkstadsindustrin låter sig dock knappast göras med tanke på det stora antal 
verkstäder som finns. En möjlig väg skulle vara att välja företag från en viss 
tidsperiod, men med det angreppssättet kan man knappast beskriva verkstads
industrins förändring.

För länsmuseer och även för länsstyrelser har inventeringarna utgjort en stor 
del av deras verksamhet, trots det har någon utvärdering av inventeringsverk- 
samheten inte gjorts. Inventeringarna är tidsdokument som visar hur industri
minnesvården blev en del av kulturmiljövårdens arbetsfält och hur detta arbete 
har förändrats under de senaste trettio åren. Denna förändring följer till stora 
delar den omdaning som kulturmiljövården har genomgått, från enskilda mo
nument till miljöer sedda i sitt sammanhang och sin funktion. Utvecklingen är 
dock inte helt entydig. Flera av de tidiga inventeringarna syftade till att teckna 
en bred bild av den verksamhet som har ägt rum i industrimiljöerna. Inte minst 
ville man nå socialhistoriska perspektiv, men även andra sammanhang som 
verksamheten hade ingått i. Beskrivningarna av de enskilda industrianläggning
arna saknar dock i regel detta anslag utan det som behandlas är byggnaderna
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och de beskrivs och bedöms efter arkitektur- och byggnadshistoriska kriterier.
De flesta inventeringar behandlar industrimiljöer som är äldre än 30 år. I 

några fall har senare och även samtida miljöer tagits med. Det tillhör dock un
dantagen, trots att vikten av att behandla den samtida industrin påtalades redan 
vid det möte som hölls på Tekniska museet 1968. De äldre industrimiljöerna 
beskrivs också främst som byggnadsverk.

Orsaken till detta är sannolikt att det saknats en metod för att angripa dessa 
miljöer utifrån dessa vida perspektiv. Det är heller inte lätt att föra in många 
aspekter i den form som dessa inventeringar hade, även om vissa konkreta upp
gifter som maskininnehav och antal anställda relativt lätt borde kunna anges. I 
vissa fall ingår industrimiljöer i kulturmiljöprogram och totalinventeringar där 
även andra kategorier av bebyggelse finns med vilket ytterligare försvårar ett 
bredare anslag och en för industriminnen lämplig metod.

Vad skulle då en sådan metod innebära och hur skulle den skilja sig den från 
metoder som används för andra former av bebyggelse? När det gäller industri
minnen är funktionen det centrala och den har präglat byggnaderna och föränd
ringar i produktionen har avsatt tydliga spår. En grundförutsättning för detta är 
att man intresserar sig för dessa aspekter, men en tolkning av sambanden mellan 
användningen och byggnaden förutsätter också en kunskap om hur produktio
nen gick till, vilken utrustning som användes och hur den fungerade. Även de 
sociala förhållanden som går att nå genom en analys av industrimiljöerna krä
ver en kunskap om hur dessa förhållande kunde se ut, hur de har förändrats och 
hur de kan förstås med hjälp av den fysiska miljön. Någon metoddiskussion av 
detta slag fanns inte i de tidiga inventeringarna. De genomfördes ofta med hjälp 
av blanketter och relativt ofta slutar inventeringen där, man går inte vidare och 
försöker dra några slutsatser utifrån det som redovisas på blanketterna.

Under 1990-talet, i några fall ännu tidigare, går det att iaktta en förändring i 
inventeringarna där framförallt den maskinella utrustningen tas med och ingår i 
värderingen. Liksom beträffande byggnaderna är det emellertid framförallt ut
formning, ålder, tillverkare och liknande uppgifter som anges. De används inte 
för att förstå hur tillverkningen har gått till och de sätts inte in i något samman
hang. Maskinerna kan också lätt behandlas på ungefär samma sätt som byggna
derna. I båda fallen är det fråga om artefakter som kan beskrivas och värderas 
utifrån för kulturmiljövården traditionella kriterier som utformning, ålder, upp
hovsmän etc. Det kräver således inte någon ny metod. Någon breddning i syf
tena har heller inte varit märkbar under de senaste åren. Tvärtom är det så att 
de inventeringar som har haft bredast syften utfördes under andra hälften av 
1970-talet.

Under de allra senaste åren har en breddning av perspektiven framträtt. Det 
framgår tydligt i den offentliga utredningen Frågor till det industriella samhäl
let: SOU 1999:18 och tillsättandet av ”Delegationen för industrisamhällets kul
turarv”. I det senare visar blotta namnet på ett bredare anslag; det är hela 
industrisamhället och inte endast de delar av kulturarvet som har direkt sam
band med den industriella produktionen som är delegationens uppgift. Denna 
breddning har dock inte ännu fått något genomslag i de tryckta inventeringar
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som här har studerats. I Frågor till det industriella samhället efterlyses perspek
tiv som klass, genus och etnicitet, aspekter som inte har diskuterats i de invente
ringar som har gåtts igenom här.

Inventeringarnas betydelse
Vilken betydelse inventeringarna har haft för miljöernas fortsatta användning är 
svårt att mäta och varierar också. Många inventeringar har tillkommit för att 
vara ett redskap i framtida planeringsarbete och en hjälp vid handläggning av 
ärenden. I vilken utsträckning de verkligen har varit en hjälp har inte varit möj
ligt att undersöka mer än vid några verkstäder i Stockholm. Där har man dock 
i ett flertal fall hänvisat till inventeringen och dessa har utgjort grunden för den 
värdering som har gjorts.

Som framgick i föregående kapitel har en stor andel av de inventeringar som 
genomfördes under de tre sista decennierna under 1900-talet syftat till att ut
göra underlag för planarbete. Detta har lett till att frågeställningarna ofta är 
implicita och det deskriptiva är det som präglar inventeringsrapporterna. En 
vanlig metod har varit att använda färdigtryckta blanketter, i vissa fall har de 
tagits fram för den aktuella inventeringen, i andra fall har de varit av mer gene
rell karaktär. Även när så inte har varit fallet har angreppsätt och frågeställ
ningar inte skilt sig åt för olika anläggningar, även om dessa har varit helt olika 
till sin karaktär. Det har lett till att inventeringarna blivit allmänna och upprät
tats efter ett mönster som används för all byggd miljö utan att ta in de aspekter 
som är väsentliga för förståelsen av industrins bebyggelse.

En tydlig värdering ger förstås ett bättre redskap i bygg- och planärenden, 
men den präglas alltid av sin samtid. Det finns också en implicit värdering i att 
ett område bedöms vara intressant att inventera. Vid de företag som besökts för 
denna studie har man dock inte känt till de inventeringar som gjorts och de har 
således inte haft någon betydelse för företagets förhållningssätt till den egna 
miljön och dess historia. Intresset för företagets historia och de miljöer som 
representerar den har därför knappast något samband med att företaget inven
terats. Möjligen kan intresset ha väckts när inventeringen gjordes för 20 år 
sedan, men sedan har man glömt bort orsaken till att intresset väcktes.

I de flesta inventeringar är det således framförallt byggnadens utseende som 
redovisas och det är också grunden för den värdering som oftast görs i samband 
med inventeringen. När anläggningarna har värderats är det byggnaderna som 
har bedömts, ofta är det endast de större produktionslokalerna som har upp
märksammats medan enklare förråd och skjul inte har tagits med, eller getts en 
lägre värdering. Det finns också exempel på att byggnader som har uppförts 
senare har getts en lägre värdering eller inte tagits med i inventeringen. Mera 
sällan har den maskinella utrustning uppmärksammats. Det är också mycket 
sällsynt att ett systemperspektiv anläggs, att industrierna betraktas i förhållande 
till kommunikationer, kraftförsörjning och annan slags industriell verksamhet.

I de fall vi studerade i det föregående kapitlet är det uppenbart att de tydliga 
värderingar som har gjorts i Stockholm har fått konsekvenser. Betoningen på

104 Den svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården



byggnadernas exteriöra utformning har lett till att interiörerna i några fall har 
förändrats kraftigt och att maskiner eller spår av maskinell utrustning har för
svunnit. Det finns också exempel på att senare tillskott har rivits eftersom de har 
tillmätts ett lägre värde och miljön inte har setts som en helhet utan olika bygg
nader har värderats olika. Andra exempel visar att en hög värdering inte alltid 
har räddat industrimiljöer från rivning.

Inom kulturarvssektorn har inventeringarna haft en implicit betydelse ge
nom att de har visat att industriminnena är en viktig del av kulturarvet och en 
uppgift för den offentliga kulturmiljövården.

Hur kan en verkstadsmiljö inventeras?
Att presentera en modell för hur man inventerar en verkstadsindustri vore för
mätet. Det finns inte en viss metod som kan användas överallt och för alla syf
ten. Vad som däremot är möjligt är att ha tydliga syften som avspeglas i in- 
venteringsarbetet och de uppgifter som man väljer att ta med. En relativistisk 
syn på värderingen och en medvetenhet om att de tillkommer i ett viss samman
hang där vissa värderingar råder är också värdefullt.

Som tidigare har konstaterats har verkstadsindustrin inte ägnats något sär
skilt stort intresse från kulturmiljövårdens sida. Verkstadsindustrin intar inte 
någon dominerande ställning i något läns inventeringar och i några fall har de 
till och med räknats bort eftersom de inte anses vara typiska för regionen. Det 
har heller inte utförts någon branschstudie, varken av den offentliga kultur
miljövården, av någon branschorganisation eller någon annan aktör.

Verkstadsindustrin har heller inte behandlats i något branschspecifikt sam
manhang och jämförts med andra verkstäder. I vissa fall anges dock en anlägg
ning vara typisk för t.ex. verkstadsindustrin vid sekelskiftet. En branschinven
tering skulle kunna ge svar på frågor om vad som särskiljer verkstadsindustrin 
från andra industrianläggningar, undersöka vad det branschspecifika innebär 
och även iaktta regionala skillnader.

Även i en mer översiktlig inventering som behandlar flera branscher skulle 
kortare resonemang om branschspecifika drag kunna ingå och jämförelser mel
lan verkstadsindustrin och mellan olika branscher kunna göras. Regionala sär
drag skulle också kunna iakttas och beskrivas.

Det borde också vara möjligt att bredda perspektiven och lyfta in andra as
pekter än de som direkt hänger samman med det materiella - byggnader och 
maskiner och deras utformning. Uppgifter om antal anställda av olika katego
rier, andelen kvinnor och etnisk bakgrund är relativt lätt att föra in. Likaså upp
gifter om tillverkningen, både vilka produkter som framställs och hur tillverk
ningen går till skulle kunna redovisas. De olika tillverkningsmomentens läge i 
förhållande till varandra och den administrativa personalens placering visar hur 
arbetet organiseras och styrs och är därför värdefullt att beskriva.

Mer givande är förstås att i högre utsträckning än vad som i regel varit fallet, 
utgå från de förhållanden som råder vid den enskilda verkstadsanläggningen 
och välja en tydligare frågeställning som är relevant för det aktuella objektet och
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redovisa vilka aspekter som man bedömer vara centrala att behandla. På så vis 
kan man fördjupa resonemangen och koncentrera undersökningen på de per
spektiv som är mest relevanta i sammanhanget. Därmed blir det också möjligt 
att tydligare visa vad som karakteriserar verkstadsindustrin - eller någon annan 
bransch som man studerar.

NOTER

1 Se t.ex. Marie Nisser 8c Helene Sjunnesson, Massafabriker och pappersbruk i Värmland 
och Dalsland: Inventeringsrapport, Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen 
(Stockholm 1973); Ann Marie Gunnarsson, Hus av slagg: byggnadskonst i Bergslagen, 
Jernkontorets bergshistoriska utskott H 53 (Stockholm 1994); Per Nils Jensfelt, Doku
mentation av svensk järn- och stålindustri: Smedjor, Jernkontoret. Bergshistoriska utskott 
H 61 (Stockholm 1995).
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Verkstadsindustrin har spelat en stor roll i det industriella 
Sverige. Branschen etablerades i början av 1800-talet, och 
under 1900-talet har den varit den största industrigrenen i 
Sverige. Många människor har arbetat inom verkstads
industrin, verkstadsindustrins miljöer har varit vanliga inslag i 
svenska samhällen och branschens produkter har haft stor 
betydelse, både för industri och vardagsliv.

I denna studie beskrivs verkstadsindustrins utveckling som 
bransch och hur verkstadsmiljöerna förändrats genom tiden. 
Därpå följer en genomgång av hur verkstadsindustrin 
behandlats inom kulturmiljövården. Slutligen diskuteras 
frågeställningar och metodik för inventering och doku
mentation av verkstadsmiljöer, med utgångspunkt från 
ett antal fallstudier.
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