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INLEDNING

Bakgrund

Arm-Marie Björk på länsmusoet i GiMe föreslog att någon i kursen kunde skiva om
vaddfariken som har flmrdts i Järbo. Den finns omnämnd med några rader i boken "Järbo i
Gästrikcbygd", men någon dokumentation i övrigt kinde vi inte till.

Syfte

Eftersom det fanns så lite skrivet om Norrlands Vaddfabrik så kiindes det mycket angelliget att
göra en liten dokumentation av den.

Fnflgeställningar

Förutom sjiilva fabrikon och dess historia blw jag nyfiken på materialet vadd. Do frågor som
jag sökte svar på var fiiljando:

När, och av vem gnmdades Norrlands vaddfabrik?
Varfiir ftrlades den just till Jiirbo?
Var köptes råvaran ifrån och hur förädlades den?
Vilka produkter tilfuerkades och var såldes de?
Niir var produktionen som störst?
Niir och varlör lades tillverkningon nor?
VilketÅ,ilka råmaterial anviindes vid vaddtiltverkningen?

Metod

Den metod som jag hr använt mQ av iir friimst intervjuer. Jag har också letat tryckta kiillor,
kontaktat myndigheter och sökt i olika arkiv. Av Anders Berggren har jag bl.a. fitt låna ett
fotoalburn från 1968 med bilder från Norrlands vaddfabrik.

RESULTAT

Fabrikens ägare

Ver*samheten vid Norrlands Vaddfabrik startådes år 1900 av smeden Anders Borggren. Han
var född år 1857 i §kog i Hälsinglard. I vuxen ålder fl],ttade han tilt Giishikland ooh gifto sig
med barnmorskan Anna Hansdotter som var {ödd 1853 i Ockelbo. De flyttade från J,irbo till
Råth/ik år 1890 men redan efter ott år återväflde de till Järbo. 1892 flyttade de titl Firmiis i Jårbo
diir de bosatte sig i ett gammalt ornbyggt soldattorp, som idag ligger på Norrlandsgatan 2. Deras
iigor sträclcte sig ner till Jädraån ooh det vm diir som vaddfabriken uppftirdes. Tillgången till
vattenkraft var en viktig ftrutsäthdng fijr att kurma driva maskinerna i fabriken.

Anders och Anna fick åtta bam tillsammans. ÄtOsta dottsm firaaes 1883 och året d:irpå fiiddes
sonen August Emanuel som kom aU driva vaddfab,riken vidare vid fadems död 1917. Till en
bö{an iigdes fabrik«r av AB Berggrcns storbhus men den 2l mars 1924 registrerades firman på
Augu*t Berggrcn. (1885 ftiddes sonen Andsrs Israol som stattade en vaddfabrik i Kungsgården.
Anders son Torsten tog över verksamhetur efter sin far men övcrgick så småningom till att
reparera bilar. )



2. Anders Berggren, grundarc ayNordands vaddfabrlk.

3. "§oldattorpet" på Norrtand$gatan 2, Undor 6&talet byggdes hu$et delvls om tttl butlk
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fu 1912 gifto sig August med Bricken Petteruon och de fick två barn, Gunvor och Rune, fiktd
1917. 1944 fick Rune och hans hustru Birgit en son som flck nanmot Anders efter sin farfars
far. Niir August drog sig liflbaka övertog Rrme vaddfabrikcn och son€n Anders hjäbtc tidigl til
i produktionon. Dot rm meningen att han en dag skulle öraerta fabriken efter sin far, men
Andors fiok astmåfiska bcsvår ooh kunde inte arbeta vidffe i fabriken. 1982 sÅldes fö,retaget

De nya fumna flyttade tiltvcrknhgen fönt ti[ Indushihuset och sen till gamla kaross€ri-fabrik€ir
i Järbo. 1988 gick Norrlands vaddfahrik i form av handelsbolag i konkurE 8om awlutade§
1989. I deoomber 1994 försattes liwn Norrlands Vaddf,atrik AB i konkurs.

4. P:rrooalel ct fadlFn Berggrm fraffir fabdlreL f,..y. hgrld Lrmdn, en fllc}a bån Sandvllcn, §vm
Svenrron, vld sparten August Borggreq th. Runo Btrggrcn med mdorn Brickm oct ronen Anders

Irollgen 1968.

Fabriksbyggnaderna

Den iildsta byggnad€n va av trä ooh 1åg alldeles nere vid Jiidra.ån dlir man kunde utryt{ia
vatterkraften till att &iva maskinema. År f S0Z byggd€s fabdken ut mot ntrr med ett
wåvånings etenhus som l,åg i arslutning tifl ffibyggnad€n. Omkftrg 1910 byggdes en
laafrstation och nun irutallerade elekfisk belpning i fatriken. l9ll byggdes en helt ny
fabrilsbygenad våist€r om de äldre byggnadorna. Den byggdes i stcn i wå våningar och i
kiilarer instålerad$ en åtrgpaona som arutindes fir uppvännnfug, lirnkokning och to*ning av
lim\ädd. Ett magasin i två våningar finns mod på rihingtr år 1920. Det ersattes i slut€t på
192Gtålet av ett nyfi magasin av hä, ockoi dct i två vfuringar. Båda magaeineo l,ig rätt västerut
från de tivrig byggnad€fita s€tt.



skiss över Norlands vaddfabriks byggnader. Årtaten anger det år då de tidigast finns
omnämnda I kiillmaterialet Texten besMver hur lokalerna anvflndes år 1937.
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5. Nlts Åström slryfrfar kutterspån tlll ångpannan.

6. Nlls Åshöm yld ångpannan
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I mitten av 1930-talet var dst åter dags att bygga ut fabriken. En ny byggnad av sterr med två
våningar och kiillare byggdes ihop med byggnaden frrån l9l l. Don nya byggnadon låg serder om
den gamla. Ett nytt större rngasin byggdes liingre från fabriksbygnaderna ooh det *gamla', som
inte harm bli så många år re'rrs. I kiillarur till byggnaden från 1907 byggdes en goneratorstation
och från 1931 drer* fabriken mod elellricitel detvis från den egna kaftstationen.

7. Den nya fabrlkm från väeter. August Bcrgglors ,Gärd på hålvselcldågen,.
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8. Fabrlken I börJan av 4O-blel med Jädraån I förgrunden

9. Snlclarc Erlk Ohlsson ah Rure Berggrcn på 'kootoret' t fabrlken

Under 3&talet byggde August och Bricken Berggren en ny viIa, på viigen mellan "soldattorpet"
ooh fabriken. Där imymdes också kontoret till Norrlands Vaddfabrik. I sjiilva åbnten fanns
bara ett minimalt utymme fih kontorsarbete.



Råmaterial

Flån 1920 och 1937 fimrs det up,pgifter om att vadd tillverkades av bomu[ u[ och shoddy. I
huvudsak var det bomu[svadd som tilfuorkades. Det rrr bara en kardmaskin som arwåindes ftr
ull och shoddy.

10, N s Åström hiIntm en bal I måga§ttot

Bomullon köptos i stora balar som vägde mollan 200 ooh 280 kg. De kom med båt till Gävle
hamn där dc h&ntades med hii§ och vagn. 1936 kripte ftretaget en lastbil av miirket Cherrolet
ffir att underlåtta fansportema av råmaterial och vadd. Bilen lwererados med båt till
stookholms hamn d:ir don hämtades av ägaren. Hemfiirdcn blev lite dramatisk eftorsom bilen
lwererades utan ftirarhytt. väl hemma Iåmnades bilen in titt Järbo tarosseti som firsåg den
med hyE Bilon anrändes i företåget, ftirutom rurder krigsåren då man fick åt€rgå tilt
hästtrmsptrt€r, årdå fram till ft,rsäljningen fo 1982. När kontollbcsiktring av fordon inftirdes,
byggdes bilen om till ftaktor med vagn, oftcrsom Rune Borggren bofarade att bilen ints skulle
klara en besiktning.

Till gråvadden anvåndes bl a lump rcm r&naterial. Lunrpen samlados in under rundturer i
Hälsinglånd. Anders Berygron rar urder 5Gtalet med och delade ut ftygblad i bre'Åådoma med
uppgiftor om när do skulle komma och håmta lumpsn. När de återviinde mcd lumpcn till
fabriken var det farfar Augusts uppgift att klippå bort knsppar och dragkedjor ur plaggon innan
de kundo beartetas i maskinema.

Nfuon gfuE; troligon under SO-talet, börjado man också arrviindä rayonull i p,roduktionen. Den
ktiptes från svonska Rayon i Karlstad och fraktades perjärrw,äg till rärbo. senare användes
också elaston och akryl till vadden.



11, N[§ Åsffim och Sven Svensson tahr en bal på kälke från magaslnet flt fabrlksbyggnaden

12. Nfls Åström tashr vadd I Gn godsvagn på Järbo statron
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Maskinerna

Vaddtilfue*ningen har frrmodligen startat i myoket liten skala ooh av storleken på den fiirsta
byggnaden att döm4 fanns det troligen bara plats ftr några ff maskiner. Från 1920 fnns det
mer uppgifter om verksamheten i den beskrivning av fabriken som Svsnskå Brandtariffiire-
ningen har giort. Diir framgår det att det fanns kardmasknor, blanfuingsptys, rivrnaskin och
cirkelklinga fiir emballage. Hur m'ånga kardverk det faons framgår inte men det var minst fina
stycken.

1937 giordes en ny beskivning av Norrlands Vaddfabrik och diir kan man f;i en mer detaljerad
bild av vilka maskiner som fanns dii:

I piskamaskin
I blan&ingsplys
I bandsåg frr skäming av vadd
7 kardmaskner
I limnings- och tortningsapparat
f riunaskin
I cirkelklinp fiir emballags

13.N s Åttr6rn vld plysmasklnen.
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l{. Ingrld Eklund vld ett av kardvcrkon I ,1907-års byggrrd,,

15, §ven Svensson kmNlerar eft trardverk
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16. §ven §vensson ffh Nlls Åsffim Efter fram sEllnlngel rom användes att hänga

kärdvalsar på vld rsngörlng och reparatloru

17. Nllr Ådröm rong6r en kardveh.
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Arbetsprocessen under S0-talet och framåt

Bomullsradden behandlades fiirst i eo piskmaskin d.är vadden ftrffades upp oah korn ut lit€
knothig ach trådfu. Diirefter matades den in i ptysen. Rayonullen matades direkt in i plyse,n

medan lumpen first kördes i eil rivmaskin. I källaren &ir dessa ruskiner stod fanns också ett
kardve*. Don vadd som skulle kardas på våningen ovanfiir, bars på ryggen uppfiir tätoappan i
stora amnor. I slutot av 50-talet eller bii{an på 6&talet byggdes en fliikt som blåst€ upp vadden
genom off rör som mynnade ut i ett skåp med nättal«, uppe i stora kardsalen. Från skåpet bars
sedan vadden till de olika kardver{<en. I stora kardsalen fanns det tre stora kardrrcrk. Ytterligare
ett stod i kiillaren på det andra huset. Samfliga krdverk var utustado med nrllrnaskiner diir
vadden rullådes upp i po«isa mllar.

lE. Ingpld Lundln rullar av vadd medan §ven Svensson kootrollerar kardverlret

Ovanpå stora kardsalen l,åg limvinden med limmaskinen ooh lorkon. Vadden som skulle limmas
bars tidigare upp i kap,pan men under 6&talet tog man upp ett hrål mellan vfuingama och
byggde on vinsoh. Vaddon matades in i limmaskinen och giok geflom ott limbad. Därifrån
transporterades vadden vidaro gonom en stor torktnrmmå sorn vårmdos mod hjälp av
ångnrman. Vatten till pannan togs från ån och kuttcrspånen och sågspånen ( som vr mindre
bra att olda med ) köptes från sfuem i Järbo. Fram till 5&talot var aosUilld flir
att bl.a- skotta in brlinslct i ångnnnarL dygret nmt vid extrem Ma. Diirefter installerades en
skruv sorn auto låtiskt matade in spåncn. På limvinden fams också en bandsåg där den
limmado vaddon skars i olika breddor. Ytterligarc on skåirmaskin fanns på skÅrvin4 dl,s i
tillbyggnadon på tegelhuset.
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19. Ingrld Lundln rlver av vadden.

20. Ing d Lundln I siora kardsalGL I ffirnet vlnscåcn lör transpora ay v'adden dlt llmylndelr.
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21. Sven §vensson räster en rulle yadd I vlnscten.

) -F:*

22. Torkirumman på llmvlnden
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23. Ingrld Lurdln lyfter ur en rulle fiirdlgtlrlnrad vadd.

ts
24. Ingrld Eklund vld nraskhen som rullar vadden med papper emettan
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25, Blrglt Berggren sågar av ytbrsta delen av en fönsieraaddsrulle.

I byggnaden niirrnare ån fanns, som tidigarc nåmnts, ett kardverk i klillaren och på våningen
över 1åg tlickewind. Dåir tilkertadee vaddtåicken. Under 5O-talet le\rer€rad€s tiiokesvadd tll
firman Vestergrens i Bomhus ( idag Cykel och motor HB ) som sydde vaddtäokon. Då firrnan
lades ner övertog vaddfab,riken sdmnader rv tiicken. Fiir stickningen av vaddtäckena anviindes
on speciell syrnaskin med en "överarm" som var ca 1,5 m l&ng. F<!re sömnaden spiindes tygen
mod vadden emellan upp i stora ramar som sedan frrdes in i symaskinen. Tilt kflrta\lslut-
ningama anviindes en vanlig symaskin.
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26.Ingrld Eklund och Btrglt Berggron liiggcr ut dddll ett täcke.

27. Runc Berggren syr lhop stt voddHcke med Uälp av spcclalsymosklneL
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Produlder

Don hrvudsakliga tillverkningen genom åren har varit ftkrstervadd. Fabriken har ooksä tagit
emot löngods, d.v.s. firiidl;rt krmders eget material. Från 1943 fnns rlppgifter om afi det bl.a.
tilhrc*ades ftiorteruadd tiokvadd, Iinrvad4 mjölldlter och ylloflock.

Fnån 1955 gfo det att f;i fran m€r orn prduktema genom de bcrrarade faknrakopioma. De
p,rodukter som finns fakhrerade är:

Vitvadd art nr I
Vitvadd art nr 2
Vitvadd art nr 3
ViwaddP-A 69
Gråvadd arl ff 5

Gråvadd art m 6
Flock
Kemiskt ren bomull rt nr 8885 B
Elastonrradd
Aoryfuadd
Rayonullsr"add
ftrtsrxadd Peru -318
Pubwdd art nr I Rayon
Fdrnstenadd plana
Fönsteruadd nrllar
Sanitetsvadd
Tähringslistor brurt 20 x 2Ol2
Tiihingslister oburtade
Frisdrbomull oblekt
Frisåbomull blelt
Unwaddvit

4,05 k/ks
3,50
3,25
4,80
2,5s
2,20
1,50
6,7s
9,75

11,75
6,00
4,80
5,50

12,00 kr/kartong
21,5O
5,65 kr/kg

11,20 köunt
7,75*§/W
5,20
5,90
6,00

Boredolremsor fih tinnner 50 - 10O nnn 0,21{,41
Borodolremsor fth plank 25 - 105 mm 0,074,23
Polertassel 15,00 kri2 dussin

Vad&iioken i olika kvalitier och krddar finns också med i fakturorna men i liten omfathing. De
har troligen såle mest genom den egna butiken som öppnades rmder 6Gtalet . Den rar inrymd i
soldattorpet som dehis hade byggb om fih frn*iljning och frrsetts med ett stort skylffinstsr
mot Finniisgatan. Där såldes ä/en inkdpta rraror som sänglinne och en del tyger. Det var Birgit
Berggren sonr skötte afiären. I huset bredvid, d:ir familjen bodde, fanns en ringklocta så de
hörde nih kunder dngde på.

Några sxernpel på ltinkrdning fnns också med bland fakturorna Det giiller ornkardnirg av
arfallsbomull och vadd.

Av fakfirapiirmen från f 97f och 1972 frangår att frrsäjningen över fakhua hr minslst i stor
omfatkring. Antalst ofika kvalitdcr av vadd har oclaå minskat ooh det fiirokommer
oepecifioerado bemärnningar som div vit tåpetseraffadd och div grå tapetseraruadd"
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Förrstenadd

Föngtervadden levererades dels plan4 dsle i ruflÅr. Till nrllama nrllades vadden hfut, i hela dess
bredd med ett tunt papper emellan. Rullama sågades sedan i iturskad bredd. Arbetet utftirdes
med [iiilp irv en pross, skär och hårdnrllsmaskin ftir vadd. Det yfiersta på nrllama blev lite
hmnare och dot skickades på nytt ner till plyssn ooh kardades om på nytt. Dot var ett drygtjobb
att sortera bort allt papper innan vadden kunde matas in i maskinen igen.

Tanings lister och frissönadd

Till tiltningslister ooh frisdrvadd winnades vadden löst till en strling som var ca 1 cm i diameter.
Tätdngslistema gick igenom ett limbad och paketerades frr det mosta i buntar. Frisd$adden
såldes olimmad per kilo.

Boredolremsor

Boredolremsor arviindes till tiitning dels ftir timmer och dels ftir plank i monteringsfiirdiga hus.
Enligt fakturoma var vadden ftir plank dubbelt så dyr som den fiir timmer. En tiinkbar
fil*la;ng titt pisskillnaden skulle krurna vara att boredolen fiir plank limmados men inte den
fiir timmer. Vadden nrllades och sågades i önskade bredder med hjiilp av en bandsig.

Ttick- och madrassvadd

Enligt fakturoma lsvororades tre olika kvalitder av täckesvad{ d.iir varu nr I var den ftmste. Till
t.iicken anviindes friimst elastone men även bomullsradd ft)rekom. IMadraswadden har jag inte
ftitt fram några uppgifter om.

Sanitetsvadd

Sanite8vadden lwererades till frretag som tilfuerkade dambindor. Vadden lwererades skuren i
bitar. Ett vanligt miått var 17 x 23 cllr.

Tapetserart add

Tapetserarvaddon tilhaerkades dels i bomull och dels med inblandning av lump, så kallad
gråvadd. Gråvadden fanns i två kvalitder an nr 5 och 6. Nr 5 var holigen den biista eftersom
deo var dyrare.

Förbandsvadd

Enligt ett bwara! ftirpackat prov så kan fiinstervaddon användas till 6rtandsvadd, ansiktsvadd
och putsvadd. Den iir tillverkad av kemiskt ren rayonvadd. Anders Berggren har prover kvar
från tiden d.å fabriken iigdes av hans far och det iir troligt att provemå iir från slutet rv den
perioden.

Kunder

De skiruta kunderna var qmder 6G och 70-talet åt€rftirsiiljare som Ålrlen & Holm AB,
Kooperativa F&bundot ASK-bolagens ekonomiska frrening u.p.a. De köpte frtonst
ftirutervadd men oclcå fiitringslister. En «lel byggföretåg köpte stora miir€der boredohernsor.
Även viara firetag aom Ltipte raniiefuvadd kopte atora partier.



2l

Tapetserarö, möbelaftiror, sadelmakars och fiisörer hör till de vanligaste kunderna men även
något skMolag och bamvagnsaffiir har jag hittat bland faknuorna. Kunderna lir i stort sett från
hela landet.

Ekonomi och marknad

De up,pgifter som jag har f:itt fram om ekonomin är mycket knapphiindiga. Från l9l7 till början
av 4O-talet finns en uppgift om att omsättsringen hade ffirdubblats. Då arbetade, fiirutom iigaren
och hans son, åttå personer i fiiretaget. 1963 har artetsstyrkan luxit till 13 personer.

Jag har fiu ta del av bwarade faktruap:irmar fråfl 1965-67 och l97l-72. D?ir går det att fii fram
en del uppgifter men hur stor del som sålts över faktura och hur stor del som sålts kontant i
butiksn framgår inte.

Troligen var produktionen som störst under 60-talet. I en tidningsartikel från oktober 1963
berättas att vaddfabriken har byggts ut och for§ätter att expandera. En del vaddfabriker hade
upphö'rt med sin produktion och Norrlands vaddfabrik fick rnånga nya kundor. För att hirma
med lweransema var man tvungen att köra skift på en av maskinerna. Efterfrågan på
ftinstervadd var mycket siisongsbetonad och fiir att f;i spridning på produktionon lämnades
ftirsiisongsrabatt till kunder som beställde i god tid.

Vaddfabriken levererade varor från Kiruna i norr till Lrurd i s<ider. Under 60-talet och kirjan
av 70-talet utgick frakrbidrag (ftir norrlandsfiiretag ?) ooh det trlw relatM billigt att skioka
varor ut över landet. Som exempel kan niimnas att det kostade 9:50 att skicka 60 kg vadd
med jiirnväg från Järbo till Malrnö fu 1965. Fraktkostnaden var 2l:50 och fraktbidrag utgick
med 12 konor.

Under slutet av 60-talet gick produktionen sakta tillbaka. En suukt bidragande orsak var att
efterfrågan på fönstewadd sjönk.

Arbetsmiljö

Arbetet i vaddfab,riken var mycket dammig! bullrigt och också farligt andra sätt. På den tiden
som maskinema drel,s med hjälp av remmar var risken fiir allvarliga olyckor mycket stor. Tunga

Mt Iiirekom och all ftirfl5rthing av vadd mellan olika salar och våningar utftirdes med
mamakraft till slutet av 5O-talet. Mindre tillbud har intriiffat vid olika tillfiillsn. År 1943
inkäffade en tragisk dödsolycka d,å Knut Bodell (f.1913), fastnade i remmen i kardsalen och
avled av de skador som han fick.

Vaddfabriken vff siikort inte n,ågon farligare arbotsplets än många andra fabriker och q,nen på
säkerhet och ftirebyggande åtgärder hörde inte till den tidors anda. Undor 50- och 60-talet
giordes rnånga fiirbättringar fiir att underl.litta arbetet och ftirbättra artretsmiljön. Det var d.å som
skruvEn för automatisk spånpåf,llning till ångpannan installerades ooh fliiktefl som blåste
vadden mellan våningama togs i bruk. Likaså byggdes vinschen vid den här tiden. Fläktar med
utsug saltes också in ftir att ftrbättra luften i lokalerna,
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DISKUSSION

Tillliirlitlighet

Uppgmema från Svenska Brandtariffireningen ger en bra dokumontation av byggnadema och
till en del av den maokinella uausming. r ik.så framgår det vilket r&nateriÅl som mÄn använde
sig av vid tiden ftir inspektionenq 1920 och 1937. Uppmåhringar och beskivningr verkar
vara mycket noggrant utörda och tillfihlitligloten iir trofuen mycket god.

Vid intervjuema uppgav både Anders och Birgit Berggren att vissa saker var sv.ira att komma
ihåg ooh likaså den exakta tidpunkten ftir t.ex förändringar och frrbättringar i lokalerna. Därftir
har jag medrctot vait mycka vag vid vissa tidsargivelser. Fotoalbumet sorn Anders
sanmranstält ger en mycket tra bild av arbetet i fabriken och har ett myoket hogt kältvärde.

I fakhrap?irmama kan man uttisa en del om vilka kunderna :ir, vilka produkter som p,roducetah
m.m. Några ekonomiska bedtimningar går dock inte att g(ha oft§rtom det inte lir säkert att
pärmama ih helt kompletta" Den kontantå ftrsäljningen framgrår inte heller av rnaterialet.

Nrh arbetet påt'&jades var arnbitionen att awnittet om ekonomi och madmad skulle u§tira en
viktig dol av arbaet. Jag har dock into filtt tag på åNredovisningama som skulle kruma ha varit
en viktig kiilla fiir att ftilja utvecklingen av firetaget. De fakhuapärmar och tidningsartikeln som
jag har haft som grund fth det arrcnittet ger en osiiker Uld av hur utrrcklingen egentligen har
varit.

För att sätta in Norrlands Vaddfabrik i ott stöne sanmranhang så har jag sökt up,pgifter om
produktionen av vadd i hela landot. Via statistisk årsbok kan man fli on bild av m?ingden
impo,rterad okrdad bomull från och med är 1937, men det framgår inte hur stor mångd som
anviints fih att tilhrerka vadd och hur stor miingd som anv&rts ftr att spinna gamer. I årsböcker
mellan 1896 ooh f 935 finns bomull med bara sorn vävnader och garner. Av dessa uppgifter är
det wårt att f;i frarn ett tilmiditligt und€dag. Noteras kan dock att 1938 importerades 937 ton
rayon ooh dyl. fibrer .Det är ftirsta året som rayon omnämns. Importen av okardad bomull var
åE 1937 34.OSl ton. 1959 hade den minskat till 17.532 ton ooh 1979 var den endast 4.253 t(m.

Uppgiftema om slikton B€rggren har jag f;iu från avslaifter av husfiirhömliingder fiin 1880-
talet. Jag har inte sjåfu gått tifl den ursprungliga kä[an.

Obearbetade uppglfter

Viå Patent och Regiseeringrv€rket kanske det går att ffi fram mer uppgifter om ftiretaget.(Jag
gav upp ofter att ha hamnat i oiindliga telefonköcr at antal gångsr.)

I boken Sverigoe p,rivata förctagaro, Norrlandsdclcn omnjimn$ att Awust Bo(ggrcNr är medlem i
Sverigcs Vaddfabrikanters fiirening. Om fiironingcns arkiv fnns krrar så skulle det kunna vara
en bra kiilla för att sätta in vaddtillverkningen i Järbo i ett stiirre sammanhang.

Yrkesinspoktionan i Gävle distiktet hade endast några bcsölslappar och brsv lsrar Aån
Norrlands Vaddfab'rik. En del av deras iildre dokrunent finns hos Landsarkivet i Hiimösand och
eventuollt kafl det firuras mer material om vaddf*b,riken &ir. Arbetet har haft en ftfrrnåga att
växa och jag hr tvingats setta stopp i sökandet fih aft kunna avsluta arbetet i rimlig tid.
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Slutord

I arbetet har jag kumat ftilja hur Norrlands Vaddfabriks verksarnhet startade i liten skala och så

sakta viixte fiir att bli en mindre fabrik, som siikert har be§tt ganska mycket ftir det lilla
sanrhiillet Iiirbo. Efterfrågan på varoma minskade, fabriken såldes och verksamheten
så småningom. Av byggnadema som hörde till Norrlands Vaddfabrik finns det inget kvar idag.
Villoma har brett ut sig tings Nordandsgatan ner mot Jädraån. Det enda som påminnor om vad
som en gågng varit när namnet på gatan, Norrlandsgatan.

28. Norrlandsgabn 1996 msd M ombyg.tå soldatlorpe, I bakgrunden
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Bildftirteclming

Samtliga bilder, utom nummer 2, 3, 7, 8 och 28, är tagna av Anders Bergren. tlan
sannnanstälde ett albrnn till sin far julen 1968 med bilder tån Norrlands Vaddfatrik.
Rep,ropfoto Liinsmuseot Gävleborg.

Bild nr 2 Gammalt foto, fotograf okåind. Rep,rofoto Eva Carlborg.

Bild ru 3 Fotografi taget av Gustav Hokn. Reprofoto Eva Carlborg.

Bild nr 7 Tavla av William Erikssoq Torsåker. Reprofoto Eva Carlborg.

Bild nr 8 Reprofoto ur boken Sveriges privata fiiretagare, Norrland.

Bild nr 28 Eva Carlborg.

Källfiirteckning

Tryokta

Från G:istrikland 1979

J:irbo i G:ishikebygd

Sveriges privata fihetagare, Nordard

Artikel i &tetarhladet, 19 oktob€r 1963

Intervjuor

BirgitBerggcru f.f9f5

furders BerggrErL f. 1944

Myndigheter

Handelsr€gishet l,iinsstyrelsen i Gävleborgs län

Yrkesinspellionen Gävledistriktet

Rilaftrsiikingwertet

Brandfi irsäkringsverket
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Arkiv

Arbetarbladets ad.iv

Geflo Dagblads arkiv

Sandvikens kommuns arkiv

Skandiakoncemens arkiv

ö/dgt

Fakturapiirmar från 1965, 1966, 1967, 197 I ooh 1972

Avskrift av husftrhörslängd från 1880-talet


