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Symbolladdade
industriprodukter
Känsla och tanke

Den faluröda färgen, 
själva "sinnebilden" för 
det svenska, på en hus
knut på Skansen 1999.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

F
alu rödfärg, Liljeholmens Stearinljus, Orsasparken eller stenku
lan. Vad får dessa konsumentvaror för känslosträngar att vibrera?

Vilka bilder ger de? Är det minnets bilder - av barndom, tradition 
och trygghet, av starka varumärken eller kanske det typiskt svenska? 
Ger det möjligen också tankar om svensk industritradition värd att 

bevara? Förmodligen är inte denna koppling lika direkt. Men de uppräknade 
konsumentvarorna är exempel på produkter som tillverkas i Sverige idag, 
som har allmängiltighet, som har en industrihistoriskt intressant tradition och 
som har gjort tydliga avtryck på sina olika tillverkningsplatser i landet.

Industrialismens genombrott i Sverige, som brukar härledas till 1870— 
1890-talet, förändrade både produktionen och konsumtionen i vårt land. 
Yrkeskunskap som tidigare ärvts från far till son och från mor till dotter, 
fick man kanske lära sig på fabriksgolvet. Varor som tidigare framställts 
hantverksmässigt i hemmet eller i byn blev varor att köpa i butiker.

Dessa exempel på industriellt framställda varor ingår, tillsammans med 
ett tiotal andra, i Tekniska museets dokumentationsprojekt Symbolladda
de industriprodukter som drivs sedan 1997. Syftet med projektet är att ut
ifrån produkten aktualisera vårt industriella kulturarv, med inriktning på 
teknik, historia, yrkeskunnande och människa.

Bakgrunden till projektet Symbolladdade industriprodukters det doku
mentationsprojekt om porslinsservisen Blå Blom som drevs gemensamt av 
Nordiska museet, Tekniska museet och Stockholms länsmuseum 1994, 
med kompletteringar 1995-1996.
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Blå Blom, porslinsservi
sen med den blå "blom
man" som egentligen är 
en druvklase. Nedlägg
ningen av tillverkningen 
i Gustavsberg blev upp
takten till diskussionen 
om bevarande av tradi
tionell svensk produktion 
och teknik.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Arbetslag vid Barnäng
ens fabrik på Ekerö 
1995. Nu är tillverkning
en flyttad till Tyskland.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Blå Blom
Benporslinsservisen Blå Blom har funnits med på 
otaliga svenska kaffekalas, såväl i syrenbersåer som i 
arbetarkök, sedan mer än hundra år. 1991 såldes 
Gustavsbergs Porslinsfabrik till finska Hackman och 
1993 annonserade företaget att flytta tillverkningen 
till Finland.

Vid ett sammanträde för det nybildade samarbetsor- 
ganet Industrihistoriskt forum 1993, diskuterades 
Hackmans uppköp av Gustavsbergs Porslinsfabrik. Be
greppet ”utrotningshotad produktionslinje” myntades 
och ledde till frågor om vad som händer när en tillverkning upphör, när fö
retag övergår till nya tillverkningsmetoder eller flyttar sin tillverkning till an
dra länder. Kan förlusten av en verksamhet som gett platsen sitt signum ge be
stående effekter utöver arbetslösheten? Ar det en del av den lokala identiteten 
som går förlorad?

Diskussionen vid Industrihistoriskt forum initierade en dokumenta
tion av tillverkningen av Blå Blom i Gustavsberg, med intervjuer och fo
tografering av anställda och beskrivning av tillverkningsprocess och teknik. 
Dokumentationen resulterade i en utställning på Tekniska museet och bo
ken Blå Blom — industriprodukt och nationell symbol, (1997) en sampro
duktion mellan Tekniska museet, Nordiska museet, Värmdö kultur- och 
fritidsnämnd och Stockholms länsmuseer. Den uppmärksamhet som frå
gan om Blå Blom som industriprodukt och nationell symbol fatt, har bi
dragit till att en produktion i liten skala kunnat upprätthållas i Gustavs
berg. En rättsprocess pågick i flera år om rätten till varumärket. Nyligen 
avgjordes den och tillverkningen kan fortsätta i Gustavsberg.

1996—1997 gjorde Tekniska museet en kartläggning av utrotningshota
de produktionslinjer och industrihistoriskt intressant produktion som 
sammanställdes i en projektrapport där 116 tillverkningar listades. (Arons
son och Sjunnesson 1997)

I en andra fas i detta projekt dokumenterades ett ur
val av tillverkningarna. Först valdes två utrotningsho
tade produktionslinjer: Barnängens Barntvål vid Bar
nängens fabrik på Ekerö väster om Stockholm, vilken 
kort därefter flyttades till Tyskland där tvålen nu till
verkas under samma namn (1997). En annan doku
mentation gällde kalklinbanan mellan Forsby kalk
brott och Köping som skulle tas ur drift. Kalklinbanan 
har på senaste tiden blivit föremål för intensiv debatt 
och har blivit föreslagen att byggnadsminnesförklaras.
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Symbolladdade industriprodukter
Tekniska museet valde efter dessa två dokumentationer att övergå till den 
fabrikstillverkade varan som ett sätt att aktualisera vårt industriella arv och 
att göra flera mindre fältarbeten av tillverkningar. Detta projekt gick un
der namnet ”Symbolladdade industriprodukter”.*

Med industrialismen ändrades inte bara produktionen. Konsumtionen 
ändrades också. Vi blev konsumenter med konsumentvaror. Det var där
för naturligt att utgå från den fabrikstillverkade varan och att dokumente
ra svenska tillverkningar i drift. Något som inte belysts så särskilt mycket 
som en del av det industriella arvet.

Urvalskriterierna för alla dokumentationerna är tillverkningar med be
tydande historiskt värde avseende tekniken, yrkeskunnande eller produk
ten, att det gäller svenska konsumentvaror de flesta känner till och som kan 
sägas äga symbolladdning, att det rör kommersiell verksamhet i drift av 
industrihistoriskt intresse, nedläggningshotad eller unik produktion, den 
sista tillverkningen eller bland de sista i sitt slag i Sverige eller inom en re
gion.

Det var angeläget att täcka in olika branscher; livsmedels- och konfek- 
tyrindustrin, kemisk-teknisk industri, verkstadsindustri till skillnad från ti
digare dokumentationer som främst varit inriktade på de tunga basnä
ringarna. Ett annat kriterium var att täcka in både små och stora företag, 
både hantverksmässig tillverkning och processindustri. Museet tog också i 
urvalet hänsyn till genus och generation.

I dokumentationen har Tekniska museet intervjuat anställda och tjän
stemän vid företagen, fotograferat tillverkningsprocessen och människan, 
samlat in nyckelverktyg och exempel på produkten i olika skeden i pro
duktionsprocessen - från råvara till färdig produkt.

De produkter som valts ut kan karaktäriseras som symbolladdade på oli
ka sätt.

Produkter som symboler
Människan har alltid omgett sig med och skapat symboler. De skapar ord
ning, värde och mening i våra liv. Alfabetet är t ex en typ av kulturyttring 
som utgår från symboler, liksom matematik eller konst. Länge dominera
des människors liv av religiösa symboler. I dag har desssa till viss del ersatts 
av symboler av materiell natur. Ett exempel är de varumärken och konsu
mentvaror vi omger oss med och som har blivit en del av vår identitet. Vi 
är konsumenter, inte bara av saker som står för andra saker, en sorts sym
boler — eller ikoner för att använda ett modeord. En symbol har dock in
te en entydig innebörd utan beror av betraktaren.
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Karlsons Klister med den 
välkända åsnan, kan få 
symbolisera betydelsen 
av ett starkt varumärke. 
Tuben är sig lik sedan 
1920-talet och säljs i de 
flesta livsmedelsaffärer 
1998.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Det svenskaste svenska
”Om ditt hjärta en gång brister, laga det med Karlsons Klister” - så lyder 
en välkänd slogan om klistret som enligt sin tillverkare saknar motstycke. 
En liten röd-gul-svart klistertub som funnits i våra butiker sedan 1920-ta- 
let. Mannen bakom klistret, Axel Karlson, var en medellös ”uppfinnare” 
som lyckats framställa klister av cellulosanitrat och aceton. Karlson lycka
des fa kontakt med lyckosamma marknadsförare. En gång i början av 
1920-talet hyrde Karlson och hans kompanjon Klärre en åsna på Skansen. 
Den försågs med sandwichskyltar med texten ”alla använda Karlsons Klis
ter utom jag ty jag är en åsna”. Så blev åsnan symbolen för klistret och skul
le förekomma i otaliga annonser och journalfilmer. Klärre lyckades kom
ma över rätten till varumärket Karlsons Klister och tillverkade det i sin 
fabrik i Stockholm fram till 1960-talet.

Nu tillverkas Karlsons Klister vid Cederroth Internationals fabrik i Falun. 
Huvudägare är amerikanska Alberto-Culver Company , USA. Karlsons 
Klister är en i stort sett oförändrad produkt, ett universalklister för hem 
och hobby. Korken är nu av plast och tuben har ändrats något, men inne
hållet är detsamma.

Karlsons Klister är en bland många produkter i företagets produktion. 
Vid en enda maskin sker produktionen, eller fyllningen av tuben. För själ
va klistret tillverkas idag någon annanstans och formulan är hemlig. Arbe
tet sker i självstyrande grupper vilket innebär att arbetsgruppen ”på golvet” 
har hand om tillverkningen från order till leverans.

Påfyllning av saltlag och 
vändning av romtunnor
na i Abba Seafoods 
bergrum i Kungshamn, 
(motstående sida).
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Marknaden för Karlsons Klister är huvudsakligen Sverige. Så är det även 
med till exempel Falu rödfärg som tillverkats i Falun i mer än 400 år. Un
der 1600—1700-talen var rödfärgen en symbol för status och rikedom. En
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dast stadens hus och rikemansgårdar rödfärgades. Det lyste upp, var ett sätt 
att efterlikna tegel och skyddade husets trä mot röta. På 1700-talet blev det 
modernt med gul och vit oljefärg, för att efterlikna stenhusen i Europa. 
Rödfärgen blev folkets färg. Småningom var ingen stuga för låg för att må
las röd. Och rödfärgen har levt kvar och är nu vanlig både i städerna och på 
landsbygden. Den har givit oss själva sinnebilden av det svenska, av tradi
tion, trygghet, det enkla och hållbara.

Rödfärgspigment har tidigare tillverkats på flera platser i landet. Nu är 
Falu rödfärg enda tillverkaren. Rödfärgen framställdes som en biprodukt 
till kopparbrytningen i Falu gruva. Nu är gruvan nedlagd, men rödfärgs- 
tillverkningen går för högtryck och sker i princip på samma sätt som för 
400 år sedan. Färgen framställs av varp — berg med låg malmhalt. På som
maren slammas varpen till partiklar mindre än en millimeter och på vin
tern bränns slammet till pigment. Pigmentet mals och förpackas på röd- 
färgsverket för att sedan levereras till tillverkare runt om i landet som 
kokar färgen i moderna maskiner, men enligt gamla principer.

I en del av gruvan tar man fram ett extra mineralrikt slam som bildas 
naturligt i berget och som sedan blandas med det slam som framställs 
ovan jord. Vid ett tillfälle under dokumentationen där far vi möjlighet att 
följa med ner i den del av gruvan där detta slam tas upp. Produktionschef 
Stig Johansson är vår guide. På 80 meters djup, i mörka gruvgångar med 
avgrundsdjupa hål här och där, arbetar gruvarbetarna med att spola fram 
slammet till en uppsamlingsbassäng. Två gånger om dagen kontrolleras ar
betet av en förman, den övriga tiden är arbetarna utan kontakt med ytter
världen. Det är ofattbart att detta är 1998. Man inser värdet av den vittra
de malmen, det röda guldet!

Varumärkets aura
En annan produkt som tillhör våra folkkäraste vardagsvaror är Kalles ka
viar. Nämn Kalles för en utlandssvensk. Det vattnas i munnen och han el

ler hon far hemlängtan i blicken.
Den blågula tuben med glada Kalle är också ett 

exempel på kraften och auran som omger förpack
ningen och varumärket. Kalles kaviar, som tillver
kas av Abba Seafood i Kungshamn har sitt ur
sprung i 1950-talet. Fabriken är nu norskägd men 
tillverkningen sker vid Abba Seafoods fabrik i 
Kungshamn. Abba står för AB Bröderne Ameln, en 
norsk köpmannafamilj som etablerade sig i Sverige 
redan på 1830-talet för att sälja fisk och sill.

171



MAGDALENA TAFVELIN

Historien om Kalles kaviar började med en kringresande handlare som 
kom upp till Abbas fabrik för att erbjuda sill — och kaviarrecept. Fabriks
chefen trodde på smaken och köpte receptet för 1000 kronor. Kaviaren var 
mildrökt, söt och salt på samma gång och marknadsfördes redan från bör
jan som ett familjepålägg. Kalle på tuben, det var dåvarande VDn Gerhard 
Amelns son, Carl Ameln.

I 46 år har vi nu kunnat köpa Kalles kaviar. An i dag är förpackningen 
rätt lik den ursprungliga. Kalle har bytt plats på tuben och ordet ”Kalles” 
har fatt större grad, för att stärka varumärket i kampen mot kopior. Ändå 
upplever vi tuben i stort sett som den alltid sett ut. Kalles kaviar tillverkas 
av torskrom från Ishavet, salt, socker, olja och smakämnen. Den sockersal- 
tade rommen lagras i trätunnor i kyliga bergrum i sex månader innan den 
mildröks. Själva blandningen sker i en sluten och hemlig process. Varje år 
lämnar cirka 11,2 miljoner Kalles tuber fabriken. Marknaden för kaviaren 
är främst Sverige och Norge. Försök har gjorts att lansera Kalles i Tyskland 
och USA, men utomlands är tuber starkt förknippat med medicin och vem 
vill breda salva på frukostmackan? Ingen alternativ förpackning har heller 
kunnat framställas. För när kaviaren kommer i kontakt med luft oxiderar 
den inom någon timme och blir ärggrön. Vi svenskar är kanske inte heller 
så förändringsbenägna när det gäller våra ”nationalsymboler” och känns det 
inte rätt skönt att tuben med all sannolikhet blir kvar?

Kalles kaviar, en norsk 
som smakar svenskt 
1998.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Vad är det för särskilt med Vansbro?
Vissa fabriksvaror har stark regional koppling, men används eller uppfattas in
te över hela landet som på något sätt en symbolladdad produkt. Så är det till 
exempel med sparkstöttingen, ett fortskaffningsmedel som använts sedan 
1800-talets sista decennier. De första sparkarna var helt i trä; tunga och 
otympliga att köra. Kring sekelskiftet introducerades stålmedarna. Den smi
diga och lättkörda sparken med stålmedar 
kom att upptäckas av en borgerlig publik.
1913 blev det verkliga genombrottet för 
sparken med stålmedar. Då patenterades 
sparken av märket ”Renen” uppkallad efter 
det kvarter i Orsa där tillverkninge låg. Spar
ken blev senare känd som Orsasparken. Det 
ökade intresset för sparkåkning ledde till att 
ett flertal industriella sparktillverkningar 
startade. På 1920-talet fanns ett tjugutal 
sparkfabriker i Sverige. Idag är Vansbro 
Sparkfabrik i Dalarna enda tillverkare i lan-

Säte till spark tillverkas i 
Vansbro.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv
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det av sparkar. I Norrland och t ex Småland har sparken än idag många an
vändare. I Kiruna finns tom särskilda ”sparkbanor” i stället för cykelbanor. I 
andra delar av Sverige används sparken inte alls. Orsasparken tillverkas av 
värmländsk björk och specialstål från Boxholm. Marknaden är huvudsakligen 
Sverige.

Vid Liljeholmens Stearin
fabrik i Oskarshamn till
verkas fortfarande en 
del av ljusen manuellt 
1998.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv

Hantverk och processindustri
Det sägs att vi lever i ett postindustriellt samhälle, med allt mindre indust
riell produktion och förskjutning mot andra näringar! Förvisso har indus
triproduktionen gått ner, men industrin är fortfarande viktig och levande. 
En epok har inte avlöst en annan utan flera pågår samtidigt.

Den datorstyrda processindustrin synliggörs ofta, men fortfarande finns 
många industrier där förr och nu möts, med hantverksmässiga metoder och 
processindustri, sida vid sida.

Så är det till exempel vid Liljeholmens Stearinfabrik i Oskarshamn. Där 
finns en av Sveriges få industriella tillverkare av stearinljus. För många män
niskor är ett ”Liljeholmens” synonymt med stearinljus. Det är en stämnings- 
skapare som funnits med i över 150 år. Liljeholmens historia började med tid
ningsmannen Lars Johan Hierta som på en resa i London på 1830-talet kom 
i kontakt med den franska uppfinningen stearinljuset. Hierta lät uppföra en 
fabrik vid Liljeholmen i Stockholm år 1839. Från början var ljustillverkning
en ett utpräglat säsongsarbete och redan från början var det mest kvinnor som 
arbetade i stearinfabriken. En dominerande del var dalkullor som vandrade 
ner till Stockholm för att gjuta ljus. Redan 1841 flyttade tillverkningen till 
stadsdelen Danvikstull där den låg till 1970. Namnet Liljeholmens behölls 
dock.

Idag sker Liljeholmens tillverkning i Oskarshamn i Småland. I helauto
matiska maskiner tillverkas de mesta av ljusen, men fortfarande stöps vis

sa typer av ljus manuellt. Fortfarande är 
ljustillverkning ett kvinnoyrke, särskilt 
vad gäller tempoarbete och efterarbete. 
Tre fjärdedelar av de 80 miljoner stearin
ljus som varje år tillverkas av Liljehol
mens Stearinfabrik säljs under december 
månad. Helt nyligen såldes Liljeholmens 
Stearinfabrik till den amerikanska kon
cernen Blyth Industries. Man kan ställa 
sig frågan om tillverkningen av stearin
ljus verkligen är säkrad och om ljusens 
kvalitet kommer att förändras?



MAGDALENA TAFVELIN

I Svängsta i Blekinge ligger Abu Garcias fabrik. Där tillverkas fiskeredskap. 
Flaggskeppet i produktionen är Ambassadeurrullen, en exklusiv spinnspö- 
rulle som introducerades på Världsutställningen 1952. Då hade Abu till
verkat fiskerullar sedan ett tiotal år. Men fabriken har sitt ursprung i en ur
tillverkning: AB Urfabriken. Man började med fickur och fortsatte med 
teleur och taxametrar. 1939 hade ägaren Göte Borgström konstruerat 
världens minsta taxameter. Kriget omöjliggjorde export och han fick se sig 
om efter en ersättningsvara.

Det personliga fiskeintresset gav idén till en spinnspörulle. Den finme- 
kaniska tillverkningen kunde fortsätta. Vid Abus fabrik tillverkar 350 per
soner idag en mängd olika fiskeredskap. Delarna till rullarna tillverkas på 
fabriken men köps även från underleverantörer i Sverige och utomlands. 
1974, vid Göte Borgströms bortgång, såldes familjeföretaget och den nye 
ägaren köpte upp Garcia, företagets distributör i USA. Namnet ändrades till 
Abu Garcia för att ge en bättre företagsidentifikation världen över. Sedan 
1995 ägs Abus fabrik i Svängsta av den amerikanska koncernen OTG.

En rock av syntet och en handslipad kniv
”Det är en kunskap som ska bevaras. Jag kan se till att den inte dör ut.”

Så säger Christer Johansson i Tollarp i Skåne. Han är Sveriges ende till
verkare av stenkulor. Hans enmansföretag W-kulor förser hela Sverige med 
stenkulor för kulspel. Stenkulan är inget känt varumärke, men det är en 
produkt förknippad med känslor och minnen.

Christer Johansson, 
Sveriges enda kulfabri
kör, med den för tillverk
ningen viktiga "poler- 
rocken" (tv).
Foto Nisse Cronestrand

1997, Tekniska museets arkiv

Moraknivar från Frosts 
knivfabrik, en obruten 
tillverkningstradition se
dan 1891 (th).
Foto Nisse Cronestrand

1998, Tekniska museets arkiv
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Tillverkningen av stenkulor började vid Thule chokladfabrik på 1920- 
talet. Där tillverkades praliner i tombolas, så kallade trumlare. Någon fick 
idén att tillverka kulor på samma sätt och en tillverkning startade. Kulans 
bana har gått genom Sverige från Stockholm till Skåne och tillverkningen 
har skett i små företag där ägarna har lärt av varandra. Stenkulan är egent
ligen inte av sten utan tillverkas av rapsfrön som tumlas med en blandning 
av cement, sand, gips och färgpigment. För att kontrollera storleken på ku
lorna använder Christer Johansson ett särskilt kulmått. När detta rymmer 
tio kulor har de rätt storlek. När kulorna så färgats gnider Christer dem 
mot en gammal arbetsrock som är ett arv från den tidigare ägaren. När ku
lorna har bra lyster och blank yta är de färdiga.

Ett annat exempel på yrkeskunnande gäller tillverkningen av morakniven. 
Kniven tillverkas vid Frosts knivfabrik i Ostnor, Dalarna. Sedan 1891 har 
moraknivar tillverkats på samma plats som nu. Erik Frost var mannen 
bakom morakniven. Han startade en åkdonsfabrik som handlade med och 
tillverkade varor. Snart kom han att inrikta sig på knivar. Erik Frost lycka
des överföra de handsmidda knivarnas egenskaper - hårt stål i eggen och 
segt i bladet — till fabrikstillverkning. Knivarna tillverkades av laminatstål 
från Vikmanshyttan och björk från trakten. Själva slidan gjordes av Uni
kapapp. Morakniven var född. Knivarna blev världsberömda för sin skär
pa och kvalitet.

Idag tillverkas 250 knivmodeller i Frosts fabrik. Den ”klassiska” mora
kniven med laminatstål och rödlackat björkskaft har blivit en produkt i 
marginalen. De flesta knivarna har i dag plastskaft och importerat rostfritt 
eller kolstål i bladet. Vid en traditionell handslipmaskin slipas dock fort
farande knivar manuellt av en äldre man. Han är den ende i företaget som 
kan med maskinen. Kommer någon att ta över traditionen när han inte or
kar?

Industrins förändring
Varje vecka rapporterar massmedia om omstruktureringar och samman
slagningar av företag. Utländska uppköp av gamla svenska företag blir allt 
vanligare. Fabriker läggs ner och produktion flyttas. Ny teknik introduce
ras med stora och snabba förändringar som följd. Traditionella tillverk
ningsmetoder och yrkeskunskaper riskerar att försvinna och snart glömmas 
bort. Beprövade material och produkter överges till förmån för nya. Flera 
av de produkter vi upplever som typiskt svenska är tillverkade av importe
rade råvaror och efter utländska förebilder. Vill och kan vi bevara några av 
de traditionella produktionerna och teknikerna i drift och i så fall hur?
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Kulturlagret
Inom projektet Symbolladdade industriprodukter producerade även SVT 
Karlstad i samarbete med Tekniska museet, TV-serien Kulturlagret — på 
upptäcksfard genom verkligheten i jakt på vardagsföremål som utgör vår kul
tur. Producenten Johan Forssblad, som skrivit en egen artikel i denna års
bok, filmade och berättade om svenska tillverkningar med tradition. Ett 
flertal av hans exempel sammanföll med Tekniska museets valda produk
ter. Kulturlagret visades under hösten 1999 och sågs av mer än tre miljo
ner tittare. Det visar tydligt att ämnet intresserar och berör.

Kulor, krus och kaviar
Tolv av de dokumenterade tillverkningarna i projektet Symbolladdade in
dustriprodukter visas i utställningen Kulor, krus och kaviar, en utställning om 
just symbolladdade industriprodukter. Utställningen är en samproduktion 
med Riksutställningar. I oktober 1999 hade utställningen vernissage och en 
landsomfattande turné pågår från februari 2000 till och med mars 2003.

Vandringsuställningen 
Kulor, krus och kaviar 
hösten 1999.
Foto Nisse Cronestrand, 
Tekniska museets arkiv
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Utställningen aktualiserar industrisamhällets kulturarv utifrån den in
dustriellt framställda varan. Den ger också tillfälle att visa dessa kända var
dagsvaror och deras spännande historier. Förutom de som omnämns i tex
ten visas till exempel hur Ljunglöfs Ettan skapades, hur Läkerol tillverkas 
eller hur Primusköket används världen över.

Ingen kan garantera bevarandet av tillverkningar i landet, men i en tid 
av ständig förändring är det angeläget att lyfta fram dessa frågor till debatt 
och diskussion. Det är möjligt genom projektet Symbolladdade industri
produkter och utställningen Kulor, krus och kaviar.

* Projektet Symbolladdade industriprodukter initierades av avd chef Helene Sjunnesson. 
Intervjuerna gjordes av intendent Krister Aronsson och fotodokumentationen av fotograf 
Nisse Cronestrand.
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