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En liten röd stuga...
Om man gör en sökning på en
liten röd stuga kan man snart
konstatera att det är många
svenska författare som har haft
anledning att berätta om denna
så typiskt svenska stuga.
August Strindberg skrev
redan 1888 i novellsamlingen
Skärkarlsliv om spökskeppet
som glider förbi »en liten röd
stuga med vita fönsterfoder
under några äppelträn på en
bergknalle«. Agnes von Krusenstjerna skrev i Hennes första
kärlek (1918) om Helena som till
slut kom fram till Skogstorpet
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– »en liten röd stuga med vita knutar« och Vilhelm Moberg skriver i
Soldat med brutet gevär (1944) om
drömmen att som skogvaktare få
»bo i en liten röd stuga vid en sjö«.
Även den produktiva närking
skan Sigge Stark berättar om »en
liten röd stuga, som låg högt uppe
på bergsluttningen« i Dig som jag
älskat (1945) och i Ödesväven (1936)
får pigan Anita utbrista i »Allt vad
jag vill är att få ett hem, som är mitt
eget, en liten röd stuga, riktigt hemtrevligt, med trädgård till«.
Men varifrån kom färgen som
använts till att måla alla dessa röda
stugor? Många skulle nog i dag ta
det för en självklarhet att färgen
kom från Falun. Men sanningen är
den, att den klassiska svenska rödfärgen har tillverkats på en rad olika
platser i Sverige och under lång
tid var rödfärgstillverkningen vid
Dylta bruk i Närke praktiskt taget
den enda i landet. Ja, den intressanta frågan reds ut i en lite utförligare
artikel i detta sommarnummer.
Omslagsbilden på den röda
stugan är hämtad från Dylta bruks
reklambroschyr för rödfärg, tryckt
hos AB Littorin Rydén Boktryckeri i Örebro 1929.

Bibliotekarien Peter Ejewall,
Uppsala, bidrar också med en
artikel där målarfärger spelar roll,
men här handlar det om konstnären Axel Linus och hans försvunna altartavla som från början var
avsedd för Norrbyås kyrka.

Årsmötet

ArkivCentrum Örebro län
kunde i slutet av april för första
gången på två år hålla ett vanligt
årsmöte. Denna gång var det
dessutom dags att hålla årsmötet
ute i länet och för första gången
hölls det i Askersund och det
vackra kulturhuset Sjöängen.
Efter en bussresa från ArkivCentrum i Örebro fick de drygt
femtiotalet mötesdeltagarna vid
ankomsten lyssna till Askersunds Kulturskolas fiolelever.
Därefter hölls själva årsmötet i
den imponerande Stora salongen. Årsmötesklubban hölls vant
av kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker. Styrelsen
omvaldes enligt valberedningens
förslag. Efter årsmötet blev det
fika med landgång och därefter
guidning av kulturhuset.
Håkan Henriksson
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ArkivCentrum Örebro läns årsmöte hölls i år i Askersunds vackra kulturhus
Sjöängen tisdagen den 26 april.
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När rödfärgen inte
bara kom från Falun

Johan Otto Bråténs (1822–1890) målning av Mariefred från 1860, här något beskuren,
visar på ett tydligt sätt hur rödmålade de svenska trästäderna var under 1800-talet.

Om man skulle utvälja en landskapsfärg för Närke vore nog röd den mest
självklara. Visserligen skulle färgen blå vara möjlig om man tänker på den
omfattande koboltutvinningen vid Vena i Lerbäcks bergslag i början av
1800-talet. Men den färgen borde kanske passa bättre för Hälsingland
som haft både koboltutvinning vid Loos och att landskapet dessutom har
en lång tradition som landets främsta när det gäller linodling. Att den röda
färgen kan kopplas till Närke beror inte bara på att det nästan 500-åriga
landskapsvapnet med de två skäktorna har en klarröd sköld utan mer på att
rödfärgstillverkningen har en nästan lika gammal tradition i landskapet.
Den röda stugan har sedan början
av 1900-talet blivit något av en
symbol för den svenska landsbygden och något som även letat
sig utanför landets gränser och
till och med blivit något som ofta
får symbolisera Sverige. I dag är
denna röda färg som vi ser på torp
och gårdar i stora delar av Sverige

intimt förknippad med Falun och
många tror nog också att i princip all rödfärg under lång tid har
tillverkats just vid Stora Kopparbergets gruvor i Dalarna. Även
om det nästan är sant i dag, är det
en relativt modern företeelse och
rödfärgstillverkning har förekommit på en rad olika platser i Sverige

och då inte minst i Närke och
Örebro län.
Rödfärg är numera också ett
etablerat begrepp inom byggnadsvård och begreppet får bara användas för slamfärgsprodukter som
innehåller järnoxidpigment och
inte för röd målarfärg i allmänhet.
Falu rödfärg är i dag dessutom inte
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Holländaren Allaert van Everdingens (1621–1675) oljemålning över Hendrik Trips kanongjuteri i Södermanland från mitten av 1640-talet visar några byggnader som var rödfärgade, däribland Julita bruksherrgård
som kan ses på utsnittet ovan. Sannolikt är det Dylta rödfärg från Närke som har använts vid rödstrykningen.

bara ett inregistrerat nationellt
varumärke utan sedan 2017 även
ett internationellt varumärke.
Färgpigmentet i den röda slamfärgen utgörs av uppslammade och
vittrade slaggrester som egentligen
är en biprodukt eller avfall från
framställning av vitriol, svavel,
alun eller koppar. Den vittrade
slaggen innehåller bland annat
järnockra som från början är gul
men som vid upphettning omvandlas till röd järnoxid. Kulören
på pigmentet bestäms genom hur
länge och vid vilken temperatur
det bränns. En längre bränning
och med högre temperatur ger
till exempel ett mörkare pigment.
Eftersom man i äldre tid hade svårt
att i detalj kunna styra bränningsprocessen kunde rödfärgspigmenten variera ganska mycket i
kulör, från orangerött till mörkoch brunrött. Själva slamfärgen
tillreddes till en början, under
1600-talet, ofta med den dyrbara
trätjäran som bindemedel, men
sedan 1700-talet har den vanligen
framställts genom att vatten kokas

med rågmjöl varefter rödfärgspigment och vitriol tillsätts.

Sedan 1500-talet

De äldsta beläggen för inhemsk
tillverkning och användning av
denna typ av röd slamfärg härrör
från slutet av 1500-talet. År 1573
uppges det nämligen att Anders
Larsson målare ska ha målat taken
på det dåvarande Stockholms slott
röda med hjälp av så kallad gruvkli
från Kopparberget i Dalarna.
Tanken var att det skulle efterlikna
de kostsamma kopparplåtstaken.
Ett drygt tiotal år senare finns det
belägg för att rödfärg hade börjat
tillverkas vid Dylta svavelverk i
Närke.
Den röda slamfärgen kunde
alltså användas för att efterlikna
den dyrbara kopparplåten men
kanske än vanligare var det nog
att den användes till att rödfärga
ståndspersoners trähus i både städer och på landsbygden. Här var
det senrenässansens röda tegelbyggnader i Europa som man ville
efterlikna genom att rödstryka

husen. Den röda färgen hade alltså
en hög status och det var främst
högreståndsbyggnader som till en
början kom att rödmålas. Ett tidigt
sådant belägg kan man se på holländaren Allaert van Everdingens
målning över Julita styckebruk
från 1640-talets mitt där man kan
se att mangården är rödfärgad och
med fönsterfoder, portalomfattningar och vindskivor målade i
grågulvitt för att efterlikna sandstensdetaljer.
Vid 1700-talets början var en
stor del av landets träherrgårdar
rödfärgade. Den röda färgen
signalerade att det var en förnäm
byggnad. Med tiden kom även
herrgårdarnas uthus att rödstrykas
och några större bergsmansgårdar
omtalas som rödfärgade redan på
1680-talet. Träkyrkor, prästgårdar,
tingshus och officersboställen
var i allmänhet också rödmålade
i början av 1700-talet. I slutet
av 1600-talet började man även
rödmåla enstaka hus i städerna
och när man kommer till 1730-talet verkar de flesta svenska städers

Rijksmuseum, Amsterdam
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trähus ha varit rödmålade, eller
åtminstone fasaderna åt gatorna.
När den röda färgen hade börjat
sprida sig bland den mer besuttna
allmogen började färgen bland
de högre stånden att förlora sin
tidigare höga status och under
1700-talets senare del gick man
över till att måla de större herrgårdarna och finare byggnaderna
i städerna, som nu även beklätts
med träpanel och ibland till och
reveterats, med den dyrare gula oljefärgen. Den gula färgen skulle
efterlikna de då populära gula
sandstenshusen. I brandförsäkringshandlingar kan man dock
se att flera herrgårdar i Örebro
län fortfarande var rödmålade i
början av 1800-talet, såsom exempelvis Håkanbol (1794), Valåsen
(1795), Nasta (1796), Bredsjö
(1797), Klockhammar (1805),
Värsta (1808), Ramshyttan (1809),
Bergsäng (1810), Rosta (1811),
Sikfors (1822), Sörby (1821), Skagersholm (1822) och Stadra (1837).
En stor del av den fattigare
allmogens byggnader förblev dock
omålade och det var först under
1800-talet som den svenska landsbygden så sakta började målas
helt röd. Man hade tidigt också
uppfattat att den röda slamfärgen,
som vanligen innehöll kiselsyra
och vitriol, hade en konserverande
effekt och gav skydd mot röta i
träbyggnader och därför kom den
även att användas relativt tidigt på
bland annat Bergslagens många
gruvbyggnader.

Dylta eller Falu rödfärg?

Men var har då rödfärgen tillverkats om inte i Falun? Som redan
omnämnts härrör det äldsta belägget för framställning av rödfärg i
Sverige visserligen från just Falu
koppargruva men någon kontinuerlig tillverkning kom inte i gång
där förrän i mitten av 1760-talet
och även då var den av en förhållandevis ringa omfattning. Vid
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det då relativt nyanlagda Dylta
svavelbruk i Närke är det belagt att
en läst rödfärg tillverkades år 1586
och år 1591 hade årstillverkningen
ökat till 16 läster. De kommande

År 1586 tillverkades 41 läster 3 fat
vitriol, 23 fat svavel och 1 läst rödfärg
vid Dylta svavelverk i Närke. Riksarkivet,
Landskapshandlingar: Närke 1586:8.

decennierna fortsatte tillverkningen av rödfärg, om än med
flera avbrott, vid sidan av de mer
betydelsefulla produkterna svavel,
vitriol och alun. År 1621 omtalas
till exempel att 19 tunnor rödfärg
hade tillverkats varvid hade åtgått
6 stavrum ved. Tillverkningen
av rödfärg ökade dock markant
under 1600-talets första hälft och
1641 noteras att 249 tunnor rödfärg
hade tillverkats. Under 1600-talets
sista decennier uppges en genomsnittlig produktion uppgående till
omkring 470 tunnor rödfärg.
Tillverkningen av rödfärg
kunde dock variera ganska
mycket. Under perioden 1708–1715
varierade exempelvis den årliga
rödfärgstillverkningen från 105 till
440 tunnor. Efterfrågan på rödfärg
ökade dock och år 1739 noteras en
tillverkning uppgående till 1381 ½
tunnor. För Dylta svavelbruk hade
rödfärgen nu blivit en viktig produkt vid sidan av svavel och vitriol.
En besökare vid Dylta 1749
beskriver hur tillverkningen av
rödfärgen gick till. »Med Rödfergbrenningen är ingen annan pro-
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cess än att den omrörde Lehr jorden [svavelslagg som legat öppen
för väder och vind i flera år] kastas
in i ugnarna som äro inrettade på
andra ändan af Swafwel ugnarna
eller Kojan, 2ne till antalet den
ena nestan öfwer den andra, och
hafwa sina serskilte Eldstäder eller
rum. Sedan den där blifwit ferdig
brend, som dygn påstår Lägges
rödfergen i tunnor at
afföras.« Av en dansk
besökare 1764 får man
veta att svavelslaggen först
fick passera en »Slamkiste,
hvor det omröres, og flyder
igjennem en Rende i andre dybere
Schlamsumper, til de ere fulde.
Naar det her er tört, saa det sprikker, föres det i Calciner-Ovne (2:de
ved Enden af Kog-Ovnen) à 3 ½
Tönder i hver, hvar det brændes i
et Dögn til det faaer god Farve, og
Klumperne sönderslaaes, som ellers, især ved for megen Brænding,
bliver sorte.«
Tillverkningen vid Dylta ökade
mot slutet av 1700-talet så att den
stundtals uppgick till 2000 tunnor
rödfärg men för att sedan minska
igen under 1800-talets tre första
decennier då produktionen pendlade mellan 1000 och 1500 tunnor.
Under 1830-talet ökade tillverkningen åter så att den år 1837 slog
rekord med 4286 tunnor rödfärg,
vilket var nästan hälften av den
totala rödfärgsproduktionen i
Sverige. Vid de två rödfärgsverken
vid Stora Kopparberget eller Falun
uppgick tillverkningen då bara till
2119 tunnor. I Dalarna fanns dock
även ett rödfärgsverk i Östra Silvberg där just detta år tillverkades
408 tunnor rödfärg. Vid Ölands
och Lovers alunbruk tillverkades
858 tunnor och vid Örebro läns tre
andra rödfärgsverk vid Ridkärr,
Risbacka och Gammelbo tillverkades sammanlagt 1056 tunnor.
Drygt 60 procent av landets rödfärg tillverkades med andra ord i
Örebro län vid denna tid.

Ölsboda herrgård var fortfarande år 1805 rödmålad.
Beskuren akvarell av Johan Gustaf Härstedt (1756–1820).

Även om rödfärgstillverkningen
bibehölls på en hög nivå vid Dylta
minskade stadigt dess andel av
Sveriges totala produktion. Vid Faluns fyra rödfärgsverk tillverkades
7705 tunnor rödfärg år 1858, vilket
var 60 procent av landets totala
produktion. Vid Dylta tillverkades
samtidigt 3500 tunnor rödfärg
och man hade då också förlorat
positionen som det enskilt största
rödfärgsverket. Även om man
under 1860-talet och decennierna
därefter fortsatte att årligen tillverka omkring 2000 tunnor rödfärg
vid Dylta bruk hade man för alltid
förlorat sin ställning som landets
största och viktigaste rödfärgstillverkare. Rödfärgen från Falun började nu bli alltmer dominerande så
att den i början av 1890-talet stod
för omkring 70 procent av landets
totala produktion, som då uppgick
till drygt 1500 ton. Vid Dylta tillverkades då drygt 130 ton rödfärg,
vilket dock ökades till över 200 ton
under 1890-talet, men det utgjorde
ändå bara ca 15 procent av Sveriges
produktion.

Andra rödfärgsverk

Under 1600-talet torde rödfärgen
från Dylta svavelbruk nästan helt
ha dominerat marknaden i Sverige. Vid flera av landets alunverk
har det dock som en biprodukt

även tillverkats rödfärg, men
denna tillverkning tycks främst ha
kommit i gång under 1700-talet.
Vid Andrarums alunbruk i Skåne
var tillverkningen av rödfärg i
gång åtminstone vid 1700-talets
mitt, men synes under 1800-talets
första hälft ha varit obetydlig tills
den återupptogs i mycket liten
skala i slutet av 1800-talet och därefter pågick den in på 1920-talet.
Vid Lovers alunbruk, som fram
till 1841 var beläget strax söder om
Kalmar men som använde alunskiffer från Degerhamn på Öland,
är det också känt att rödfärg
tillverkades vid 1700-talets mitt,
då produktionen ska ha legat runt
50 tunnor per år. Under några år
vid 1830-talets mitt uppgick produktionen till 1100–1200 tunnor
rödfärg per år, men under de nästföljande decennierna pendlade
tillverkningen mellan 50 och 500
tunnor. Tillverkningen fortsatte
till 1876 då det tillverkades knappt
27 ton rödfärg. Även vid det närbelägna Ölands alunbruk tillverkades rödfärg under 1800-talet. Där
pendlade tillverkningen mellan
300 och 800 tunnor rödfärg per
år. På 1890-talet uppgick tillverkningen till i medeltal 14,5 ton
rödfärg, men den upphörde vid
sekelskiftet.
Vid Kleva koppargruva strax

Aktstycket

Uppsala universitetsbibliotek

Juni 2022

6

öster om Vetlanda i Småland kom
rödfärgstillverkningen i gång på
1750-talet. Den påstods då vara
bättre än annan rödfärg då den
innehöll 10–12 procent kopparhaltig järnvitriol vilket skulle utlova
längre skydd mot röta. Tillverkningen fortsatte under 1800-talet
fram till 1870-talets början, men
i ganska ringa omfattning och
med flera uppehåll. Vanligen låg
tillverkningen på 100–200 tunnor rödfärg. Vid Kleva nickelverk
tillverkades sedan årligen 7–10
ton rödfärg under ett tiotal år runt
1890.
Ett rödfärgsverk i Östra Silvberg, strax väster om Säter i
Dalarna, anlades av brukspatron
Jonas Arnberg på 1760-talet vid de
där befintliga svavelkisgruvorna.
Enligt uppgift ska Arnberg ha lärt
sig metoden att utvinna rödfärg
vid Dylta svavelbruk. Rödfärgstillverkningen fortgick sedan under
hela 1800-talet. Tillverkningsvolymen pendlade under den första
hälften vanligen mellan 400 och
600 tunnor med största tillverkning uppgående till 814 tunnor
år 1839. Från mitten av 1860-talet
var tillverkningen sporadisk och
ringa, men i slutet av 1880-talet
återupptogs en mer storskalig
tillverkning och år 1895 uppgick
den till drygt 162 ton rödfärg, och
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var därmed för en kort tid Sveriges tredje största tillverkare efter
Falun och Dylta.
Även om det är möjligt och till
och med sannolikt att man lokalt
framställde rödfärg vid Stora Kopparberget redan på 1600-talet var
det först vid 1760-talets mitt som
det skedde i någon organiserad
form. Då hade Dylta bruk också
förlorat sitt tidigare monopol på
tillverkning av svavel och vitriol,
vilket gjort det intressant även för
andra att tillverka rödfärg som en
biprodukt till vitriol.
Det första decenniet uppgick
tillverkningen vid Stora Kopparberg dock bara till ett par tiotal
tunnor om året. Även om produktionen därefter sakta ökade var
omfattningen dock länge knappt
100 ton per år och det var först på
1830-talet som de olika rödfärgsverken i Falun (Stora Kopparbergets, Ingarfs, Gamla Herrgårdens,
Elsborgs) tillsammans kunde mäta
sig med Dylta bruk. Vid mitten
av 1800-talet uppgick de olika
rödfärgsverkens sammanlagda
tillverkning årligen till mellan
4600 och 5900 tunnor tillverkad
rödfärg, vilket kan jämföras med
Dylta bruks 4000 tunnor. Men det
var ändå vid denna tid som man
kan se ett skifte och Falu rödfärg
började att dominera marknaden.
När man kommer fram till början
av 1880-talet hade tillverkningen
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fördubblats och passerat 1000
ton per år. Och under 1930-talet
kulminerade tillverkningen när
man årligen tillverkade över 2000
ton Falu rödfärg. Under resten
av 1900-talet har tillverkningen
pendlat mellan 1000 och 1600 ton.

Flera i Örebro län

Även om Dylta svavelbruks
rödfärgstillverkning över tid har
varit helt dominerande i Örebro
län nådde tidvis några av de andra
verken i länet nästan upp till
samma höga tillverkningsvolymer.
Av dessa har Ridkärrs rödfärgsverk i Nya Kopparbergs bergslag
haft den största och i tid längsta
omfattningen. Verket anlades 1783
vid de gamla gruvvarparna strax
norr om Ljusnarsbergsfältet. Tillverkningen anges årligen ha nått
upp till 600 à 800 tunnor rödfärg i
början av 1800-talet men 1818 var
den tillfälligt uppe i 1200 tunnor.
Liksom Dyltas rödfärg innehöll
denna en stor andel vitriol, vilket
ansågs höja dess konserverande
egenskaper och ansågs även vara
lämpligt som ett eldsläckningsämne.
Ridkärrsverkets tillverkning
av rödfärg ökade mot slutet av
1830-talet så att den 1842 kunde
uppnå en rekordtillverkning på
1425 tunnor rödfärg. Just detta år
innehade verket faktiskt andraplatsen, efter Dylta bruk, bland

Riksarkivet, Kommerskollegii gruvkartor
Foto: Håkan Henriksson

Gustaf Bergströms gruvkarta över Dalkarlsberg från 1798 visar att alla
gruvbyggnader var rödmålade, bl.a. det så kallade Långgruvespelet.
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landets rödfärgsverk. Tillverkningsvolymen minskade dock
sakta under 1850–1860-talen och
pendlade mellan 487 och 1241
tunnor. Ännu 1880 tillverkades
76,5 ton rödfärg men redan 1883
upphörde tillverkningen.
Ett rödfärgsverk anlades vid
Risbacken, knappt fem kilometer norr om Nora, i början av
1800-talet, men rödfärgsmullen togs från de över milen bort
belägna Rågrecks koppargruvor.
Mullen kördes under vintertid ner
till Risbacken där rödfärgsbränningen skedde. Tillverkningen
uppges redan år 1818 ha uppgått
till 2000 tunnor rödfärg och det
så kallade Risbacka rödfärgsverk
hade detta år faktiskt den största
tillverkningen i Sverige. I tidningarnas annonser kan man se att
Risbacka rödfärg försåldes i städer
som Örebro, Stockholm, Norrköping, Vadstena, Kalmar, Växjö och
Ystad.
Under 1820–1840-talen uppgick
den årliga tillverkningen av rödfärg vid Risbacka till i medeltal 450
tunnor, med högsta tillverkning
uppgående till 779 tunnor år 1844.
Verket upphörde 1855 då man ändå
tillverkade 330 tunnor rödfärg.
Även vid Garphyttans och Latorps alunbruk har man framställt
rödfärg, om än i mindre utsträckning. Redan 1783 ska 140 tunnor
rödfärg ha tillverkats, men omfatt-
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ningen var sedan blygsam under
det kommande decenniet. År 1795
hade tillverkningen dock ökat

Wermlands Tidning 1838-06-27.

till 535 tunnor och år 1802 uppges
den till 792 tunnor, men fram till
1810-talet låg den årliga tillverkningen runt 250 tunnor rödfärg.
Någon officiell tillverkning
anges inte efter 1812 men
rödfärg från Latorp ska så
sent som 1826 ha funnits till
försäljning.
Vid Håkansboda koppargruvor i Ramsbergs bergslag
framställdes också rödfärg
i början av 1800-talet. Under
1820-talet uppgick den vissa år till
50–100 tunnor. Vid Gammelbo, i
samma bergslag, anlades i början
av 1830-talet ett rödfärgsverk. Tillverkningen pendlade dock bara
mellan 150 och 200 tunnor under
det första decenniet och under
1840-talet nådde man sällan upp
till 100 tunnors tillverkning under
ett år. Efter att under två år inte ha
rapporterat någon officiell tillverkning uppges den år 1853 ha uppgått
till 280 tunnor rödfärg, men det
är också sista gången Gammelbo
rödfärgsverk förekommer i statistiken.

Försäljningen av rödfärg

Man skulle kunna tro att all rödfärg som tillverkades i Sverige också användes inom landet, speciellt
under 1800-talet när nästan alla
svenska hus på landsbygden kom
att rödfärgas. Det var dock långt
ifrån fallet. Under 1830–1850-talen när den totala rödfärgstillverkningen i Sverige i medeltal

uppgick till omkring 9500 tunnor
exporterades mellan 2700 och
5700 tunnor eller 27 till 66 procent
av den årliga produktionen.
Det ojämförligt viktigaste exportlandet var Ryssland med
vanligtvis 50 till 75 procent av
exporten. Man kan förmoda
att den främst användes i de
baltiska provinserna och det
är till exempel känt att Dylta
bruk sålde 50 tunnor rödfärg till
Riga år 1840. Som klar tvåa kom
Finland, som då var ett storfurstendöme inom det ryska kejsardömet, med 13 till 30 procent av
exporten. Traditionen att måla

Upsalabiet 1855-06-13.

träbyggnader med rödfärg levde
sannolikt kvar i Finland sedan tiden då landet var en del av Sverige.
Rödfärg exporterades även relativt
regelbundet till diverse tyska stater
och Danmark. Vissa år exporterades större mängder rödfärg även
till Frankrike, Nederländerna,
Portugal och Italien.
I Sverige försåldes rödfärgen
via städernas köpmän och ibland
på kommission från tillverkarna.
Samma försäljare kunde inte
sällan bjuda ut rödfärg från olika
tillverkare. I Örebro kunde man
hos Gustrin & Ahlm på 1830-talet
köpa rödfärg från Dylta, Ridkärr och Risbacka. I Norrköping
försålde Malmstedt & Frietsch
rödfärg från både Falun och
Dylta. Och i Göteborg kunde man
på 1820-talet köpa både Dylta och
Falu rödfärg hos Olof Bronader &
Son. Hos J.D. Fischier i Västerås
kunde man köpa både Ölands och
Dylta rödfärg på 1830-talet. I Växjö
kunde man på 1840-talet köpa
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rödfärg från Dylta, Risbacka och
Kleva hos Carl Fr. Elfström. I början av 1850-talet kunde man hos
Gustaf Sparrgren i Uppsala köpa
rödfärg från Gamla Herrgården
och Ingarfvet i Falun samt från
Dylta och Risbacka. På 1860-talet
såldes både Falu, Dylta och Ölands
rödfärg hos Oscar Schöldström
& komp på Kornhamnsgatan 49 i
Stockholm.

Slutet för Dylta rödfärg

Även om Dylta bruk inte längre
var den dominerande rödfärgstillverkaren i landet fortsatte man
med tillverkningen långt in på
1900-talet. Efter första världskriget började man för första
gången också försälja färdigblandad rödfärg. Tidigare hade
rödfärgen endast sålts i pulverform i tunnor om 68 kg, vilket
uppgavs räcka till bestrykning
av 1400 kvadratmeter. Nu
erbjöds rödfärgen även i färdigkokad form i fat om 150 kg samt
kaggar om 50 och 25 kg. 1 kg sådan
färdigblandad färg skulle räcka till
cirka tre kvadratmeter bestruken
trävägg.

Östergötlands Dagblad 1893-08-05.

På den storslagna Örebroutställningen 1928 deltog Dylta bruk
med en uppseendeväckande drygt
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bruk med rödfärgstillverkningen
1941/42. Tankar fanns dock på att
återuppta tillverkningen redan
1946, men planerna genomfördes
aldrig. Kvar finns dock själva rödfärgsverket med ett antal rödfärgstunnor och 1971 bildades Stiftelsen
Dylta rödfärgsbruk med syfte att
bevara den unika tidigindustriella
miljön och hålla den tillgänglig för
allmänheten.

I modern tid

Vid Stripa gruva började man
redan i början av 1970-talet att
experimentera med att framställa
ett färgpigment från limonitmalm
tagen från gruvans 350-metersnivå
samt äldre varphögar. Resultatet
blev ett mörkbrunt pigment som
lämpade sig att göra slamfärg
av. Med hjälp av tillsatser kunde
man även få fram både gula och
tegelröda färger. Efter att Ställbergsbolaget lagt ner gruvdriften
1977 övertogs anriknings- och
sovringsverken samt färgverket
av den tidigare laboratoriechefen
som nu utökade tillverkningen
av färg inom det nybildade
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bolaget Stripa Mineral AB. Färgen
marknadsfördes under namnet
Stripa Färg och tillverkningen,
om än i liten skala, pågick sedan i
drygt tjugo års tid.
Sedan drygt tio år är Stora
Kopparberg ensam tillverkare av
rödfärg som får marknadsföras
under namnet Falu rödfärg. Numera är det dessutom bara färdigblandad rödfärg som säljs. Det
finns dock en annan tillverkare av
rödfärgspigment i industriell skala
i Sverige och det är Kopparbergs
Pigment AB med en fabrik i Bångbro. Det är Mikael Hildor som
sedan 2005 har utvecklat en modern och miljövänlig torrprocess
som används för framställning
av rödfärgspigmentet från gruvvarparna vid samma gruvfält som
användes av Ridkärrs rödfärgsverk
på 1800-talet. En mer fabriksmässig tillverkning av pigmentet har
bedrivits sedan 2014 och nu kan
man alltså åter köpa rödfärg med
ursprung i Örebro län.
Håkan Henriksson

Foto: Zeth Johansson, Wikimedia Commons

tre meter hög paviljong som hade
en form av en rödfärgstunna. I
den samtida reklamen förde man
fram fem fördelar med just Dylta
rödfärg framför färg av andra tillverkare. Till att börja med uppgavs
den ha en stor konserveringsförmåga. Det gällde inte minst den
färdigkokta varianten som hade
tillsatts linolja. Färgen hade också
en stor hållbarhet då den var så
gott som olöslig i vatten och alltså
inte riskerade att så småningom
sköljas bort av regn, vilket andra
rödfärger uppgavs göra. Rätt tillredd uppgavs den inte heller färga
av sig. För det tredje hade den även
en stor täckningsförmåga då den
omedelbart trängde in i träet och
bildade en jämn och fin färgyta.
Vidare hade Dylta rödfärg en
vacker färgnyans och man behövde inte riskera ojämna eller flammiga ytor. Slutligen var den också
prisbillig då man hade relativt små
tillverkningskostnader och den
uppgavs också vara »billigare än
många betydligt sämre rödfärger«.
Trots försöket med en ökad
marknadsföring upphörde Dylta
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Dylta bruks rödfärgsverk finns fortfarande kvar om än i museiform.
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Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Den försvunna altartavlan

Axel Linus, till höger, under utställningen på Örebro läns museum 1915.

A

xel Linus (1885–1980)
från Stortorp, Norrbyås
vann ingen medalj eller
fick diplom, det senare var vanligt
och vad flera deltagare tilldelades
vid industriutställningen i Örebro
1899, sektion Hobbyarbeten. För
sin inlämnade teckning erhöll han
istället ett Extra pris, kontant 3 kr,
en bra bit mer än vad en dräng tjänade på ett dagsverke. Händelsen
avgjorde fjortonåringens val att bli
konstnär.
Efter studier i Stockholm och
Paris övertog Axel Linus 1916 kollegan Axel Borgs ateljévåning på
Stortorget 14. Vistelsen i Örebro
varade dock bara några år; redan
1920 utvandrade Linus till USA
och en karriär som porträtt- och
landskapsmålare, första tiden i
Chicago och längre fram i Palm
Springs i den kaliforniska öknen
där han vid sidan av konsten tillsammans med hustrun Greta drev
ett motell.
Men allra först kom han att
leverera ett beställningsverk åt

sin födelsebygd. Augusti 1915
visar Axel Linus på Örebro läns
museum sin altartavla avsedd
för Norrbyås kyrka. Motivet är
Kristi himmelsfärd, kristusfiguren
omgiven av apostlar och änglar.
Tavlan är 185 cm hög och 125 cm
bred. Nerikes Allehanda skriver
om en »verkningsfull färgbehandling« och ett »konstnärligt lika väl
som populärt tilltalande intryck«
och att »säkerligen kommer den
att göra sig väl gällande i den lilla
landskyrkans vita inre«. Tidningen
vet också meddela att Linus för
de flesta av tavlans figurer använt
levande modeller.
Norrbyås församlings kyrkostämma hade vid sitt sammanträde oktober 1915 att ta ställning
till förslag om inköp av altartavlan.
Protokollet säger inledningsvis att
det vore »mycket önskvärt« om
tavlan kunde köpas in. Trots priset
på 800 kr, som menades vara lågt
satt (i dag motsvarande runt 15
000) »ansåg sig dock stämman
av ekonomiska skäl icke kunna

besluta sig för köp«. Det förordades istället att på privat initiativ
göra en insamling för att få ihop
till större delen av köpesumman;
beloppet som eventuellt fattades
var man beredd att skjuta till.
En delegation med baron Gustaf
Djurklou på Sörby i spetsen utsågs
»att föra frågan framåt i angiven
riktning«.
Tavelköpet togs åter upp för
diskussion januari 1916. Priset var
nu 600 kr men förslaget att ta hela
kostnaden ur kyrkokassan röstades ner. Den allmänna meningen
var ändå att tavlan skulle förvärvas
»dels och förnämligast emedan
församlingens tempel därigenom
komme att erhålla en prydnad
i erkänt värdefullt konstverk,
dels emedan konstnären vore ett
församlingens barn, född inom
dess gränser«. Förslaget om en
insamling väcktes på nytt; stämman beslöt att om 400 kr kom in
på frivillig väg skulle resterande
200 kr tas ur kyrkokassan, »och
vore man förvissad om, att sådan
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insamling skulle giva önskat resultat«. Nerikes Allehanda refererade
omröstningen och beslutet om
insamling med tillägget: »Stämman visade ett synnerligen livligt
deltagande.« Det planerade konstförvärvet återkom aldrig mer i
protokollen.
Axel Linus målade, som
sagt, altartavlan delvis efter
levande förebilder; ateljén
låg på övervåningen till
lanthandeln i Stortorp och
modeller hittade han bland
kunderna i affären. »Men då
höga vederbörande fick se
tavlan blev de betänksamma
och vågade inte godkänna
den, emedan de bland
apostlarna kände igen ett par
hedersgubbar från socknen,
som sällan brukade återfinnas bland kyrkobesökarna«,
skrev Karl Sigurd Karlsson,
signaturen Kåkå, i Nerikes
Allehanda då Axel Linus på
tillfälligt örebrobesök intervjuades sommaren 1961.
Reaktioner återges även
i en NA-artikel av Allan
Thybell, gäst hos konstnären i Palm Springs 1957:
»apostlarnas drag lånade Axel
Linus från kända norrbyåsbors
nunor. Det blev ett hiskeligt väsen
i församlingen när kyrkmålningen
kom upp. De som kände igen sina
drag domderade. Vad det led togs
tavlan ned, men det mystiska är att
ingen nu levande varelse tycks veta
var den finns. Axel Linus leende
övergår i det stora smittande skrattet. Ja, det var en fejd, säger han.
Jag har varit hemma och letat på
vindar och i skrubbar. Men, nej
tavlan är borta.«
Uppgifterna om tavlans avbrutna väg till dess tänkta plats
går isär: dels skulle den enligt
intervjuartikeln i NA 1961 ha
utförts på beställning av godsägare Olaus Jonsson på Hidingsta
gård, Norrbyås, för att doneras till
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kyrkan och dels, som vi sett, varit
erbjuden församlingen att köpa.
Hur kyrkostämmans inköpsplaner
förhåller sig till Jonssons donation, i vilken turordning dessa
båda saker kom, är oklart. Axel
Linus fick dock betalt av Olaus

Den försvunna altartavlan 1915.
Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

Jonsson – som tog tavlan med sig
då han 1930 flyttade till Småland
och Skeda gård i Ryssby utanför
Ljungby på vägen mot Växjö.
Om förhoppningar och försök
att återbörda altartavlan vittnar
några citat. Signaturen Kåkå noterar i sin ovan nämnda NA-artikel
1961: »Man har nu lyckats spåra
upp den och vi får hoppas, att den
omsider skall kunna återförvärvas
till Norrbyås.« Allan Thybell tar likaså upp saken 1970 i boken Stora
Mellösa, Norrbyås: två socknar
som blev storkommun. »Nu har en
av församlingens kyrkvärdar, fru
Astrid Fischer, Sörby säteri, lyckats
spåra upp den omdebatterade
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tavlan och även fått uppgift om att
den är till salu. Priset ’ligger’ emellertid relativt högt, vilket förklaras
av att Axel Linus blivit erkänd som
stor konstnär i USA. Om denna
tavla till äventyrs en gång kommer
i Norrbyås kyrkas ägo torde den
emellertid inte bli placerad
som altartavla utan i stället få
sin plats i Församlingshemmet som fonddekoration där.«
Ett annat försök till återanskaffning refererar Lennart
Bäck i Almby-Norrbyås hembygdsförenings medlemsblad
efter en anordnad kväll om
Axel Linus hösten 2000 – då
det bland annat berättades
om tavlan och en auktion i
Växjö 1975: »Nils Carlsson,
vice ordförande i kyrkorådet,
deltog i den. En privatperson
hade skjutit till 5 000 kr till
de 1 500 kr som kyrkan tyckte
sig ha råd med. Nils Carlsson
var med och bjöd till 3 200 kr,
men familjen som anordnade
auktionen bjöd 10 000 kr
och behöll tavlan. Var den nu
finns vet ingen i Norrbyås.«
Altartavlans ägare Olaus
Jonsson hade avlidit i småländska Ryssby 1938. Tavlan kom
därefter att ingå i växjötandläkaren Hjalmar Odevalls konstsamling och övergick efter hans död
1961 i hustrun Ester Odevalls ägo.
Sedan auktionerades den alltså
1975 – för att stanna inom familjen;
personen som ropade in tavlan
var sonen Eric Odevall, lagman i
Eksjö. Målningen ska vid tillfället
ha förvarats rullad.
Och där slutar spåren; idag vet
heller ingen i släkten Odevall vart
tavlan tagit vägen och trots mina
vidare efterforskningar är dess
öde okänt. Kanske kan det vara så
att Axel Linus’ altartavla, alltjämt
rullad, ligger bortglömd någonstans i Småland där den dokumenterat fanns åren 1930–1975.
Peter Ejewall

Juni 2022

Aktstycket

Ur: Silver Club – Medlemstidning för Hagenfeldt Silver Club Hagenfeldt-konto nr 2/1983.
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Hagenfeldt – Pierre Michel
Redan på 1970-talet marknadsförde Hagenfeldt-butikerna ungdomskläder med märket Pierre Michel men det var först på
1980-talet som man gjorde en större nysatsning riktad mot ungdomar och då valde man att marknadsföra Pierre Michel
som »det unga, trendiga modemärket« som »vänder sig till modemedvetna, från 15 år och uppåt«. Annonsen ovan är
från sommaren 1983 men det var på våren 1984 som man i ett antal Hagenfeldt-butiker började inreda avdelningar likt
minibutiker under namnet Pierre Michel. I början av 1985 öppnades även några separata Pierre Michel-butiker. Den 13
mars 1985 öppnades en sådan butik på Drottninggatan 30–32 i Stockholm och man kunde glädjande konstatera att både
Björn Skifs (då snart 38 år) och Claes af Geijerstam (då 39 år) hade närvarat vid invigningsfestligheterna.

