LEKTIONSFÖRSLAG 4
VANDRA I TEXTILHISTORIEN - I VINGÅKER

ÄMNE:
HISTORIA
SAMHÄLLSKUNSKAP

ÅRSKURS:
7-9 + GYMNASIET

Vingåkers textilhistoria, industrialisering
och avindustrialisering representerar den
historiska samhällsutvecklingen i Sverige.
Den berättar om människor och hur de hanterar förändringar i samhället, migration
och organisation i t ex fackföreningar.
Slutligen berättar den om hur industrierna
flyttat utomlands, hur klädproduktionen
hör ihop med vår konsumtion och därmed
med globala frågor om vår miljö, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
Mer information:
www.vingakerskonfektionsmuseum.se
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Historia, ämnets syfte:

Samhällskunskap, ämnets syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att
utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har
skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor
och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de
utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt
källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas,
förändras och samverkar.

Historia, centralt innehåll, årskurs 7-9:

Samhällskunskap, centralt innehåll, årskurs 7-9:

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900
Individer och gemenskaper
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Immigration till Sverige förr och nu.
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till
industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och
människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några delar av
världen. Migration inom och mellan länder.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få
för individer och grupper.

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom
uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel
arbetsmiljö och arbetsrätt.

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Beslutsfattande och politiska idéer

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia
speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
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Historia, ämnets syfte:

Samhällskunskap, ämnets syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historisk bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor
som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar,
fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkormed utgångspunkt
i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar
idag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati,
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska
också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och
hållbar utveckling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp,
frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar.
Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
följande:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla följande:

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer
utifrån olika tolkningar och perspektiv.

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global
nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för
att ge perspektiv på framtiden.
Historia 1a1 och 1 b ska behandla följande
centrala innehåll:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala, miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt
viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt
samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer,
folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.

Kursen Samhällskunskap 1a1 och 1b ska behandla
följande centrala innehåll:
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och
individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter,
kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen
eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund,
etnicitet, generation, kön och sexualitet.
Kursen Historia 2a (ej gymnasiegemensam) ska behandla
följande centrala innehåll:
Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och
kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors
värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
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Förberedelser
Den här vandringen handlar om Vingåker som har en lång och tydlig textilhistoria ända in i våra dagar.
Därför är det allra roligast att besöka Vingåker och gå vandringen i dess rätta miljö.
Gå vandringen tillsammans med din klass och berätta historien.
Alternativt kan du låta eleverna berätta för varandra om olika platser.
De kan gå vandringen själva eller gruppvis, precis som det passar er.
Det fungerar även att läsa om industrihistorien i klassrummet, utan att besöka Vingåker.

Efteråt kan ni diskutera följande frågor:

Är Vingåkers textilhistoria synlig i samhället idag? Vad har du sett?
Hur kommer det sig att nästan inga kläder tillverkas i Sverige idag?
Skulle det vara möjligt att starta textilproduktion i Sverige igen, tror du?

4

4
VANDRA I TEXTILHISTORIEN - I VINGÅKER

5

4
VANDRA I TEXTILHISTORIEN - I VINGÅKER

1. VINGÅKERS FACTORY OUTLET: WIDENGRENS 1937
Idag finns en av Nordens största Factory Outlet för
märkeskläder här. Men från början var huset en fabrik där kläder tillverkades. Från järnvägsspåren på
baksidan av husen syns det tydligt.

signalsystem för raster och arbetstid. Arbetstiden
kontrollerades med stämpelur.
På 1930-talet hade Vingåker ungefär 1 400 invånare. Det fanns flera mindre klädföretag
men de köptes alla upp av de 2 största företagen:
Widengrens och Ljungströms. Nästan alla i Vingåker kände någon som jobbade där.

1937 byggde företaget Widengrens denna fabrik
intill järnvägen. Den ansågs vara en av landets modernaste och mest rationellt drivna klädfabriker. All
produktion fanns under ett tak. Byggnaden hade
en golvyta på cirka 5 500 kvadratmeter, i två plan.

När Widengrens öppnade sin nya fabrik fick skräddare och sömmerskor flytta dit från sina verkstäder. Man fick lära sig nya arbetssätt och maskiner.
Vid mitten av 1900-talet var det Vingåker och Borås som producerade allra mest fabrikstillverkade
kläder i Sverige. Efterfrågan på kläder var jämn.

Tillverkningen var helt styrd av löpande band.
Det fanns 8 parallella band och arbetarna kunde
inte påverka sin egen arbetstakt. Maskinerna sattes igång och stängdes av automatiskt, med ett
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Mot slutet av 1960-talet gick det sämre för de
svensktillverkade kläderna. Konkurrensen från billiga importerade kläder ökade. Från 1970 fanns bara
Ljungströms kvar i Vingåker, och övertog då den
här fabriken för all sin produktion. Det gick bra för
Ljungströms, företaget växte och flera stora märken bildades.

Tack vare personal som länge arbetat i fabriken
kunde man specialisera sig på att sy uniformer
med mycket höga krav på kvalitet, t ex flygarjackor
och specialkläder för veterinärer och vårdpersonal.

Men på 1990-talet kom lågkonjunkturen. Produktionen delades mellan Vingåker och länder i Europa som Ungern, Estland, Rumänien och Turkiet. Till
slut stängde industrin helt i Vingåker.

Hälften av alla kläder, jeans och t-shirts gjorda av
bomull. Även om man vet var plaggen är sydda,
t ex i Bangladesh, så är det ändå inte därifrån bomullen kommer. 80% av all världens bomull växer i
Kina, USA, Indien, Pakistan, Brasilien och Uzbekistan. Bomullen skördas fortfarande ofta under slavlika förhållanden eller av barnarbetare.

Mellan 1998-2003 fanns företaget Kvalitetssömnad i Sörmland AB i den gamla fabriksbyggnaden.

Konfektion = fabrikstillverkade kläder
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2. JÄRNVÄGSPARKEN: RÄTTIGHETER OCH BOSTÄDER
Samma år som Widengrens nya fabrik öppnades,
kom lagen om två veckors semester per år. Den
första arbetstidslagen, den om åtta timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka hade trätt i
kraft 19 år tidigare, 1919.

och diskuterade orättvisor och konflikter på verkstäderna. Widengrens var motståndare till den nya
föreningen och många tvister och strejker följde.
Ibland kände sig de anslutna trakasserade.
Statyn i järnvägsparken föreställer August Palm
(1849-1922). Han var skräddare och agitator. Han
reste runt och talade till arbetarna om deras rättigheter. Han påverkade industrin till det bättre med
fasta arbetsplatser, fasta arbetsuppgifter och fast
arbetstid. Och man fick lön för tiden man arbetade
istället för att få betalat för arbetsuppgiften oberoende av hur lång tid den tog.

När folk började arbeta på industrier under andra
hälften av 1800-talet var det var vanligt med arbetsdagar på 12-16 timmar, 6 dagar/ veckan. Snart började frågor om tid, löner och trygghet diskuteras. Arbetarna bildade fackföreningar för att kunna strida
för sina rättigheter och få bättre arbetsvillkor.
På Vingåkers många skrädderier bildades, 1906, en
fackförening som hette Vingåkers Lagerskräddarfackförening. De höll de möten nästan varje vecka

Agitator = person som håller tal för att utbilda eller påverka människor.
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För att alla skulle ha någonstans att bo byggde
Widengrens nya bostäder på andra sidan järnvägen, Skolgatan 13. Huset kallades för Takåsens bostäder och innehöll 6 tvåor , 6 ettor och 30 rum
med kokvrå. Oftast bodde man två och två i de
små rummen. Det var trångt, men billigt. I källaren
fanns fritidslokal, sällskapsrum och kokvrå. De som
bodde på Takåsen var i ungefär samma ålder och
umgicks mycket . Idag har rummen på Takåsen
slagits samman till vanliga lägenheter.

Efter andra världskriget var många länder i Europa sönderbombade och deras industrier förstörda. Sverige var oskadat och rikt i jämförelse med
dem. Ekonomin i Sverige gick upp, konsumtionen
ökade och efterfrågan på fabrikstillverkade kläder
blev större. Industrierna växte och man behövde
anställa fler.
Många kom från andra länder till Sverige och Vingåker för att söka jobb. Särskilt många kvinnor flyttade till Vingåker eftersom det behövdes sömmerskor. "I Vingåker är kvinnoöverskottet så stort att
det går fjorton flickor på varje man." skrev en journalist på Dagens Nyheter (Barbro Alving, Bang).
Hon överdrev lite för att beskriva befolkningen.

Det var också här intill järnvägen som klädföretaget Widengrens öppnade sin allra första verkstad
1896, en av de första i Sverige.
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3. VÅRDCENTRALEN: INVANDRING OCH AVFOLKNING
När fabrikstillverkade kläder var nytt i Sverige var
det få som hade kunskap om hur det skulle gå till.
Under 1900-talet har konfektionsindustrin i Vingåker behövt nyanställa personal många gånger.
Vid sekelskiftet 1900 annonserades efter kunnigt
folk i tyska tidningar. Agenter reste runt i Europa
för att leta efter personer med rätt kompetens.

Sedan dess har människor från många olika länder börjat arbeta inom klädindustrin. Många har
kommit till Sverige och Vingåker för att det funnits
arbete, andra har tvingats fly från sina hemländer.
En del har stannat kvar i Vingåker. Andra har varit tvungna att flytta vidare när klädindustrierna i
Vingåker och Sverige stängt ner. Det har blivit enklare och billigare för företagen att förlägga klädproduktionen utomlands. Tvärtom mot för 100 år
sedan, då folk flyttade till Vingåker för att arbeta
inom klädindustrin.

Ett tiotal familjer värvades från Polen, Tyskland och
Tjeckoslovakien. Frant Divis var en av dem som
Widengrens värvade från Tjeckoslovakien (1906).
Han kom sedan att starta sin egen verkstad, Divis
Konfektion (1941) just här i tre av husen på andra
sidan Hantverkargatan. Som mest hade han ett
60-tal anställda.

Idag är de flesta klädesplagg vi har på oss tillverkade utomlands.
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När svenska företag flyttar sin produktion utomlands får vi sämre koll på hur tillverkningen går till.
Ibland står inte ens tillverkningslandet angivet i
plagget.
Ibland skriver man istället ”Designed i Sweden”
som en sorts tecken på kvalitet, men det är inte alltid så lätt att lista ut var plagget är tillverkat. Ännu
svårare är det att veta varifrån materialet kommer,
om det är ekologiskt framtaget och hur arbetsförhållandena ser ut vid tillverkningen.
Vet du till exempel var och hur din tröja är tillverkad? Eller din jacka, din kjol eller dina byxor...
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4. KONSUM: PERSONALVÅRD
Det var inte bara Frant Divis som kom till Vingåker
runt sekelskiftet 1900. Många, många människor
kom till Vingåker för att söka arbete, både från
landsbygden och från utlandet.

Företagen insåg allt mer vikten av att personalen
skulle trivas. Fritiden hade bivit lagstadgad med
reglerade arbetstider och semesterrätt och Widengrens köpte mark där de anställda kunde tillbringa sin nya fria tid. Där fanns badplats, bastu,
idrottsplats, sällskapsrum och kök. (vid Lyttersta,
vid sjön Tisnaren, 1948)

Industrialiseringen gjorde att fler och fler flyttade
till städerna för att skaffa arbete. Därför behövdes det fler bostäder. Ofta var det företagen som
ordnade med boende för sina anställda. Man
tänkte att om personalen bodde bra och trivdes
så skulle de göra ett bättre arbete. Här på Storgatan nära dagens Konsum byggdes ”Widengrens
baracker” (1902), fyra stycken 2-våningshus med
fyra lägenheter i varje hus.

Andra trivselåtgärder som företagen stod för var
Luciafester och julfester. Man hade även en musikanläggning inne i fabriken där personalen kunde
önska musik när de arbetade.
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5. STORGATAN 30-32: KONSEKVENSER AV KRIG
Här låg fabriken Wingåkers Konfektions AB (19241969). Under andra väldskriget syddes här militärkläder. Under både 1:a och 2:a världskriget var
det ransonering i Europa och även i Sverige. Tyger
reserverades för militären och staten gav klädfabrikerna order att sy militärkläder och lägga all annan
produktion åt sidan.

För att spara på tyg kunde till exempel en gardin sys om till blus eller skjorta. Och man använde samma plagg länge men förnyade dem med
löskragar eller andra detaljer. En del kvinnor målade sina ben med kastanjevatten för att det skulle
se ut som lyxiga silkesstrumpor.
Även konfektionsindustrin fick vara påhittig och
utveckla nya sorters tyger och använda nya material. Under första världskriget tillverkade Widengrens t ex en kostym av cellull, eller papperstyg
som det också kallades. Den var förstås väldigt
känslig och blev alldeles skrynklig i regn.

För klädproduktionen och företagen kom detta
att bli något positivt. Mycket skulle tillverkas under
kort tid, vilket medförde att massproduktionen, tillskärning och passform vässades och utvecklades.
Ransoneringen av tyg och kläder påverkade klädmodet. Man fick inte köpa hur mycket tyg som helst.

Ransonering = När var och en får köpa bara en viss mängd av en eller flera varor.
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6. ÅBROGÅRDEN / WIDENGRENS OCH LJUNGSTRÖMS KONFEKTIONSVERKSTÄDER
Widengrens och Ljungströms hette de två största
klädtillverkarna i Vingåker under 1900-talet. Båda
företagen har haft verkstad i huset som idag är
Åbrogården. Först Widengrens i början av 1900-talet och sedan Ljungströms från 1937. Även om nya
moderna maskiner införskaffades var det fortfarande måttbeställda kläder som syddes.

lönesömnad. Ofta hjälpte hela familjen till. De kom
till verkstaden på lördagarna och hämtade tillskurna tyger att sy kläder av.
Senare kom skräddarna tillbaka och lämnade tillbaka färdigsydda plagg. Om plaggen blev godkända i "avsyningen" fick man lön. Om arbetet inte
blev godkänt fick man gå hem och göra om. Det
kallades att "få tramp". De som jobbade i verkstan
var alltså tillskärare och avsynare.

Ljungströms utveckling gick i långsam men jämn
takt. Firman ansågs pålitlig. Många har berättat att
det var "status" att arbeta på Ljungströms och att
de stod i kö för att få börja där.

Efterfrågan på fabrikssydda kläder ökade, fler företag bildades, skräddarfamiljerna fick uppdrag från
olika håll och anställde ibland egna sömmerskor.
Men företagen ville ha kontroll över tillverkningen

I början anlitade företagen skräddare och sömmerskor som satt hemma och sydde. Det kallades
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och öppnade då riktiga verkstäder, där man kunde
erbjuda fast anställning till fler.

stod man upp och arbetade med tunga järn på
presshästar. Det ansågs vara ett arbete för män.
Det fanns underpressare och a-pressare. A-pressare gjorde slutpressen när plagget var klart, pressveck på byxor och borttagning av kritmarkeringar.
Pressare hade något högre lön än sömmerskor,
vilket var en källa till irritation.

Mest personal behövdes på syavdelningarna. Där
jobbade mest kvinnor. Ofta arbetade varje sömmerska med ett tempo/moment hela tiden, man
sydde samma söm. De som behärskade alla tempon kunde få arbeta som reserver. Det innebar ett
mer varierat arbete eftersom man fick hoppa in
och sy där det behövdes. Ena dagen kunde det
vara kappor, andra dagen kostymbyxor. Reserverna tjänade mer än vanliga sömmerskor.

Under både första och andra världskriget tog kvinnor över männens arbeten medan de var inkallade. De kunde till exempel bli konduktörer eller
industriarbetare. Här i Vingåker fick damer rycka in
som pressare.

Männen arbetade främst i pressverkstaden, på lagret, på skäret eller i ledningen. I pressverkstaden

Ljungströms fanns kvar i huset till 1970.
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7. ÅSENS GÅRD: MARKNAD OCH LAGERSÖMNAD
Anledningen till att konfektionsindustrin utvecklades just i Vingåker kan vara att människor här var
vana, sedan flera hundra år, att klä sig i folkdräkt,
vingåkersdräkten. Här bodde skräddare som tog
mått på kunden och sydde olika delar till dräkten
på beställning. Tygerna till dräkten tillverkades
på gårdarna runt Vingåker, ända fram till slutet av
1800-talet och var kända för sin goda kvalitet. Under flera hundra år utvecklades alltså kunskaper
om tyger och sömnad.

andra gårdar. Man kunde också sälja sina tyger
på marknader som återkom varje år. Just på den
här platsen, i april och september. Ända sedan
1500-talet hölls marknader här, och troligen
ännu tidigare än så. Det här var Vingåkers centrum innan järnvägen byggdes.
En av dem som gick omkring här på Åsens marknad, bland matvaror, verktyg, positivhalare, karuseller, i början på 1870-talet var en ung försäljare
som hette Per Widengren. Han sålde knappar, nålar och andra sytillbehör på marknader och gårdar. Affärerna gick bra. Så småningom började han
också sälja tyger. 1875 grundade Per och hans bror
Lars firman L & P Widengren.

Handel blev en viktig inkomstkälla. Men det var
inte tillåtet att sälja från butiker på landsbygden (fram till 1860-talet). Därför gick man ut
på långa vandringar för att sälja sina tyger på
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De öppnade en bod här på andra sidan Storgatan
och tog hjälp av en byskräddare som började sy
byxor åt dem. De hade en helt ny idé som gick ut
på att skräddaren sydde upp ett helt lager byxor
som sedan såldes utan att han hade tagit mått på
kunden. På så vis blev plaggen billigare. De kalllade det för lagersömnad och plaggen kallade de
för lagerkostymer.

Ute i Europa var lagersömnad redan i full gång. Men
i Sverige var detta något helt nytt. Samtidigt kom
industrialiseringen igång i Sverige och gamla traditioner och kunskaper utvecklades till industri. 1896
startade Widengrens en av Sveriges första konfektionsverkstäder. Många flera följde och idag är färdigsydda kläder i stort sett det enda alternativet.
Vingåkers textilhistoria löper över flera hundra år
och ända in i nutiden. Det finns fortfarande kläder i den gamla fabriken, nu till försäljning, färdigsydda utomlands.

Andra skräddare tog nyheten med ro. De såg inte
Widengrens som konkurrenter och trodde inte att
lagersömnad skulle slå igenom. Lagerkostymer ansågs som en dålig vara. Det fanns ju så få storlekar
och passformen kunde ju inte bli så bra. Men plaggen var mycket billigare och försäljningen ökade.
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