
Från Oil Creek i Pennsylvania, med skonare sjömil e	 er sjömil över Atlanten, 
Nordsjön och Östersjön fram till Stockholm. Från Stockholm över Mälaren och 
genom Strömsholms kanal, fram till Oljeön.  Så gick frakten av råolja när Pehr 
August Ålund startade Engelsbergs Oljefabrik 1875.  En galen idé, kan tyckas, men 
Ålund visste vad han gjorde. Oljefabriken placerades mitt i  korsvägen mellan 
kanalfrakt och järnväg och mitt i marknaden – de många bruken i Bergslagen.

Om Oljeäventyret i Engelsbergs skriver journalisten Kersti Kollberg i denna bok 
med ett stort antal bilder, nytagna av fotografen Björn Ullhagen och gamla bilder 
från den tid det begav sig. Vi får vandra genom Oljefabrikens många vinklar och 
vrår, följa Pehr August Ålunds märkliga levnadsbana, möta herrgårdsfolk och 
oljearbetare, de senares kvinnor med sin tvätt vid klappbryggan, Engelsbergs-
konstnärerna och de många barnen som vuxit upp på Oljeön. Och allt med den 
hetaste råvaran på jorden just nu – den sinande oljan – i centrum. 
Vad händer e	 er oljan?  Vilka nya energislag kommer morgondagens entre-
prenörer att erbjuda världen? Läs om det svarta guldet i Bergslagstappning.
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Oljefaten	 tillverkades	 i	 fabriken	 med	 laggar	 i	 ek	 som	
monterades	 vid	 laggbänken	 med	 hjälp	 av	 lagghyvel.	 Nedan	
Den	stora	destillationshallen	mot	norr.	

Bilden	till	höger	visar	destillationshallen	mot	söder.
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kompåbredfront,detväxteframentextilindustriochävenjordbruket
mekaniseradesmerochmer–ochkrävdefärreanställda.Dearbetare
somvaröverflödigapåjärn-respektivejordbrukenkundefinnabättre
betaldaarbeteninomdenyaföretagen.

Politikenförändradesitaktmedutvecklingen.Skråväsendetavskaffades
år1846ochnäringslivsförordningenår1864ochaktiebolagslagenfick
tillföljdattennymarknadsekonomiväxtefram.Denframväxandeindustrin
finansieradesavettgryendeaffärsbanksväsende.Försäkringsväsendet
växteocksåframunderdenhärtiden.Dockföreföllbankernahavarit
merinriktadepåatthjälpadekrisdrabbadebrukentillomstrukturering
ochaktiebolagsbildandeänpåattsatsapengarpånyföretagande.

FörPehrAugustÅlundåterstodattförlitasigpåprivatpersoners
villighetattställauppmedriskvilligtkapital.Detärvärtattnotera
attdetunderdennaperiodfannssåmycketoutnyttjatkapitalhos
privatpersonerattriskernamedaktieinvesteringenintetycksha
bekymratdem.

	Kapital	och	smörjoljor
Tilldenframväxandeindustrinkrävdesintebarakapitalutanockså
smörjoljor,fettermenframföralltljus.Detbehövdesljussåattarbete
kundebedrivasävennärdetvarskumtellermörktute.Oljelamporna
spredsocheldadesmedolikavegetabiliskaoljorsomrovolja.Även
hemmenochsamhälletsolikaochväxandeuppgifterkrävdemeroch
merljus.Kyrkanhadealltidhaftljusochflerochflerbarngicki
skolanochmåsteläsasinaläxor.År1842komfolkskolestadgansom
tvingadevarjesockenatthaminstenskola.Ävenbefolkningeni
övrigtlästemerochmerochhusförhörenkontrolleradeattalla,till
yngstapigahadelästochförståttkatekesenochDenheligaskrift.
Utgivningenavromanerkomigångochförattläsademkrävdes
bättreljusäntalgdankarochlysandeträstickor.Olikaverkoch
myndigheterliksomutbildningsanstalterkrävdeocksåljus.

Under1860-talethademanförsöktattborraefteroljaochgasi
Siljansringen.RedanCarlvonLinnéskriverisinDalaresaår1734
omBodasockenochKärvsåsenochupptäcktenav”hårdeochtunge

En	annons	i	Vestmanlands	Läns	Tidning		
år	1886.
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juhakopierattekniskabeskrivningarraktavochanväntsigavdem.
Ellervardetnågonteknisktkunnigpersonsomlärdehonom?Det
finnsuppgifteromattÅlundkullehaförsöktköparåoljafrånAlfred
NobelsbådabröderRobertochLudvigsomungefärsamtidigtsom
Ålund,startadesittoljeimperiumiBaku,huvudstadinuvarande
Azerbajdzjan.Sanningshaltenidettafinnsdockintebelagd.

Hursomhelstmåstehanhavaritganskaensamisinexperimentlusta
ävenomhantidvishadehjälpavsinbrorCarlGustaf.Kanskemot-
svararhanenromantiskbildavdenensammeenvetneentreprenören
somefterträgenförsöksverksamhetnårresultat.

gråkalkstener”somnärdeslogssönder”lemnadegenomsinaporer
oftaenswettafpetroleonigro”.Urdettaflötocksåpetroleumut,
skriverLinné.KanskekändeÅlundtillfyndigheternaiSiljansringen
ochkanskesåghanattÄngelsbergskullevaraenbralokaliseringför
raffineringocksåavinhemskolja.Detfannsjuviddentidenockså
planerpåattförlängaStrömsholmskanaluppmotDalälven.

Ålundfickkanskeocksåimpulseriumgängeslivetpåbrukeni
trakten.Detmåstehafunnitsmångasamtalsämnenomteknikens
landvinningariherrummenpåbruksherrgårdarna.Manskaockså
kommaihågattbrukspatronfamiljenTimmpåEngelsbergsbrukvar
mycketengageradiÅlundsförehavanden–inteminsteftersombruket
hadestortbehovavallehandaoljebaseradevaror.

	Återinvandrad	teknik
OcksådentilltagandeutvandringentillAmerikapåverkadeSverige
genomattdesomutvandratskickadebrevhemmedberättelserom
nyatekniskauppfinningar.Världenöppnadesig.Pådeneuropeiska
kontinentenförekomenständigutvecklingavmetoderattförbättra
upplysningsmöjligheternagenomraffineringavolja.Kanskehörde
Ålundtalasomdettaellerocksåträffadehannågonsomåterinvandrat
hemtillSverige.TekniköverföringentillEuropafråndenandrasidan
Atlantenskainteunderskattassomincitamentfördengryendein-
dustrialiseringen.Ingenstansfinnsännunågrauppgifterpåträffade
somtyderpåattÅlundhadesådanakontakter.Detärdockanmärk-
ningsvärtattoljeraffinaderietiÄngelsbergtillvissdelliknardeförsta
raffinaderiernasombyggdesiUSAunder1860-och70-talet.

Enannanvägkanförståshavaritdenframväxandetidnings-och
tidskriftsmarknaden.Teknisktidskriftbörjadegesutmedettnummer
iveckanibörjanav1870-talet.Därfannsmångatekniskanyheter
medinslagomuppfinningarochpatent.KanskeuppsnappadeÅlund
någotdenvägen,mendetharhittillsintekunnatbeläggas.

Ochhurkomhanpåraffineringsmetodenmedöverhettadånga?
Deninternationellapatentlagstiftningenstadfästesinteförränår
1883medPariskonventionen,sammaårsomÅlundavled,såhankan

Eldstadshallen	med	ångpannan.

Närbild	av	fronten	på	den	undereldade	
tubångpannan.
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Det	svarta	guldet	

Bensinenströmmarsnabbturpumpennedibilenstank.Ångorna
ärpåträngandeochgörattmanvänderbortansiktet.Intetänker
manpåattbensinärenvätskasomharettbortåt500miljonerår
gammaltursprung.Mantänkerantagligenintehellerpåattmolekylerna
skapadeslångtföredinosauriernaochattdetsomtagithundratals
miljonerattframställasnartskabrinnauppochunderbråkdelenav
ensekundgåuppiatmosfären.

Intehellertänkermankanskepåattsåmycketivårvardagärolje-
baserat.Detgällerintebarabränsleutanocksålaptopen,plastgolveti
hallen,vitamintabletternavistopparioss,spinningcykelnpågymmet.

Råoljanharbildatsunderårmiljonernaavväxterochdjursom
begravtspåhavsbotten.Lera,sandochbergarterbildadeunder
processensgångolikaberglagerdärresternaavdeförmultnade
växternaochdjurenkapsladesinunderhögttryck.Energinlagrades
iberglagrenochförvandladestillpetroleumkolväten.

	Lysoljor	viktigast
Kolvätenaförekommerpåolikahållpåjorden.Påmångahållär
trycketfrånoljansåstarktattdensprutaruppurmarkenavsigsjälv.
Påandrahållharmantagitsåmycketoljaurmarkenattmanmåste
pumpaförattfåuppden.Förattunderlättautvinningenkantrycket
ioljekällanökasmedhjälpavgasellervatten.Näroljanväläruppe
urmarkenmåstedentransporterastillraffinaderier.Detskermed
hjälpavoljetankersellerviarörledningar,pipelines.

Väl	använd	hink	för	vagnsmörja.	Den	hängdes	
upp	på	hästkärran	för	att	kunna	användas		
under	färd.	
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sinvardagävenidecember.Dengavljusåtmänniskorsåattvikunde
läsasåvältidningar,riksdagstryckochläxböckersomromaner,den
gavossbensinsåattvikundeupptäckavärldenutanförvåraegna
gränser.

Problemetärattförbränningenavoljeproduktergerstorakoldi-
oxidutsläppsombidrartillklimatförsämringen.Samtidigtminskar
tillgångentillutvinningsbaroljasamtidigtsomdenbliralltdyrare.
Oljangerossekonomiskaproblemochframföralltgerdenosskrig
omterritorierochomdenlätthanterligavätskan.

Ävenomdettarcirka100000årföroljaattnybildasärdenjui
vårtnutidakortaperspektivändlig.Oljeerangårotvetydigtmotsitt
slut.Denhargettoss”oljetoppen”,PeakOil,dettillstånddådet
nutidaoljeflödetsinarochsomviavalltattdömaredanpasserat.
VisstutlovartillexempelSaudi-Arabienattmanharstorareserver
atttatillochvisstletarmanefternyaoljetillgångarpåmångahålli
världen,ochtillstoraumbärandeninteminstförmiljöochlokalbe-
folkning,menvadgörvinärdetintegårattpressauroljanurmarken
tillprisersomärkonkurrenskraftiga?"Businessasusual",tycksvara
endelnationersattitydmedanandraförsökerhittavägarsomleder
framåt,menmedannatbränsleänbensin.FNharhaftflerastora
klimatkonferenserdäråtminstoneendelkonkretaresultatuppnåtts.
Problemetärbaraattdetintefinnsnågonkonsensusomvilkenväg
somskaväljas.

	Ingen	energi	i	omställningen
Såiväntanpåattvärldenverkligenskasedenglobalauppvärmningen
ivitögat,närjordensmedeltemperaturstigertvågraderochöver-
svämningarhotarPakistanochandralågläntanationeriexempelvis
Söderhavet,stårmångaotåligaochstampar.Sternrapporten,den
brittiskarapportsomvisarattjulängreennationväntarmedatt
sörjaföråtgärdersomminskarväxthuseffektendestomerkostsamt
blirdet,lyssnarendelpåmedanalltförmångaignorerarden.Eftersom
oljanfortfarandefortsätterattrinnaärdetsvårtattfånågonriktig
energiiomställningsarbetet.

ISverigefinnsocksåmindreoljefyndighetersomtagitsuppi
begränsadomfattning.Gotlandhadeenperiodavoljeutvinningpå
såväldennorradelenavönsompådensödra,blandannatiHamra
därjustAlfhildeförliste.UnderandravärldskrigetdåSverigevar
avstängtochbehövdebensinutvannstillhögakostnaderoljaur
oljeskifferniKvarntorpiNärke,oljasomraffineradestillbensin.
DessutomfinnsoljaiDalarnaochundertidigareseklerfannsså
kalladeflogeldar,gassomtändeeldarimarkenpåsammasättsom
fortfarandeidagkansespåAbsheronhalvöniAzerbajdzjan.Skåne
harfyndigheteravalunskifferdärlokalopiniondockhindradeett
gruvföretagfrånattbrytadenochredanCarlvonLinnéhittade
bitumeniBodasockeniDalarna,ochtillochmedbeckiengruvai
NorbergvilkethanskriveromisinDalaresarespektiveBergslagsresa.

Lättflyktig	hårdvaluta
Oljanharochharhaftettavgörandeinflytandepådenglobalaut-
vecklingenunderdesenaste150åren.Idagärden,ävenomdenär
lättflyktig,hårdvalutaivärldsekonomin.Oljemarknadenpåverkar
nationernasekonomierocholjekrisenpå1970-taletdåoljetillförseln
ströpsorsakadestoraproblemideoljeberoendeländerna.Detsamma
gälldeunderrevolutionsåreniIranpå1970-och80-taletsamtunder
Irakkrisensenare.DenrevoltsomdraröverNordafrikaochMellanöstern
närdettaskrivsår2011avsätterchockvågorideländersominte
skapatsigenhälsosamdistanstilloljeförsörjningen.

Oljanärdendomineranderåvaranivärlden.Oljansvararockså
fördenstörstaråvarugruppensomtransporterasövervärldshaven.
Idagräknarmanmedattfossilabränslen,kol,oljaochnaturgas,
svararförcirka80procentavvärldenstotalaenergiförsörjning.Av
dendomineraroljanmedcirka35procent.Oljanutmålasoftaantingen
somenvälsignelseförmänsklighetenellersomdessastörstahot.

Menvadvorevärldenidagutanolja?Sådenkanvälbetraktas
sombådevälsignelseochhot.Oljanbidrogbokstavligentillatt
världenblevupplystochattdemänniskorsomleveriländerdär
dagsljusetundervintermånadernaärtämligensparsamtkundese
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Från Oil Creek i Pennsylvania, med skonare sjömil e	 er sjömil över Atlanten, 
Nordsjön och Östersjön fram till Stockholm. Från Stockholm över Mälaren och 
genom Strömsholms kanal, fram till Oljeön.  Så gick frakten av råolja när Pehr 
August Ålund startade Engelsbergs Oljefabrik 1875.  En galen idé, kan tyckas, men 
Ålund visste vad han gjorde. Oljefabriken placerades mitt i  korsvägen mellan 
kanalfrakt och järnväg och mitt i marknaden – de många bruken i Bergslagen.

Om Oljeäventyret i Engelsbergs skriver journalisten Kersti Kollberg i denna bok 
med ett stort antal bilder, nytagna av fotografen Björn Ullhagen och gamla bilder 
från den tid det begav sig. Vi får vandra genom Oljefabrikens många vinklar och 
vrår, följa Pehr August Ålunds märkliga levnadsbana, möta herrgårdsfolk och 
oljearbetare, de senares kvinnor med sin tvätt vid klappbryggan, Engelsbergs-
konstnärerna och de många barnen som vuxit upp på Oljeön. Och allt med den 
hetaste råvaran på jorden just nu – den sinande oljan – i centrum. 
Vad händer e	 er oljan?  Vilka nya energislag kommer morgondagens entre-
prenörer att erbjuda världen? Läs om det svarta guldet i Bergslagstappning.
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