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VI PÅ BRYNÄS är ideell tidning av 
och för Brynäsbor, politiskt och re-
ligiöst obunden. Tidningen står för 
demokrati, yttrandefrihet och social 
och kulturell mångfald, samt god 
journalistik. 

VI PÅ BRYNÄS har finansierats av 
Gävle kommun som en del av Bry-
näsprocessen, den satsning kommu-
nen startade på Brynäs med 2005. 

Hör av dig om du vill ha tag i något 
nummer av Vi på Brynäs. Du kan ock-
så få tidningen i digital form. Adres-
sen är niels.hebert@telia.com och tel 
070/631 36 25.

Det sista numret av VI PÅ BRYNÄS 
är presslagt 14/3 och utdelat 24/3.

Redaktionsansvarig:
Niels Hebert (070-631 36 25)
niels.hebert@telia.com.

Tidningen är formgiven av
Martin Sumenkovic
martin.sumenkovic@gmail.com

Omslag av Johan Gunhamre

Tidning
för Brynäs

Du håller i Vi på Brynäs sista num-
mer, åtminstone tryckt på papper 
och utdelat till alla hushåll på Bry-
näs. 

Jag har lång erfarenhet som journalist, 
men aldrig haft så aktiva läsare som på 
Brynäs och jag kan bara säga: Tack, för 
alla kommentarer, tips och frågor! Tack 
också alla som medverkat. 

Vi på Brynäs har finansierats av Gävle 
kommun, men nu har stödet upphört, så 
därför slutar Vi på Brynäs att komma ut. 
Att finansiera tidningen genom annonser 
är omöjligt.

På det första numrets omslag (oktober 
2006) stod en grupp Gävlepolitiker utan-
för Tempo på Styrmansgatan. Man hade 
bjudit in Brynäsborna för att prata Brynäs, 
men bara någon enstaka dök upp. Annat 
handlade om att Gävles första spårvagn 
kommer tillbaka, om Röda korsets Ku-
pan i Brynäs centrum och om Bosniska 
föreningen. Dikten ”Brynäs bryr mig inte” 
av estradpoeten Ingela Wall kryddade tid-
ningen.

I nummer 2 krävde Brynäsborna att par-
keringsplatserna på Agötorget måste bort. 
Nja, sa kommunen, men kritiken tog och 

i ett senare nummer kunde vi berätta att 
torget befriats från bilar utom närmast 
Kaserngatan. Att butikerna på Brynäs 
hade det kämpigt och att PRO spelade 
boule i Stenebergsparken, framgick också 
av tidningen.

I nummer 3 berättade vi om vad kom-
munens översiktsplan kan betyda för 
Brynäs, om Brynäs IF:s damfotboll och 
om Ingrid Kumlins böcker om det gamla 
Fattig-Brynäs. Dessutom fanns en artikel 
med en fråga som fortfarande hänger i 
luften: Kan Brynäs drabbas av översväm-
ningar? 

I nummer 4 gick vi på trygghetsvand-
ring (Brynäs verkade rätt tryggt), skrev 
om PRO:s kamp mot nedläggningen av 
buss nr 16 och om hur Brynässkolans 
elever samlas i sitt fantastiska trapphus.

Det kostade 100 miljoner kronor att 
ta bort gifterna i mark och vatten kring 
Gasklockorna, räknade vi ut i nummer 5. 
Vi gick på Gävle Bock- och Tackteater 
och hälsade på hos RFSL i lokalerna på 
Brynäs och pratade om attityder till olika 
sexuella läggningar.

I nummer 6 handlade det om Stene-
bergsparkens framtid (och om skandal-
kiosken), Second hand-mode och om att 

Tack alla läsare och medarbetare!
Gävle kommuns 
satsning Brynäs-
processen upphör.

Vi på Brynäs 
nummer 7 innehöll 
flera reportage. Vi 
skrev om kinesiska 
studenter på Bry-
nässkolan och om 
kritik mot Gävle 
Energi och Gävle 
Vatten för sköv-
lingen i det blivan-
de naturreservatet 
T-udden.

Gör något åt 
H ö g b e r g s p l a n 
krävde ett gäng kil-
lar i nummer 8. Vi 
skrev om att bus-
sen kommer till-
baka (som nr 14) 
till Brynäs och om 
Gasklockornas his-
toria.

I nummer 9 be-
rättade Ibbe Diouf 
från Paris om job-
bet på fritidsgården 
Brynjan. Vi ställde 

frågan: Hur går det för Leaf? Det var i 
december 2010. I mars 2012 kom svaret: 
Nedläggning.

Det handlade om fågelskådare på T-ud-
den i nummer 10, om spårvagn utan spår 
vid Gasklockorna, och om Högskolans 
stora vindtunnel som analyserade klima-
tet i Nicosia på Cypern.

I nummer 11 berättade anställda vid 
Bergmästaren att vården av de äldre är 
bra, men vardagen tråkig på grund av 
minskad bemanning. Vi skrev även om att 
det kan bli nya bostäder på S Skeppsbron, 
inklusive ett höghus, och att ungas brotts-
lighet minskar.

Kyrkorna på Brynäs var ett tema i num-
mer 12, ett annat att det Brynäs IF som 
fyllde 100 år egentligen var fotbollslaget 
och att hockeyspelarna fick 15 kronor plus 
mat om de vann en match. Oavgjort eller 
förlust gav varken mat eller pengar. Det 
var 60 år sedan…

Alla nummer av Vi på Brynäs utom det sista som du håller i 
handen.

Niels Hebert

Hör av dig om du vill ha tag i nå-
got nummer av Vi på Brynäs. Du 
kan också få tidningen i digital form. 
Adressen är niels.hebert@telia.com och 
tel. 070/631 36 25.
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ReDo är second hand med åter-
bruk. 
Butiken finns på Östra Islandsga-
tan, inte långt från Brynäsgatan och 
Dalapalatset.

– ReDos policy är att vara noga med 
att tvätta och laga kläderna. Allt ska vara 
fräscht, säger Pelle Asplund som är hand-
ledare för de Fas 3-anställda i verksam-
heten.

En annan del av profilen är återbruk, att 
laga gammalt så att det går att bruka igen.

– Vi samarbetar med en syateljé i Fol-
kets hus där man syr om eller syr nytt av 
kläder vi får in. Ett bra exempel är våra 
väskor som vi syr av jeans. I Stockholm 
kostar en väska som de gör flera hundra 
kronor. 

Maskinistgården är borta. Nu kom-
mer Maskinisten.

Så kallas Gavlegårdarnas bostadsprojekt 
i hörnet av Tallgatan och Jarlavägen. På 
den rivna Maskinistgårdens tomt byggs 
nu ett hus med 21 lägenheter.

Av de 21 blir fyra stora lägenheter. De 
största är tre femrumslägenheter på 126 
kvadratmeter och en stor fyra. I bottenvå-
ningen ska det bli sex enrumslägenheter i 
form av en gruppbostad.  

Huset kommer att vara inflyttningsklart 
som planerat, den 1 september i år, enligt 
Gavlegårdarnas projektledare Per Ivåker.

Huset får fyra våningar och kommer att 

ReDo på Brynäs vill göra gammalt brukbart

Alltid ReDo: Omar Mahamed, Jörgen Hansson, Larz Gustafsson och Pelle Asplund.

Omsytt och tovat i ReDos butik.

I butiken finns ett skåp med handdukar, 
dukar och väskor. På en vägg finns fler 
väskor och liksom en del tovade saker. 
Böckerna står prydligt uppställda.

Lager i källaren
Även en del möbler kan lagas. ReDo 

har en stor källare med ett lager av främst 
möbler. På en monitor i butiken visas 
möbler som finns där nere med prislapp. 
I källaren finns också en liten verkstad där 
Omar Mahamed reparerar skänkta möb-
ler. Det senaste exemplet är en spinnrock.

– Alla pengar vi får in går till bistånd, 
100 procent. Vi klarar alla personalkost-
nader med hjälp av Arbetsförmedlingen, 
säger Pelle Asplund.

För närvarande går pengarna till ett 
barnhem i Nepal och till ett utbildnings-
projekt i Bolivia. 

ABF står bakom ReDo. Även i Sand-
viken finns ReDo och liknande projekt 
drivs av ABF i Sätra, Norrsundet och 
Ockelbo.

– Vi hämtar kostnadsfritt och kör ut för 
100 kronor, säger Pelle Asplund.

Liten stor chans med Maskinisten
kosta 49 miljoner kro-
nor. Hyresgästerna ska 
komma från Gavlegår-
darnas bostadskö.

Gavleårdarna har ta-
git fasta på de många 
som påtalat att det 
finns för få stora lägen-
heter på Brynäs, samti-
digt som antalet enfa-
miljshus är begränsat. 
Många unga familjer 
flyttar från Brynäs när 
barnen behöver mer 
plats. Maskinisten er-
bjuder en liten chans. Tre femrumslägenheter byggs i Maskinisten.



4

Om framtiden kan man bara gissa. 
Man kan oroa sig eller längta dit, 
fast vi egentligen bara kan veta om 
nuet. Historien kan ingen ändra. 
Man kan ha olika uppfattningar om 
vad som har varit, om något var bra 
eller dåligt…

Framtiden finns hela tiden.
Vi frågade tre elever på Stenebergssko-

lan om framtiden, Alva Sandberg, Julia 
Päärsinen i sjuan och Necir Hamo i åttan.

Hur blir framtiden?
– Jag tror på att mycket blir bättre, tänk 

på hur det var på 1800-talet, säger Julia.
– Jag tror också att det blir bättre, men 

det finns en del ekonomiska problem i 
världen, det tänker jag på ibland, säger 
Necir.

Allt är möjligt
– Jag vet att jag blir äldre, och det känns 

som om allt är möjligt, säger Alva.
Necir fortsätter:
– Jag tänker ganska mycket på framti-

den, hur min familj kommer att se ut, om 
jag har ett hus, om jag har barn. Jag vill ha 
familj, en vanlig familj.

Hur många barn vill du ha?
– Så många jag får… 
– Jag tänker nog på framtiden varenda 

dag, till exempel på vilken gymnasielinje 
jag vill gå och var jag vill bo, säger Julia.

Vilken gymnasielinje väljer du?
– Naturvetenskap på Vasa. Jag är kanske 

inte superintresserad av de ämnena. Mitt 
största intresse är musik.

Alva tänker sig också att hon ska gå på 
Vasa, men är inte klar över vilken linje. 
Efter gymnasiet tänker hon kanske plug-
ga ekonomi.

Necir vill bli läkare. Han har en farbror 
som är barnläkare.

Varför vill du bli läkare?
– För att rädda folk och ta hand om dem. 

Jag har tänkt på att bli kirurg.
Julia tränar, sjunger med Helges i An-

dersberg och är med i SSU, Socialdemo-
kraternas ungdomsförbund.

Alva tränar också. Annars är det skolan 
som gäller.

Necir pluggar eller spelar fotboll med 
Brynäs IF när han är ledig. 

– Alva och jag känner oss som spåtanter 
ibland. Vi pratar om vad de andra i klas-
sen gör i framtiden. Vi tror att alla kom-
mer att bo i Stockholm.

 – Ganska många av mina kompisar vet 
inte vad de vill bli, säger Necir.

Julia vill resa runt, plugga i Frankrike 
och bo i Stockholm… kanske flytta till-
baka till Gävle i framtiden:

– Som en flyttfågel! 
Alva instämmer. Att resa och bo i Stock-

holm känns som en bra framtid.
Necir säger att det inte spelar så stor roll 

Tre som vill plugga och resa 
Hellre bo i Stockholm än i Gävle

var han kommer att bo, bara han får vara 
i fred och plugga. Men han tycker också 
om att resa.

– Jag tänker ofta på Dubai Jag har varit 
där en gång. Där är det skönt och fint. 

Gävle, då?
– Det är inte illa… men jag vill nog inte 

bo här som vuxen, säger han.
Alva tror inte heller att hon kommer 

flytta tillbaka till Gävle.
– Det är inget fel på Gävle, men…
Vill du ha barn?
– Jag tänker inte så mycket på det, men 

jag vill ha barn.
– Jag med, men det får vänta säger Julia.
Julia för in samtalet på politik.

Mer politik i skolan
– Man borde prata mer om politik i sko-

lan, om hur viktigt det är att göra sin röst 
hörd och vara med och bygga upp sam-
hället. Det behövs många åsikter. Men 
klart är att skolan måste få mer resurser.

– Jag bryr mig inte så mycket om poli-
tik. Politiker snackar bara. Jag blev så trött 
på politik när jag följde det amerikanska 
presidentvalet. Det gav ingen bra bild av 
politiker, säger Necir.

Alla tre tänker på klimathotet ibland och 
är oroliga för det, för kalla vintrar och för 
att land hamnar under vatten, men också 
på att det finns alternativ energi.

Hur ska Brynäs bli bättre i framtiden?
– Fler bostäder ut mot havet, säger Julia.
– En fotbollsplan i Stenebergsparken, 

säger Necir.

De vill hellre bo i Stockholm än i Gävle: Alva Sandberg, Julia Päärsinen och Necir Hamo som går på Stenebergsskolan

Text & foto: Niels Hebert
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Skolavslutningen på Brynässkolan i 
juni 2015 kommer att bli den sista. 
När skolporten slås igen kom-
mer det att kännas i hjärtat för de 
många Brynäsbor – och före detta 
– Brynäsbor som gått i skolan. Äls-
kade hatade skola!

Hösten 2015 flyttas Brynässkolans verk-
samhet till Stenebergsskolan som blir en 
skola med elever från förskoleklassen till 
och med sexan.

Tusentals barn har nött den stora trap-
pan och de långa korridorerna i skolan 
som invigdes 1905. Då var den en före-
bild för skolhusbyggen runt om i landet, 
inte minst för storskolorna i Stockholms 
innerstadsdelar. Den ritades av stadsarki-
tekten E A Hedin och var ett av de sista 
stora byggprojekten som avslutade Gävles 
expansion under årtiondena före sekel-
skiftet 1900.

Skolan med sina tre våningar en längd 
på 90 meter har plats för 25 skolsalar i 
korridorerna i skolans hela längd. I källa-
ren fanns från början bad, bassäng, slöjd-
salar och skolkök. 

Sista avslutningen 2015
– Viktigt bevara trappan

55frågor
Ann Lidman

Vad ska hända med Brynässkolan när den 
inte längre är skola?

Frågan hamnar först på Gavlefastigheters 
bord. Gavlefastigheter ägs av Gävle kommun 
och äger och förvaltar fastigheter, bland annat 
skolor.

Ann Lidman är ordförande i Gavlefastighe-
ter.

 Brynässkolan kommer efter beslut 
i Kommunfullmäktige att upphöra 
som skola. Vad händer med bygg-

naden då?

  – Gavlefastigheters uppgift är antingen att 
hitta nya hyresgäster – eller sälja skolan.

Bestämmer Gavlefastigheter vad 
som ska hända med skolan?

– Nej, det måste ske samråd i kommunen. 
Man kan jämföra med Rådhuset. Det är ju ock-
så en viktig byggnad som många kan ha åsikter 
och förslag om. Det vore intressant att höra vad 
Brynäsborna tycker man bör göra med skolan, 

Har någon intressent hört av sig?

– Det är viktigt att vi tar fram ett bra 
underlag som beskriver byggnaden innan vi går 
vidare. Vad jag vet har åtminstone en intressent 
hört av sig till Gavlefastigheter. Men jag kan 
inte säga mer om det.

Kan det bli fråga om att bygga bo-
städer i Brynässkolan?

– Det är ingen dum idé. Som läget är nu be-
hövs fler bostäder i Gävle. Byggnaden ligger ju 
fint och på Brynäs behövs också större lägen-
heter. Det är ju fin mark och en stor skolgård.

Kan skolan rivas?

– Nej. Det är en värdefull byggnad. 
Den kan byggas om invändigt, men skolans 
yttre måste bevaras.

ordförande i Gavlefastigheter

1

2

3

5

4

Skolans namn må-
lades på fasadens 
mur, Brynäs Folk-
skola. Det vittnar 
om stolthet och am-
bition. En skola för 
alla. 

N e d l ä g g n i n g e n 
av Brynässkolan är 
en del av den stora 
omorganisationen av 
Gävles grundskolor, 
då högstadieskolorna 
Stenebergsskolan, 
Nynäs, Milbo stängs 
och den nya högsta-
dieskolan Vallbacks-
skolan på Söder med 
plats för 500–700 
elever öppnas.

I Gävles Översikts-
plan från 2009 ges 
Brynässkolan och 
området kring skolan 
mycket högt värde. 
Skolbyggnaden skall 
bevaras, heter det 
också.

Vad är speciellt med 
skolan?

Storleken speciell
– Storleken… den berättar om 

Brynäs historia, om de många 
barn som fanns på Brynäs när 
skolan byggdes, säger Lena Boox 
är på Bygg och miljö och ansvarig 
för kulturmiljöfrågor.

Hon anser att det är självklart att 
Brynässkolan utseende ska beva-
ras.

Kan det bli tal om att bygga fler 
hus på någon del av skolgården, 
bostadshus till exempel?

– Återvinningshus och liknande 
kan byggas, men innan man sva-
rar på frågan om större byggnader 
måste man bestämma sig för vil-
ken sida av skolan som är framsi-
dan. Det är inte alldeles självklart.

Lena Boox vill också att den 
stora trappan och trapphuset blir 
kvar även när skolan byggs om för 
andra ändamål.

Klockan ringer ut sista gången 2015.

Niels Hebert

creo
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För 21 år sedan reste Julia von Hel-
lens Melin på semester till farmor 
på Åland. Hon har fortfarande inte 
kommit tillbaka. Resan gick från 
hemlandet Tadzjikistan, som grän-
sar till Kina i öster och till Afghanis-
tan i norr.

Hon stannade på Åland i femton år och 
arbetade som gymnasielärare i bild och 
var chef för Mariehamns konstmuseum. 
För åtta år sedan kom hon till Stene-
bergsskolan på Brynäs, där hon är lärare 
i textilslöjd.

Ämnet slöjd följer eleverna från trean till 
nian.

Från och med sjunde klass kan eleverna 
inför varje termin välja mellan textil och 

trä. Undervis-
ningen omfattar 
ett dubbelt lek-
tionspass (80 mi-
nuter) i veckan

 – Könsfördel-
ningen är ganska 

jämn mellan textil och trä. Det är inte 
skämmigt eller tråkigt att välja textil för 
en pojke eller trä för en flicka.

Julia von Hellens Melin  säger att det 
blir bäst för eleverna om de väljer efter 
intresse och läggning.

Genomplanerat
Slöjdämnet tycks genomplanerat. Det 

är inte bara att ta ett tyg eller bit trä och 
sätt i gång, och man kan tycka sig ana en 
skola som kan tyckas krävande, men en 
skola ger möjligheter att utveckla indi-
videns olika sidor och resurser. När Julia 
von Hellens Melin talar om pedagogiken 
känns det som en skola som är öppen för 
framtiden: 

– Eleven ska planera sitt slöjdarbete, 

Slöjd för framtidens skola  
betyder tankearbete och lugn

-Viktigt att eleverna förstår vad de har gjort, säger Julia von 
Hellens Melin.

tänka på hur hon el-
ler han ska genom-
föra det, man ska 
välja material och 
teknik, fundera över 
valmöjligheter, pröva 
och ompröva färger, 
material eller kon-
struktioner.

– Sedan ska man 
värdera arbetspro-
cessen, se samban-
den mellan proces-
sen och planeringen, 
se ”vad har jag gjort”, 
säger Julia von Hel-
lens Melin.

Det krävs mer tän-
kande.

– Eleven kan ställa 
sig frågan: Är jag på 

rätt väg? Det kan bli en aha-upplevelse 
fem lektioner senare när man reflekterar 
tillbaka. På så sätt fastnar kunskaperna 
bättre. Ju mer medveten man blir om vad 
man gör, desto fler möjligheter ser man i 
arbetet man håller på med.

Självskattning
  – Vi jobbar med självskattning i sko-

lan. Det betyder att eleverna får bedöma 
sina egna prestationer. Det är väldigt bra. 
Eleverna har oftast ett gott grepp om re-
sultatet. Man inser att man ibland har för 
bråttom.

Julia von Hellens Melin anser att det 
är en viktig poäng att eleven inser att det 
inte alltid går så fort, att man måste sak-
ta ner och man lär sig förstå att det inte 
fungerar att komma till slöjden och vilja 
ha en present till mamma på födelsedagen 
fixad direkt.

 – Presenten till mamma blir mycket fi-
nare om man tar det lugnt – och betyget 
ofta bättre. 

” Presenten till mamma blir 
mycket finare om man tar det 

lugnt – och betyget ofta bättre”

Niels Hebert
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Idrott kan vara enkelt. Man ses 
klockan sju på fredagskvällen i 
Stenebergshallen och kommer som 
man är. Sedan kan man spela bas-
ket, innebandy, badminton… eller 
fotboll som är allra populärast. Det 
kostar ingenting. Det kallas Drive 
In-idrott.

– Jag ser idrotten som en mötesplats. 
Nästan alla mina vänner har jag lärt kän-
na genom idrotten, så jag vet hur mycket 
idrotten kan ge, säger Ahmet Bölüktas.

Drive In-idrott
Till Drive In-idrott träffas man i Stene-

bergshallen på fredagarna mellan 19–22. 
Man behöver inte ta med någon utrust-
ning. Först kan man välja fritt, som bad-
minton, innebandy, basket… Det finns 
gott om plats i hallen.

Sedan blir det 
fotboll. 

Antalet deltata-
gare en kväll va-
rierar, men Ahmet 
Bölüktas säger att 
minst 35 ungdo-
mar kommer varje 
gång. Föräldrar är 
också välkomna 

och det händer att de också dras med i 
matchen.

 Man har haft gästspelare från Gefle IF 
på besök och det har varit inspirerande.

– Blir någon riktigt intresserad kan man 
ju börja spela i en förening. Brynäs IF lig-
ger närmast till hands. 

Tjejpass
På onsdagseftermiddagar har Ahmet 

Bölüktas ett tjejpass med 10-15 deltagare 
som är mellan 14 och 16 år. Brynäs IF vill 
gärna få in fler spelare till damlaget och 
onsdagarna i Stenebergshallen kan vara 
en början.

Ahmet Bölüktas började träna fotboll 
två timmar i veckan med eleverna på Bry-
nässkolan för några år sedan. Nu tränar 
han fotboll även i Stenebergsskolan. på 
Källöskolan och Vikingaskolan i Bomhus. 
Han är anställd av SISU Idrottsutbildarna 

fram till den sista juni 
i år. Han ingår i nät-
verk med bland andra 
socialtjänstens fältare, 
fritidsgården Brynjan, 
ungdomspolisen, Ste-
nebergsskolan, Skolan 
mitt i byn, Brynäs IF 
och Brottsförebyg-
garna i Gävle (BIG) 
för att stärka ungdo-
marnas sociala liv på 
Brynäs. Visionen att är 
sådan samverkan ska 
finnas i varje stadsdel.

– Att jag fick chansen 
är tack vare projektet 
Skolan mitt i byn. 

Till Ahmet Bölüktas visioner hör också 
att Brynäs får en konstgräsplan av det 
mindre formatet. En sådan skulle betyda 
mycket.

Ahmet Bölüktas är med i Brynäs IF. 
Han säger att föreningar självklart öppnar 
dörrarna för dem som vill bli medlemmar. 
Och idrottsföreningar erbjuder barn och 
ungdomar tränare och ledare.

Ahmet Bölüktas är född i Sverige och 
uppvuxen i Rinkeby. Han kom med famil-
jen till Gävle 1997 när han gick i sexan.

– Det var en svår omställning. Jag hade 
levt ett segregerat liv och talade Rinke-
bysvenska. Gävle var en ny värld, det var 
nästan som att flytta till ett annat land och 
det dröjde länge innan jag kunde ställa 
om. Det är på senare år har jag känt mig 
riktigt delaktig.

– Allt det där har jag nytta av i dag som 
tränare. Jag har ju levt i båda världarna.

Han är övertygad om att idrott är en bra 
väg till integration. Idrott är också större 
än matcher och träning, anser han, idrot-
ten kan bidra till ett bra socialt liv och till 
delaktighet, till demokrati.

Ahmet Bölüktas bor på Brynäs sedan 
1999.

– Jag älskar Brynäs och känner mig 
hemma här, säger han utan omsvep.

Enkel fotboll på fredagskvällarna
där demokratin är med i matchen

-Fotboll är en bra väg till demokrati och integration, säger Ah-
met Bölüktas.

”Jag älskar Brynäs och känner 
mig hemma här”

Niels Hebert
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Vad händer på Brynäs i framtiden? 
Hur kommer det att se ut? Vilka 
kommer att bo här?

Tänk dig hur det förgångna skulle se ut 
idag, med modern teknik och dagens so-
ciala mönster. Eller tänk dig ett ställe med 
liknande historia som Brynäs. Jag tänker 
på hur Norrköping har förvandlat sitt in-
dustrilandskap till en av norra Europas 
finaste stadsmiljöer.

Genom att se bakåt med dagens per-
spektiv eller jämföra Norrköping med 
Brynäs, kan vi få en bra grund till vad 
framtiden kan ge.

Efter stadsbranden i Gävle 1869 forma-
des Brynäs till ett industrilandskap och 

fick sin prägel som arbe-
tarstadsdel. Bostadsområ-
den och industriområden 
har legat tätt sammanflä-
tande. Men vad ska hända 
med de många industrilo-
kalerna som idag står tom-
ma eller snart blir tomma? 
Ska de bevaras? Och om 
de ska bevaras, vem ska 
använda dem och till vad?

Brynäs industrilandskap 
kan fortfarande ses som 
ett stråk från de äldsta 
byggnaderna inom Le-
afs område till det som 
återstår av det en gång 
stora Gävle varv. Varvet är 
unikt i den meningen att 
det byggdes upp, byggdes 
till och förnyades utan att 

man rev de gamla byggnaderna och ger 
en helhetsbild av industrins utveckling i 
allmänhet och varvsindustrin i synnerhet.

Ett första steg mot omvärdering av den 
gamla industrins värde är att Gävle varv 
och industribyggnaderna kring Tredje 
Tvärgatan bör bli ett riksintresse för kul-
turmiljön, enligt Gävle kommuns över-
siktsplan.

Ett första steg mot omvärdering av den 
gamla industrins värde är att Gävle varv 
och industribyggnaderna kring Tredje 
Tvärgatan bör bli ett riksintresse för kul-
turmiljön, enligt Gävle kommuns över-
siktsplan.

Norrköping har utvecklat sitt industri-
landskap. Kan Gävle kommun inspireras 

Har Brynäs industrilandskap framtid?

När vi började med konst på gång-
avstånds–tänkandet fanns det med 
tankar om hållbarhet och tillgäng-
lighet.Tyvärr visar det sig ofta att 
konstnärer och andra betalnings-
svaga pressas längre mot periferin 
när en betalningsstark kreativ klass 
dras till kreativa miljöer – som ex-
empelvis gamla industrier – och 
därmed drar upp priserna för fastig-
heter och lokaler. 

Kanske inte för att vi vill slutar konst-
närernas resa ofta i någon gammal hytta 
eller smedja på landet, vilket återspeglas i 
konstrundorna runt om i landet. 

av det arbetet? I Norrköping kan fastig-
hetsägare, företag, studenter och allmän-
het vara med och säga sitt när kommu-
nen formar sin nya vision med hjälp av en 
interaktiv 3D-karta i en utställningshall 
och på nätet. Där har kreativa näringar, 
teknikföretag och ett campus för Linkö-
pings universitet, lockats att etablera sig 
i de gamla industrikvarteren. De lockar 
även turister.

Kan Norrköping, så kan Brynäs. Här 
kan nytt och gammalt samsas: museidel 
och arbetsområde, högskola, kommun 
och näringsliv. Till det gamla måste nå-
got nytt läggas, något som ger området liv, 
som forskningsverksamhet inom högsko-
lan i kombination modern industri. Varför 
inte en industri för framtidens sjöfart och 
dess behov av ny teknik, effektivare en-
ergi- och miljösystem, gärna i samverkan 
med den praktik Gävle hamn erbjuder? 
Det behöver inte vara storskaligt utan kan 
mera handla om kunskap och utveckling   
och vara ett sätt att knyta an Brynäs his-
toria och dess geografiska läge. 

Första steget bör vara ett ställningsta-
gande till de industriella och arbetshisto-
riska miljöerna på Brynäs. Sedan följer en 
rad andra intressanta frågor: Vilka kom-
mer att bo på Brynäs i framtiden? Kom-
mer de gamla industrilokalerna att använ-
das av nya företag, eller blir det bostads-
rätter? Kommer bostadsrätterna att bli 
lika dyra som på Gävle Strand? Skulle det 
vara början på en förvandling av Brynäs 
från arbetarstadsdel till höginkomststads-
del? Är det önskvärt?

Konstnärer och kulturutövare som står 
för ett områdes ursprungliga attraktions-
kraft puttas alltså ut när marknadskraf-
terna återför denna typ av industriella 
miljöer till den ekonomiska ordningen. 

Måste varje kvadratmeter pressas ur sitt 
högsta möjliga ekonomiska värde eller 
kan man resonera på något annat sätt? 
Vår konstnärliga aktivitet i staden och i 
stadsdelen representerar ett värde. Hur 
säkerställer vi att det finns utrymme för 
det? Vad kan vi konstnärer göra själva och 
vad är kulturpolitikens uppgift? Om det 
nu finns någon sådan värd namnet.

Själva evenemanget ”konst på gångav-
stånd” rymmer en del av svaret. Levande 

kulturkvarter måste rimligen vara en del 
av en god och hållbar stad och ett bra 
stadsliv. Därför ska vi självklart också 
ockupera industrikvarteret på andra sidan 
Tredje Tvärgatan när industrin flyttar ut.

 Johan Bergkvist
Konst på Gångavstånd

Konstens betydelse på Brynäs 

Konst på gångavstånd kan ses i påsk 
kring Tredje Tvärgatan.

Boende på Brynäs.

Illustration & text: Johan Gunhamre
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Brynäs har förr kallats Brynässta-
den. Stadsdelen kunde uppfattas 
som en egen stad i staden Gävle. 
Brynäs var en bra blandning av 
industri, handel och bostäder. Bra 
blandning är grunden för att männ-
iskor trivs och bor kvar. Där skapas 
gemenskap, sammanhang och för-
ståelse för sitt område.

Andra blandningar som är bra för ett 
område är människor med olika åldrar, et-
nicitet, kunskaps- och utbildningsområ-
den. Har man en mångfald kompletterar 
människor varandra. 

Brynäs rymmer mycket mångfald. Så 
Brynäs borde gå en ljus framtid till mö-
tes. Men åldersfördelningen är ojämn 
och in- och utflyttningen är ganska stor.  
Problemet belystes redan för 30 år sedan 
i en studie som visade att det fanns för få 
stora lägenheter. Brynäs hade mest en- 
och tvårumslägenheter. Så är det än i dag. 
Lägenheterna passar bäst yngre och äldre. 
När familjen växer söker man sig till an-
dra stadsdelar.  

 Att många flyttar kan skapa främling-

Blandningen bra för Brynässtaden

skap, att människor inte känner sig hem-
ma eller saknar sammanhang i sina kvar-
ter. Den rivningsiver som präglade 1960- 
och 1970-talen fick även negativa följder. 
Småhus, plank och grönska försvann och 
ersatts med asfalt och betong. Sådan för-
ändring i stor skala är aldrig positiv. Men 
sådana problem är inte olösliga.

Jag tror att framtidens Brynäs har fler 
träd, alléer och grönområden. Nya bo-
stadshus byggs där familjer kan bo i gene-
rationer. Bostäderna byggs med material 
som både kan ackumulera värme från so-
len och som kan återanvändas eller åter-
vinnas. 

Hållbar framtid är en självklarhet och 
realitet. Brynäs gamla industri är ett indu-
strilandskap. Byggnaderna har utvändigt 
bevarats så mycket som möjligt, för att få 
kvar den historiska prägeln. Brynässkolan 
är ett kosmopolitiskt entreprenörscen-
trum med tehus i bottenplanet. Ett ställe 
där man tar tillvara utlandsföddas unika 
kompetens. Det mesta av den privata bil-
trafiken har avvecklas och spårvagnarna 
far åter Brynäsgatan fram.
Illustration & text: Johan Gunhamre
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Om två år ska en spårvagn rulla på 
Brynäs. Det blir spårvagn nummer 
23, som för närmare 60 år sedan var 
med när Bomhuslinjen las ner och 
såldes till Göteborg.

Målet har föreningen Spårvägssällska-
pet i Gävle satt upp. Spårvagn nr 23 hade 
två syskon, nr 22 och nr 24, alla tre klas-
siska Hägglundsmustanger.

I juni 2011 var 
det dystrare. Då 
träffade Vi på 
Brynäs fören-
ingens Tomas 
Dahl och Da-
niel Ersson vid 
Steneborgska-
nalen, där spå-
ret som funnits 
längs kanalen 

hade försvunnit under oklara omständig-
heter när den sanerades. Inga spårvagnar 
skulle kunna nå den tänkta ändhållplatsen 
Gasklockorna. Gävles kommunledning sa 
att spår kunde man inte ordna. 

– Det känns som om kommunen nu är 
mer öppen för samtal och vi hoppas kunna 
få hjälp med spåret, säger Daniel Ersson.

– Jag tror att man förstår hur viktig spår-
vägstrafik är för turismen, säger Thomas 
Dahl.

Sedan i december står nr 23 i Gävle 
Järnvägstekniks maskinhall vid Upplands-

Om två år ska spårvagn nr 23
rulla på Brynäs igen efter 60 år

De ska se till att få upp 23:an på spåret igen: Bo Forssberg, Sören Eriksson, 
Daniel Ersson och Thomas Dahl.

leden på Brynäs och väntar på restau-
rering. En arbetsplan har nu gjorts för 
nr 23 tillsammans med experter på 
området. Reservdelar kommer från 
Stockholm och från Göteborg.

– Vi hoppas och tror att spåvägstra-
fiken ska komma tillbaka till Gävle i 
större skala. I exempelvis Uppsala dis-
kuterar man spårvagnar, säger Thomas 
Dahl.

Spårvägssällskapet i Gävle är en ide-
ell förening och öppen för nya med-
lemmar.

– Vi har fått mycket stöd på Face-
book och hoppas på att fler vill vara 
med, säger Thomas Dahl.

Spårvagn 23 var i ordinarie trafik i 
Göteborg till 1961. Därefter var den 
arbetsvagn. En viktig del av restau-
reringen är att återställa det mesta av 
inredningen, som togs bort när den 
slutade gå i passagerartrafik.  Spårvag-
narnna nr 22 och 24 ägs av Spårvägs-
sällskapet Ringlinjen och åtminstone 
den ena går i museitrafik på Lise-
bergslinjen.

Föreningen äger också Gävles första 
spårvagn från 1909. Den kräver dock 
ännu mer arbete än nr 23 och får vän-
ta i maskinhallen. När nr 23 kommer 
upp på spåret ska den få sällskap av en 
släpvagn från 1910, som också finns i 
föreningens ägo sedan 2006.

23:an som den ser ut i dag.

Röd, blå och grön var Gävles spårväg

Gävles spårvägsnät sträckte sig från Stads-
trädgården till Bomhus från Nygatan till Al-
bion. Inom den ramen förändrades nätet ge-
nom åren.

De två första linjerna öppnades 1909: dels 
den röda linjen mellan Stadsträdgården och 
Femte Tvärgatan, dels den blå som trafikerade 
Kaserngatan–Tullhuset på Alderholmen.

Den gröna linjen (Bomhuslinjen) invigdes 
1927. Den gick mellan Islandsplan och Nygår-
darna och förlängdes två år senare till Karskär.

Den blå linjen kortades 1930 när trafiken på 
Alderholmen upphörde, men förlängdes tre år 
senare och gick mellan Kaserngatan och Al-
bion. Linjen lades ner 1948. Den röda linjen 
upphörde som sista stadsspårväg 1952. Kvar 
blev Bomhuslinjen, som trafikerades till april 
1956. Då försvann den och Gävles spårvagnar 
såldes till Kiruna och Göteborg.

Spårvagnarna hade över fem miljoner resenä-
rer om året kring 1950. I dag svarar stadsbus-
sarna för omkring åtta miljoner resor per år.

Förarna Uno Larsson och Edvard Bonne-
vier visar upp 23:an för pressen 1953.

Text & foto: Niels Hebert
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Torsten Röstlund var med när är-
kebiskop Nathan Söderblom pla-
cerade en symbolisk hörnsten för 
den nya kyrkan som skulle bli Staf-
fanskyrkan på Brynäs. Det var 1930 
på hösten. Han beskriver sig själv 
som en nyfiken tioåring. Förutom 
hörnstenen lade ärkebiskopen dit 
några väl förpackade saker. Vad är-
kebiskopen sa fäste sig inte pojken 
Torsten vid.

Från kyrkobygget hade Torsten nära till 
gammelmormor och gammelmorfar, Lisa 
och Kurt, som bodde i en stor tvåvånings-
kåk nära det blivande kyrktornet åt Stene-
bergsparken till, Torsten har ett foto som 
visar huset och tornet under byggnad. På 
ett annat foto kan man se hur Lisa och 
Kurt sitter i solen på trappan till huset 
som snart skulle rivas. Kurt har en tax i 
knät.

Men Lisa hade ärkebiskopen i knät. 
Hon var född 1843 i Trönö i Hälsingland 
och arbetade på prästgården där Nathan 
föddes 1866. 

– Hon var ung och nygift och fick en 
tjänst hos Nathans far som var kyrko-

Torstens gammelmormor 
hade ärkebiskopen i knät

Brynäskyrkans torn under byggnad och Lisas och Kurts hus t h.

Lisa och Kurt på trappan. Kurt har taxen i 
knät.

Torsten Röstlund.

herde. Hon måste ha skött sig, eftersom 
hon hade ett fotografi där hon satt med 
den lille Nathan i knät. Tyvärr har jag inte 
kunnat hitta fotot i något arkiv, säger Tor-
sten Röstlund.

Nathan fick fotot
När Nathan Söderblom kom till Brynäs 

1930 sökte Lisa upp ärkebiskopen och gav 
honom fotot. Han blev glad och så små-
ningom fick Lisa ett signerat porträtt av 
ärkebiskopen. Det har Torsten Röstlund 
sparat.

Torsten Röstlund bodde på Söder.
– Ibland var det krig mellan Brynäs och 

Söder. Då slogs vi grabbar eller stod och 
kastade sten mot varandra. Ingen blev väl 
skadad, men man var försiktig när man 
gick upp på Brynäs.

Torsten Röstlund utbildade sig först till 
fotograf. Alla som tittat på gamla Gäv-
lebilder känner igen hans namn (en som 
han tog på Södra Skeppsbron omkring 
1950 fanns med i Vi på Brynäs nr 12). 

Men när det nya seminariet i Gävle star-
tade utbildade han sig till lärare och arbe-
tade sedan i Valbo. Bland annat arbetade 
han på Alborga skola i 30 år.

Torsten har inte släppt fotograferandet. 
I slutet av 40-talet gjorde han en serie på 
100 bilder av Gästrikland för landskapets 
turistförening (som inte finns kvar). Ar-
betet tog ett par år och fotona såldes i sär-
skilda askar. Han har inga bilder kvar och 
har inte kunnat få tag i dem någonstans.

– Det är tråkigt, för jag tror att de har 
stort kulturhistoriskt värde.

Om han har porträttet av Nathan Sö-
derblom hemma på väggen?

Undanskymt
– Nja, fotot sitter på ett litet undanskymt 

ställe, jag ligger väl inte för det kyrkliga. 
Så tar Torsten gåstavarna och ger sig ut 

i vinterhalkan på 
Brynäs. För nu bor 
han här. 

Nathan Söder-
blom var förutom 
ärkebiskop, profes-
sor och författare 
till en oändligt lång 
rad skrifter. Han 
fick Nobels freds-
pris 1931. Han 
skrev dessutom me-
lodin till psalmen ”I 
denna ljuva som-
martid”.

Ärkebiskop Nathan Söderblom

Niels Hebert
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De har jobbat på Gävle varv. Nu är 
de pensionärer. Sedan tjugo år till-
baka träffas de en gång i veckan i 
Hemlingby.  
Man kan ta en promenad, men det 
viktigaste är att bänka sig med 
termos och bullar och prata ett 
par timmar och bygga vidare på 
gemenskapen från Gävle varv. Till-
sammans har de jobbat i nästan 
200 år på den arbetsplats som ty-
nade bort under 1990-talets sista år.

Stämningen i stugan är vänlig, för att 
inte säga omtänksam. Man minns kam-
rater för deras repliker, flit, solidaritet, 
humor, konstigheter, elände, intressen och 
olyckor. 

För många var idrotten viktig: fotboll, 
bandy, pingis, badminton… Träningen 
behövdes för att orka med det tunga job-
bet. Varvets lag var starka inom Korp-
idrotten. På 1940-talet hade man ett bra 
bandylag och man vann Gävlemästerska-
pet i fotboll 1958 med lirare som Kanten 
Westberg, känd från Brynäs IF.

Sjungande smed
Kändis blev Bengt Rundgren, ”den 

sjungande smeden”. Han var väl inte di-
rekt smed, men det lät bra. Han blev ope-
rasångare på världens scener och sjöng 
med storheter som Birgit Nilsson. Rund-
gren var två meter lång och väldigt snäll 

och retades någon med Jösse sa Rundgren 
ifrån.

Fast det var gott om jobb på andra håll 
blev många kvar på varvet (eller Slipen 
som man sa). En del bodde i Atlasgår-
darna på höjden ovanför varvet. Man gifte 
sig och fick barn och pojkarna började så 
småningom på varvet och kanske också 
deras pojkar. I familjer som Sterner, West-
berg, Hellström och Pettersson fanns det 
både två och tre generationers varvsarbe-
tare. Det var som ett brukssamhälle. 

I Atlasgårdarna kunde en familj med sex 
barn bo i kammare och kök. Ibland spe-
lade männen kort hemma hos varandra 
när de var lediga. Tv:n sattes upp på byrån 
omkring 1958, men störningarnas snöfall 
kunde vara tätt. Det var inte alltid så be-
kvämt eller gott om möbler. Man möble-
rade med ungar, hette det.

Alla hette Lasse
Det fanns minst sex Lasse på varvet: 

Hamrånge- Lasse, Automat-Lasse, Mini-
Lasse, Korsnäs-Lasse, Mårtsbo-Lasse och 
Hille-Lasse, fast han hette Yngve – men 
Larsson i efternamn.

I plåtverkstan var luften dålig och bull-
ret starkt. Många fick nedsatt hörsel och 
svetsröken kunde skada andningsvägar 
och lungor. Ibland måste man gå utom-
hus och jobba ett tag, men det var tufft 
vintertid när snöstormen tog i från havet. 

Företagshälsovården ansågs bra och 
syster Dagny var som en mor för en del. 
Hörseln provades en gång om året. Om 
den var nedsatt kunde man få ersättning 
från staten. 

Basarna var bra, men betalningen med-
elmåttig. Det var inte alltid enkelt att sätta 

ackord, för det var ju inget löpande 
band. Sedan båtbyggandet upphör-
de tillverkades cisterner och tryck-
kärl till industri och värmeverk (på 
kraftvärmeverket Johannes i Gävle 
finns fyra stora tryckkärl från Gävle 
varv), tankbåtsinredningar, damm-
luckor och kärl och skorsten till Os-
karshamns första kärnkraftverk. På 
90-talet kom en förfrågan från Ves-
tas i Danmark om torn för vindkraft-
verk. Kanske kände man inte vart 
vinden blåste och tackade nej. Ett 
stort jobb var stålkonstruktioner för 

Lidingöbron. Hamrånge–Lasse var med 
och monterade, men kom aldrig att sätta 
sin fot på Lidingö.

Överdrift
Plikttroheten kunde gå till överdrift. 

Många tyckte att Lambert Sterner borde 
kopplat av. På semestern satt han på bron 
till sin Atlaskåk. ”Det kan vara något som 
händer och då måste jag dit”, sa han. Han 
skötte viktiga funktioner som ställverket, 
kompressorverket och tiduren, fast man 
kunde skoja med honom och slamra extra 
med plåten när han skulle ställa klockan 
efter radions tidssignal som sändes klock-
an 13.00.  Lambert var en av många arbe-
tare som byggde sig en båt på fritiden och 
han byggde till och med en motor. Med 
båtarna for man sommartid till Limön 
och till masonithyddorna, som man sa.

De har 200 års erfarenheter
av Gävle varv som arbetsplats

De jobbade mer än 200 år på Gävle varv: Lars Englund, Las Larsson, Olle  
Holmgren, P–O Söderqvist, Ove Hagström och Reie Forsberg.

Gävle Varv, 1930, med Atlasgårdarna till 
höger.

Niels Hebert
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Krönika: Abdullah Kaya

Jag fick en färdtjänstkörning från 
Brynäs. Resenären var en gammal 
kvinna. Jag frågade henne om hon 
skulle åka hem.

– Mitt hem finns här på Brynäs, jag ska 
åka till min kompis i Hamrånge.

– Jag trodde att du var på besök här.
– Nej, jag är uppvuxen på Brynäs och 

uppvuxen med Brynäs. Brynäs blev större, 
jag blev äldre.

Jag såg att hon blev vemodig.
– Är du inte nöjd med utvecklingen?”
– Inte helt och hållet.

– Varför då?
– Därför att trähusen på Brynäs revs.
Utan att jag frågade började hon berätta:
 – Det sades att för att husen inte var 

friska. Det är viktigt att bo i ett friskt hus, 
men man blir ändå ledsen när något för-
svinner framför ens ögon.

Medelklassen flyttade till Brynäs. Hon 
berättade en del av Brynäs historia.

Medan hon berättade fick jag en bok-
ning på taxametern. Det var en hämtning 
på akutmottagningen. När jag kom dit, 
klev en medelålders kvinna in i bilen. Jag 
körde mot Hamrånge, men det verkade 
bli lång resa, för när jag frågade min nya 
passagerare vart hon skulle svarade med 
ett blygt leende:

– New York.
– New York!?
Hon log igen:
– Ja, New York!
Brynäskunden brydde inte sig om vårt 

samtal för att hon hörde inte så bra och 
New-York–kunden pratade lågt. Jag tänk-
te att hon den nya kanske var av det skoj-

Från Brynäs till New York

1 Atlasgatan kommer av att AB Atlas 
ägde Gävle varv mellan 1883-1896. 

2 Vid Brodingatan låg Brodinska varvet 
mellan 1850-talet till 1903.

3 Hillmansgatan och Hillmanskroken är 
uppkallad efter sjökaptenen och skepps-
byggaren Olof Hillman.

4 Varvsgatan

5 Jungmansgränd. En jungman är en 
sjömanslärling på ett handeslfartyg.

6 Riggargatan. Med rigg menas segel, 
master, bommar och liknande.

7 Rodergatan

8 Styrmansgatan. Styrman är en tjänste-
titel för fartygsbefäl.

9 Båtsmansgatan. En båtsman är en för-
man på ett handelsfartyg.

10 Vegagatan är troligen uppkallad efter 
fartyget Vega, som Adolf Nordenskiöld 
seglade med genom Beringssund 1879.

friska slaget, eller att hon kanske var lite 
förvirrad. Men när hon började prata med 
Brynäskunden på väg till Hamrånge för-
stod jag att inget fattades henne.

Jag lämnade Brynäskunden i Hamrånge 
och frågade kvinnan från akuten om 
adressen

– New York, sa hon igen, log och fort-
satte, ta det lugnt, vårt New York är inte 
så långt borta, bara en timme…

Så fick jag veta historien om hennes 
New York:

– En dag 1919 åkte en familj från vår 
by till Göteborg för att utvandra till New 
York. Men familjen fick inte plats på bå-
ten och kunde inte förverkliga sin dröm. 
De var tvungna att återvända till byn. Se-
dan dess heter byn New York.

Svensk–New York ligger 85 kilometer 
nordväst om Gävle, 10 kilometer från 
Åmot. 

Brynäs trähus och New York i skogen, 
allt kändes avlägset den kvällen. Jag hade 
två telefoner som tillhörde två stora ope-
ratörsnät, men ingen hade täckning den 
kvällen däruppe i New York.

Gatunamnen är en lång marinhistoria

11 Agötorget. Namnet kommer antagli-
gen från Agön, nära Hudiksvall, där Gäv-
lefiskarna hade en fiskeplats.

12 Måsbergsvägen.

13 Sältavägen. Sälta betecknar en sank-
mark, strandäng vid havet. 

14 Södra Fiskargatan

15 Södra Sjötullsgatan

16 Södra Skeppsbron. Skeppsbro är 
gammalt ord för kaj.

Illustration & text: Johan Gunhamre

Abdullah Kaya
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På Brynäs udde byggdes 1873 ett 
varv och en mekanisk verkstad. 
Det var Gefle Varvs AB som under 
många ägare blev kvar i 127 år, till 
år 2000. Den sista båten byggdes 
1966, men verkstäderna byggdes 
ut och förändrades genom åren.  
Gävle Varvs historia är kantad av 
konkurser, ägarbyten och rekon-
struktioner. 

Under många år arbetade ungefär 300 
människor på varvet och i verkstäderna. 
Initiativet till varvet togs av J A Bång och 
Lindahl & Runers mekaniska verkstad, 
som låg vid Brynäsgatan i kvarteret Fog-
den. Redaren och konkurrenten O A Bro-
din anslöt sig. Segelfartygens tid var förbi. 
Affärsidén var att bygga om segelfartyg 
till ångmaskinsdrift. 

Man satsade stort med verkstäder, gju-
teri, ångsåg, arbetarbostäder, kontor med 
tjänstebostäder och en stapelbädd. Passa-
gerarfartyget Norra Sverige sjösattes 1875 
och ytterligare några båtar byggdes innan 
varvet tvingades i konkurs 1876. 

AB Atlas i Stockholm startade varvet 
på nytt 1883 för att renovera fartyg och 
installera ångpannor. Atlas investerade 
bland annat i ett slipspel med en slipvagn 
som kunde ta upp fartyg på upp till 1 500 
ton och som drevs av en ångmaskin i slip-
huset. Man byggde också en ångdriven 
bockkran som kunde lyfta 45 ton. Slip-

spelet finns kvar och är det enda bevarade 
i Europa. (Gävle Varvs Historiska Fören-
ing demonstrerar slipspelet under årets 
varmare delar. Se Vi På Brynäs nr  11). 

Atlas byggde fler arbetarbostäder intill 
de som redan fanns. Området kallades 
Atlasgårdarna: nio rödmålade tvåvånings-
hus med tio lägenheter på ett rum och 
kök i vardera. Gårdarna låg på höjden 
ovanför Gävle varv, nära nuvarande kors-
ningen Atlasgatan–Hammargatan. Två 
stora björkar intill korsningen finns kvar 
från den tiden. 

1896 köptes varvet av AB Gefle Verk-

städer, som övertagit Lindahl & Runer. 
Företaget flyttade plåtslageriet till varvs-
området, där man nu byggde bogserbåtar, 
pråmar och varpbåtar för flottningsföre-
ningar. 

Varvet gick åter i konkurs 1910 och 
skulle läggas ned, men räddades genom 
att arbetet med en ångpanneanläggning 
på Grand hotell skulle bli färdigt. Sam-
tidigt kom nya beställningar in på fartyg, 
bland annat bogserbåtar till Korsnäs.

Erik Brodin, son till varets grundare 
O A Brodin, köpte varvet 1915. Det var 
krigstider och efterfrågan på fartyg ökade. 
Stapelbädden (som fartygen byggs på) ut-
ökades till en kapacitet på 3 000 ton och 
en ny plåtverkstad byggdes. Man byggde 
motorskonare (segelfartyg med hjälpmo-
tor) och det stora lastfartyget O A Brodin 
på 3 000 ton.

Åter blev tiderna sämre och 1922 tog 
borgenärerna över. Orderstocken var liten. 
Man fick order på fartygsreparationer, 
större konstruktioner från cellulosaindu-
strin och på oljecisterner, men företaget 
gick dåligt. Banken gav upp. 1931 blev Per 
Hedlund disponent och i stället för ned-
läggning investerade han i svetsar, så att 
man kunde helsvetsa fartyg och cisterner. 
Nu kunde varvet bygga fartyg igen. Det 
första större fartyget på över 20 år, Aletta 
Noot, sjösattes 1944. Sedan följde order 
på fartyg från svenska redare och från ma-
rinen, men även från Tyskland, Norge och 
Sovjetunionen. 

Gävle Varv – en historia av satsningar
och konkurser som räckte i 127 år

Ett arbetslag på Gävle varv 1907 då varvet ägdes av Lindahl & Runers.

Inför söndagsskolan på Atlasgårdarna 1903.
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Fartygsdockan byggdes ut med en sek-
tion till en längd av 142 meter och med en 
lyftkraft på 7 000 ton, men såldes till ett 
holländskt varv. Därmed försvann möjlig-
heten att bygga fartyg i Gävle. Korsnäs, 
som fick igen sina satsade pengar när man 
sålde dockan, sålde nu varvet till vd Carl 
Bergquist.

Lidingöbron dålig affär
Det visade sig att nyligen gjorda inves-

teringar i korrosionsbehandling och rör-
tillverkning inte var lönsamma. Även den 

stora ordern på rörpålar 
till den nya Lidingöbron 
blev en dålig affär.

Hösten 1969 ställdes 
betalningarna in och på 
våren 1970 såldes företa-

get till Matti Eloranta & Co i Halikko 
i Finland. Eloranta investerade i maski-
ner för kupade gavlar för cisterner. Den 
största gaveln som tillverkades vägde tio 
ton och var sex meter i diameter Man till-
verkade också fartygsinredningar. 

Den 21 februari 1973 fyllde varvet 100 
år. Då hade varvet 215 anställda. Av dem 
hade 48 arbetat på varvet i över 25 år.

Matti Eloanta gjorde sig känd för att 
flyga privatplan i jobbet och för att umgås 
med presidenter (Kekkonen) och lands-
hövdingar. Det sista man såg av honom 
var en navkapsel som trillade av Mercan 

Nu var det varvets storhetstid. Karskär 
AB (Korsnäs) köpte varvet 1952 och Ture 
Hegrelius blev direktör. Tillgångarna in-
vesterades i nya utbyggnader, plåtverkstad, 
lager, centralförråd, mallvind, ritkontor 
samt förlängning av bädden. Senare bygg-
des i egen regi en flytdocka på 104 meter 
och med en lyftkraft på 5 000 ton. 

När Ture Hegrelius pensionerades 1965 
hade varvet byggt 29 fartyg sedan 1942. 
Bland fartygen fanns högsjöbogserare, 
två tankfartyg, 17 högsjötrålare åt Sov-
jetunionen och tre fraktfartyg för Statens 
skogsindustrier.

Regalskeppet Vasa
I början av 1960-talet byggde varvet den 

ponton som regalskeppet Vasa skulle pla-
ceras på vid bärgningen från Stockholms 
Ströms botten. 

Det sista fartyget blev sjömätningsfarty-
get Johan Månsson, som levererades 1966. 

När skulle m/s Svea Reuter skulle sjö-
sättas efter reparationer den 26/4 1967, 
spårade slipvagnen ur och hon kom inte 
i sjön förrän den sista augusti. Vagnen re-
parerades inte och därmed försvann möj-
ligheterna att torrsätta fartyg på varvet.

Arkivbilder: Gävle Vars
Historiska Förening

Text: Niels Hebert

Matti Eloranta köpte varvet 1970 och 
satsade bland annat på gaveltillverk-
ning. Men det slutade med konkurs.

O A Brodin sjösätts vid Gävle varv 
omkring 1920.

Det sista fartyget som byggdes vid Gävle Varv var Johan Månsson.

”Nu var det varvets 
storhetstid”

när han stack. Varvet gick i konkurs än en 
gång. 

Fram till slutet år 2000 hade varvet 
flera olika ägare: Roland Berggren, Lasse 
Isaksson och Enno Sjögren (1978–1989), 
Stockholms Industrier (1989–1991) och 
Stig-Gunnar Bredberg (1991–1996), som 
sålde varvet till Midroc Industries (Rodo-
verken), som flyttade från varvet år 2000. 

Samma år sjösattes det sista bygget på 
slipen: den nya Briggen Gerda. Hon för-
svann i juni 2010 – såld till Finland och 
saknad av många.

Två stora björkar intill korsningen 
Atlasgatan-Hammargatan som växte 
vid Atlasgårdarna

På 1970-talet satsade Gävle Varv på 
tillverkning av cisterngavlar.



Få vet så mycket om Brynäs som 
Karl-Gunnar Bergström fast han 
flyttade från Brynäs för över 60 år 
sedan. Det beror på gott minne, 
grävande i arkiven och släktforsk-
ning, och inte minst passion för 
dem som levt och lever mellan Is-
landet och Atlas.

Kalle Bergström har tre Brynäsgenera-
tioner bakom sig. Hans farfarsfar Olaus, 
född 1827, kom till Gävle som sjöman 
omkring 1850, träffade en flicka och blev 
kvar. 1856 föddes Gustaf Ludvig, som 
skulle bli Kalles farfar. 

Efter skolan fick Gustaf Ludvig jobb 
på Lindahl & Runers mekaniska verk-
stad. Han var med och byggde den gamla 
svängbron mellan S Skeppsbron och 
Hamntorget, som öppnades 1872.

– Jag fick aldrig träffa farfar, men många 
har berättat om honom. Han var plåtsla-
gare och duktig i yrket. Man tycks ha haft 
stort förtroende för honom och han var 
bland de 20 första medlemmarna i Jern- 
och Metall i Gävle, som blev Metalls 
avdelning 2. En del som gick med blev 
utfrysta och stack till Amerika, men det 
behövde inte farfar.

Farfar till Atlasgårdarna
När Gefle Verkstäder, som övertagit 

Lindahl & Runers, köpte Gävle varv 1896 
kom farfar och hans familj till Atlasgår-
darna vid varvet.

Kalles far Karl–Gunnar, kallad Gunnar, 
föddes 1893. Han var med och sjöng vid 
invigningen av Brynässkolan 1905.

– Han fick jobba med sin pap-
pa flera veckor under vår och 
höst på varvet. I skolans arkiv 
har jag sett att skolan såg det 
som giltig frånvaro. Barnen bi-
drog till familjens försörjning. 
Men det var ju barnarbete. 

– Å andra sidan var det kanske 
bra, eftersom man skulle ha ett 
jobb direkt efter folkskolan. 

Lilla vita
Kalles växte upp nära Bry-

näsgatan. Han gick först i Lilla 
Brynässkolan (Lilla vita) nere 
på Brynäs och kom sedan till 
Brynässkolan. Han jobbade ef-
ter skoldagen.

– Jag var hos Brodéns chark på 
Söder. Det kunde vara att sjuda 
en halv gris och stycka den. Jag 

fick också göra färdiglagad mat efter re-
cept. Villastadens damer smakade av och 
var nöjda och det gav mig råg i ryggen.

Kalle är född 1934 och har två syskon, 
storasyster Ingrid, född 1926 och lillebror 
Ralf som nyligen fyllt 70. Kalle gjorde en 
klassresa. Men Ingrid var först. Hon tog 
realen på Gävle Borgarskola och tog se-
dan handelsexamen. Kalle gick i hennes 
fotspår. 

Det var inte okontroversiellt, så när han 
närmade sig Brynäs, tog han av sig Bor-
gismössan.

Knoddmössa
– Man kunde inte ha en knoddmössa 

när man gick upp på tvärgatorna. 
– Det märkvärdigaste var att Ingrid 

skulle studera. Det var verkligen inte van-
ligt, man satsade mest på pojkarna.

– Framför allt uppmuntrade mamma 
Edit oss. Hon hjälpte diakonissan i för-
samlingen och gjorde hembesök hos fa-
miljer. Hon hade en särskild energi. Både 
läraren och prästen hade sagt till hennes 
föräldrar att hon borde få studera. 

Men Edit hade en realistisk syn på sa-
ken.

Född närmast dörren
– Hon brukade säga att hon som äldst 

var född närmast dörren och måste ut och 
tjäna så fort som möjligt.

Banden mellan mammorna var starka. 
De höll ögonen på alla ungar och man 
höll ihop på gårdarna. Det var en del av 
Brynäsandan och den behövdes när det 
kom folk som inte hade de bästa avsikter. 

Pappa Gunnar var en av de första som 
utbildades till gassvetsare. Han arbetade 
på Gefle Åkerredskap (senare Atsa), som 
hade goda tider. Man talade om jordbru-
kets mekanisering. 

– Han var en otroligt skicklig yrkesman. 
Han byggde växthus på många platser, 
även riktigt långt norr ut. Känslan för tek-
nik ärvde han av farfar, som var kunnig 
både som smed och båtbyggare.

Tekniken i släkten
Känslan går vidare i släkten. Av Kalles 

fem barnbarn är tre tekniska doktorer. 
Själv valde han en annan bana. När han 
tog handelsexamen 1952 hade han fem-
sex jobb att välja på. Han valde Gefle Ko-
limport.   

– Det var ett framsynt företag. Tidigt 
förstod man att olja skulle ersätta kol och 
koks för uppvärmning och vår första ol-
jecistern invigdes på Fredriksskans 1957. 

Kalle stannade i hela sitt yrkesliv och ar-
betade med marknadsföring och försälj-
ning. Då måste man kunna övertyga. Och 
Kalle övertygar alla att det är något visst 
med Brynäs.

Karl-Gunnar Bergström.

Mötet
Kalle vet mest om Brynäs

Kalle har tre Brynäsgenerationer bakom 
sig.

Text & foto: Niels Hebert

creo



