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Gummiindustri i SvaneholmGummiindustri i Svaneholm

Goodyear upptäckte år 1839 vulkaniserings-processen, dvs 
möjligheten att genom värmebehandling kunna forma och 
stabilisera kautchuk.

I Europa uppstod under 1850-talet fabriker som tillverkade 
beklädnadsvaror, galoscher och regnrockar av gummi, som 
så småningom gick att köpa i Sverige.

Produkterna av gummi eller gummibelagd vävnad, vanligen 
av rysk tillverkning, blev snabbt populära i stället för deras 
tunga och obekväma föregångare, gjorda av grovt läder.

Johannes Eriksons idé

Johannes Erikson, son till Sven Erikson och 
Rydboholms disponent, träffade i början av 1890, 
på en affärsresa till Norge, en från Amerika 
hemvändande norrman, som hade planerat 
starta en galoschfabrik efter amerikanskt 
mönster vid ett av Norges många vattenfall.

Eriksons hade intresse av att hitta en beläggning för den tomma fabriken  i 
Svaneholm och såg möjligheten att gummiindustrin skulle kunna bli en 
kund till textilfabriken.

Ett nytt företag uppstår
Bolagsordning för Skandinaviska Gummiaktiebolaget
fastställdes av Kungl. Maj:t den 7 augusti 1890.

Bolaget skulle förvärva fabrikfastigheten i Svaneholm med därtill 
hörande jordområden i Skrapered för tillverkning av gummivaror.

Holmen i Viskan

Svaneholm 1890

Bebyggelse 1890

Några fabriksbyggnader

2 bostäder för anställda

4 hemman och några torp

Skandinaviska Gummiaktiebolaget 1890-1920
Bolagets första styrelse utgjordes av tjänstemän från Rydboholm AB.

1893 hade bolaget 144 anställda, varav 59 män och 85 kvinnor 
och tillverkade ca 200 000 par galoscher.

Produkterna började benämnas Viskafors galoscher

Från Ryssland anskaffades 
yrkeskunniga arbetare och 
driftsledare från Ryssland, 
Österike, Estland, Tyskland 
och Frankrike.

Galoscher och bilringar .. .

Trots svårigheter fanns vid krigsslutet 
galoschfabrik, teknisk fabrik samt 
autoringsfabrik i Svaneholm.

1916 beslöt svenska staten att beslagta alla förråd av 
naturgummi för strikt ransonering mellan gummiföretagen. 

”Kristidsgaloscher” tillverkades i Svaneholm.

Stort sortiment,  bl a
galoscher, bottiner, gymnastikskor, stövlar, klackar, slangar, däck, 
handskar, dörrstoppare, valsbeläggningar,battonger, suddgummi.
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Snabb utveckling

1920 hade företaget drygt 300 anställda och en omsättning på ca 5 miljoner kr

1920-talet

• Fram till 1928 karakteriserades utvecklingen vid Skandinaviska Gummi-
aktiebolaget av ständig framgång.
Tillverkningen ökades och rörelsen lämnade vinst varje år.

• Kooperativa Förbundet övertog Gislaveds gummifabrik och hotande 
de privata gummifabrikerna med priskrig. 

• Sammanslagningar diskuterades och Hälsingborgs gummifabrik
övertog aktiemajoriteten i Skandinaviska Gummiaktiebolaget år 1928.
Viss produktion överflyttades till Helsingborg.

1930-tal

Svår ekonomisk kris

• Den ekonomiska världskrisen gjorde att den svenska 
gummiindustrin höll på att slås ut.

Den 1 oktober 1933 förvärvades Skandinaviska Gummi AB
av Kooperativa Förbundet, KF.

Ändrad beskattning

• År 1937 infördes i Sverige en lag, som innebar, att skatten på
automobilringar togs bort och i stället kom bensinen att beskattas.

1930-tal, slutet
Importörerna av bildäck sökte ny utkomst då de skulle förlora sina 
marknader efter 1937. 

Totalstopp för import av gummi 1939, men en råvarukälla fanns 
alldeles i närheten av fabriken !!

Man hade under många år dumpat avfall från produktionen i den s. k. 
Björnsjön, som på grund av sitt innehåll döptes om till Klacksjön eller 
Gummisjön.

Kapten Wilhelm Osterman hade sedan 
över 20 år tillbaka hand om distributionen 
av Fisk bilringar i Sverige. 

Han köpte företaget 1939 av KF.

Lyckliga människor i ett lyckligt samhälle .. .

1940-tal   Snabb expansion av verksamheten. Sverige gjorde avtal med 
Tyskland om import av konstgummi, buna 1942.

Stort socialt engagemang av Ostermanska familjen. Snabb 
utveckling av samhället och servicefunktioner. Nybyggnationer.

Kontrakt med Firestone 1945 om 
patent, forskningsresultat och               
tillverkningsmetoder.

1949-1970

1947 Wilhelm Osterman avled. 
Sonen Gösta Osterman övertog ledningen.

1950 500 000 bildäck hade tillverkats 1950

50-70-tal Start av tillverkning i Tvååker. 
Bygge och start av ny fabrik i Borås

Firestone köper företaget 1970

1970 5 000 däck/dag tillverkades av Viskafors Gummiaktiebolag/ 
Firestone
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1970-nutid
1971 Osterman avgår som VD

Firestone
vill lägga ner i Svaneholm

. 

Antal anställda var 470 st.

Hexagon köper Firestonefabrikerna m
en 

sålde Borås-fabriken till Borås kom
m

un.

Av privata intressenter etablerades

Borås Gummifabrik

Trelleborg köper 

Svaneholm
sfabriken av Hexagon

Trelleborg lägger ner 

gum
mifabriken i Svaneholm

1979 1980 1987 1991

2013
Fabriken ägs av ett konsortium och fungerar som industrihotell.

Moderbolaget, Svaneholms Elverk AB har ansökt om 
koncession för elkraftverk vid Skraperedsfallet


