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an kan säga att det moderna Sverige tog form 
under hundraårsperioden 1810–1910.
Efter amputationen av den finska rikshalvan 

genom kriget mot Ryssland 1808–1809, samlade sig nationen 
kring Tegnérs devis ”att inom Sveriges gräns erövra Finland 
åter”. Stor symbolisk betydelse hade i detta sammanhang den 
för sin tid enorma satsningen på en gammal infrastruktur-
dröm: att förbinda Östersjön och Nordsjön genom en vatten-
väg tvärs över landet. Detta hade redan Gustav Vasa drömt 
om. Att Göta kanal sedan inte fick den praktiska betydelse, 
som man hade drömt om, är en annan historia.
    Största praktiska nytta fick däremot nästa nationella trans-
portsatsning: att förbinda landets alla delar genom järnvä-
gar – ”att smida Sverige samman med band av stål”, som det 
kunde formuleras av invigningstalarna. Till skillnad från 
kanalerna innebar järnvägarna under senare delen av 1800-
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Karsefors kraftstation

talet en transportrevolution. De blev av enorm betydelse på 
flera plan för Sveriges framväxt som modern industrination. 
Nu fick man i det glest befolkade och till stora delar vild-
markspräglade landet korridorer i rummet för nästan tidlös 
förflyttning av människor och gods, teknik och idéer.

”TVÅ HÅL I VÄGGEN”
Den tredje och senaste moderniseringsfaktorn var vattenkraf-
tens omvandling till elkraft. Elkraftens successiva utbyggnad 
över riket under 1900-talet gav ljus och kraft i varje vrå på ett 
hart när övernaturligt sätt. Energislukande industrier kunde 
nu lokaliseras nästan helt fritt. Man behövde inte längre söka 
upp energikällan. Berget kom till Mohammed.
    Detta stora, nationella projekt omgavs av mycken prestige, 
och många framstående arkitekter anlitades för att förse de 

Må allt framgent älfvens
jättekrafter mala

ymnighet och lycka
samhällsfrid och styrka!

Må dess vattenstupors brus
sjunga framtid blid och ljus.

(Redaktör Ludvig Dahnström vid invigningen den 
17 september 1910 av Majenfors, Bassalt och Knäred)
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nya kraftanläggningarna med en passande arkitektonisk
dräkt. Inledningsvis valde man ofta beprövade former, häm-
tade från traditionella prestigebyggen som slottet, kyrkan 
eller borgen. Dock fick kraftverken mera än många andra 
objekt underordna sig de krav som tekniken ställde.
    För Sydkraft, som hade bildats 1906 med huvudkontor i 
Malmö, föll det sig naturligt att anlita skånska arkitekter. 
Uppgiften att rita kraftverket vid Karsefors gavs till Hans 
Thyselius (1871–1929), som hade inlett sitt långa samarbete 
med Sydkraft redan 1909. Han efterträdde då en annan 
malmöarkitekt, Frans Fredriksson, som hade ritat Bassalt och
Majenfors. Båda arkitekterna hade utbildat sig i Tyskland och 

arbetade i en stil som närmast kan karakteriseras som tysk 
tegelborgsarkitektur. Denna inriktning kändes säkert natur-
lig också för beställaren, eftersom både vd, konsul August 
Schmitz, och den sakkunnige arbetsledaren, professor Holz, 
kom från Tyskland.

KLASSICISM MED AMERIKANSKA INFLUENSER

Karsefors, som invigdes 1929, har en mycket rik arkitektur, 
dock utan någon påtaglig tysk influens. Snarare vill man as-
sociera till amerikanska förebilder. Den stora maskinhallen på 
sitt två våningar höga fundament av kvaderhuggen natursten 
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är klassicistisk i sitt uttryck. På tempelmanér vänder den en 
förhall som entré mot besökaren. Ingångsporten av ek är 
centrum i en triumfbåge av gråsten med kopplade joniska 
pilastrar som bär upp en attika. Pilastrarna är huggna i ett 
stycke, en detalj som imponerar! I övrigt består fasaderna av 
röd tegelsten med listverk av ljus sten. De höga och smala 
fönstren har slutstenar i natursten, och byggnaden kröns 
av en dubbel takfotslist under en antydd balustrad med låga 
hörntorn, som har flacka tak à la trappstegspyramider. 
    En annan lustig detalj är den rad av stenknoppar, ”bossar”, 
som löper runt fasaden. Sådana kan man hitta på antik arki-
tektur, till exempel på Akropolis i Aten. De är en ursprungli-
gen praktiskt motiverad detalj för att underlätta lyften av de 
tunga stenblocken. När blocken var på plats, höggs bossarna 
oftast bort, men ibland fick de vara kvar och få en dekorativ 
uppgift. Men, hur var det nu med kopplingen till amerikansk 
arkitektur?

USA INSPIRERAR

Det kan knappast vara en tillfällighet att Karsefors visar så 
stora likheter med nordamerikansk monumentalarkitektur. 
Den unga amerikanska demokratins offentliga byggnader 
fick långt fram i tiden en klassisk framtoning, gärna i grekisk 
dräkt – såväl ordet demokrati som begreppet är ju av grekiskt 
ursprung. Greklands frihetskamp mot Turkiet på 1820-talet 
spädde på intresset för antiken och väckte en våg av sympati 
i Europa och USA för vad man såg som Davids kamp mot 
Goliat. USA var också de jättelika byggprojektens land, och 
inte minst på den tekniska sidan verkade landet inspirerande 
på omvärldens tekniker och arkitekter.

MAYA OCH INKA?
Om vi vill roa oss med att leta efter flera eventuella stilinflu-
enser, kan vi stanna kvar i Amerika, men förflytta oss i tid 
och rum till de precolumbianska högkulturerna i Mellan- och 
Sydamerika, Maya och Inka. Dessa kulturer var vid sidan om 
den fornegyptiska i världens fokus på 1910- och 20-talet. 
”Det gömda templet i djungeln” blev nästan en populärkul-
turell, exotisk schablon. Hur som helst, så hittar vi trapp-
stegspyramider både i Mellanamerika och i främre Orienten. 
Kraftverkets slutna, massiva byggnadskropp kan kanske också 
ge associationer till den berömda Ishtarporten från nuvarande 
Irak (sedan 1913 i Berlin). 
    I de små stentourellerna vid regleringsdammarna känns det 
exotiska draget i arkitekturen särskilt påtagligt – Mayaarki-
tektur på den halländska landsbygden!

Längst t.v: Kraftverkets solida tegelmurar vilar på ett stadigt gråstens-
fundament. Med en effekt av cirka 31 megawatt från de båda Francis-
turbinerna är det södra Sveriges största. En normal årsproduktion ligger 
strax under 130 gigawattimmar.

T.v: Detta slutna lilla stentorn kan föra tankarna både till främre 
Orienten och till precolumbianska högkulturer i Mellan- och Sydamerika.

På Forsadagen, andra söndagen i augusti, öppnas dammluckorna och 
Lagans vatten strömmar med ett rytande fram över stenhällarna. Före 
kraftverkets tillkomst var här en viktig laxfiskelokal med rötter ända ned 
i forntiden.
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Kraftverkets 
entré är rena 
planschverket 
över antikens 
arkitektoniska 
formelement: 
pilastrar i 
kolossalordning, 
volutkapitäl 
i jonisk stil, 
äggstavsdekor, 
arkitravparti 
med påbyggd 
attika med mera. 
Kontrasten mellan 
ljusare natursten 
och mörkare 
tegelfasader kan 
uppfattas som 
USA-inspirerad.
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