
FEL FIENDE PEKADES UT 

- så hamnade ammunitionsfabriken vid Zakrisdal 

Området Zakrisdal i västra delen av Karlstad var ursprungligen en lantegendom med anor sedan 

åtminstone tidigt 1800-tal. Gården bytte ägare flera gånger, men 1916 köptes den av de fyra syskonen 

Karl, Johan, Kristina och Anna Jonsson. De drev den fram till 1940, då marken exproprierades. Här 

skulle man bygga en ammunitionsfabrik. 

En sådan fanns redan, på Kungsholmen i Stockholm, men den var nersliten och låg illa till med tanke 

på expansionsmöjligheterna. I en alltmer orolig tid - 1939 - ville man dessutom hitta ett mindre utsatt 

läge för eventuella bombanfall än den tätbefolkade Kungsholmen. 

Mannen bakom förslaget var försvarsministern Per-Edvin Sköld. I mars inleddes arbetet med hitta 

lämplig plats för den nya anläggningen.  

En rad städer diskuterades, men till sist stod striden om fabriken mellan Karlstad och Örebro. Valet föll 

på Karlstad - ironiskt nog för att fienden antogs komma från öster.  I april 1940 var Norge ockuperat 

av tyskarna och Västsverige plötsligt i farozonen!  

 

De styrande i Karlstad erbjöd sig att utan kostnad upplåta mark och dra fram vatten-, gas- och 

elledningar till tomtgränsen. Totalkostnaden för anläggningen beräknades bli 17 687 000 kronor. Men 

kritiker fanns. Uddeholmsbolaget ansåg att fabriken låg för nära Skoghallsverken, där många kemiska 

ämnen användes. Ett bombanfall mot området skulle vara förödande både för företaget och för 

civilbefolkningen.  

Uddeholmsbolagets avslagsyrkande gick ända upp till försvarsminister Sköld, som sedan han rådgjort 

med chefen för Försvarsstaben avfärdade kritiken: ”Någon mera lämplig plats är näppeligen till 

finnandes”. 

 

Den 15 juni 1939 tog regeringen beslutet och den 1 juni 1940 drog bygget igång. Ett år senare 

tillverkade man sprängpatroner, tändhattar och patronladdningar, så småningom även nitroglycerin. 

Och Sköld hade mer rätt än han kunnat ana när han försvarade valet av plats. Ammunitionsfabriken 

kunde inte ha hamnat på ett lämpligare ställe, med tanke på de stora militära styrkor som 

kommenderades till Värmland och som behövde ammunition.  

Trots att statsminister Per Albin Hansson hävdade att ”Sveriges beredskap är god” var det inte mycket 

som fanns i gömmorna. Soldaterna vid gränsen hade på sina håll endast tillgång till lösa skott! 

Men risker fanns förstås. 1942 gjorde man upp en utrymningsplan som innebar att maskiner och 

utrustning snabbt skulle kunna monteras ner och föras i säkerhet om hotet från Tyskland bedömdes 

allvarligt. 

 

1944 arbetade 176 personer i fabriken. I juni 1945 hade antalet ökat till 265 och utbyggnaden 

fortsatte. Då såg man behovet av bostäder för personalen. Stadsdelen Bellevue växte kraftigt genom 

att nya hus byggdes.  

1952 hade Zakrisdalsfabriken runt 800 anställda. För att locka personal fick de män som tog jobb på 

fabriken slippa militärtjänstgöring. Samtidigt anställdes många kvinnor. De var snabba och noggranna 

och eftersom många av arbetsuppgifterna var enkla tempoarbeten kom de kvickt upp i hög 

produktivitet.  

Av säkerhetsskäl måste alla genomgå personundersökningar och avlägga tystnadslöften. De fick inte 

ens berätta för sina anhöriga vad de arbetade med. 

Kanske var det därför en speciell röd hårfärg kunde bli på modet bland Karlstads damer? Hade 

damerna vetat att den nya intressanta färgen som dykt upp i staden berodde på att Zakrisdalsverkens 

anställda utsattes för så många giftiga kemikalier hade de nog inte varit lika entusiastiska… 

 

1960 flyttades delar av tillverkningen ner i bergrum - anläggningen under jord motsvarade 11 000 

kvadratmeter - och produkterna blev allt mer avancerade. 1970 tillverkades pansarbrytande 



ammunition, granatkastarammunition, minor, tändrör, artilleriammunition och patronhylsor. 

Skyddsområdet utvidgades och omfattade som mest 1,8 kvadratkilometer.  

 

Eftersom krigsrisken tonats ner hade man även börjat tillverka civila produkter, bland annat 

kompressorer och materiel åt Televerket. 

1972 tillsattes en utredning om svensk försvarsindustris framtid.  

Andra världskriget var sedan länge avslutat och produktionen hade blivit allt mer inriktad på export. 

Försvarets fabriksverk blev Förenade affärsverken. Zakrisdal var dock fortfarande en mycket stor 

arbetsplats. 1985 sysselsattes cirka 1 000 anställda i det som då var länets största mekaniska industri. 

 

Men tiderna skulle förändras. 1990 bildades FFV Ordnance AB som omgående slogs samman med 

Bofors AB till Swedish Ordnance. 1 januari 1991 hette bolaget Ordnance-FFV/Bofors AB. 

Förändringen sågs som positiv och personalen informerades om att alla skulle få vara fortsatt 

anställda, med samma arbetsuppgifter som tidigare. Sedan gick det snabbt. Den 26 juni meddelade 

bolagets nye vd Bert Sjölin att 1 700 tjänster skulle bort. Vid Zakrisdalsverken förlorade 540 av 850 

anställda sina jobb. 

Den 7 december 1992 kom beskedet att endast 40 anställda skulle bli kvar på Karlstadsfabriken. Det 

var dödsstöten för ammunitionsfabriken. I dag finns nya företag, de flesta mindre, inom det numera 

helt civila området och bergrummen används för bland annat arkiv.  

GUNVOR NYMAN 

 

Källa:  Detta och mer om Zakrisdalsfabriken och annat som rör Zakrisdalsområdet finns att läsa i ”Den 

hemliga staden”, skriven av Rolf Bylund och utgiven av Karlstads hembygdsförening. 

 

  


