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under det sena 1800-talet och 1900-talets början 
utvecklades och lanserades en rad nya byggnads-
material och metoder. Ett av dessa nya material är 
eternit. Eternitskivorna tillverkades initialt framför 
allt i form av takskiffer men även beklädnadsskivor 
producerades. Eterniten är ett intressant material 
då det har varit ifrågasatt, både när det var nytt och 
under senare tid. Reaktionerna har gällt materialets 
estetiska uttryck men också dess skadlighet, bero-
ende på innehållet av asbest. De fl esta känner nog 
igen de förklenande benämningarna torparkex och 
fattiglappar på den under 1950-talet introducerade 
Sidi-plattan, en rektangulär ofta gråvit fasadskiva 
som monterades i fjälltäckning.

Syftet med denna artikel är att dels beskriva 
eternitens historia, produktion och till verk nings-
metoder, dels behandla reklam och marknadsföring 
och hur materialet bemöttes och kom ment erades 
bland arkitekter, byggmästare och andra användare 
samt om det går att se några attityd förändringar 
över tiden. Utställningshallarna på Stockholms-
utställningen 1930 var klädda med eternit, innebar 
detta något för samtidens syn på eterniten?

För att besvara frågorna har jag använt den sven-
ska eternitindustrins kvarlämnade material, bland 
annat i form av reklambroschyrer och liknande. 
Därtill har samtida tidskriftsartiklar och klippsam-
lingar från dagspress använts.

Ett patent från 1900
År 1900 patenterades Eternit, d.v.s. konststen av 
asbestcement. Österrikaren Ludvig Hatchek köpte 
en eldhärjad asbest varu fab rik och återuppbyggde 
den i Vöcklabruck, en liten ort sydväst om Linz. 
Fabriken hade tillverkat asbestpapp och asbest-
papper, produkter med relativt ringa avsättning. 

Efter ett antal år av fruktlösa försök med att till-
verka konstgjorda sten plattor, kom han att prova 
cement som bindemedel, vilket visade sig fung-
era alldeles utmärkt. Eterniten hade upp funnits. 
Patentnamnet tog han av det latinska ordet för 
evighet − æternitas.

Det kom snabbt att etableras ett antal asbestce-
mentfabriker även utanför Öster rike, exempelvis 
i Frankrike, Ungern och Schweiz 1903, i usa 1905
samt i Belgien och Italien 1907.1

Vad är asbest?
Armeringen i den nya konststenen utgjordes av 
asbest, ett samlings namn på en rad i naturen före-
kommande fi brösa kristallina silikatmineral.2

Asbest, och asbesthaltiga produkter, har använts 
i många samman hang och under lång tid på grund 
av dess olika speciella egen skaper. Den tål hög tem-
peratur, vilket gör den bra ur brand skyddssynpunkt.3

Dess egenskaper att motstå eld var kända redan 
under antiken: Plinius berättar (ca 77 e. Kr) om 77 e. Kr) om 77
bordsdukar spunna av asbest som kunde rengöras 
genom att glödgas.4 För arkeologer är asbestkera-
miken ett känt begrepp. Godset har för mod ligen 
använts som glödkärl och förekom från yngre 
stenålder till järnålder i Nordskandi navien och 
Finland. Mängden inblandad asbest varierar från 
30−40 procent ända upp till 75−95 procent.5 Det 
fi nns också teorier om att dessa kärl har använts 
vid järn framställning.

Asbesten har god värmeisoleringsförmåga, vilket 
är en fördel vad gäller taktäcknings  mate rial, det 
blir till exempel inte kondens som på ett plåttak. 
Asbestfi bern angrips ej av väder och vind, väx-
ter eller insekter, den är också mot stånds kraftig 
mot oljor och fett, alkalier och syror. Material 
med asbestinblandning är därför slit starka och 
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asbest har även använts i asfalt och vinylplast för 
golvbelägg ningar. Asbestens friktions för måga mat-
tas inte vid långvarig nötning, därav dess använd-
ning som bromsband i bilar och tåg. Asbest är 
också väv bart, vilket har utnytt jats till skyddskläder 
och fi ltar. Mineralen har positivt laddade fi brer och 
låg elektrisk ledningsförmåga; dessa egenskaper 
har kommit till användning i elektrisk utrustning. 

Fiberformen gör dessutom att den fungerar 
utmärkt som arme rings material. Fibern är oerhört 
tunn, men har trots detta mycket hög drag hållfasthet. 
Asbestinblandningen i eter nit fl erdubblar cemen-
tens draghåll fasthet. Dess naturligt spretiga ändar 
gör att den också har god vidhäftnings förmåga i 
cement och betong. Fiberns hållbarhet är också 
viktig; materialet mattas mycket långsamt.6

Svenska tillverkare
Skandinaviska Eternit AB 

I Sverige har det funnit tre fabriker som tillver-
kat eternit, varav Skandinaviska Eternit AB är att 
betrakta som ”moderbolaget”. Bolaget bildades 
1906 i Malmö och inköpte därefter de svenska, 
danska och norska patenten. Skandinaviska Eter-
nit ab var från starten delägt mellan Skånska 
Cementaktie bola get och den danska maskinfi r-
man F. L. Smidth & Co i Köpenhamn. Skånska 
Cement  hade fl era skäl att involverar sig i bran-
schen, dels hade företaget tillgång till mark och 
övertalig arbetskraft i Lomma, dels består eternit 
till nittio procent av cement.

Skåns ka Cement anlade Sveriges första cement-
fabrik 1872 i Lomma; bolaget hade redan tidigare 
ett tegelbruk på platsen. När cementtillverkningen 
lades ned år 1905 aktu ali serades frågan att bereda 
annan sysselsättning i den mån personalen inte 
skulle överföras till den modernare cementfabri-
ken i Lim hamn. En eternit fabrik kom då på tal. 
Skandinaviska Eternit AB köpte marken av Skån-
ska Cement aktie bolaget. Företaget fi ck på detta 
sätt tillgång till en färdig industri tomt med en god 
hamn samt anlagda järn vägss pår. Tillverkningen 
startade 1907 i den nya fabriken.7 i den nya fabriken.7 7 Sjuttio år senare, 7 Sjuttio år senare, 7

1977, lades tillverkningen ned.8

Svenska Invarit AB
År 1939 fattades beslut om att uppföra en ny eter-
nitfabrik i Köping. (Skånska Cement hade 1938

valt att anlägga en ny cementfabrik i samma stad.) 
Fabriken byggdes 1942 och var i drift från årskiftet 
1943−1944. Företaget kom att bildas som ett hel-
svenskt bolag för att England, som under andra 
världs krigets slutskede kontrollerade sjöfarten, 
krävde att importen av asbest enbart var avsedd 
för svenska intressen.

Produktionen var i stort sett densamma som 
vid fabriken i Lomma; korrugerade plattor för 
tak, skivor och plattor för ut- och invändig bekläd-
nad, ventilationsrör, pelarrör, blomlådor och 
annat hand format gods. Från 1950 kom dock den 
så kallade Sidi-plattan att bli en specialitet för 
Köping fabriken.9 Tillverkning enligt torrmetoden 
(se tillverkningsmetoder nedan) förbjöds 1976, 
det före kom dock en viss tillverkning även under 
1977. Företaget hade därefter under en period en 
viss produktion av glasfi berbetong.10

Aktiebolaget Eternitrör
Det tredje bolaget, Aktiebolaget Eternitrör, bilda-
des 1947 med svenska och belgiska ägare. Initialt 7 med svenska och belgiska ägare. Initialt 7
impor te rade företaget rör från Dansk Eternit a/s, 
därefter från Belgien och senare även från Tysk-
land. År 1962 beslutades att uppföra en fabrik i 
Varberg. Där fanns sedan 1957 Skånska Cements 7 Skånska Cements 7
bolag Svenska ab Gyproc, som tillverkade gipsplat-
tor. Skandinaviska Eternit hade sedan 1940-talet 
importerat och sålt de engelska gipsskivorna på 
den svenska marknaden.

Den nya fabriken i Varberg stod färdig i april 
1964. Där tillverkades rör för vatten- och avlopps-
ledningar. Efter en tillbyggnad 1968 tillverkades 
även prefabri ce rade värmekulvertar, som använ-
des vid fjärrvärme anläggningar. Dessa kom sedan 
att svara för en stor del av företagets försälj ning.11

År 1978 slutade företaget asbeströrtillverkningen. 
Begrän  sat forskningsarbete bedrevs för att utveck-
la en fi bercement med andra fi brer och man sökte 
dessutom vidga marknaden genom att erbjuda 
pvc-rör. Satsningarna var dock inte tillräckliga och 
till verkningen vid fabriken lades ned 1979.12

Eternit tillverkas ungefär 
som papper

Den ursprungliga tillverkningsmetoden efter 
Ludvig Hatcheks patent är i stort sett densamma 
som vid pappersframställning. Den går också 
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under benämningen ”våt meto den”. Då bearbetas 
först asbesten i en kollergång eller stångkvarn 
och trans porteras därefter till ”holländaren”, där 
asbest, cement, vatten och eventuell färg blan-
das i vissa proportioner till en homogen massa. 
I upptagnings maskinen avvattnas massan på 
metallduks cylindrar. Den tunna banan av fuktig 
asbestcement massa överförs på ett ändlöst fi lt-
band och vidare till formatvalsen på vilken massan 
lindas upp till önskad tjock lek. Efter tillskärning 
placeras de mjuka råplattorna mellan formplåtar. 
Efter ca 12 timmar är plattorna tillräckligt hårda för 
att kunna skiljas från plåtarna och trans por teras till 
lager för vidare behandling som formattillpassning, 
håltagning, och eventuell färgning.

Ny snabb metod från USA
Svenska Invarit (Köpingfabriken) förvärvade år 
1953 licens med ensamrätt för Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland att tillverka asbest cementplattor 
enligt ”torrmetoden”, från Johns-Man ville i usa. 
Torr metoden skiljer sig från våtmetoden genom att 
man kan få en homogen asbest cement utan direkt 
inblandning av vatten.

Massan påföres maskinen i ett jämnt skikt som 
glider ut på ett transportband och komp ri meras 
under perforerade valsar och samtidigt avlägs-
nas innesluten luft. Därefter passerar massan en 
kompressionsvals, varefter vatten påsprutas. Efter 
ytterligare kompri mering passerar materialet kni-
var, som skär massabanan i plattor. Dessa mindre 
bitar förs vidare ut på ett nytt transport band med 
något högre hastighet, så att ett litet mellan rum 
uppstår mellan varje platta.

Fördelen med torrmetoden var framförallt att 
man därmed kraftigt lyckades minimera torktiden. 
Betraktad från ett arbetsmiljöperspektiv var den 
dock sämre eftersom det dammade mera. 

Produktion och produkter
Skandinaviska Eternit ab hade en relativt låg och 
jämn tillverkning från starten 1907 och fram till 7 och fram till 7
1920-talets slut, med en nedgång under första 
världskriget beroende på stagnation inom bygg-
branschen och minskad råvarutillgång.13

1915 tillverkades drygt 2 000 ton eternitskiffer 
till ett netto för säl jnings  värde på nästan 500 000
kronor. Tio år senare låg produktionen på unge fär 

samma nivå. Ytterligare tio år senare hade produk-
tionen skjutit fart. Företagets årspro duktion 1935
hade nästan sjudubblats och för sälj ningsvärdet 
femdubblats.14 Den kraftiga tillväxten beror för-
modligen på en breddning av sorti mentet − från 
1927 intro ducerades den korrugerade plattan − 7 intro ducerades den korrugerade plattan − 7
lan se rin gen vid Stockholms utställ ningen, samt en 
allmän expansion inom byggbranschen.

tabelltabellt 1: Tillverkning av eternit samt antal 
anställda i eternittillverkning, perioden 1915−1935
i Sverige.

källa: Kommerskollegiets industristatistik.

Från åren 1934−35 ökade produktionssiffrorna 
lavinartat för att 1939 nå en topp på över 35 000
ton. Under andra världskriget rådde råvarubrist 
och siffrorna dalade. Efter kriget kom produktio-
nen åter igång och tillverkningen var i genomsnitt 

år tillverkning  värde    kontorspers. arbetare

1915 2 208 000 kg 496 800 kr 4 30
1925    22 500 m2 470 000 kr 6 27
1935 13 948 000 kg 2 420 000 kr 29 183

fi gur 1: Asbesten bearbetas i en kollergång. Bilden från 
1920-talet.
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35−40 000 ton per år. År 1951 kom nästa topp, 
med en tillverkning på drygt 58 000 ton. Siffror-
na pendlar sedan kring omkring 50−60 000 ton 
per år. År 1967 var den lägsta tillverkningen med 7 var den lägsta tillverkningen med 7
drygt 42 000 ton. De absolut högsta produk tions-
siffrorna hade före taget år 1975, då produktionen 
uppgick till 66 431 ton. Året därpå mer än halvera-
des till verkningen för att sedan upphöra ytterligare 
ett år senare. I Köping kom tillverkningen i gång i 
större skala från år 1946 med knappt 26 000 ton. 
När tillverkningen enligt torrmetoden togs i drift 
1955 ökade volymen kraftigt och uppnådde nästan 
43 000 ton. Produktionen var som högst 1965 med 
ca 55 000 ton, därefter sjönk den successivt.15

Produkter från Lomma och Köping
Från 1907 fram till 7 fram till 7 1927 tillverkade företaget tak-7 tillverkade företaget tak-7
skiffer och beklädnadsskivor. De korru gerade 
plattorna introducerades 1927 och blev snabbt en 7 och blev snabbt en 7
framgång. Under 1930-talet utökades sortimentet 
med några specialplattor: emaljerad och granite-
rad eternit samt glanseternit. Vidare gjordes 
ventilationsrör, pelarrör, blomlådor och annat 
hand   format gods. Under andra världskriget fi ck 
företaget inte fram någon asbest och började till-
verka ersättningsplattor med mineraliserad cellu-
losa som armering. Efter krigets slut återupptogs i 
princip samma sortiment som tidigare. Produktio-
nen vid den då nystartade fabriken i Köping var i 
stort sett densamma som vid fabriken i Lomma. 
Från 50-talet och framåt introducerades ett antal 
nya produkter, fasad  material och invändiga bekläd-
nadsplattor. Sidi-plattan som lanserades 1950 kom 
dock att bli en specialitet för Köping fabriken. De 
traditionella produkterna: korrugerade plattor, 
beklädnad sskivor och eternitskiffer var även fort-
sättningsvis stora varor. 

Marknadsföring

Konst- och industriutställningar
I de stora världsutställningarnas efterföljd kom 
utställningen som exponering av nya varor att spela 
en viktig roll. Utställningarna fungerade som för-
säljningskanal gente mot grossister och enskilda, 
men också som reklam i fl era avseenden. Pres-
sen rapporterade, och de eventuella medal jer som 
erhölls sporrade och kunde användas i marknads-

föringssyfte. Varuexposéerna var också folk fester 
med stora besökssiffror − till detta bidrog säker-
ligen de nöjes fält och dansbanor som ibland för-
stärkte arrange mangen. Utställningarna kom att bli 
manifestationer för framsteg och tron på den nya 
tiden.16

Skandinaviska Eternit ab har i sina arkiv ett antal 
diplom från perioden 1907−1937 från olika indu-7 från olika indu-7
stri-, slöjd- och konstutställningar. Redan 1907 del-7 del-7
tog företaget i en utställning i Lund där de mottog 
en silvermedalj för ”införande och tillvärkning av 
ett nytt, gott och jämförelsevis billigt taktäck nings-
ämne, benämnt eternit.”17 Utställningen pågick i 7 Utställningen pågick i 7

knappt fyra månader och hade 240 000 besökare. 
En annan utställ ning som företaget var represen-
terad på, i Arvika 1911 hade 40 000 besökare på 
fem veckor.18

I bolagets arkivmaterial fi nns också en stor 
mängd foto grafi er av ofta namngivna byggnader, 
med tak- eller vägg be klädnad av eternit. Här fi nns 
många statliga och kommunala byggnadsverk 
som regements- och kasern byggnader, stations-
hus, kraftstationer, folkskolor och elverk, liksom 
fabriksanläggningar, kyrkor, hyreshus och privata 
bostäder. Bilderna är monterade i passepartouter 
som bär spår av häftstift, vilket tyder på att de har 
varit anslagna i någon form.19 De kan mycket väl 
ha varit en del av det reklam material som företaget 
visade på utställningar. Många av bilderna återkom-
mer också i företagets reklambroschyrer.20

Eget reklammaterial
Eterniten var ett helt nytt material då det intro-
ducerades på den svenska marknaden. Mycket 
av reklammaterialet från tiden är av upplysande 
karaktär eftersom det var viktigt för före taget att 
förmedla kunskap om eternitens möjlig heter och 
hur man hante rade mate rialet för bästa resultat. 
Syftet var att slippa kritik baserad på att köparen 
hade använt en felaktig monterings metod, otill-
räcklig övertäckning etc.

Företagets reklam- och marknadsföringsmaterial 
består generellt av tre olika kate gorier: pris kuranter, 
det vill säga produktförteckningar med priser, 
handledningar med detaljerade beskriv ningar hur 
man exempelvis går tillväga vid takläggning med 
eternitskiffer eller korru ge rade plattor och slut-
ligen den rena reklamen. I det tidiga marknads-
förings  materialet dominerar de två först nämnda 
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grupperna. Handledningarna innehåller dock 
vid sidan om information om hand havandet ofta 
också testresultat, utsagor från nöjda användare 
och fotografi er på upp förda objekt.21

Omdömen från användare
Redan i det tidiga reklammaterialet från 1908 och 
närmast framåt fi nns ut sagor från nöjda kunder. 
De framhåller lämpligheten vid svåra klimat för-
hållan de, exempelvis Svenska Turist före ningens 
fjällstation i Kebnekaise och Porjus Kraftverk, 
eller vid andra svåra påfres t ningar, exempelvis 
inom industrin. Här fi nns välvilliga uttalanden 
från Sundsvalls Cellu losa aktiebolag, som uppger 
att de har använt materialet som imhuvar över tork-
mas kiner, medan Vedevågs Bruks nya Aktiebolag 
har brukat det till en stor kåpa över en fl am ugn i 
manufak tursmedjan. Kyrkvärdar och ordföranden 
i brandstods kommit téer vittnar om materialets för-
träffl ighet från brandskydds synpunkt. Denna typ 

av utlåtande försvinner i reklammaterialet från år 
1938, med något enstaka undantag  − så sent som 
1954 fi nns ett uttalande från en gammal välkänd 
kund i Åhus (se fi g. 3).22 

Brandhärdigt och underhållsfritt
Eternitens goda brandskyddsegenskaper nämns i 
reklammaterialet, men kanske inte i den utsträck-
ning som man skulle kunna tro. Det fi nns inget 
material som enbart behandlar brandskyddsfrågan, 
utan det nämns som ett argument bland andra. En 
del fotomaterial, bilder på hus som har räddats 
tack vare eternit tak, brandtester etc. förekommer. 
Det fi nns dock en annons bland företagets arkiv-
material som var införd i Stockholmstidningen
1940, med texten ”isolera på vinden mot brand” 
− en annons präglad av andra världskriget, mot 
himlen avtecknar sig ett bombplan.23

Ett annat argument var att eterniten var under-
hållsfri. Här fi nns några rena reklam foldrar på 

fi gur 2: Takläggning på NK:s verkstäder i Nyköping. Tidigt 1900-tal. 
Bilden ur Skandinaviska Eternit AB:s arkiv.
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detta tema. ”Skola taken räcka bara i Eder tid − 
eller längre?”, ”Giv fram tids värde åt Eder gård” 
och ”stormsäkert” är några rubriker från foldrar 
produ cerade på trettiotalet med den innebörden. 
I den sistnämnda används fyren på Gotska Sandön 
som talande exempel.24

Alla fastighetsägare som målgrupp
I det tidiga marknadsföringsmaterialet fi nns, i stort 
sett, alla typer av byggnader repre sen te rade. De 
fastighetsägare man vänder sig till är institutio-
ner, myndigheter, företag och enskilda. Föret aget 
verkar ha ”alla” som sin målgrupp. Ingen speciell 
kundgrupp hade ännu utkrist al liserats.

I slutet på 1920-talet introducerades den kor-
rugerade plattan och i marknadsföringen av dessa 
plattor nämns återkommande att mate rialet är 
särskilt lämpligt för lantbruks bygg nader och indu-
strier. Det är också den kategori byggnader som är 
återgivna i mycket reklam mate rial från den tiden 

och framåt. I reklam för evakueringstrummorna 
− de introducerades i början av 30-talet − är det 
dock bilder från ”hyreshusvindar” som används 
som illustrationer när sådana förekommer.

På 50-talet kom också nya typer av byggnader in 
i marknads föringen av de korru ge rade plattorna. 
Plattorna har använts till vissa byggnader i Välling-
by centrum, som fasadmaterial på scenhuset till 
Malmö stadsteater, på utställ nings byggnaderna på 
den stora konst industriutställningen H55 i Hälsing-
borg 1955 etc. 

De nya fasadbeklädnadsmaterialen marknads-
fördes också till nya mål grupper. Sidi-plattan fram-
hölls som speciellt lämpad för småhus och villor: 
i ett av reklambladen kan man se den händige 
familje fadern i blåbyxor hålla upp en modell av 
villan klädd med sidi-plattor för den beundrande 
familjen.

De större plattorna och skivorna var framförallt 
avsedda för större bostadshus, höghus och kon-
torsbyggnader av olika slag. Från slutet av 1950-talet 
kom en ny sorts reklam mate rial. Det är broschyrer 
som mera vänder sig till byggherrar, ingenjörer och 
arki tekter än till den enskilda lantbrukaren eller vil-
laägaren. I något som framstår som ett försök att 
möta betongelementen, presenterade företaget en 
ytterväggskonstruktion för fl erbostadshus, bestå-
ende av en träregel konstruktion med eternit som 
utvändig och gipsskiva som invändig beklädnad.

Sjuttiotalets nya produkter, riktades också de i 
hög grad till villa ägare, där stugpanelen ”bygg-själv” 
är det tydligaste exemplet.25

Svenska Invarits marknadsföring
Företaget i Köping har en delvis egen profi l i sitt 
marknads föringsmaterial, men bestånds delarna är 
i mycket de samma: prislistor, handledningar samt 
reklam. Delar av materialet som handlednings- och 
täckningsanvisningarna är helt identiska med sys-

fi gur 3: Byggmästare O. Jacobsson på trappan till sin 
villa i Åhus är en av de kunder som har förekommit över 
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 Byggmästare O. Jacobsson på trappan till sin 

lång tid i Skandinaviska Eternits marknadsföringsmate-
rial. I november 1954 skriver han: ”På begäran intygar 
undertecknad, som sedan år 1907 har använt asbest-7 har använt asbest-7
cementprodukter av märket eternit till såväl tak, 
som utvändig väggbekläd nad å mångfaldiga byggnads-
arbeten, att eternit-materialet bibehållit sin goda kvali-eternit-materialet bibehållit sin goda kvali-eternit
tet och varken spruckit eller vittrats. Bl.a. kan framhållas 
täcknings arbeten med eternit-plattor å egen villa och eternit-plattor å egen villa och eternit
verkstadsbyggnad, utförd år 1907, vilka plattor varit 7, vilka plattor varit 7
absolut underhållsfria och fortfarande äro prima.”
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terbolagets, med några få layoutmässiga skillna-
der. Företaget använder till exempel exakt samma 
produktfotografi er som Skandinaviska Eternit ab i 
sina produktkataloger avseende pelarrör och blom-
lådor.26

Från 1955 har företagen gemensamt reklam-
material. Under fl era år hade man också ett gemen-
samt försäljningsbolag, Eternit Försäljnings ab.

Svenska cementföreningen
År 1926 bildade de svenska cementproducenterna 
en gemensam reklambyrå enligt ame rikansk före-
bild. Föreningen arbetade med upplysning och 
propaganda för cement och betong i olika former 
och för olika ändamål. De gav bland annat ut 
hand led ningar och ritningar för olika användnings-
områden inom lantbruket.

Skandinaviska Eternit ab var inte medlem i för-
eningen, men för hållandet mellan företaget och 
föreningen verkar ha varit gott. 1928 skrev Viktor 
Bährner, som var direktör för Svenska cement-
föreningen i över 30 år, en längre artikel om eternit 
i Bygg mästaren. Skandinaviska Eternit ab använ-
de också cement föreningens egna kvalitetsmärke 
”cement med blå rand” i annonser och visst reklam-
material. Det är dock ingen av Svenska cement-
föreningens informa tionsskrifter som behandlar 
eterniten mera ingående. I foldern ”Vad man bör 
tänka på innan den nya ladugården uppföres” från 
1946 beskrivs eterniten, under rubriken yttertak, i 
starkt positiva ordalag. 

[…] Att här diskutera alla olika taktäckningsmetoder skulle 
föra väl långt, varför vi nöjer oss med att framhålla, att den 
svenska eter niten år från år vunnit ökad efterfrågan tack 
vare sin stora bestän dighet, hållbarhet och brandsäkerhet. 
Då dessutom eterniten är full ständigt underhållsfri och 
minskar risken för kondensation samt genom sin lätthet 
endast erfordrar ett undertak av klena dimen sioner, står 
materialet främst bland taktäckningsmaterial.27

Föreningen gav i början av trettiotalet ut en publi-
kation om cement takpannor och hade troligen 
medlemmar som producerade dessa. Man skulle 
här kunna misstänka en eventuell intresse konfl ikt, 
men cementpannornas tyngd gjorde att de inte 
var särskilt lämpliga för just ladugårdstak. Därför 
kunde cementföreningen kanske tillåta sig att fram-
hålla eterniten som det främsta taktäckningsmate-
rialet för detta ändamål.

Synen på ett nytt material
Hur bemöttes det nya takmaterialet, i press, bland 
arkitekter och kritiker? I genomgånget material28

fi nns två helt olika hållningar, dels de som är 
mycket positiva till det nya materialet och dess 
goda egen skaper och höga testvärden vad gäller 
till exempel brandhärdighet, vattentäthet etc., dels 
de skribenter som är mycket kritiska till materialet 
av estetiska skäl.

I tidningen Byggmästaren fi nns fyra mindre 
artiklar och notiser från perioden 1908−1911. En av 
dessa redogör för just tester av materialet, de andra 
uppehåller sig kring eternitens utseende och arki-
tektoniska uttryck. I en av artiklarna refereras ett 
dekret från ståthållarämbetet i Tyrolen där man 
förbjuder använd ning av eternit på konst historiskt 
viktiga byggnader. I ett efterföljande nummer 
publiceras ett klargörande att ståthållarämbetet 
inte generellt har något emot eterniten utan att 
förbudet enbart avser äldre historiskt viktiga bygg-
nader. Den fjärde artikeln gäller kyr kan i Båstad 
och en befallning från Kungl Maj:t att den lagda 
eterniten ska avlägsnas ”och spåntak eller tak af 
gammalt bepröfvadt samt gediget material skall å 
kyrkan anbringas.”29

I dagspressen är man mera positivt inställd. 
Svenska Dagbladet hade i sam band med 1909 års 
konst industri utställning i Stockholm en stor artikel 
som besk river eterniten och alla dess förtjänster: 
”den är lätt, stark, elastisk, hållbar, eldsäker, abso-
lut vattentät, isolerande, jämförelse vis billig och 
erfordrar varken bestrykning eller underhåll.”30

Artikelförfattaren tar också upp de estetiska 
aspekterna:

[…] I estetiskt avseende har emellertid invändningar gjorts 
mot eterniten. Det är sant, att den icke har samma luster 
som naturskiffer och icke erbjuder lika stora dekorativa 
möjligheter som exem pel vis det moderna glaserade teglet. 
Då undertecknad först såg eterniten utställd (det var i Lund 
1907), föreföll det mig som om materialet var af ringa arki-
tektonisk verkan. Men det var, som jag sedan kom under-
fund med, mer utställningspaviljonens fel än eternitens. 
Taktäckningen var nämligen där utförd i fl era färger och 
mönster på en mängd små brutna ytor (detta förmodligen 
för att koncentreradt visa dess olika användningssätt) och 
det hela verkade plottrigt och led samt. Jag har sedan varit 
i tillfälle att se byggnader med stora lugna takytor täckta 
med detta material och intrycket blef ett helt annat. Det 
ligger en behaglig, harmonisk ton öfver dessa eternit-tak 
och mönstret, vare sig det är vanlig fransk täckning eller 
mer pretentiös stil med fjäll eller dylikt, framträder enkelt 
och nobelt. Man bör dock undvika färgsammansättningar; 
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de hel grå taken äro i mitt tycke vackrast. Med tiden får de 
oftast en skiftning, som minner om natur skifferns och ger 
ytan lif och luster. Ur estetisk synpunkt bör man således inte 
ha något att anmär ka mot eterniten, förutsatt att den använ-
des rätt. Men detta villkor gäller ju hvarje material, äfven 
teglet. Som numera ofta missbrukas på ett sätt, som icke 
vittnar om godt arkitektförstånd. Båda materialen har sina 
förutsättningar och sin begränsning. Det beror väsentligen 
på husets karaktär, hvilket som bör ha företräde. [...] 31

Denne skribent intar en ovanligt balanserad håll-
ning till materialet, vilket man kanske inte kan säga 
om konst- och arkitekturkritikern August Brunius 
i Hus och hem från 1912. Boken är ett personligt 
debattinlägg som enligt honom ska ses som en 
översikt och en kritisk gransk ning av idéer, strävan-
den och fak tiska resultat och inte som en teknisk 
rådgivare för hus byg gare.32

Takbeklädnaden är ett intressant och kninkigt kapitel i det 
svenska landthusets historia. Det fi nns äfven här rätt många 
material och former att välja på, äfven om man undantar 
de af brand stodsbolagen ogillade men vackra spån- och 
halmtaken.

[...] Moderna påfund såsom den fula eterniten  – fulare 
än den svartmålade plåten − kunna tryggt lämnas åsido, då 
deras möjliga praktiska företräden aldrig kunna uppväga 
deras estetiska bris ter. Det är emellertid obestridigt, att 
eterniten tränger fram öfverallt, och man har hos oss med 
knapp nöd afvärjt dess att entat mot gamla vördnadsvärda 
kyrkor. På resor i Södern, Syd tysk  land och Italien, ser man 
med beklämning dess ilsket glänsande ytor, närmast jäm-
förliga med den hos oss nästan alltid öfvermålade galva-
niserade plåten, på sina ställen ersätta de här liga gamla 
tegeltaken med deras af århundra dens sol alstrande färg af 
mörka drufvor. Dess prak tiska företräden har jag trots all 
reklam vågat beteckna som ’möjliga’, då ju ett taktäck nings   -
ämnes alla sidor, goda och dåliga, först kunna grundligt 
afgöras efter årtiondens erfaren het.33

I många av de negativa artiklarna används en hätsk 
ton, vilket dock verkar ha varit den tidens sätt att 
debattera. Inte bara i frågan om eternit är debatt-
läget högt, utan detta gäller i stort sett all arkitek-
tur- och byggnadsdiskussion. Författarna använder 
ofta laddade ord. I exempelvis de under 1910- och 
20-talen pub licerade typ ritningarna för bland 
annat familjehus och lantmanna bygg nader kunde 
ambi tio nen beskrivas enligt följande: att ”bryta ned 
den rådande smakförbistringen och väcka sinnet 
för goda pro por tioner, för enkelhet och reda.”34

Åsikten att eternit var ful, verkar dock ha varit 
relativt förhärs kande. Så sent som 1928 kommen-
terar V. Bährner35 i sin artikel i Bygg mästaren om 
asbestcementvarufabrikation och plattornas este-
tiska brister.

En sak, som varit mycket omdiskuterad beträffande asbest-
cement-plattors lämplighet till tak be läggning, är plattornas 
monotona färg och döda utseende. Det kan icke bortreso-
neras, att denna kritik varit fullt berättigad, helst då man 
betänker, att fall förekommit, där byggherren belagt sitt tak 
med olikfärgade plattor i mer eller mindre konstiga möns-
ter. Denna kritik beträf fande färgen, vilket varit en mycket 
allvarlig sak för vederbörande fabrikanter, har emellertid 
resulterat i att man efter årslånga experiment lyckats få 
fram en varaktig djup rödbrun och något varierande färg-
ton, vilka förläna taket en diskret och behaglig färgton.36

Eternit på Stockholmsutställningen 
Stockholmsutställningen 1930 brukar betraktas 
som funktiona lismens stora genom brott i Sverige. 
Gunnar Asplund var utställ nings arkitekt och hade 
det övergripande ansvaret för den arkitek toniska 
utformningen av området och fl ertalet av utställ-
nings hal larna. Trots att intentionen med utställ-
ningshallarna var att framförallt exponera de 
utställ da föremålen på ett positivt sätt, blev det 
bygg naderna som kom att diskuteras och som dess-
utom har gett gen klang till eftervärlden.

Gunnar Asplund beskriver själv i ett nummer 
av Byggmästaren förutsätt ningarna för och val av 
utformning och material. ”Stockholmsutställning-
ens hallbyggnader ha fått nöja sig med att vara 
den tillfälliga ramen kring utställningsföremålen, 
som det varit avsikten att få pointerade framför 
byggnadernas arkitektur.”37

Eternit och glas var de stora fasadmaterialen på 
utställ ningen. Skandina viska Eternit AB levererade, 
enligt företagets marknads förings material, 60 000
−65 000 kvm beklädnads plattor till utställningen. 
Asplund beskriver valet av fasadmaterial enligt föl-
jande:

Frågan om fasadbeklädnaden av utställningshallarna är 
icke lätt att lösa. Den förr alltid använ da gips spack lingen 
på duk liksom vanlig putsning ansågos icke lämpliga, dels 
därför att de icke ge byggna derna en karaktär, som stäm-
mer med deras tillfälliga art och deras primitiva utbild ning, 
dels och framför allt därför att gipsspackling eller puts-
ning icke kunde företagas vid vilken årstid som helst. Ur 
tidssynpunkt var det tvärtom nödvändigt att använda ett 
fasad mate rial, som kunde spikas upp t.o.m. mitt i vintern. 
Efter diverse prov med sådana material, som kunde god-
kännas av brandmyndig heterna, valdes eternit, ett material 
som visat sig lämpligt, då det icke i avsevärd mån krymper, 
sväller eller bucklar sig och då det är lätt att såga och går 
att böja (med icke för liten radie). Eterniten uppsattes utan 
någon tätning av fogarne annat än vid horisontala utsprång. 
Såsom man räknat med har vatten vid slagregn trängt in 
genom fogarna på några speciella ställen, där tätning därför 
sedermera fått göras − sådant tillhör de risker, man i förbil-
ligan de syfte måste ta för dessa tillfälliga byggnader.
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Det är en stor svårighet med eterniten att fi nna ett 
hållbart färgmaterial att måla den med, cemen  ten i mate-
rialet ”äter upp” färgen. Man krävde av färgen att den 
skulle vara beständig på eterniten, icke smeta samt täcka 
med en strykning. Varken olje- eller vanlig slamfärg duger. 
Den tyska ”Keim”-färgen går bra och är också använd på 
några byggnader. Efter mycket experi men terande fi ck man 
emellertid fram en sorts svenska slamfärg som relativt väl 
uppfyller kra ven, men vars bindemedel är leverantörens 
hemlighet.38

Utställningskommissarie Gregor Paulsson har i 
sin redogörelse över utställningen, som han skrev 
1937, inte gjort någon egen kommen tar av fasad-
beklädnaden utan han har enbart fogat in Asplunds 
text, som är citerad ovan.39

Utställningen blev mycket omskriven i samtida 
press. Diskus sionen kom till stor del att handla om 
arkitekturens uttryck − för eller emot funktionalis-
men. Däremot är det svårt att hitta pressklipp som 
mera ingående behandlar materialvalet i bygg na-
derna. Glaset och glasfasaderna omnämns för att 
beskriva byggnaderna karaktär, eterniten däremot 
behandlas mer blygsamt.40

När den behandlas så är det ofta lite i förbi-
farten:

[...] solen skiner på de knoppande trädkronorna på Djur-
gården, på utställ ningens grå eternit massor*, som snart ska 
bestrykas med gladare färger, [...]

 ...just idag tycker jag mig fi nna ett gott järtecken på att allt 
blir färdigt, glatt och ljuvligt till öpp ningsdagen; jag upp-
täckte nämligen den söta fru Zoia Kilbom i välsittande over-
alls och hög klackade lackskor uppfl ugen på en ställning i 
färd med att med sitt kolstift på den grå eterniten* skis-
sera upp konturerna av glada mocka njutande utställnings-
be sökare (fru K. arbetar på att dekorera ett förnämligare 
kaffehus) [...] 

eller med en generellt negativ uppfattning om eter-
nitens estetiska brister:

Åtminstone i sitt nuvarande, ofärdiga tillstånd verkar hallar-
nas arkitektur icke sällan en smula torr. Det kan emellertid 
förändras, när den slutliga färgen upphäver den tråkiga 
material karaktären i de omålade eternit skivorna, och det 
är därför rättvisast att spara sitt omdöme [...]

När samme skribent några rader längre ned i ar  tik -
eln beskriver glas- och järnkons truk  tionerna i huvud-
restaurangens byggnad är han närmast lyrisk.

[...] Här är utställningens stora grepp, här har det nya 
formspråket och det nya materialet icke ålagt arkitektens 
ingivelse några hämningar utan tvärtom befriat den. I glas 
och järn har han här skapat en strålande festlig byggnad av 
en helt ny monumen talitet [...]41

Det fi nns dock några artiklar där man mera foku-
serar på byggnads materialen. I Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten beskrivs utställningen och de 
byggnads mate rial som har använts.

Järn, glas och betong äro de tre huvudmaterial som man 
säga pläga vara karaktäristiska för den nya arkitekturrikt-
ning, vilken i dagligt tal kallas funktionalism... Eterniten 
breder sig så att säga över det hela [...] Betongen represen-
teras som sagt på Stockholmsutställningen av eternit. De 
plana ytor som så lätt åstadkoms med eternitplattorna, ge ju 
också en illusion av väldiga betongmurar. Att just eterniten 
blev det genomgående väggbeklädnadsmaterialet beror för 
övrigt på dess eldhärdighet [...]42

Tidnin gen Byggmästaren har i arkitektupplagans 
utställ ningsnummer en saklig genomgång av de 
nya byggmate rialen, där bland annat eterniten 
beskrivs.43 I den allmänna delen av Byggmästaren 
fi nns dessutom en artikel om cementvaror och 
betong på utställningen, det är en positiv beskri-
vande artikel om dessa material. Den är författad 
av signa turen F. W., vem detta är framgår tyvärr 
inte. Skribenten kons ta te rar att cementbetongen är 
funktionalismens byggnads material framför andra 
och refererar då till de 60 000 kvm eternit som 
har använts. Han passar dessutom på att beskriva 
hur mate ria let är uppbyggt, att det går att få i olika 
storlekar och tjocklekar samt att den korrugerade 
eterniten är ett billigt, starkt och lätt taktäck nings-
mate rial. (Fast man ser inte mycket av den på 
Stockholms utställningen.)44

I nästa nummer av samma tidning skriver 
civilingenjör Knut Thel ing om byggnads konst ruk-
tionerna på utställningen; han är inte lika positivt 
inställd till eterniten. Hans kritik gäller framförallt 
tekniska problem med vatteninträngning mellan 
fogar. Det är dock inte bara eterniten som får kri-
tik, han är också mycket negativ till infäst ningen av 
fönsterglasen som också är otät.45 Problemen med 
vattengenomträngningen kommenterar Asplund i 
sin beskrivning av utställnings hallarna, vilket för-
modligen kan ses som ett svar på Thel ings kritik. 
Han tar udden av den genom att mena att det 
var en risk man hade kalkylerat med för att hålla 
kostnaderna nere.46

En av utställnings villorna, villa nr 48, ritad av 
Hakon Ahlberg, har både tak och vägg be kläd nad 
av eternit. Den omskrivs ofta i mycket positiva 
ordalag vad gäller plan lösningar och gestaltning. 
Fasad- och takmaterial kommenteras inte.
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Skandinaviska Eternit och utställningen
Hur utnyttjade då Skandinaviska Eternit den gra-
tisreklam som utställningens stora användning av 
eterniten ändå innebar? Bland egenproducerat 
reklammaterialet fi nns två olika foldrar med samma 
rubrik: ”Bästa skydd för stora värden − eternit.” 
Dessa framhåller framförallt brandhär dig heten.47

Däremot har företaget, i jämförelse med andra 
materialleverantörer till utställ ningen, få annonser 
i tidningen Bygg mästaren under året. Icopal, som 
tillverkade den takpapp som använ des på utställ-
nings bygg naderna, har tolv annonser där under 
1930, att jäm föras med två införda annonser för 
eterniten. Masonite som är ett annat av de nya 
beklädnadsmaterialen har tjugo annonser i Bygg-
mästaren under samma tid.

Varför denna återhållsamhet? Har den tidigare 
negativa synen på eternit fått företaget att lämna 
de mera prestigefyllda byggna derna? Prioriterade 
Skandinaviska Eternit numera andra målgrupper 
framför arkitekterna och byggmästarna? Mycket 
av före tagets reklammaterial från denna tid talar 
om industri- och lantbruksbyggnader, vilket säkert 
speglar försäljningssiffrorna − de relativt nylan-
serade korrugerade takplattorna blev snabbt en 
storsäljare.

Funktionalismen och de släta 
ytornas betydelse

Även om det är svårt att hitta formuleringar i pres-
sen i samband med Stockholms ut ställ ningen 1930
som lovordar eterniten, går det inte att förneka 
utställningens betydelse. Utställningen innebar ett 
genombrott för modernismen och med den följde 
en generellt positiv inställning till det nya. Gregor 
Paulsson skriver 1928 inför utställningen; ”Vad det 
här gäller är att skapa nya former lämpade för den 
tid och det nya liv, som leves nu, att göra sig fri 
från den stilestetik som passade en gången tid. Förr 
började man bygga ett hus utifrån, med stilen, nu 
börjar man inifrån, från vad man behöver där...”48

Det funktionalistiska formspråket betonar de 
stora, släta ytorna. Detta fi ck betydelse för skiv-
materialen. Tendensen uppmärksam mades av fl era 
skribenter vid Stockholms utställningen:

[...] Framförallt strävar man efter att ersätta de gamla snick-
erikonstruktionerna med hela skivor. Man använder olika 
slag av ”boards” plywood, masonite etc, liksom även till 
väggbeklädnad dörrar och luckor [...]49

[...] Och har alla plötsligt gripits av bacillskräck, eftersom 
slät plywood och blank oljefärg stå så högt i kurs? [..].50

Den svenska funktionalismens manifest Acceptera
som utkom 1931 med bland andra Gunnar Asplund 
och Gregor Paulsson som upp hovsmän, är i stora 
stycken en appell för framtiden. Den skulle byggas 
av nya mate rial och tekniker och med nya moderna 
värderingar som grund.51 De släta ytorna blev en 
trend som fi ck stort genomslag över hela landet, 
från 1930-talet och vidare in på 1950- och 60-talen. 
Och om man inte byggde nytt blev skivmaterialen 
ett sätt att uppnå den släta moderna och lättskötta 
ytan. Bondgårdarnas spegeldörrar kläddes med 
masonite och äldre bostadshus med träpanel med 
sidi-plattor. Det blev en allmän acceptans av dessa 
material som även kom eterniten till del. 

Eterniten i lantmannabyggnader
Inom lantbruket skedde en kraftig strukturom-
vandling från 1900-talets början och framåt. 1800-
talets ladugårdar var oftast små, med växande 

fi gur 4: Vid Stockholmsutställningen 1930 kläs fl erta-
let utställningsbyggnader med eternit. En annons från 
tiden.
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besättningar och maskiner nas intåg blev fähusen 
för trånga. Många lantbrukare valde därför att 
bygga nya ladugårdar. Eterniten, och då framfö-
rallt de korrugerade plattorna som introducerades 
1927, är ett av de nya material som kom till stor 
användning.

Hur framställdes eterniten i litteratur om lant-
manna  bygg nader riktad till lantbrukare och agro-
nomer? Graméns klas siska handbok för lantbygg-
nadskonst utkom redan 1916 och vid den tiden 
fanns endast den till formatet mindre eternitskif-
fern att tillgå. Materialet besk rivs som ”ett gott 
taktäckningsmaterial, och tak härav bliva varaktiga 
och behöva intet underhåll. Eterniten är dock jäm-
förelsevis dyr, varför den icke användes i någon 
större utsträckning.”52 Gramén behandlar ej särskilt 
brandrisk och brand skydd, traktorn var ännu inte 
allmän och olika maskinella driftsanordningar var 
ej vanliga.

År 1932 gav Samfundet För Hembygdsvård
ut Ritningar till lantman na  byggnader. Boken 
innehåller typritningar över 16 gårdar i olika stor-
lekar och med olika geografi ska förut sätt nin gar. 
Materialbeskriv nin gen är sparsam och som tak-
material föreslås genom gående tegel och ibland 
eventuellt spån. De enda nya byggnads material 
som rekommen deras är betong och cementsten 
(för över putsning).53 Detta är i och för sig inte för-
vånande då det ingick i hem bygds rörelsens tradi-
tion att inta en smakkonser va tiv hållning.54

I lantbruksböcker från 1940-talet konstateras att 
”korrugerade plattor av asbest cement ha blivit det 
dominerande materialet för i första hand större 
ekonomibyggnader”.55

Arkitektritade byggnader
Från det tidiga 1900-talet fi nns många exempel 
på representativa byggnader där eternit har nytt-
jats som taktäckningsmaterial. Det är stations- 
och regementsbyggnader, vattenverk och skolhus, 
byggnader som representerar det moderna Sverige. 
Längre fram i tiden blir de arkitektritade ”presti-
gebyggnaderna” där eternit nyttjats färre. Och där 

den förekommer diskuteras sällan materialvalet. I 
Byggmästaren beskrivs de uppförda byggnaderna 
oftast av den anlitade arkitekten, vilket gör att bygg-
nader och material  val egentligen inte utsätts för 
någon kritisk granskning. Över huvud  taget verkar 
diskussionen om olika byggnadsmaterial och deras 
olika uttryck ha varit spar sam.

Vid Stockholmsutställningen uppfördes inga 
permanenta bygg nader. Det gör att det är svårt 
att se om eterniten var ett medvetet val, ett ställ-
ningstagande för eterniten som material, eller om 
man hade valt eterniten som ett bra och billig 
ersättnings material för till exempel betong. I Asp-
lunds tidigare citerade beskrivning av utställnings-
hallarna, betonar han just den tillfälliga karaktären 
som en viktig utgångs  punkt: byggnaderna fi ck helt 
enkelt inte se för permanenta ut.

År 1936 stod maskinhallen till det nya Tekniska 
museet i Stockholm klar. Hallen är invändigt klädd 
med eternit (en interiör som för övrigt är intakt). 
Skandinaviska Eternit ab har med fotografi er på 
byggnaden i sitt reklammaterial, men inte heller 
den kom men teras i tidningen Byggmästaren.

Malmö stadsteater uppfördes under 1940-talet 
med Sigurd Lewe rentz, Erik Lallerstedt och David 
Helldén som arkitekter. Teaterns scenhus var 
ursprungligen putsat, men putsen ersattes 1970

fi gur 5: Den korrugerade plattan introducerades 1927
och kom att bli ett populärt taktäcknings material på 
framför allt ladugårdar och andra ekonomibyggnader. 
Här reklammaterial från 1960-talet.
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med vita korrugerade eternitplattor. Scenhusets 
baksida bekläddes med vita korrugerade plattor 
redan på 50-talet.56 Arkitekternas ursprungliga 
intention ska dock ha varit att använda eternitski-
vor, vilket ska framgå av bygglovsritningarna som 
fi nns på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Anled-
ningen till att de inte monterades var dels mate-
rialbrist beroende på kriget, dels att politi kerna 
i Malmö trodde att bygg naden skulle förfulas. 
Vid hante ringen av bygglov särendet inför eternit-
beklädningen 1970, kontaktades arkitekterna för 
samtycke. Både David Hell dén och Sigurd Lewe-
rentz tillstyrkte förslaget. Särskilt Lewerentz lär ha 
varit mycket positiv till att fasaden iordningställ-
des enligt de ursp run gliga tankarna.57 Lewerentz 7 Lewerentz 7

hade dessutom, enligt en tidnings artikel från 1996, 
tänkt sig att eterniten efter hand skulle täckas av 
grön mossa. Som källa uppges en kvinna, Mariana 

Manner, som arbetade med Lewe rentz på 1970-
talet.58 Hon är dock tämligen vag i sin minnes bild 
av det hela när jag försöker få uppgifterna bekräf-
tade.59

I Vällingby centrum utanför Stockholm, som 
stod färdigt 1956, kom eterniten till fl itig använd-
ning, både som fasadbeklädnad och inner tak i 
tunnelbanestationen och i den anslu tande kontors-
våningen. Byggnaden presenterades i Bygg mäs ta-
ren samma år och i artikeln angavs i stort sett på 
vilka ytor materialet hade monterats och hur, men 
utan att värdera mate rialet som sådant.60 Många av 
de nya stora hyres husen som uppfördes i förorts-
om rå dena till Göteborg, Malmö och en rad andra 
städer under 1950- och 60-talen har olika former av 
eternit som fasad be kläd nad. Denna typ av bostads-
hus och -områden är dock i stora stycken anonyma 
och är inte av den dignitet att de refereras i den 
samtida arkitek turpressen.

Fattiglappar och torparkex
Det som främst har kommit att prägla många 
svenskars bild i senare tid av eternit är Sidi-plat-
tan. Fasadplattan kom ofta att användas som 
ersättningsmaterial för tidigare träpanel. Men 
det fi nns även bostadsområden som är ritade för 
en ursprunglig beklädnad med Sidi-plattor. Flera 
radhus områden i Hässelby Gård, Vällingby och 
Skarpnäcks Gård är exempel på detta.

Plattan introducerades 1950 och fanns först 
enbart i vitt; från 1954 tillverkades den i ett antal 
färger. Under perio den 1950−1976 producerades 
över 360 000 ton sidi-plattor. Enligt företaget Inva-
rits uppgifter vägde täck materialet för en kvm cirka 
8,8 kg. De tillverkade plattorna täckte alltså som 
mest drygt 41 000 000 m2 väggyta. Den absoluta 
produktions toppen inföll 1965. Då tillverkades 
över 24 500 ton, där efter minskade tillverkningen 
från 1967 (ca 7 (ca 7 19 500 ton) till att vara nere runt 
11 000 ton 1970, några år senare var produktionen 
halverad.

Sidi-plattorna har i folkmun benämnts som fat-
tiglappar, tattar- eller torpar kex, vilket antyder att 
de inte hade speciellt hög status. Frågan är när i 
tiden de här förklenande namnen började nyttjas. 
Man kan anta att det är ganska sena företeelser, 
när materialets popularitet allmänt var i avtagande. 
Att nästa generation nedvärderar närmast tidigare 
generations trender är ju ett känt faktum.

fi gur 6: Sidi-plattan, en liten fasadplatta med svagt ran-
digt ytskikt, fanns som mest i sju färger, de första åren 
dock enbart i vitt. Sidi-plattan tillverka des vid Svenska 
Internit AB i Köping från 1950. Här ett reklammaterial 
från 1960-talet.
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90-talets nostalgivåg
Under 1990-talet börjar det dyka upp artiklar i dags-
pressen som tar eterniten i försvar och sätter in 
den som en del av 1900-talets historia tillsammans 
med funktiona lis men, folk hemmets uppbygg nad 
och femtiotalets framtidstro.61

Smaka på ordet eternit. Vad tänker du på? 1950-talet? 
En nedlagd bensinmack. Smutsgrå fasader? Eller asbest? 
Länge, länge, har vi tyckt att hus med eternitplattor är 
fula. jättefula! Men titta en gång till. En regnvädersdag 
skimrar gråstrimmiga eternitplattor likt fl yende åskväders-
moln. Solstrålar mot sandfärgad eternit känns som en het 
sommardag. Då är eterniten vacker. Jättevacker.62

Antikvariska synpunkter
Historien har gått varvet runt. Tillräckligt lång tid 
har förfl utit för att ge materialet ett egenvärde − 
det har blivit en del av vår kulturhistoria. Eterni-
ten, oavsett om den sitter på väggar eller tak, har 
åldrats. Den förr så kritiserade döda ytan har fått 
patina och värnas nu av antikvarier.

I informationsmaterial från landsantikvarien i 
Malmöhus län avseende skånelängans traditionella 
utformning skriver man under rubriken takmate-
rial följande ”Riv inte bort ett gammalt eternittak. 
Det är lätt och åldras vackert. Idag fi nns eternit i 
nytill verk ning utan asbest.”63

Stadsmuseet i Stockholm har också aktualiserat 
frågan i samband med renoveringen av Vällingby 
centrum. Britt Wisth som är byggnadsantikvarie 
vid museet menar att eterniten bara är ett av alla 
modernismens nya material som vi måste lära oss 
att hantera antikvariskt. Det är viktigt att behålla 
sansen och inte renovera bort en hel epoks sär-
drag.64

Det som dock komplicerar frågan är att det inte 
enbart är en fråga om bevarande och bevarande-
syn utan framför allt en arbetsmiljöfråga. Eternit 
är ett material som sedan 1970-talet är belagt med 
särskilda restriktioner i förhållande till miljö- och 
arbetarskydd.

Skaderapporterna kommer
Varför förbjöds asbestprodukter? Många av 
asbestens i tekniska sammanhang goda egen skaper 
beror på att fi bern är lång och sam tidigt mycket 
tunn, samt dess spretiga ändar, men det är också 
dessa egenskaper som gör asbesten skadlig. De 

partiklar som frigörs vid bear betning av mineralen 
i obunden form utgör mikroskopiskt små fi brer 
som följer med inand ningsluften och kan skada 
lungorna − speciellt om luftvägarnas egna skydds-
system redan är försvagade på grund av till exempel 
rökning.

I medicinska kretsar har asbestens hälsovådli-
ga effekter varit kända sedan länge. Asbes tosen, 
asbestdammlungan, beskrevs redan 1907 i Storbri-7 i Storbri-7
tannien. En rapport om lung cancer hos personer 
med asbestos publicerades i engelska medicinska 
tidskrifter omkring 1930, och ett samband mellan 
asbestexponering och lungcancer visades vetens-
kapligt 1955 i England.65

Den allmänna debatten i Sverige kom igång på 
1970-talet. Dels motionerade den vänster par tistiske 
riksdagsmannen och socialmedicinaren John Tak-
man i frågan, dels agerade Anders Englund, som 
var chefs läkare på Bygghälsan och medicinsk råd-
givare för lo. Deras engage mang, remiss omgången 
av motionen, samt dödsfall i lungcancer vid loko-
mo tiv verkstaden Nohab i Trollhättan, ledde till 
en intensiv debatt i bygg branschen.66 Debatten 
kom att föras, inte bara mellan arbetsgivare och 
arbets tagare, utan också mellan konsument och 
producent, vilket gjorde att trycket på producen-
terna blev hårdare än i den traditionella arbetsgi-
var/arbetstagarsituationen, där arbetstagaren kan 
ha en förmåga att rationalisera bort riskerna med 
rädsla att förlora arbetet.67

Idag, 30 år efter att i stort sett all hantering av 
asbest förbjöds i Sverige är det fram förallt meso-
teliom, lungsäckscancer, som uppmärksammats i 
yrkesskadesam man hang. För att utveckla denna 
behöver exponeringen inte ha varit lika kraftig som 
vid andra asbest betingade cancer former. Sjukdo-
men har ökat och förväntas inte avklinga förrän 
omkring 2010 eftersom den inte uppträder för-
rän 25−45 år efter expone ringen. Under 1990- och 
början av 2000-talet har regis trerats i snitt drygt 
cirka 100 fall per år bland män.68 För att utveckla 
asbestos krävs betydligt högre exponering. Sådan 
exponering har inte varit vanlig i Sverige. De yrkes-
grupper som främst har drabbats är isolerare, samt 
industriarbetare som tillverkat asbestprodukter.69

All asbest som har importerats har givetvis 
inte använts till att tillverka eternit. Asbestför-
brukningen inom dessa industrier var dock hög, år 
1974747  exempelvis importerades totalt cirka 19 000
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ton asbest,70 varav förbrukningen i Lomma och 
Köping var drygt 10 000 ton. Inom asbestcement-
indust rin användes framförallt krysotil (vit asbest); 
mindre mängder krokidolit (blå asbest) har dock 
använts i inbland ningar under 50- och 60-talen.71

(Det var användningen av den blåa asbesten som 
förbjöds 1976.) Man kan dock inte dra för snabba 
slutsatser av dessa siffror, en rad andra faktorer 
som tid, luftväxling, intensitet etc. har också bety-
delse för riskerna. 

Efter förbudet
Efter larmrapporterna i mitten på 1970-talet blev 
eterniten ett omöjligt material. Den svenska till-
verkningen upphörde. I Danmark och Finland sat-
sade företagen på produkt utveckling och tillverkar 
fortfarande byggnadsmaterial med liknande egen-
skaper och utseende som eterniten. 

Vad var det som gjorde att de svenska företagen 
valde att lägga ned medan andra valde produkt-
ut veckling? Euroc-koncernen (som moderbolaget 
Cementa, före detta Skånska Cement, kom att 
heta från 1973) var under 1960-talet och början 
av 1970-talet mycket stor inom byggnads material-
sektorn. I samband med den dras tiskt minskade 
byggnads verksamheten i början av 1970-talet 
genomfördes omfat tande omstruk tureringar och 
nedläggningar. Företaget strävade också efter 
att bli mindre beroen de av byggkonjunkturerna 
i Sverige.72 Ut vecklingsarbete bedrevs emellertid 
för att få fram en lämplig ersättning för asbesten. 
Den intressantaste utvecklingslinjen var, åtmins-
tone från 1973, glasfi ber. Arbetena härmed, som 
sedermera resul terade i den så kallade Siroc-pro-
dukten med användning till exempel i sockel ele-
ment, var dock ej så långt framskridna våren 1976, 
när förbudet mot att använda eternit produkter i 
nyinstallationer infördes med kort varsel. Eternit-
industrin i Dan mark och Finland gavs en helt 
annan omställ ningsfrist. Möjligen kan de problem 
och svårig he ter som följde med de cellulosa base-
rade ersättnings pro dukterna under andra världskri-
get ha medverkat till att man i Sverige ej i första 
hand satsade på cellulosafi brer som ersättnings-
material.73

Eterniten har funnit i Sverige i snart 100 år. Rela-
tivt snart kom eternitskiffern att nyttjas på repre-
sentativa byggnader: järnvägstationer, regementen 

och industrier. De inlednings vis kritiska rösterna 
gällde dess brist på estetiska värden. En syn som 
även till viss del kom till uttryck i samband med 
Stockholmsutställningen då fl ertalet utställnings-
hallar var klädda med eternit. Så småningom kom 
sedan eterniten att accepteras även bland arkitekter 
och en ”smakelit”. Delvis kanske bero ende på att 
eterniten då hade erövrat en tydligare nisch bland 
de enklare byggnaderna, framför allt som takma-
terial på lantbruksbyggnader och industrier. Under 
1950-talet blev eterniten ett vanligt fasadmaterial, 
sidi-plattan nyttjades till villor och större fasadski-
vor till fl erfamiljshus. En intressant aspekt som jag 
delvis har tangerat är de starka känslor som eterni-
ten har väckt bland experter så väl som allmänhet, 
känslor som inte alls har varit lika tyd liga kring till 
exempel masonite, som ändå är ur fl era synvink-
lar är ett liknande skivmate rial. De nedsättande 
benämningarna på Sidi-plattorna är ett exempel. 
Vad detta beror på är svårt att säga. En skillnad är 
att eterniten framförallt har använts utomhus, och 
därmed har blivit mera påtaglig i miljön, än maso-
niten som i första hand har varit ett material för 
inomhusbruk och därmed också mera privat. 1970-
talets larmrapporter avseende asbestens skadliga 
effekter innebar att diskussionen framförallt kom 
att handla om arbets miljöfrågor. Arbetsmiljöfrågan 
har nu kommit lite i skymundan och eterniten ses 
stundtals genom nostalgiska ögon.

Den debatt som nu återstår gäller framförallt 
hur man hanterar eterniten i antikvariska samman-
hang. Detta är en stor fråga som inte bara gäller 
eterniten, utan över huvud taget 1900-talets alla nya 
byggnads material − nya material som har gett nya 
möjligheter, men kanske ibland också skapat nya 
problem.

Britt-Marie Börjesgård arbetar som byggnadsanti-Britt-Marie Börjesgård arbetar som byggnadsanti-Britt-Marie Börjesgård
kvarie på Jönköpings läns museum.

britt-marie.borjesgard@jkpglm.se
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Summary
This article sets out to describe the history of Eter-
nite, its production and manufacturing methods, 
and also to address marketing, how the material 
was received and commented on, and what chang-
es took place with the passing of time.

Industrialism engendered a succession of new 
materials, among them Eternite, a kind of artifi cial 
stone made from asbestos and cement. Asbestos, 
a naturally occurring fi brous, crystalline silicate 
material, served as reinforcement in the slabs, 
as well as endowing the material with good fi re-
resistance and thermal insulation properties. The 
manufacturing method was practically the same as 
for papermaking. Eternite was patented in 1900
and Swedish production at Skandinaviska Eternit 
ab began in 1907. The new material was marketed 
through art and industry exhibitions.

Two different standpoints were evident in the 
contemporary press, one in favour of the new 
material and its good properties, the other criti-
cising it for aesthetic reasons. At the Stockholm 
Exhibition in 1930, Eternite was used as cladding 
for most of the exhibition buildings. This was 
not remarked on to any great extent, neither by 
the press nor by the companies in their market-
ing. But the Stockholm Exhibition was a public 
breakthrough for Functionalism and its pursuit 

of smooth, uncluttered surfaces, which generally 
favoured slab materials.

Eternite was used early on as roofi ng for many 
offi cial buildings in Sweden, but from the 1930s 
onwards there are relatively few instances of the 
material being used for architect-designed build-
ings. Instead Eternite achieved a massive impact 
as cladding material for ordinary houses and other 
small dwellings when the Sidi fi bre cement tile 
was introduced in 1950. In many cases it super-
seded older boarding. This slab is perhaps what the 
majority of Swedes associate with Eternite.

Asbestos was prohibited in Sweden in 1976 and 
production of Eternite phased out. The prohibition 
had been preceded by a relatively lively discussion 
in the media and Riksdag (Swedish parliament), 
especially after it was established that a number of 
lung cancer deaths had been caused by exposure 
to asbestos.

The nostalgia vogue of the 1990 included Eter-
nite, which to many people clearly symbolised 
the Folkhem and the 1950s. The material has also 
attracted attention in the heritage preservation 
context, because of the antiquarian dilemma which 
it poses. Should it be regarded as an original mate-
rial worth preserving or merely as a hazard of the 
occupational environment?

Eternite − material, marketing and reception

By Britt-Marie Börjesgård


