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Sandviken utan att besöka fabriken borde vara
lite som att bo i Egypten och aldrig åka och titta på
pyramiderna. Eller egentligen inte. För pyramiderna
är varken Egyptens alfa eller omega. Det var bara en
kul grej som de fick för sig att göra där nere under
en väldigt begränsad period av sin historia. Så man
kanske kan säga så här i stället. Att bo i Sandviken
utan att besöka fabriken är lite som om Björn Borg hade åkt till Wimbledon 1980 – utan att delta i tennisturneringen! För så är det ju, att det var
tennisturneringen som var själva anledningen till att han var där. Och så
är det med Sandviken också. Det är fabriken som är anledningen till att
stan över huvud taget existerar. Så när jag och Henric började fundera
på att göra en bok om Sandviken tänkte vi att vi måste börja från början.
Vi måste försöka komma in i smältverket. Här är en rapport.

barsk. Hon skriver ut våra namnbrickor medan han av någon anledning
lägger två hundralappar i ett hopvikt A4-ark. En tredje man, betydligt
äldre, frågar vad det är för fel på faxen. Den har varit sönder skitlänge,
säger den barske. Det ringer. Den gamle svarar, räcker över luren till den
barske medan han mumlar att ”Det är nå fruntimmer…”

Svetsdoft känner alla igen som har känt den. Den doften ligger över
hela området. Eller åtminstone hela den del av området som vi får tillträde till. Sandviks säkerhet verkar lite rigorös. Eller kanske inte rigorös
egentligen, utan snarare så byråkratiskt trögforcerad som någonting blir
när en massa människor på olika nivåer i hierarkin alla måste fråga sin
respektive överordnade om hur fan vi ska göra med det här. Vi får ringa
och mejla i en vecka innan vi kan köra upp genom snöklafset till bommarna vid centralvakten och legitimera oss. Vi får till och med förbinda
oss till att låta fabriken titta på våra bilder och läsa våra texter innan
de går i tryck. För att vi inte ska råka avslöja några företagshemligheter
säger de. Det är flera tusen sandvikenbor som jobbar i den här fabriken.
Ändå tycks vi vara väntade när vi kommer in i kuren.
- Det är du som är Jonas Westlin va?, frågar en av de två som sitter
inne i kuren.
- Nästan rätt, säger jag.
Jag tycker mig känna igen båda två från högstadiet. Nu sitter de här,
med armarna lagda i kors över magen. Hon är lite kort och glad och har
en snusdosa och en energidrycksburk vid sina händer. Han är stor och

Vi närmar oss. I trappan upp kan man titta på industrimustiga fotografier av grytan som puttrar där inne. Men det finns ingenting på korten
längs trappväggen som antyder hur stor den i själva verket är. Vi tittar
ut genom fönstret på stålet som ligger och svalnar i snön. En tjock dörr
skiljer oss från stålverket. Utanför hänger färgglada lappar med aktuella
rekord. ”Dygnsrekord Stålverket. 30/6 – 1/7 2005. 25 Charger tappade.
26 Charger stränggjutna. Detta var möjligt tack vare allas stora engagemang. Ett jättestort tack och grattis. Mikael Gottfrids.” Men nu har
stålverket stått still i fyra dagar.
- Tja, varför det är så?, upprepar Margareta min fråga. Margareta är
anställd i informationsstaben och följer oss runt överallt.
- Tja, det är väl att kunderna inte beställer mer än så. Men det behöver
du ju kanske inte skriva.

tt bo i

Vi åker direkt till stålverket. Stålverk 64. Sandvikens mörka och råkalla
urcell. Vi får vänta utanför tills basen kommer (jag tror att det kallas
för basen fortfarande, men är inte helt säker). Tar ytterskjortor med
flamskyddande lager från galgarna. Bygghjälmar. Hörselskydd. På väggen hänger en etsning av Ragnhild Nordensten, gjord som en illustration
till boken Sandvikens Järnverk från 1930. Solen tränger dramatiskt igenom en mörk himmel och låter sitt ansikte lysa över teglet i Sandvikens
fabriksområde. Det är lite kitschigt. Antar att det gjordes enligt beställarens önskemål.

Det kanske ska sägas att det var ganska länge sen vi var där nu. Det var
väl precis innan man riktigt fattade vad finanskrisen var för någonting.
Ingen hade i alla fall föreställt sig att den skulle stänga smältverket helt
och hållet under flera dagar i sträck.

V

Steg i trappan hörs på håll. Basen, om det nu är basen, kommer uppför
trappan. Öppnar dörren. Svetsdoften slår emot. Vi går in.

i går ut i kylan igen och vi kör runt i det här gamla framtidslandet. Blötsnö i drivor och tung industri. Rörledningar löper överallt på höjden över området, ungefär
tre meter upp i luften. Det är som ett miljöpanorama i
en stjärnornas krig-film. Bara att den måste vara gjord
långt innan sjuttiotalet. När var det man trodde att det
här var framtiden? Fyrtiotalet? Vi möter ett monster till
fordon, en dumpergul traktor som kör runt på höga ställningar. En exotisk best. Vi skulle kunna köra vår Saab rakt igenom den, mellan benen
bara. Annars är det många epamärkta fordon, flakmoppar med kupé och
små mopedbussar. Smältverk 08. Tråddrageri 08. Surface Technology.
Varje avdelning är sin egen lada, och alla är försedda med LED-tavlor
där det står när senaste olyckan inträffade.

Det är en medeltida katedral det här. Den är gigantisk. Fast det finns
inga elegant avsmalnande valv eller sidokor förstås, ingen ornamentik, inga dekorationer. Bara detta enda, höga, tomma rum. Vi klättrar
i metalltrapporna och går längs metallspångarna på sidorna. Tittar ner
på golvytan. Fryser. Det går räls därnere. Längs ena halvan står det en
massa bråte, grytor och kokiller, gjutbehållare för det stål som inte
stränggjuts. Längs andra halvan rör sig stora krokar som körs via en
travers där uppe i taket. Det är mörkt. Det brinner och bolmar från ett
ställe ungefär i mitten av den här halvan, mitt över det stora golvet från
oss sett. Stånkar. Skulle också kunna vara ur någon mörk medeltida
helvetesskildring. Hieronymos Bosch. Den där stora ugnen där det slår
upp eld och rök. Det vibrerar i spången under oss. Svart damm lägger
sig över anteckningsblocket. Jag, Henric, Margareta och basen har våra
ögon magnetiskt fixerade vid ugnen. Den gungar lite. Av och an. Då och
då slår blåa blixtar upp. Annars ser man faktiskt inga andra människor
här. Det är konstigt. Det här är själva hjärtroten till staden. Innan fabriken kom hit fanns det inget Sandviken. Bara skog. Det här är inte bara
förutsättningen för en stad med 22 000 invånare, det är också centrum
i en numera världsomspännande koncern med 50 000 anställda. Många
är anställda bara i denna katedral. Men var är de?

79 dagar sedan senaste olycksfall.
52 dagar sedan senaste olycksfall.
27 dagar sedan senaste olycksfall.
Eller, med en annan formulering:
Olycksfria dagar sedan: 11/8.
Olycksfria dagar! Låter som en cynisk pastisch på någon Tomas Ledin-låt.
Någon har varit lite lustig och döpt en träningslokal till Träningsverk 91.

Ugnen väser högre och högre. Det verkar som att det glöder ganska
jämnt därinne nu. Sen börjar det gnistra igen. Slangar och rör löper kors
och tvärs över ansiktet på besten. Krokarna står mittemot nu och svävar
lite sluggeraktigt. Ugnen skakar till en sista gång och böjer sig sedan
fram mot den stora grytan som tar emot. Det är sällan man ser något
så lysande vitt som den här brinnande strilen av stål. Värmen slår emot
våra ansikten. Stålet är 1670 grader varmt och bländar mig fullständigt,
märker jag efter ett tag. Det hänger en liten maskinhydda bortom röken
på andra sidan stålstrålen. Gubben som styr sitter därinne. Hur han kan
se något över huvud taget förstår jag inte.
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Stefan Westrin är frilansjournalist, Henric Lindsten är frilansfotograf.
Man kan besöka deras hemsidor: www.stefanwestrin.se respektive
www.henriclindsten.se Texten och fotona är delar av en kommande reportagebok om Sandviken.
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