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  Behovet av kyla 
satte fart på Amerikas    
    modernisering

Istid  Startskottet  
för den storskaliga 

 is avverknigen skedde 
1806 när den blivande 

”iskungen” Frederic 
 Tudor i Boston sände 

iväg sin första  
djupfrysta last. Med  

tiden skulle den  
ameri kans ka  

is industrin bli en  
av USA:s viktigaste  

och mest dynamiska  
näringar.

E
tt av de märkligaste kapitlen i David Henry  

Thoreaus klassiker ”Walden” är det näst sista, 

”Tjärnen på vintern”. Skogsjön som gett boken 

dess namn ligger här frusen och vit, men  

Thoreau är allt annat än sysslolös. Bland annat 

ger han sig ut på isen för att, utrustad med 

kompass, lantmätarkedja och lodlina, undersöka san-

ningshalten i den lokala myten om att Walden är botten-

lös. Han borrar hål i isen och reflekterar över det hemlig-

hetsfulla i sjöars väsen, över hur de korresponderar med 

den mänskliga själen, som ju kan förefalla lika bottenlös 

och outgrundlig som en tjärn, men som likväl har sina 

tydligt definierade vikar, sandbankar och strandlinjer.  

En dag väcks romantikern emellertid ur sin mytisk- 

filosofiska slummer av att tjärnen invaderas av mer prak-

tiskt sinnat folk: ”ett hundratal irländare med yankee-

förmän från Cambridge” kom för att ”bryta upp isen”. 

Thoreau observerar hur männen delar upp den i block, 

som sedan släpas ”på slädar till stranden där de hastigt 

halades upp på en plattform av is, de hissades sedan upp 

med hjälp av änterhakar, block och taljor, dragna av hästar, 

och travades på samma sätt som man travar mjölsäckar, 

placerade sida vid sida, rad efter rad, som om de utgjorde 

den solida basen i en obelisk som skulle sticka upp bland 

molnen”. 

Detta var på vintern 1846–47, och vad Thoreau bevitt-

nade var en ung, aggressiv industrigren på frammarsch. 

Männen och hästarna på Waldens is arbetade för en  

firma vid namn Tudor Ice Company. Det var inte vilket 

företag som helst; Tudor hade rykte om sig som ett av de 

mäktigaste affärsimperierna i USA. Dess affärsidé var 

enkel: på vintern tog man upp is från New Englands sjöar 

och floder, och framåt sommaren skeppades ”skörden” 

sedan i stora lass till varmare trakter, där den såldes dyrt. 

Transporterna gick inte bara till sydstaterna utan också 

till Karibien och till och med över Atlanten och Indiska 

oceanen till fjärran länder. ”Således verkar det som  

om Charlestons och New Orleans, Madras, Bombays och 

Calcuttas smäktande invånare skall dricka vid min källa”, 

kommenterade Thoreau.

Med tiden skulle den amerikanska isindustrin, hur 

osannolikt det än kan låta, bli en av USA:s viktigaste och 

mest dynamiska näringar. På 1820-talet ”avverkades” var-

je vinter blygsamma 3 000 ton is i New England. 1856 hade 

årsproduktionen ökat till 146 000 ton. Is var då den näst 

viktigaste varan som transporterades på amerikanska 

järnvägar (den viktigaste var bomull). På 1890-talet hade 

utvinningen vuxit till häpnadsväckande åtta miljoner ton. 

Bara på Kennebec-flodens nedre lopp i Maine arbetade 

vintertid runt 4 500 personer med ”avverkningen”. På 

Hudsonfloden, som blev den viktigaste källan för New 

Yorks isförsörjning, var 25 000 män sysselsatta med att 

såga upp det frusna vattnet.

Den explosivt växande iskonsumtionen kom med tiden 

att påverka alla amerikaners vardag – och i förlängning-

en kom den att på ett avgörande sätt forma det moderna 

USA. Det menar i alla fall historikern Jonathan Rees, som 

i sin nya bok ”Before the refrigerator. How we used to get 

ice” (Johns Hopkins University Press), insiktsfullt skild-

rar den amerikanska isindustrins uppgång och fall. 

Historien om isavverkning som storskalig näring bör-

jade 1806, när den blivande ”iskungen” Frederic Tudor 

från Boston för första gången sände iväg en islast. Den 

gick till den tropiska ön Martinique och syftet var att få 

bar- och restauranggäster där att inse det förträffliga i att 

kyla ned sin gin eller whiskey med isbitar. Det låter ju inte 

så världsomdanande, men det var detta som satte bollen 

i rullning. För när en gång bargästerna upptäckt isens 

fantastiska egenskaper blev det snart naturligt att experi-

mentera med is för att kyla ned även kött, fisk, frukt och 

grönsaker. Bryggerier, slakterier och sjukhus blev snabbt 

stora iskunder. Mejerier, bagerier och speceriaffärer 

följde efter. Och vanliga hushåll införskaffade speciella 

isskåp som kunde hålla maten färsk längre. Samtidigt 

förändrades den amerikanska dieten i grunden, då isen 

möjliggjorde långväga tillförsel av känsliga och exotiska 

livsmedel. 

Under andra hälften av 1800-talet, skriver Rees, utveck-

lade sig ishandeln till ett komplext tekniskt-logistiskt 

system. En mängd speciellt framtagna verktyg, maskiner, 

byggnader, transportmedel och kemikalier bidrog till att 

isen från Walden och andra sjöar hamnade i drinkar, 

isskåp och slakthus runt om i USA och världen. På sjöar 

och floder i New England kunde man mot slutet av seklet 

se stora stånkande ångmaskiner i aktion som, försedda 

med sågar, snabbt avverkade isen. 

Stränderna kantades av mekaniska hissar som lyfte 

upp isblocken ur vattnet och ångdrivna löpande band 

som transporterade blocken till intilliggande förråds-

byggnader eller direkt in i specialdesig nade fartyg och 

järnvägsvagnar. Och i det amerikanska stads livet blev ”is-

karlarnas” framfart på sina tungt lastade, hästdragna kär-

ror en tidstypisk scen.

I
sindustrin påminde i sin storskalighet och tekniska  

finess om de stora system för gruvdrift och olje-

utvinning som tog form vid ungefär samma tid. 

Samtidigt var den, i likhet med jordbruket, helt bero-

ende av väder och klimat. En ”öppen” vinter kunde 

få katastrofala följder. Isbrist, med skenande mark-

nadspriser som följd, var ett återkommande fenomen 

som i takt med isens allt vik tigare roll i samhället kom att 

uppfattas som problematiskt. Vintern 1880 låg exempel-

vis Hudsonfloden öppen. Plötsligt var hela New Yorks is-

försörjning hotad. Isbristen var på allas läppar. I pressen 

debatterades den ivrigt. 



SvD Kultur söndag 31 mars 2019 | 19.

En ny, än värre kris avtecknade sig vintern 1890. Denna 

gång förvärrades situationen av att de ledande isprodu-

centerna, som hade börjat gå samman i karteller, redan 

hade höjt ispriserna kraftigt sommaren innan. ”Om 

ingen ting görs i frågan kommer vi att få se ett omfattande 

lid ande bland de fattiga”, varnade New York World i maj 

1889. Tidningen konstaterade att is hade blivit en ”absolut 

nödvändighet” för stadens befolkning. Ett par år senare, 

under den stora värmeböljan i augusti 1896, gav polis-

chefen (och senare presidenten) Theodore Roosevelt  

order om att för stadens räkning köpa upp stora ispartier 

för distribution till hyreskasernerna. 

Ett annat hot mot isförsörjningen var den tilltagande 

nedsmutsningen av sjöar och vattendrag. Mot slutet av 

1800-talet var det inte längre självklart att man kunde 

konsumera is från Hudsonfloden utan att drabbas av  

tyfus och andra sjukdomar. Det ledde till en geografisk 

förskjutning i isproduktionen, bort från storstadsregio-

nerna och mot förmodat renare trakter som Maine. 

M
en de tilltagande problemen ifråga om 

varma vintrar, pristurbulens, mono-

polistiska företag och miljöförstöring 

blev samtidigt till inspiration för upp-

finnare och ingenjörer. Redan på 

1840-talet hade lokala aktörer i syd-

staterna börjat experimentera med ett slags ångdrivna 

maskiner som producerade is på konstgjord väg. Maski-

nerna ifråga var gigantiska skapelser, stora som hus. De 

var enormt dyra att bygga och lika kostsamma i drift  

eftersom de slukade väldiga mängder stenkol. Dessutom 

förlitade de sig på ammoniak som kylmedel – ett giftigt 

ämne som kunde explodera och som också gjorde det 

med jämna mellanrum. Ingen ville bo i närheten av så-

dana isfabriker. 

Men framåt 1880-talet hade ingenjörerna till sist börjat 

få fason på tekniken. I sydstaterna vågade sig lokala is-

handlare på att gå över till maskinproducerad is för att 

göra sig kvitt beroendet av naturismonopolisterna norr-

ifrån. Större iskunder som slakterier, sjukhus och teatrar 

(där isen användes för luftkonditionering) införskaffade 

egna maskiner. I takt med att maskinerna blev billigare 

och behändigare spred sig trenden till större livsmedels-

affärer, restauranger, hotell, mejerier, konservfabriker 

och bårhus. Många naturisproducenter gick i konkurs.

Maskinisens guldålder blev emellertid kort. Större ak-

törer med behov av kyla, särskilt bryggerier, tog sig näm-

ligen för att modifiera isfabrikerna så att de helt enkelt 

producerade nedkylda förvaringsutrymmen i stället för 

fruset vatten. Under 1900-talets första decennier följde 

andra efter, samtidigt som General Electric antog utma-

ningen att skala ned anläggningarna så pass att de kunde 

installeras i vanliga hushåll. Resultatet blev de första  

moderna kylskåpen. Isindustrialisterna försvarade sig  

så gott de kunde. De spred ofördelaktiga uppgifter om 

kylskåpen genom att peka på höga elräkningar, risk för 

kemikalieläckage och för att maskineriet kunde sluta 

fungera och gå sönder. ”Is slutar aldrig att fungera”, hette 

det. Men 1944 hade 85 procent av alla amerikanska hus-

håll övergått från isskåp till kylskåp. 

U
SA:s ishistoria utmärker sig genom de  

närmast ofattbara volymer is som konsu-

merades. Men även i Europa var isproduk-

tionen betydande. Långväga ishandel  

förekom även här och i Norge lämnade 

isexporten ett viktigt bidrag till national-

inkomsten. Från slutet av 1800-talet anlades isfabriker på 

kontinenten. 

Sverige, med sin goda tillgång på inhemsk naturis, slä-

pade efter i denna utveckling. Lokala natur isbolag domi-

nerade i städerna. Men efterfrågan på is ökade från år till 

år och från omkring 1910 blev isbrist ett återkommande 

tema i samhällsdebatten. I Stockholm, precis som i New 

York, ifrågasattes naturiskvalitén allt oftare ur ett miljö- 

och hälsoperspektiv. Det ledde till förbud mot isupptag-

ning bland annat på Djurgårdsbrunnsviken och Ulvsun-

dasjön – och till investeringar i konstisfabriker (den 

största låg i Hagalund). 

I början av 1930-talet drog det ihop sig till ett formligt 

”iskrig” i Stockholm, då konstisfabrikanterna försökte få 

myndigheterna att följa Tysklands och Danmarks exem-

pel och helt förbjuda försäljning av naturis. Ingen av 

kombattanterna gick segrande ur den striden. Vinnaren 

blev i stället Electrolux, som på basis av Baltzar von Pla-

tens absorptionskylskåp, patenterat 1922, blev en av värl-

dens ledande kylskåpsfabrikanter. 

”’Is slutar aldrig 
att fungera’,  

hette det.  
Men 1944 hade  

85 procent av alla 
amerikanska  

hushåll övergått 
från isskåp till  

kylskåp.”

Isblocksmagasinering 

vid Hudson River i New 

York, 1875. Foto: TT
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