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Förord

Våren 1991 fick jag i uppdrag, av Riksantikvarie
ämbetets enhet för byggnadsdokumentation, att 
utföra en fältinventering och en översiktlig doku
mentation av de i Sverige ännu verksamma sock
erbruken. Anledningen var tydliga tecken på en 
ny våg av kraftiga strukturella rationaliseringar 
inom sockerindustrin. Sedan 1991 har också tre 
sockerbruk blivit nedlagda och trots att få fabri
ker finns kvar kommer ännu fler långsiktigt att 
avvecklas. Under tiden har även ägandebilden för 
Sockerbolaget förändrats.

Fältmaterialet och en snabb sammanställning 
ledde till funderingar om en rapport som kunde 
ge en överblick över relevanta aspekter för indus
triminnesvården och arkitekturhistorien. Under 
arbetets gång växte ämnets omfattning och inne
håll så mycket att en mera ingående och heltäck
ande studie av sockerindustrin blev motiverad. 
Efter ytterligare arbete har det slutliga resultatet 
blivit denna bok. Den kan bidra till att belysa den 
svenska sockerindustrins historia och arkitektur 
men den belyser också, i många avseeden, paral
lella drag inom andra industrigrenar.

Detta omfattande arbete har endast kunnat ge
nomföras tack vare medverkan och stöd från ett 
flertal personer. Först och främst min chef Robert 
Bennett som gav mig sitt förtroende, sitt stöd och 
som frigjorde de nödvändiga resurserna till vilka 
även Sockerbolaget bidragit.

Ett varmt tack vill jag också rikta till Socker bo
lagets personal vid bruken som vänligen hjälpte

mig under fältarbetet och genom vilka jag erhöll 
viktiga uppgifter och arkivalier. Många andra har 
också bidragit med framtagning av material och 
källuppgifter. För att någorlunda rekonstruera de 
enskilda brukens historia har exempelvis riksarki
vet, länsarkiven och de lokala museernas arkiv 
varit av betydelse, liksom personalens hjälp.

En oersättlig tillgång har f. d. disponent K. G. 
Anderssons historiska och tekniska kunskaper 
om sockerindustrin varit för detta arbete. Med 
vänlighet, effektivitet och entusiasm har han ock
så följt upp arbetet, kontrollerat samt tagit fram 
uppgifter, bildmaterial m.m. och i flera omgångar 
granskat manuskriptet. Han har även varit min 
kontaktperson vid Sockerbolaget, lett mina steg 
inom företaget samt åtagit sig många nödvändiga 
kontakter i jakten på material. Inte minst har K. 
G. Andersson varit min samtalspartner, min le
vande uppslagsbok och min trygghet kring sock
erframställningens komplicerade vetenskapliga 
och tekniska labyrinter.

Inom Riksantikvarieämbetet har också ett fler
tal personer medverkat till det slutliga resultatet 
bl. a. har en del illustrationer renritats av Agneta 
Hildebrand.

Sist men inte minst ett särskilt tack till Anita 
och Björn som uppmuntrat och stött mig under 
arbetets gång.

Uppsala i maj 1993
Jean-Paul Darphin
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Inledning

Sockertillverkningen och dess utveckling från 
hantverk till industri har inte uppmärksammats i 
samma omfattning som andra industrigrenar. 
Detta trots en långvarig existens, en bredare geo
grafisk spridning än vad som allmänt är känt, en 
omfattning och en ekonomisk betydelse som 
länge gav näringen plats bland de sju mest bety
dande industrierna i Sverige. Mera bekant är 
kanske näringens påverkan och effekter på det 
svenska jordbruket, genom introduceringen av 
sockerbetan och därefter genom en verkningsfull 
spridning och utveckling av sockerbetsodlingen.

I snart 350 år har sockerförädling förekommit 
och utvecklats i Sverige, från det första sockerpri
vilegiet 1647 till internationaliseringen nyligen av 
det svenska sockermonopolet, genom samman
slagningen av Sockerbolaget med det danska 
sockerföretaget Danisco A/S.

Medan verkstadsindustrin, som bidrog till bru
kens tekniska utveckling, länge bestod av en 
hantverksmässig produktionsapparat blev bet
sockerindustrin i grunden och i likhet med andra 
processindustrier tidigt inriktad på massproduk
tion. Den svenska sockertillverkningen har ge
nom seklerna omfattat ett sextiotal sockeranlägg
ningar av varierande typ och storlek, men av des
sa återstår numera endast fem verksamma bruk. 
Det största antalet fabriker förekom på 1910-ta- 
let. Genom sammanslagningen 1907 av de flesta 
konkurrerande sockerbolagen till ett enda bolag, 
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, inleddes stora 
förändringar inom näringen. Följden blev bland 
annat en oavbruten rationalisering av hela verk
samheten. I kölvattnet från omvandlingarna har 
bruk efter bruk avvecklats samt betodlingsområ- 
dena minskat både till spridning och till yta.

Det föreliggande arbetet utgör bl. a. en skild
ring, en dokumentation och en analys av socker
industrin och dess anläggningar. I sammanställ
ningen skildras dess tillkomst, särdrag, förutsätt
ningar, förändringar, utveckling, avveckling 
m. m. Boken behandlar sockernäringens historia 
med utgångspunkt från, och med betoning på,

bruken med dess fabriker, byggnader, tekniska 
anläggningar och annan tillhörande bebyggelse 
och infrastruktur. Studien grundar sig på en 
kvantitativ analys av sockerindustrins anlägg
ningar, där uppgifter och material från samtliga 
fabriker studerats och jämförts för att söka likhe
ter eller avvikelser. Studien berör alla typer av fa
briker och produktionsanläggningar som före
kommit inom branschen. Med utgångspunkt från 
de kvarstående verksamma bruken och ytterliga
re några nyligen nedlagda fabriker, har även fall
studier och en fördjupad dokumentation utförts 
bl. a. i form av fältundersökning.

Särskild vikt har lagts på studier av byggnads
typer, byggnadsfunktioner, konstruktionsprinci
per och byggnadsmaterial samt på bebyggelse- 
och anläggningsmönster. Ett försök har även 
gjorts att undersöka frågor kring projektering, 
byggnadsprocess och byggnadsarbeten.

För många sockerbruk förblir dess historia, 
byggnadshistoria och betydelse m. m., praktiskt 
taget okänd och outforskad. Det är enbart ge
nom lokala studier som detta kan belysas och än
nu bevarade byggnader dokumenteras. Förhopp
ningsvis kan det nuvarande arbetet utgöra ett un
derlag för kompletterande insatser på detta om
råde.

Uppläggning
Redovisningen har strukturerats och samman
ställts med följande indelning:

Inledningsvis presenteras en kortfattad översikt 
om industrialismen, industrierna och byggnads
konsten med deras tillkomst och utveckling i så
väl ett internationellt som nationellt perspektiv. 
Den tekniska utvecklingens betydelse och sam
bandet mellan arkitektur och ideologiska ström
ningar analyseras översiktligt.

I andra kapitlet redovisas sockerindustrins till
komst, utveckling, spridning och betydelse.

Tredje till fjärde kapitlen presenterar sockerin-
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dustrins anläggningstyper med dess karakteristika 
förutsättningar och egenarter. Samtidigt samman
fattas fabrikernas tekniska processer, tillverk- 
ningssätt, krav och behov, i ett historiskt perspek
tiv.

Kapitlen fem till sju utgör en detaljerad be
skrivning av brukens bebyggelse; fabriker med 
tekniska enheter, andra tekniska byggnader och 
anläggningar samt annan förekommande bebyg
gelse som bostäder m. m. Även brukens påverkan 
och betydelse i samband med tillkomsten av 
brukssamhällen exemplifieras.

Kapitel åtta behandlar olika konstruktionstek
niker, byggnadssätt och material som förekommit 
i samband med uppförande, ombyggnad eller till
byggnad av fabrikerna och tillhörande bebyggel
se.

I kapitel nio sammanställs relevanta uppgifter 
om byggnadsprocessen och medverkande företag 
och personer. Påträffade angivelser om arkitekter, 
entreprenörer, leverantörer och andra medver
kande samt uppgifter om byggnadsmaterialets 
och utrustningens ursprung har sammanställts i 
en förenklad form. Även fabrikernas tekniska ut
rustning berörs i viss omfattning.

Bokens andra del utgör en sammanfattning 
över sockernäringens samtliga anläggningar som 
tillkommit i Sverige under seklernas gång. Hu
vuddelen av fabrikerna och bruken redovisas i 
kronologisk ordning efter invigningsåret. Beträf
fande många av de äldsta fabrikerna är uppgifter
na så knapphändiga att de flesta av dem presente
ras i sammandrag över tidiga fabriker under be
rörda städer. Andra kortvariga företag redovisas 
under ortens kända bruk, som t. ex. under Gri
pen för Norrköping.

Huvudsakligen berör sammanställningen kän
da och tillgängliga uppgifter om bruken med be
toning på anläggnings- och byggnadshistoria. In
nehållet har dock styrts av tillgängliga källor och 
uppgifter, vilka varierat kraftigt. Genom de en
skilda brukens historia exemplifieras och illustre
ras generella eller avvikande drag med lokala ex
empel och händelser.

Den sista delen utgörs av en litteratur- och 
källförteckning samt av en bilaga i vilken sam
manställts uppgifter som inte är användbara eller 
relevanta som löpande text men som är upply
sande vid en fördjupning eller vidare forskning. 
Bland annat har påträffade sockerföretagsnamn 
och angivelser om deras verksamhetsperiod sam
manställts där, i kronologisk ordning efter till
komstår.

I boken tillämpas inget notsystem, vilket i 
många avseenden kan bedömas som beklagligt. 
Orsaken är att arbetet påbörjades enligt helt an

dra mål och förutsättningar, först som en begrän
sad inventering och därefter som en eventuell 
rapport av enklare slag. I efterhand har det inte 
varit realistiskt och möjligt, med hänsyn till de 
begränsade resurserna, att rekonstruera och vida
re skapa ett relevant notsystem.

Avgränsning
Arbetet begränsas till den svenska sockerindu
strin. Fabrikernas arkitektur och konstruktion 
jämförs dock med andra länders beträffande ut
ländsk påverkan och medverkan i form av fa
brikstyper eller import av arbetsunderlag, utrust
ning, material och dylikt. Studien omfattar samt
liga komponenter som förekommer vid socker
bruken d.v.s. fabriksbyggnader med tekniska en
heter, övriga tekniska byggnader samt yttre an
läggningar som bangårdar, fabriksgårdar med 
svämsystem, vattenrengöringssystem, bostadsbe
byggelse, parker m. m.

Personhistoria, vilken i övrigt dominerar hu
vuddelen av det tryckta materialet som behandlar 
sockerindustrin, har lämnats åt sidan. Personer 
omnämns dock i väsentliga sammanhang eller i 
samband med historiska skildringar av bruken 
och företagen.

Ett försök har däremot gjorts till en samman
ställning av alla tillgängliga uppgifter om medver
kande i brukens byggnadsprocess och tekniska 
installationer. Tyvärr kvarstår stora brister beträf
fande kunskapen om de inblandade i byggnads- 
planering och byggnadsarbeten samt beträffande 
leverantörer. Det har också visat sig svårt att in
om ramen för detta arbete få fram biografiska 
uppgifter om berörda personer, detta bedömdes 
inte heller som särskilt relevant i nuvarande sam
manhang.

Inom ramen för studien har det inte varit möj
ligt att ingående behandla arbetarnas och de an
ställdas arbetsliv och sociala förhållanden vid 
bruken. Uppgifter om sysselsättning förekommer 
och den sociala infrastrukturen med bostäder och 
gemensamma lokaler berörs av arbetet. I förbigå
ende kan det påpekas att detta område borde ut
göra ämnet för ett större arbete. Hittills kan 
glimtar ur sockerarbetarnas historia enbart häm
tas ur Paulssons »Svensk stad», Franssons & 
Fredrikssons »...Två byar i Helsingborg» samt 
Rambergs &C Nilssons »Minnesskrift till Svenska 
grov- och fabriksarbetarförbundets avd. i Lands
krona och Säbyholm». Ivar Harrie ger också en 
fin skildring av livet och arbetet i de skånska
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»socker bygder na» med »Minnesgallring i bet
stycket».

Källmaterialet och litteraturen
Sockerindustrins företags- och personhistoria be
handlas i flera omfattande och detaljerade verk. 
Först i E. Sylwans »Den svenska betsockerindus
trin», som avser verksamheten fram till 1907. 
Jan Kuuses bok »Sockerbolaget Cardo 1907- 
1982», mångsidigt och rikt illustrerad, är på sätt 
och vis en fortsättning av Sylwans arbete. Båda 
verken är dock inriktade på företags-, person- 
och ekonomisk historia. Ingen av dessa böcker 
redogör i grunden för brukens byggnadshistoria 
och byggnadstekniska utveckling även om upp
gifter av betydelse kan urskiljas. I Kuuses bok fö
rekommer dock skildringar av brukens tekniska 
utveckling som är relevanta för byggnadshistori- 
en. Det göteborgska bruket Carnegie är ett av de 
få, vars tillkomst, utveckling och verksamhet ut
gjort föremål för närmare studier. Särskilt Gösta 
Bodmans och Sigvard Reuterskiölds rikt illustre
rade verk »Sockerbruket i Göteborg 1808-1934» 
utgör, både historiskt och tekniskt, en detaljerad 
skildring av brukets utveckling inte minst beträf
fande bebyggelsen. Även i släktens Ekmans 
»Sockerbruket vid Klippan 1808-1958», redige
rad av H. Ekman och A. Attman, ges en lättsam 
och väl illustrerad historisk översikt. Tantobru- 
kets historia skildras av P. A. Fogelström i »Tan
to en utmark».

Beträffande betbruken, har jubileumsböcker 
med varierande innehåll utgivits om bruken i Ro
ma, Staffanstorp, Arlöv, Öresund och Trelleborg. 
Även små jubileumsskrifter har redigerats på se
nare år angående Örtofta och Jordberga. Materi
alet är av skiftande kvalitet och belyser brukens 
byggnadshistoria enbart i liten utsträckning.

I Gregor Paulssons »Svensk stad» studeras 
Staffanstorps betbruk och »sockersamhället» ut
förligt med en etnologisk betoning. Ett problem 
är att Staffanstorp, som det första fristående fö
retaget och betbruket som etablerade sig på 
landsbygden, snarast är ett undantag beträffande 
mönster för samhällsbildning och bostäder. I stu

dien saknas framför allt en dokumentation och 
analys av själva bruket, med fabrik och övriga 
tillhörande byggnader.

I K. G. Tappers avhandling, »Industriarkitek
tur vid södra stambanan i Lund», behandlas och 
rekonstrueras bl. a. utvecklingen av raffinaderiet 
Öresund. Fabrikstyperna inom det studerade om
rådet analyseras och jämförs.

Den mest omfattande källan utgörs av Svenska 
Sockerfabriks Dirigenternas förenings protokoll 
och förhandlingar. Dessa har utgivits samman
ställda i årsböcker mellan 1905 och 1944. Ge
nom dessa kan hela sockerindustrins tekniska ut
veckling följas. Redovisningarna berör även till
komst, ombyggnad och tillbyggnad av brukens 
byggnadsbestånd. Från och med 1945 kan sam
ma typ av uppgifter hämtas ur »Sockermeddelan
den».

Bland allmänna industristudier eller bransch
undersökningar av betydelse i detta sammanhang 
kan nämnas L. Brunnströms avhandling »Den ra
tionella fabriken», M. Nissers och H. Sjunnes- 
sons studier av massa- och pappersindustrin, S. 
Nilssons undersökningar av bryggerierna, F. Be- 
doires m. fl. översiktliga studier av industribygg
nader i Stockholm och M. Nissers »Industrimin
nen».

Fluvuddelen av det primära källmaterialet an
gående de enskilda bolagen och bruken som 
övertagits av Sockerbolaget, har olyckligtvis inte 
varit tillgängligt under arbetsperioden. Orsaken 
är att det aktuella materialet befann sig under 
överföring från Sockerbolaget till Landsarkivet i 
Lund, som inte hunnit ordna och registrera de 
stora mängderna arkivalier. I begränsad men vä
sentlig omfattning har en del primärt material 
påträffats vid de verksamma bruken, främst rör 
det sig om ritningar och fotografier men även om 
andra arkivalier.

Av stor betydelse för studien har det omfattan
de och skilda bildmaterialet från olika perioder 
varit. Gravyrer, målningar, äldre fotografier eller 
ritningar har möjliggjort mångsidiga analyser och 
jämförelser av bruken och byggnaderna på skilda 
sätt. En stor del av materialet har kunnat hämtas 
ur brukens och Sockerbolagets arkiv och reste
rande material från olika museer eller från litte
raturen.
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1. Industribyggnader - en översikt

Industribebyggelsen och dess 
utveckling

De flesta byggnader för teknisk och industriell 
verksamhet som uppfördes fram till 1800-talets 
mitt visar inga större avvikelser från den traditio
nella övriga bebyggelsen. Det rör sig främst om 
mindre byggnader som med enkla lösningar an
passats till specifika tekniska funktioner. På 
landsbygden utgick deras utformning och kon
struktion från jordbrukets ekonomibyggnader 
och i städerna var förebilderna bostadshustyper 
och hantverkargårdar. Ett fåtal tekniska byggna
der som t. ex. kvarnar eller ugnar krävde dock re
dan före det industriella genombrottet en speciell 
yttre form eller konstruktion som styrdes av 
funktionen. Men dessa byggnader uppfördes of
tast i liten skala och med traditionella lösningar 
och material.

Oberoende av period avspeglar industrins 
byggnader arkitekturuppfattningar och historiska 
förändringar på samma sätt som andra byggna
der. Men i och med den industriella revolutionen 
började man på kontinenten, redan under 1700- 
talets sista decennier, utveckla särskilda bygg
nadsmaterial, byggnadstekniker och byggnadsty
per för produktionsändamål.

Förutsättningarna för industrialismens fram
växt var en produktionsspecialisering samt inno
vationer inom de tekniska, ekonomiska och soci
ala områdena. Avgörande blev bl. a. framställ
ning av nya järnkvalitéer och verkstadsindustrins 
utveckling som möjliggjorde tillverkning av nöd
vändiga maskiner och material. Med industrialis
men följde också nya typer av byggnader, främst 
produktionslokaler eller tekniska anläggningar. 
Dessa byggnader präglades och kännetecknades 
av flera faktorer, exempelvis bestämdes utform
ningen övervägande av funktionerna de skulle 
uppfylla. Utöver villkoren från den maskinella ut
rustningen följde så småningom även rationella 
lösningar i uppställningen av produktionen. 
Byggnaderna kom därför att påverkas av samver
kande tekniska förutsättningar som kraftkälla 
och kraftform, brandhärdighet, våningarnas bär

kraft, öppna arbetsytor, inredningsflexibilitet, 
god ventilation eller strävan efter bra dagsljus ge
nom stora fönstersystem m. m. De nya fabrikerna 
skulle också motsvara bestämda krav: ekonomis
ka, produktionstekniska, säkerhetsmässiga m. fl. 
Byggnaderna skulle dessutom kunna byggas 
snabbt och till förhållandevis låga kostnader.

Förebilden för industriell modern arkitektur 
blev packhuset, det vill säga hamnstädernas ma
gasinsbyggnad. Hustypen fanns sedan medeltiden 
men återupptogs vid det industriella genombrot
tet i ny skepnad och med nya byggnadstekniska 
lösningar. Packhusets konstruktionsprincip gav 
vad många av de nya industrierna behövde, fram
för allt stora öppna och flexibla ytor samt stapel
bara våningar med bärkraftiga golv. Det blev 
denna modell som tillämpades 1810 i en av de ti
diga och större svenska raffinaderibyggnaderna, 
det Lorentska bruket i Göteborg, en åttavånings- 
byggnad med pelar-balkkonstruktion av trä un
der sadeltak.

Med industriarkitekturen följde också ofta an
vändning av de modernaste byggnadsmetoderna 
och materialen. För att uppfylla de rationella och 
tekniska målen uppfördes eller ombyggdes pro- 
duktionsbyggnaderna allt eftersom med t. ex. 
gjutjärn, stål, cement, armerad betong. På detta 
sätt kom många industribyggnader att konstruk- 
tionstekniskt tillhöra de mest avancerade bygg
nadstyperna för sin period. Parallellt byggdes 
dock förvånansvärt många fabriker helt eller del
vis med traditionella byggnadstekniska lösningar 
och traditionellt material.

Den moderna arkitektur som utvecklades uti
från industrialismen var beroende av och samti
digt en följd av den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen som ägde rum främst mellan 1750 
och 1850. För industrialismen och industriarki
tekturen blev framför allt utvecklingen av järn
teknikerna avgörande. Övergången till ångkraft 
och utbyggnaden av järnvägar medförde också 
ett nytt etableringsmonster för industrin. Från att
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l'Ateriör av Mimktells verkstad pa IH.'tO-lnlet.

Munktells verkstäder i Eskilstuna med bebyggelse från 1820-talet. Ännu är byggnadernas karaktär mycket traditio
nell beträffande uppställning, konstruktion, form och volym. (Ur Svensk Industri i ord och bild.)

ha varit beroende av hamnar, städer eller vatten
kraft sökte sig många av de nya företagen till 
landsbygden. Fabrikerna anslöts till järnvägen 
som fick en avgörande roll för transporterna av 
råvaror och slutprodukter.

Landsbygdsindustrier blev ofta samhällsbildan
de och patriarkaliskt präglade. Länge var också 
dessa industrier baserade på framställning av 
halvfabrikat från råvaror som förekom på plat
sen. Därefter skickades vanligen produkterna till 
städer för vidare förädling i stadsfabrikerna. Det
ta var även det traditionella mönstret inom bet
sockerindustrin.

I Sverige, där industrialismen inträffade senare 
än på kontinenten, är det först och främst under 
andra hälften av 1800-talet som en särskild in
dustriarkitektur etablerar sig. Det stora genom
brottet för den svenska industrin sker mellan 
1890 och 1900, under perioden ökar antalet fa
briker från 3 251 till 10 549! Det är också under 
samma period som de flesta sockerfabrikerna till
kommer.

Parallellt med tekniska lösningar utvecklar 
byggnaderna ett formspråk och en arkitektonisk 
utformning som varierar beroende på funktion 
och läge. Framför allt med 1870-talets goda kon
junktur främjades etablering av nya och moderna 
industrier. Under perioden kom byggnadernas ut- 
vändiga karaktär att präglas av den stildomine- 
rande historicism, där »nystilarna» behandlades 
fritt. Det uppstod därför ofta, framför allt i stä
derna, fantasifulla korsningar av moderna bygg
nadstekniker iklädda gamla dekorativa lösningar.

Packhuset från 1827 i S:ta Katarinas hamnområde i 
London är ett tidigt exempel på det moderna kon
struktionssystem som därefter blev allmänt förekom
mande i industriella byggnader. Byggnaden är traditio
nell i sin uppställning men uppförd med nya konstruk
tionslösningar och nya material. Den inre konstruktio
nen består av ett pelar-b alksy stem med gjut järnskolon
ner som bär primära träbjälkar, vilka i sin tur bär 
golvbjälklag och golv av trä. Vindsvåningens pelarsys- 
tem och taklag är däremot uppförda helt av timmer. 
(Ur B. Lemoine.)
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Samling av industribyggnader vid Holmens bruk i Norrköping. Längs Motala ström koncentrerades tidigt en mängd 
industrier som var beroende bl. a. av vattenkraften och goda kommunikationer. (Ur Sveriges Industriella Etablisse
menter.)

På landsbygden blev dock de dekorativa uttryck
en mera anspråkslösa och den renodlade funk- 
tionsutformningen påtagligare.

Mönstergivande för industriarkitektur, här 
som på kontinenten, blev textilindustrin inom 
vilken produktionstekniska nyheter och nya 
byggnadstyper först tillämpades. Textilindustrin 
blev den första industrigren som skapade en spe
cifik form för fabrikshallen. Från och med 1830- 
talet blev den också den första storindustrin i 
egentlig mening. Med textilfabriken som förebild 
utvecklades eller anpassades fabriksbyggnaderna 
för olika näringsgrenar. Så småningom framträd
de speciella byggnadstyper inom varje industri
gren.

Även om byggnadstekniska innovationer in
troducerades tidigt inom industriarkitekturen 
kvarstod eller blandades ofta traditionella kon
struktionslösningar parallellt med de nya tekni
kerna långt in på 1900-talet. Förklaringen är

huvudsakligen av ekonomisk natur. Nya material 
och nya tekniker var dyrbara och inte förrän ef
fektiva framställningsmetoder möjliggjorde billi
gare byggnadsmaterial, uppträder dessa i större 
skala.

Fabriksbyggnader tillkom sällan som isolerade 
eller enskilda företeelser. De blev vanligtvis delar 
av större anläggningar som omfattade ett flertal 
tekniska och funktionsbestämda byggnader, kom
munikationssystem (vägar, järnvägar, hamnar) 
samt ofta även bostäder. Då storindustrier anla- 
des på landsbygden uppstod oftast starkt speciali
serade produktionssamhällen, i England kallade 
»company towns». I andra fall ingick fabrikerna i 
större koncentrationer av industribyggnader med 
liknande, kompletterande eller skilda produktio
ner som av olika skäl, kraftkälla, råmaterial, 
kommunikationsnät, arbetskraft etc., samlades 
inom vissa områden.

Den tidiga sockerproduktionen och sockerfab-
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Del av ritningen till Carnegies vakuumpannor som introducerades 1838 och för vilka företaget erhöll patent och en
samrätt i tio ar. Pannorna importerades från England, bl. a. från firman Pontifex & Wood. (Ur Bodman & Reuter- 
skiöld.)

rikationen i Europa var av mycket blygsam om
fattning. Sockerrörsodling förekom i Spanien 
och på Sicilien redan på 700- och 800-talen och 
raffinaderier fanns i Venedig på 1400-talet. Men 
den europeiska sockertillverkningen blev huvud
sakligen baserad på hantverksmässiga och empi
riska metoder för raffinering av importerat rå
socker. Dessa ålderdomliga fabriker var till sin 
byggnadstyp små och mycket konventionella, 
även om det invändigt tillämpades särskilda tek
niska lösningar. Inte så sällan var verksamheten 
förlagd till befintliga byggnader, ursprungligen 
byggda för andra ändamål. Det är först på 1800- 
talet med övergången till framställning av rå
socker från sockerbetor som villkoren förändra
des.

Etableringen och utvecklingen av sockerindus
trin skall ställas i förhållande till andra industri
grenars utveckling. Förändringarna inom varje 
industri var beroende av vetenskapliga och tek

niska tillämpningar som samtidigt infördes inom 
andra näringsgrenar. Av den anledningen utveck
lades de flesta industrier på kontinenten liksom 
här i Sverige parallellt med varandra och efter be
stämda mönster. Betsockerindustrin tillhör de 
processkemiska industrier som utvecklades i nor
ra Europa, under första hälften av 1800-talet, 
och infördes till Sverige i mindre skala under 
samma period. Dess utveckling var beroende av 
de vetenskapliga framstegen inom ångteknologin 
och den organiska kemin. Parallellt med socker
industrin utvecklades andra processindustrier ba
serade på samma vetenskap och teknologi, t. ex. 
bryggerier och pappersmassafabriker.

De flesta svenska industrigrenar under 1800- 
talet hämtade sina förebilder, tekniker, maskiner, 
expertis och till och med arkitektoniska principer 
och byggnadsmaterial från England. Men för 
sockernäringen och livsmedelsindustrin m. fl., 
blev det tyska inflytandet helt dominerande.
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Industrialismen och den bygg- 
nadstekniska utvecklingen

Den vetenskapliga utvecklingen ledde fram till 
helt nya fabrikations- och framställningsmetoder 
och även till mängder av nya produkter. Samti
digt medförde den merkantila utvecklingen, 
starkt förändrade produktionsvillkor för den nya 
industrin. Dessa nya förutsättningar skapade be
hov bl. a. av specialanpassade lokaler och bygg
nader. För att svara mot de nya teknologiska och 
produktionsmässiga kraven skapades därför nya 
typer av arbetslokaler.

Nya tekniska byggnader och nya tillverknings
metoder krävde i sin tur nya material och nya 
byggnadstekniska lösningar som själva var en 
följd av den vetenskapliga och tekniska utveck
lingen. Industriarkitektur präglas starkt av denna 
kedjeutveckling. För att underlätta förståelsen av 
den byggnadstekniska utvecklingen redovisas ett 
historiskt och kronologiskt urval av händelser 
som varit av betydelse för fabriksanläggningarna 
och dess konstruktion.

Den första byggnaden som motsvarade de nya 
produktionskraven och förenade nya konstruk
tionslösningar blev Thomas Cotchetts silkesspin- 
neri i Derby från 1702. Fabriken, som hade tre 
våningar och samlade hela produktionen inom 
samma byggnad, framstår som förebild för fa
briksarkitekturen.

Ångmaskinen som oftast framstår som indus
trialismens symbol uppfanns i England av Tho
mas Newcomen i början på 1700-talet. Tillsam
mans med Matthew Boulton vidareutvecklade Ja
mes Watt maskinens rörelsemekanism till rote
rande axlar 1782. Denna typ av ångmaskin, som 
möjliggjorde banddriften, installerades först i ett 
väveri 1790.

Till Sverige importerades den första ångmaski
nen från England 1804 och installerades i Fresks 
klädesfabrik i Stockholm. Svenska ångmaskiner 
började tillverkas 1807 av Samuel Owen vid 
Bergsunds mekaniska verkstad. Den första sock
erfabrik som fick ångmaskin, under 1810-talet, 
är troligen det Lorentska bruket i Göteborg (Car
negie).

Ångtekniken utvecklades vidare för använd-

En ovanlig typ av ångmaskin, s. k. balansångmaskin, installerades i Kävlinge vid brukets tillkomst 1891. (SSA.)
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Pelar-balksystem från 1850 i Strömsbro textilfabrik utanför Gävle. Gjutjärnspelare bär primära träbjälkar som i sin 
tur direkt bär brädgolvet. (Ur M. Nisser 1979.)

ning i värmeprocesser från och med 1830-talet 
och därefter i nya driftsystem med ångturbiner.

Gjutjärn började tillverkas i England redan vid 
slutet på 1700-talet. Materialet var billigare att 
framställa än traditionellt smitt järn men var 
skört och mjuknade lätt vid eldsvådor.

Den första gj utjärnskonstruktionen skapades 
1792, av ingenjör William Srutt, för en fabriks
byggnad i Derby & Belper norr om Birmingham. 
Tekniken förbättrades också genom tillverkning
en av ihåliga kolonner som blev lättare och star
kare. Även bågar, balkar och dekorativa element 
tillverkades av gjutjärn. Gj utj ärnskomponenterna 
blev viktiga element för fabrikernas rationella pe- 
lar-balkkonstruktioner. Med tiden blev kolonner
na allt elegantare. De kunde t. o. m. efterbilda 
klassiska element och användes inte så sällan i 
dekorativa uppställningar, särskilt i offentliga 
byggnadsverk.

I Sverige började man importera gjutjärnsko- 
lonnerpå 1850-talet.

År 1844 etableras Bolinders Verkstäder i

Stockholm och företaget blev en av de stora leve
rantörerna av utrustning till industrin. Tillverk
ningen kom att omfatta ångmaskiner, trappräck
en, spiraltrappor och kolonner av gjutjärn m. m.

Den nya fabriksteknologin visade sig medföra 
stora brandfaror. Efter upprepade katastrofer 
gjordes, byggnadstekniskt, stora ansträngningar 
för att minska riskerna och skapa säkrare bygg
nader. På detta sätt tillkom s. k. eldbeständig 
stomme (fireproof construction). Den första fa
briken av den typen, med järnstomme, blev lin
spinneriet i Shrewsbury 1796-97 (England) som 
ritades av Charles Bagen. För ändamålet utveck
lades därefter ett särskilt byggnadssystem med 
järnelement. Den första järnkonstruktionen med 
pelar-balksystem skapades 1801 av James Watt 
och Matthew Boulton för Philip & Lee's fabrik i 
Salford utanför Manchester. James Watt som ut
vecklade ångmaskinen ägnade sig också åt typut
formningar av fabriker.

1809 byggdes den första kupolen med järnske
lett vid Halle au blé i Paris. Bakom denna nya
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byggnadsteknik fanns arkitekten F. J. Belanger 
och ingenjören F. Brunet. Därefter utvecklades 
nya typer av industribyggnader och tekniska 
byggnader med konstruktioner baserade på sam
ma princip.

Korrugerad plåt, med den äldre benämningen 
vågplåt, användes för första gången 1833 i 
Frankrike som takmaterial på gasverket vid Ly- 
on-Perrache. Det berömda båthuset från 1858 i 
Sheerness (England), uppfört med pelar-balksys- 
tem, har ytterväggar av korrugerad plåt. Tekni
ken fick dock ingen betydande uppföljning 
förrän på 1900-talet.

Den första svenska stora bomullsfabriken med 
pelar-balksystem och gjutjärnskolonner byggdes i 
Gävle 1849-51. Byggnaden var ritad av de brit
tiska konstruktörerna William Owen och S. W. 
Fraser. Fabriken hade ett enkelt pelar-balksystem 
utan sekundära balkar. De primära balkar av trä, 
som direkt bar trägolvet, vilade på gjutjärnsko- 
lonner.

Pelar-balksystemet utvecklades vidare på 1850- 
talet till renodlade j ärnskelettkonstruktioner. Tek
niken tillämpades till en början främst på maga
sin och varuhus. Ett tidigt exempel är Jamaica 
Street Warehouse från 1855 i Glasgow. Skelett-

Till de nya fabriksbyggnaderna från 1896 i Arlöv an
vändes huvudsakligen pelare av valsade järnprofiler, 
förenade med nitar men också med muttrar och bultar. 
(Foto författaren.)

byggnadstekniken fick stor spridning i USA under 
1870-80-talen. Byggnaderna uppfördes där med 
hela den bärande stommen av stålbalkar och med 
påhängda fasader s. k. certain-wall.

Gasbelysning prövades i mindre skala på konti
nenten redan på 1810-talet. Tekniken infördes i 
större skala i Sverige med gasverken i Göteborg 
(1846), Norrköping (1851) och Stockholm 
(1853). Så småningom introducerades tekniken 
också inom industrin för såväl inomhus- som ut- 
omhusbelysning. För ändamålet utrustades vissa 
företag, som sockerbruket i Arlöv, med eget gas
verk.

Elektrisk ström började användas under 1840- 
talet, först i blygsam omfattning för belysningen, 
senare som starkström för driften av elmotorer. 
Det är på 1910-talet som högspänningstekniken 
tillkommer.

Inom järnindustrin införs på 1850-talet den 
s. k. bessemermetoden för ståltillverkning. Tidi
gare fanns enbart smides- och gjutjärn. Bessemer
metoden gjorde stålframställningen kommersiellt 
lönsam. Från och med 1860-talet övergår man 
därför successivt, från äldre konstruktionsdelar 
av smitt järn och gjutjärn, till valsade profiljärn 
och järnbalkar sammansatta genom bukning och 
nitning. Gjutjärnet överlever dock ytterligare en 
tid som material i kolonnerna även om nya ko
lonntyper av uppsatta valsade profiler finns pa
rallellt.

Cementindustrin etablerades i Sverige 1872 ge
nom anläggandet av Lommafabriken som bygg
des av Skånska Cement AB. Tillverkningen över
fördes från och med 1890 till Limhamn. Före ce
mentens intåg var kalkbruk det traditionella bin
demedlet.

Den svenska tegelindustrin övergick från hant
verksmässiga tekniker och periodiska ugnar till 
industriell tillverkning på 1870-talet. Detta sam
manfaller med genombrottet för tegelarkitektur i 
städer och för fabriksbyggandet. Det är framför 
allt genom införandet av tegelpressar samt efter 
1872 av ringugnar för kontinuerlig bränning, 
som tegelbruken kan omvandlas för masstillverk
ning av tegelstenar.

Det är kring sekelskiftet 1900 som tekniken 
med armerad betong börjar införas i Sverige. Den 
första byggnaden med denna revolutionerande 
teknik byggdes 1895 av Franęois Hennebique i 
Tourcoing (Frankrike) som textilfabrik. Tekniken 
prövades i Sverige redan två år senare, 1897 i 
Norrköping, även där för en textilfabrik. Bland 
de första svenska byggnader med bärande stom
me av armerad betong finns Separators monte
ringslänga i Stockholm från 1901-02 och Stock
holms slakthus från 1906-12.
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Den industriella tillverkningen av 
murtegel möjliggjordes på 1870-talet 
av effektiva bränningsugnar som var 
anpassade till massproduktionens 
behov.

Sektionsritningar av ringugn, s. k. 
Hoffmans ringugn. Den första ring
ugnen byggdes 1872 i Lomma efter 
ett tysk patent från 1853. (Ur Upp
finningar, del III.)

Principritningar till armerade be
tongkonstruktioner ur Hennebiques 
första svenska patent. (Ur Hell
ström.)

Stickbågiga valv introducerades redan under 
sena delen av 1700-talet i vissa engelska fabriker, 
där de uppfördes med lätt eller ihåligt tegel. Ge
nom införseln av relativt billiga stålbalkar från 
1800-talets mitt, gavs konstruktionen nya förut
sättningar. Stickvalvet blev under 1900-talets för
sta decennier den vanligaste konstruktionslös
ningen för tak och golv i fabriksbyggnaderna. 
Valven är uppförda i förening med I-balkar av 
stål som bildar vederlag. Balkarna är uppsatta

med 1-2 m avstånd från varandra. I de äldsta 
konstruktionerna utfördes först valvslagningen 
med ihåligt eller poröst tegel som fyllning, även 
vanligt murtegel förekommer. Med cementens in
träde vid slutet på 1800-talet ersattes teglet med 
gjuten betong som vanligen användes oarmerad. 
Valvens övre del fylldes med bruk som utgjorde 
underlaget för en eventuell golvbeklädnad av 
klinkerplattor. I ett senare skede kunde golvytan 
även utföras som cementgolv.
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Principritningar för stickvalv av tegel och betong. Mel
lan tätt uppställda I-balkar av stål, vanligen med 1,2 
meters centrumavstånd, slogs små valv av tegel. Från 
och med 1890-talet ersätts teglet oftast av oarmerad 
gjuten betong. (Ur Hansson & Johannesson.)

I början på 1930-talet infördes gasbetong (lätt 
betongsten). Materialet förekom i olika kvalitéer 
och utföranden. Det kom till användning i indus
tribyggnader och vid sockerbruken i takkonstruk
tioner och i murverk som murstenar, armerade 
balkar och självbärande takplattor.

En för industribyggnader karakteristisk »fön
stertyp» utvecklades under 1900-talets första 
hälft. Det är det s. k. kepplerglasfönstret som be
står av gjutna fyrkantiga glasstenar direkt mura
de i fönsteröppningar eller ljusintag i tak eller 
golv. Även befintliga fönsterbågar ersattes i 
många fall med kepplerglas.

Industrialism och romantik
I Sverige framträder industrialismens romantik 
redan i Linnés skildringar över fabriksanlägg
ningar. Där blandas estetiska värderingar och ve
tenskaplig beundran som i exempelvis hans be
skrivning över sockerbruket Gripen i Norrkö
ping.

Med industrialismens inträde följde också en 
kraftig uppvärdering av arbetet, produktionen 
och fabriken. Produktionsansläggningar kom att 
framstå som överordnade det mesta och som det 
väsentligaste kring vilket samhället i övrigt orga
niserade sig. Fabriksbyggnaden blev symbol för 
dessa nya värderingar. I dess arkitektur kom t. ex. 
nygotik att framträda som symbol för det andliga 
och nyrenässans associerades till fursteväldet i ny 
skepnad av kapitalistiska krafter.

I litteraturen och konsten avspeglas också des
sa nya strömningar. Ett stort antal nya tekniska 
tidskrifter utkommer och skildrar extatiskt män
nen, maskinerna, processerna och byggnaderna. 
De flesta av dessa tidskrifter och tidningar ville 
också vara illustrerande och tog till avbildningar 
för att stärka dessa respektfulla och beundrande 
beskrivningar.

AKTIEBOLAGET PÅHLMAN & C O. GÖTEBORG

Omslagsbild från tidskriften »Svensk industri i ord och 
bild» från 1910-talet. Tidskriften var en marknadsfö
rande tidning för företag och företagare. På omslaget 
träder dock industrin fram i form av en starkt idealise
rande bild med arbetaren som central gestalt, iklädd 
gudomliga attribut under oemotståndliga rökmoln ... 
En följd av arbetarrörelsens frammarschi (Ur Svensk 
industri i ord och bild.)

Det mest karakteristiska uttrycket för denna 
inställning är att finna i Sveriges Industriella Eta
blissementer, ett verk från 1870-talet. Där presen
teras landets industrianläggningar i litografiska 
bilder och i texter med samma stolthet som slott 
och herrgårdar, med vilka de inte så sällan jäm
förs. Det är samma tendens som i Linnés beskriv
ningar vid 1700-talets mitt eller i Ny Illustrerad 
Tidnings artiklar ett sekel senare.

De nya industriella miljöerna fångar allmänhe
tens och konstnärernas intresse. Fabrikörer, kapi
talister och ingenjörer blir de nya hjältarna. Över 
det hela läggs dessutom en doft av patriarkat med 
beskrivningar och redogörelser över miljöer, arbe
tarbostäder, sjuk- och pensionskassor samt bola
gens övriga »filantropiska» insatser. Fabrikerna 
överträffade med sin »skönhet och storlek» tradi
tionella kulturminnen medan de flitiga arbetarnas 
bo låg i skorstenarnas skugga.

I detta sammanhang drog även sockerindustrin 
till sig uppmärksamhet. Hemligheterna bakom 
den förut så exklusiva söta smaken som nu med 
industriella metoder skulle vulgariseras, skildra
des i ett ångmoln av kokande grytor och kladdig 
sirap.
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Om »Gripen»
»19 maj 1741. Denna dagen blevo vi kvar i 
Norrköping till att bese staden och manufacturer- 
ne, . . .

Vi gingo ut för middagen att se rådman Lind
stedts vackra sockerbruk. Själva buset presentera
de ett palais av fem våningar eller åtta etager. Ut
ur den översta sågo vi med största nöje hela sta
den och dess härligheter, . . .

Här kokades det rå, grova, pulvertiserta sock
ret med vatten, uppspäddes med kalkvatten, blan
dades med oxblod eller äggevita, skummades, 
slogs i formor, som voro till skapnad av en om
vänd conus med genomborrad spits. Här utur 
rann en syrup neder uti en understående flaska. 
Detta itererades, och en vit, våt, fransk lera såsom 
en deg blev täcklock över sockret i dessa formor.»
Ur Linnés Öländska resa, 1741.

Om »Tanto»
»Den i sitt slag största uti Sverige och en av de 
största och vackraste i Europa, är belägen på 
Stockholms södra periferi vid Årstaviken, i hvars 
klara väg den speglar sina resliga murar och sin 
jätteskorsten.»

»Hvad det arkitektoniska i byggnaden beträf
far, så röjer den lika mycken smak som soliditet, 
och anblicken af det hela från sjösidan är särdeles 
storartad och imponerande. Vanligtvis är det 
blott furstliga palatser med deras ballustrerade 
taklister eller götiska fönster och torn man beun
drar; men ett vida angenämare intryck göra på 
oss dessa industriers nakna murar, som tala till 
oss om idoghet och flit, istället för om veklighet 
och flärd. Den svarta stenkolsröken, som ur en 
sådan der jätteskorsten hvirflar upp mot skyn, 
har mången gång tillfredställt oss vida mer än 
dessa stolta torn och guldene kupoler, som endast 
synas vara till för att gagnlöst prunka i solen.»
Ur Ny Illustrerad Tidning, 1857.

Om »Jordberga»
»Vildgässen kom till ett ställe, där det stod några 
stora, tunga byggnader med höga skorstenar och 
runt omkring dessa en mängd mindre hus. Detta 
är Jordberga sockerbruk, ropade tupparna. Detta 
är Jordberga sockerbruk...»
Ur Nils Holgerssons resa, 1906.

Med spridningen av fotografin blev fabrikerna även ett vanligt vykortsmotiv. Byggnaderna presenterades ofta ur för
delaktiga vinklar i all sin mäktighet. Inte så sällan retuscherades bilderna och bolmande rök från skorstenarna lades 
ofta till vid behov. Ängelholms råsockerbruk byggdes 1892 och avbildades på ett vykort med en romantisk beskär- 
ning av bilden. (Ur Ängelholm, en hembygdsbok.)
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2. Sockerindustrin i Sverige

Tillkomst och utveckling
Tillkomsten och utvecklingen av sockerindustrin 
var beroende av ett antal förutsättningar som i 
viss mån gällde även för andra industrier. Dessa 
förutsättningar inträdde kronologiskt och kom 
att styra utvecklingen inom sockernäringen. Sche
matiskt och förenklat var förutsättningarna: en 
stigande sockerkonsumtion; utvecklingen mellan 
1750 och 1830 av ångmaskinen; utvecklingen 
mellan 1830 och 1870 av ångenergin samt av de 
fysikaliska och tekniska processerna; införandet 
från 1830-talet av sockerbetsodlingen; tillkom
sten av järnvägen från 1800-talets mitt samt 
övergången till elektrisk energi mellan 1880 och 
1920.

Innan sockerbetsodlingen introducerades i Sve
rige på 1830-talet fanns i stort sett enbart hant
verksmässiga raffinaderier för förädling av im
porterat råsocker. Det första företaget startades i 
Stockholm 1647 av två holländare som fick privi
legier för sockerframställning. Några andra an
läggningar tillkom under 1600-talet, men kon
kurrensen från importerat raffinerat socker tving
ade fram deras nedläggning. Inte förrän på 1730- 
talet började man bygga nya raffinaderier igen 
(1741 fanns nio raffinaderier i landet), samtidigt 
förbjöds all import av raffinerat socker, och vid 
slutet av århundradet fanns därför ett tjugotal 
sockerbruk av vilka ett tiotal låg i Stockholm. 
Det mest kända är Tanto sockerbruk, där det för
sta raffinaderiet grundades 1760. Dessa anlägg
ningar förblev små, på gränsen till hantverk, den 
svenska sockerkonsumtionen var ännu mycket 
låg.

Från år 1790 avskaffades skråtvånget för sock
erförädling som därmed blev den första fria nä
ringen i Sverige. Samtidigt stärktes de protektio
nistiska åtgärderna. Importförbudet för raffinerat 
socker kom att gälla fram till 1849 vilket särskilt 
gynnade utvecklingen av raffinaderierna medan 
råsockertillverkningen, i konkurrens med ut
ländskt producerat rörsocker, förblev olönsam.

Sockerbetsodlingar med tillhörande industrier

tillkom först i Tyskland och sedan i Frankrike i 
början på 1800-talet. Dessa fick snabbt betydelse, 
när Napoleons kontinentalspärr främjade utveck
lingen av den inhemska betsockerindustrin med
an importen av utländskt råsocker hindrades. De 
är först under 1830-talet som man försökte infö
ra betsockertillverkning i Sverige. Under denna 
period startades fem företag men enbart ett, i 
Landskrona, överlevde de första svenska stegen 
mot industriell framställning av betsocker. Sock
erraffinaderiet och råsockerbruket i Landskrona, 
som startades 1838, kom därmed att bli grunden 
för den svenska sockerindustrin.

Under 1850-talet gjordes nya försök att i Sveri
ge införa sockerbetsodlingar. Lantbruksakademi
en i samarbete med Flushållningssällskapet ge
nomförde provodlingar i skilda delar av landet 
med gott resultat. Dessa organisationer gjorde se
dan stora insatser för att främja odlingen och 
spridningen av sockerbetan i det svenska jordbru
ket.

På initiativ av F. H. Kockum i Malmö bildades 
1853 Skånska Sockerfabriksaktiebolaget. Bolaget 
övertog fabriksanläggningen i Landskrona samt 
Säbyholms säteri där man i egen regi bedrev bet- 
odling. Från mönstergården Säbyholm utgick ett 
omfattande upplysningsarbete avsett att engagera 
de skånska lantbrukarna i odlingen av sockerbe
tan.

Landskronafabriken förblev länge det enda rå
sockerbruket i landet. Först omkring 1870 till
kom konkurrerande företag. Dessa främjades av 
fördelaktiga statliga beslut som gav betsockerin
dustrin skattefrihet i fyra år. Sex nya fabriker till
kom under kort tid: vid Inedal i Stockholm, i 
Vadstena, i Ljung nära Linköping, i Halmstad, i 
Öja nära Ystad samt i Arlöv tillsammans med ett 
raffinaderi. De flesta fabrikerna tillkom på initia
tiv av storgodsägare eller etablerade raffinadörer. 
Utom Arlövbruket som tillhörde Malmö Socker- 
fabriksaktiebolag, blev de nya företagen än en 
gång kortlivade. Fabriken i Ljung till exempel la
des ned efter bara en kampanj och utrustningen 
återfördes till Tyskland. Ruinen efter denna fa-
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Karta över sockerindustrins lokalisering

Ängelholm 13 Klågerup 25 Roma
Hasslarp 14 Svedala 26 Stockholm
Helsingborg 15 Hököpinge 27 Norrköping
Säbyholm 16 Trelleborg 28 Linköping
Landskrona 17 Jordberga 29 Lidköping
Teckomatorp 18 Skivarp 30 Göteborg
Kävlinge 19 Ystad 31 Genevad
Arlöv 20 Köpingebro 32 Malmö
Eslöv 21 Gärsnäs 33 Vadstena
Örtofta 22 Karpalund 34 Ljung
Lund 23 Karlshamn 35 Halmstad
Staffanstorp 24 Mörbylånga 36 Mölndal

37 Kalmar
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Sockertillverkningen var hantverksmässig från 1600 ta
let fram till början av 1800-talet men krävde redan 
specialutrustning och särskilda byggnader. Bilderna vi
sar en del av sockertillverkningen under 1700-talets 
andra hälft. (Ur D’Alemberts & Diderots encyclope
dic.)

å

Skånska Soekevfalinks-Aklie-llolagels Till verkningar.

I Riksgälds Sedlar pr % Sk. rist

Fin ltiilfiiiad .... i 10 ii 13 ® toppar. . . 26 „ :
Fin Slur Melis, Prima. . , i 10 ii It % ■■■ 25 9
Fin Stor Melis, Secunda. . i 10 il 14 TT, ”... 25 6
Fin Melis .... i 4 Tt, ”... 25 6
* Melis..................... i 4 % ”... 25 i
(iiliarv liiimp................. i 25 ii 30 Tb ”... 25 6
Fin ord. die ..................... i 25 ii 30 % ”... 25 „ i
Fint Kak-Socker .... 26 6
Ord. d:o ... 26
linlt handi-Sorker .... 27 99

Brunt d:o .... 26 „
Ilvitf Kross-Socker . , . 24 6
(•nit Bastard..................... 20 6
Sirap .................................. 14

i\ B Minsta qiiantitcteii som säljes af Ii varje sort Topp- 
eller Kaksocker är 100 ffi.
Alla kärl betalas särskililt.

Landskrona d. 16 December 1856.

Pa Bolagets vägnar 

Disponent-Direktör.

Priskurant från Skånska Sockerfabriksaktiebolaget, bil
dat 1853 i Landskrona. Stadens äldre anläggningar ha
de i det nya bolagets regi genomgått en genomgripande 
utvidgning och modernisering och omvandlats till ett 
kombinerat betbruk och raffinaderi. (SSA.)

brik står ännu kvar nära Göta kanal som en sym
bol över betsockerindustrins etableringsförsök.

Orsakerna till dessa misslyckanden är flera. 
Dåtidens industrier saknade en bärande struktur: 
det nödvändiga samspelet mellan jordbrukarna, 
råsockerfabriken och raffinaderiet. Sockerbetsod
lingarna var för begränsade och sockerbetans 
kvalitet för låg, dessutom var tekniken samt erfa
renheterna av råsockertillverkning dåliga. Inte så 
sällan var också det investerade kapitalet för litet. 
När Landskronaanläggningen brann 1875, åter- 
uppfördes därför enbart raffinaderiet. Arlöv var 
nu landets enda återstående råsockerbruk.

Några år senare skapade spannmålskrisen sto
ra problem för jordbruket. Detta och införandet 
av tullskydd för råsockret främjade åter socker
betsodlingen. I raskt takt byggdes nya och mo
derna råsockerbruk bl. a. i Säbyholm 1883, i

Staffanstorp 1885 och i Trelleborg 1887. Nu ha
de den svenska betsockerindustrin fått en stomme 
och landet skulle snart bli självförsörjande ifråga 
om råsocker.

För att stärka utvecklingen införde staten skat
telindring för nya fabriker som anlades på ett av
stånd om minst 30 km från befintliga anläggning
ar. Åren 1890-92 tillkom därför sex nya fabriker: 
Helsingborg, Örtofta, Jordberga, Kävlinge, Äng
elholm och Hököpinge. Under 1894 anlades yt
terligare flera nya företag: Karpalund, Svedala, 
Köpingebro samt Roma på Gotland. Den skån
ska etableringen blev därmed dominerande.

Sockerindustrin var kring sekelskiftet bland de 
sju största industrigrenarna i Sverige tillsammans 
med sågverk, kvarnar, stålindustri, mekaniska 
verkstäder, väverier och trämassafabriker. Till
verkningsvärdet var högt och produktionsbelop-
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Säbybolms gods, där Skånska Sockerfabriksaktiebolaget på 1850-talet startade en mönsteranläggning, inriktad på 
odling av sockerbetor i stor skala. Bilden är från 1940-talet. (SSA.)

Ruinen efter betsockerfabriken i Ljung vid Göta kanal illustrerar betsockerindustrins första etableringsförsök i Sveri
ge. Fabriken som byggdes 1873 lades ned redan efter ett år. (Foto D. Lundgren 1933. Östergötlands Länsmuseum.)
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pet per fabrik var det högsta i hela landet. Från 
och med 1890-talet blev betsockerproduktionen 
så omfattande att sockerimporten praktisk taget 
upphörde. Importen återupptogs dock på 1920- 
talet då fallande priser på världsmarknaden gjor
de betodlingen olönsam i Sverige.

Det stora antalet företag skapade nu nya pro
blem inte minst beträffande överproduktion. In
för den splittrande konkurrensen tvingades de 
flesta fabriker att 1907 gå samman i ett socker
konsortium. För ändamålet bildades ett gemen
samt bolag, Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, 
som så småningom övertog samtliga svenska 
sockerbolag.

Några år senare, 1915, fanns i Sverige ännu ett 
stort antal fabriker: tio raffinaderier och tjugoen 
råsockerbruk. Efter första världskriget tog ut
vecklingen av sockerindustrin i Europa fart. Det
ta ledde bl. a. till förbättringar av sockertillverk
ningstekniken och möjliggjorde en effektivisering 
av produktionen. En statlig reglering av betpriset, 
som bl. a. medförde att Sverige kunde bli själv
försörjande ifråga om socker, infördes 1932.

Sammanslagningen av sockerbolagen gav möj
lighet till omfattande rationaliseringar. Antalet 
anläggningar för sockerproduktion var 1933, 
trots redan genomförda nedläggningar, fortfaran
de stort: tre raffinaderier, två kombinerade fabri
ker, arton råsockerbruk och fyra saftstationer. 
Den första rationaliseringsfasen av produktionen 
hade således först och främst berört raffinaderier
na.

Under andra världskriget utvecklade man nya 
verksamhetsområden i anslutning till själva sock
erproduktionen. Tillverkningen av djurfoderpro- 
dukter som t. ex. betfor, en foderblandning av bet- 
massa och melass som torkades, blev betydande. 
Även cellfortillverkning, ett djurfoder som fram
ställdes av fibrer från massaindustrin med tillsats 
av melass, tillkom också under denna period.

Från och med slutet av 1940-talet kom socker
industrin att präglas av Sockerbolagets vidare 
strukturrationalisering. Man inriktade sig på en 
utbyggnad av kapaciteten vid valda fabriker, pa
rallellt med deras omställning till strösockerbruk, 
medan andra fabriker avvecklades. Samtidigt

Aktiebrev från bildandet av Svenska Sockerfabriksak
tiebolaget 1907. (SSA.)

Reklametikett från 1897 för Lyckåkers Sockerföräd
lings Aktiebolags (senare Hasslarp) raffinadprodukter. 
Mytologins och heraldikens symbolik var hjälpmedel i 
marknadsföringen. (SSA.J

Hkttebref

m

Serien 
I2:o 14187

Ii
BöCKeßraßRiks *5 

HKCießOLHGecJl
™ä^W-'?R'err DireRtör C. Tranchell, bands^roncT'

fil i«» t;
► Kron ggCtt Hundra Kronor

ijhijjijj; _
■° |-||| päjifetalt beloppet för en (t l aktie Serien 6 i Svenska Sockerfabriks Aktie
5" s üi iüs^ttoUqet.varder qenom detta aktiebref tillförsäkrad motsvarande andel i il6e'88.jgS:-

■t3$|i||y|^a9ct med de rättigheter, som i gällande bolagsordning bestämmas.

Stockholm i Oktober 1907. 

för Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget:
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Betodlingar krävde mycket skötsel - här sommararbete med betgallring på betfälten. (SSA.)

övergick man till fler och fler kontinuerliga pro
cesser och en ökad automatisering. Produktionen 
av biprodukter och särskilt foder utökades också, 
vilket gav bättre förutsättningar för kontinuerlig 
drift vid de kvarstående bruken.

I Sverige har utvecklingen av sockerbruken 
gått mot en differentierad tillverkning med speci
aliserade enheter: strösockerbruk, råsockerbruk 
och raffinaderi. Samma modell tillämpas i Frank
rike och Storbritannien medan man i länder som 
Danmark, Holland och Österrike har koncentre
rat all tillverkning, inklusive raffinering, till bet- 
bruken.

Sockerbetsodlingen
År 1747 lyckades den tyske kemisten Marggraf 
framställa socker ur den vita schlesiska betan, 
men någon praktisk tillämpning fick inte denna 
teknik då. Under senare delen av 1700-talet in
ledde en av hans elever, Achard, en vidareutveck
ling av tekniken och ett första betsockerbruk an
lädes 1802, i experimentellt syfte, i Schlesien.

Följden blev att under 1800-talets första decen
nier började man odla sockerbetor i större om
fattning i norra Europa, först i Tyskland och se

dan i Frankrike som snabbt tog ledningen. Dess
förinnan grundades sockerproduktionen på im
porterat råsocker som framställdes främst från 
sockerrör. Napoleon beordrade stödinsatser till 
betsockertillverkningen och 1813 fanns i Frankri
ke inte mindre än 334 betsockerbruk.

Betans sockerhalt förblev låg och behandlings
metoderna primitiva. Med tiden utvecklades dock 
processtekniken, lämpligare odlings- och skörde- 
metoder gav dessutom större avkastning och hö
gre sockerhalt.

Från 1830-talet introducerades och spreds 
sockerbetsodlingar i Sverige genom kraftiga insat
ser av Lantbruksakademien och Hushållningssäll
skapet. Utvecklingen gick långsamt och det var 
inte förrän på 1860-talet som odlingen fick en 
märkbar omfattning. Den allvarliga spannmåls- 
krisen, med fallande priser på 1870-talet, motive
rade jordbrukare såväl som företagare att satsa 
på alternativa odlingar. Efter många försök i hela 
landet koncentrerades slutligen odlingen till Syd
sverige, Östergötland, Västergötland, Gotland 
och Öland.

Betodlingen medförde väsentliga förändringar 
inom jordbruket. Man införde t. ex. ett rationellt 
växtfölj dssystem, som fördelaktigt påverkade 
även sädesodlingen, och konstgödningen fick sitt
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Betleveranser vid Arlöv 1937. Under betkampanjen samlades stora lager betor på brukets betgård. Betorna leverera
des med tag eller hästskjuts. (SSA.)

genombrott. Betbruken deltog aktivt i mark
nadsföring och försäljning av kemiska gödnings
ämnen. Flera av sockerbolagen drev också stora 
mönstergårdar där de senaste teknikerna med 
moderna redskap kom till användning. Dessutom 
arbetade betinspektörerna vid fabrikerna ständigt 
för att förbättra odlingsmetoderna och öka av
kastningen.

Betodlingen var förr ett besvärligt, tidskrävan
de och tungt arbete som tog mycket arbetskraft i 
anspråk. Under 1890-talet var t. ex. arbetsåt- 
gången i betodlingen drygt 1 000 arbetstimmar 
per hektar.

År 1912 inrättades betförädlingsinstitutionen i 
Hilleshög utanför Landskrona för att främja ut
vecklingen inom betodlingstekniken. Genom lö
pande förbättringar, särskilt genom införandet av 
det enkorniga fröet och mekaniseringen av jord
bruket, kunde arbetstidsåtgången därefter stän
digt minskas. På 1960-talet var förbättringarna 
redan påtagliga i förhållande till 1800-talet, med 
270 arbetstimmar per hektar för jordbearbet
ning, sådd, skörd och transport. Tidsåtgången 
har sedan minskat ytterligare och 1990 krävdes 
enbart 30 timmar för samma yta och en större 
skörd.

Betsådden börjar numera i april och skördear
betet startar i slutet av september. Under kam
panjen, september-januari, avverkas mellan 2 
och 2,5 miljoner ton betor i de kvarstående sock
erbruken.

Fram till 1880-talet var antalet råsockerbruk 
begränsat liksom deras avverkningskapacitet, 
samtidigt som sockerbetsodlingens omfattning 
ännu var blygsam. Med den starka etableringen 
av betbruk under 1890-talet följer en påtaglig 
arealutökning av betodlingarna. Betarealen stiger 
därefter konstant fram till 1910-talet för att se
dan stabilisera sig vid nuvarande omfattning.

Länge bedrev många sockerbolag, inriktade på 
råsockerframställning, egna betodlingar. Bolagen 
arrenderade eller ägde större gårdar där man drev 
ett mönsterjordbruk inriktat främst på sockerbe
tor. Bland de 20 fabriker som fanns 1904 hade 14 
egna betodlingar. Det största och mest kända 
jordbruksföretaget är Säbyholms gård, utanför 
Landskrona, som förvärvades 1853 av Skånska 
Sockerfa briksaktie bolaget. Gården fick stor bety
delse för den j ord brukstekniska utvecklingen i 
övrigt och särskilt för utvecklingen av betodling
en.

Trots en konstant ökning av sockerproduktio
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nen har odlingsomfattningen inte märkbart för
ändrats sedan 1910-talet. Förklaringen är en 
kraftig ökning av betavkastningen per hektar. Pa
rallellt har betkvalitén och utvinningen av socker
saft från betorna ständigt förbättrats. Det är en
bart under 1960-talet som betarealen visar en 
kraftig minskning, vilken var en följd av den då 
gällande statliga regleringen.

Förändring av betarealen
18 901 18 95* 1 2 19103 1 925
4 000 ha 18 500 ha 35 000 ha 39 000 ha
1940 19654 1975 19905
54 000 ha 42 000 ha 52 500 ha 49 800 ha
1 4 betbruk,215 betbruk,3 21 betbruk,4 8 betbruk,5 6 betbruk

Den totala betarealen är i dag ca 50 000 ha. Var
je år upprättar Sockerbolaget betodlingskontrakt 
med de enskilda odlarna. Kontraktet anger bl. a. 
betarealens storlek, leveransvillkor m. m.

Som jämförelse kan anges att Europas största 
betodlarland, Frankrike, 1988 hade en betareal 
på 421 000 ha.

Från och med 1910-talet inleds en kraftig 
minskning av antalet betodlare medan betarealen 
förblir relativt konstant. Detta hänger samman 
med stora förändringar inom jordbruket, bl. a. 
övergången till mekanisering och stordrift som 
utfördes på bekostnad av de små jorbruksenhe- 
terna.

Med nedläggningsvågen bland betbruken drab
bades också många små odlare men samtidigt 
främjades koncentrationen och utvidgningen av 
betarealen i andra områden.

Sockerföretagen. Frän enskilda 
bolag till monopol

Sockernäringen var liksom manufakturverksam
heten, fram till avskaffandet av skråtvånget, re
glerad av den s. k. »hallordningen». Hallrätterna 
meddelade bl. a. privilegier och avgjorde platsen 
för etableringen.

Under en längre period fram till slutet av 1700- 
talet främjade dock myndigheterna, från 1739 ge
nom Manufakturfonden, etableringen av nya fö
retag genom fördelaktiga lån vilket utnyttjades av 
sockerföretagen. Sockertillverkningen befriades 
dessutom från näringstvånget redan 1790, tidiga
re än andra näringar.

Äldre raffinaderier, som de flesta andra indus
trier under 1700- och tidigt 1800-tal, grundades 
som privata företag av driftiga och förmögna en
skilda personer. Senare med industrialismens in
tåg och förändringen av de företagsekonomiska 
formerna följde nya mönster för kapitalinveste
ring och ledarskap inom industrin.

Fram till ungefär 1800-talets mitt består den 
svenska sockerindustrin i stort sett enbart av 
några enstaka raffinaderier som konkurrerar med 
varandra. Denna verksamhet grundas huvudsak
ligen på import av rörsocker. Med satsningen på 
betsocker, från och med 1830-talet, följer ett stör
re antal råsockerbruk samt även nya raffinaderier 
vilka blir beroende av de svenska råsockerbru
ken. Starten är dock trevande och många bolag 
avvecklas efter endast några betkampanjer.

Denna fas karakteriseras av sökande mellan 
växlande företagsekonomiska former och skilda 
tekniska lösningar. Företagen bestod oftast av 
självständiga fabriker grundade på kontrakterade 
betleveranser eller fritt uppköp, små som stora 
företag.
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forJORDBERCA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAG.

Aktiebrev från Jordberga Sockerfabriks Aktiebolag 
1891, tecknat av baron Fr. von Blixen Finecke. (SSA.)

De flesta nybildade företagen hamnade dock i 
svårigheter men ett av dessa, Skånska Sockerfab- 
riksaktiebolaget i Landskrona, lyckades stärka 
sin ställning och överlevde konkurrens, struktur
förändringar och nedläggningar. Vid Landskrona 
skapades också kring 1850 den första verksamhe
ten som omfattade både raffinaderi och råsocker
bruk. Till företaget hörde även Säbyholms säteri 
där man bedrev sockerbetsodling.

Perioden fram till genombrottet på 1870-talet 
kan ses som en etableringsperiod. Med införandet 
av fullständig näringsfrihet 1864 ersattes merkan
tilismen av ekonomisk liberalism, vilket fick stor 
betydelse för etableringen av nya företag i övrigt.

Det är egentligen framför allt efter 1870-talet 
som betsockerindustrin utvecklas och som de 
flesta sockerbruken tillkommer. För att stärka sin 
ställning utvecklar många bolag med tiden en 
verksamhet som omfattar raffinaderi, råsocker
bruk och ibland även saftstation. Andra bolag, i 
synnerhet raffinaderier, väljer att bli delägare i 
nya eller befintliga rörelser som kan komplettera 
deras verksamhet.

Bakom de unga bolagen stod ofta godsägare, 
grosshandlare, raffinadörer eller andra inom nä

ringslivet inflytelserika personer. Jordbrukarna 
trädde till i andra hand, tecknade betarealer och 
medverkade i aktieteckningen. Flera försök gjor
des dock att bilda bolag med dominerande jord- 
brukarägande.

Med aktiebolagslagen, från och med 1848, 
skapas formella möjligheter för en större kapital
koncentration medan äldre företag oftast tillkom 
som merkantila rörelser.

Den vanligaste formen för sockerfabrikernas 
verksamhet blev därför aktiebolagsformen. Sock
erfabrikerna var stora, komplicerade och mycket 
dyrbara anläggningar som krävde mycket kapital. 
Flera finansiärer tvingades gå samman för att få 
ihop till de nödvändiga investeringarna. Även ris
kerna var stora och krävde en spridning av inves- 
teringskapitalet. Många av de nya bolagen sökte 
även delägarskap från betproducenterna (bönder
na) för att engagera dem i betodlingen och binda 
deras produktion till ett särskilt bruk. Inte så säl
lan kvittades därför aktier mot betleveranser.

Aktieteckningen gick inte alltid utan problem, 
och startkapitalet blev i flera fall knappt. Ett fler
tal av de nybildade bolagen gick därför i kon
kurs, men företagarandan var stark under denna 
period och de drabbade företagen övertogs oftast 
av andra bolag. Man kan också uppmärksamma 
att det, bland de tidiga bolagen, fanns utländska 
intressen. Ljungfabriken i Östergötland grunda
des med tyskt kapital och Karlshamns fabrik äg
des under sin första period av ett engelskt kon
sortium.

Den senare etableringsvågen främjades av be
fintliga bolag som trädde in som delägare i de 
nya fabrikerna. Det var ett sätt att indirekt kon
trollera konkurrensen och för raffinaderierna att 
försäkra sig om tillgången på råsocker.

Gynnsamma skatteregler under perioden 
1883-92 medför att den omfattande etableringen 
av nya företag fortsätter och åtta nya råsockerfa
briker tillkommer. Överproduktionen var ett fak
tum. Som en följd av detta bildades redan under 
1890-talet, inför den växande konkurrensen, ett 
slags syndikat mellan flera sockerbolag. Det rör
de sig om en handelssammanslutning av fabriker 
och raffinaderier som var beroende av varandra 
och där oftast raffinaderierna var delägare i rå
sockerbruken. I detta »syndikat» ingick råsocker
fabrikerna i Staffanstorp, Örtofta, Jordberga och 
Kävlinge.

I början på 1900-talet bestod sockerindustrin 
av sammanlagt tio raffinaderier, ett strösocker
bruk i Skivarp (som omvandlades till råsocker
bruk 1921) samt tjugo råsockerbruk. Den hård
nande konkurrensen förde samman flera bolag 
som skapade den s.k. sockerringen, en utveckling
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av »syndikatet» som bildats under 1890-talet. 
Sockerringen kom att utgöra grunden till den sto
ra sammanslutning av fabriker som genomdrevs 
några år senare. Bolagen i sockerringen började 
även förvärva intressen i andra konkurrerande 
bolag, t. ex. köpte de sydsvenska bolagen 7 000 
aktier i Romabruket på Gotland.

År 1906 grundades det sista svenska bet
sockerbruket som lokaliserades till Mörbylånga 
på Öland. För ändamålet bildades Södra Kalmar 
läns och Ölands Sockerfabriksaktiebolag i vilket 
de mellansvenska företagen blev delägare genom 
Lidköpings Sockerfabriks AB.

Endast ett år senare, 1907, bildas Svenska 
Sockerfabriksaktiebolaget som övertar nästan 
samtliga sockerbolag, en sammanslagning av ar
ton sockerbruk och nio raffinaderier. Bolagen 
som övergått till det nya konsortiet avvecklas.

Som en följd av den stora sammanslagningen 
påbörjas de följande åren en rationalisering av 
sockerindustrin. Först är det ett stort antal raffi
naderier som avvecklas genom nedläggningar i 
Norrköping, Hasslarp, Lund, Helsingborg och 
något senare i Ystad. Kvar fanns då fem raffina
derier inräknat Lidköping som tillhörde ett annat 
bolag.

Som motvikt till det nu dominerande konsorti
et bildar 1914 de ännu självständiga mellansven
ska företagen Mellersta Sveriges Sockerfabriksak
tiebolag. Det nya bolaget utgör en ombildning av 
Lidköpings Sockerfabriks AB som bestod av raffi
naderiet i Lidköping och de två råsockerbruken i 
Lidköping och Linköping. Syftet var att stärka 
företagens ställning gentemot det nu domineran
de Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

År 1916 övergår det unga öländska företaget 
vid Mörbylånga till det nybildade Mellersta Sve
riges Sockerfabriksaktiebolag, som därmed kom 
att omfatta betsockerbruken i Mörbylånga, Lid
köping och Linköping samt raffinaderiet i Lidkö
ping. I och med detta bestod den svenska socker
industrin av enbart två dominerande företag.

Senare, i den statliga sockerutredningen från 
1929, konstateras bl. a. att sockerfabrikationen i 
mellersta Sverige inte var konkurrenskraftig och 
dess sociala betydelse ringa, med undantag för 
Oland. För att stärka sockerindustrin inför staten 
1932 den s. k. sockerregleringen. Sockerbolagen 
fick därmed bl. a. importmonopol på socker, i 
gengäld skulle prissättningen av sockret följa 
världsmarknadskursen och staten fastställa priset 
för betorna. Prissättningarna kom därefter att 
kontrolleras genom Statens Sockernämnd.

Det starkaste företaget, Svenska Sockerfabriks
aktiebolaget, övertog slutligen 1936 sin enda 
återstående konkurrent, Mellersta Sveriges Sock-
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Etikett för sockerförpackningar från MSSA. Förkort
ningen står för Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktie
bolag som bildades 1914 med huvudkontor i Lidkö
ping. Toppsocker, sågat i skivor, var en välkänd pro
dukt från företaget. (SSA.)

erfabriksaktiebolag. Köpesumman blev 7,5 miljo
ner kronor. Därmed hade man fått ett tillverk- 
ningsmonopol på sockerprodukter i Sverige. Efter 
sammanslagningen återstod i landet tjugotre bet- 
bruk och saftstationer samt fem raffinaderier.

Perioden mellan 1948 och 1963 kom att i ännu 
högre grad präglas av omfattande och drastiska 
förändringar. Under denna tid skulle det nya mo
nopolbolaget avveckla fyra av de kvarstående raf
finaderierna samt elva råsockerbruk.

Under 1950-talet genomförs ytterligare en ef
fektivisering av verksamheten. Alla råsockerbruk 
utom två omvandlas till strösockerbruk och all 
specialraffinering överförs till Arlövs bruk, som 
byggs ut för ändamålet. Därmed blev raffine
ringsbehovet, på grund av de nya strösockerbru
ken, mycket mindre och tillverkningen av speciel
la produkter kunde utvecklas vid Arlövsfabriken 
som förblev det enda raffinaderiet. Följden blev 
också att hela råsockertillverkningen, efter ned
läggningen 1967 av bruket i Hököpinge, koncen
trerades till Jordbergabruket.

År 1968 ombildas dåvarande Svenska Socker
fabriksaktiebolaget till investmentbolag och 
namnet ändras till AB Cardo. Olika rörelsegre
nar i sockerbolaget överförs till särskilda dotter
bolag i vilka Cardo äger samtliga aktier. Målet 
är att åstadkomma en mångsidighet i verksam
heten genom en uppdelning i flera självständiga
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Hollandsch 
Zweedsche 
Zaad M:ij

Scandinavian 
Sugar Co AB 
Scansugar

Fastighets 
AB Sorigo

Graines
Franco
Suédoises

Felix Austria 
G.m.b.H.

Metaion AB

AB
Reymersholms
Livsmedel

Hilleshögs 
Frö AB

AB Sorlgona

AB SSA- 
Emballage

Svenska
Sockerfabriks
AB

AB Felix AB Tanto

Landskrona 
Magasins AB

Felix Pure 
Foods Ltd.

Säbyholms 
Jordbruks AB

Hollandse 
Suikerbieten 
Selectie M:ij

Säbyholms 
Järnvägs AB

Societä Italo
Svedese Seme

AB Bungenäs 
Kalkbrott

Fastighets AB 
N Kungstornet

ABCÄRDO

Sockerbolagets verksamhet omorganiserades 1968 till ett investmentbolag, AB Cardo. Olika rörelsegrenar under 
moderbolaget fördelades på fristående enheter. (SSA.)

företag. Sockerproduktionen koncentrerades till 
det nya Sockerbolaget som kom att omfatta sex 
strösockerbruk, ett råsockerbruk och ett raffi
naderi. Denna organisation och struktur bestod 
till 1989 medan Cardokoncernen avvecklades 
1986.

Sockerbolaget köptes 1990 av Procordia. Fram 
till dess hade den förankrade rationaliseringspoli- 
tiken även medfört nedläggning 1989 av verk
samheten vid Karpalund. En sedan länge plane
rad avveckling av bruket vid Mörbylånga genom
fördes slutligen 1991. Under 1990-talet planeras 
en anpassning till den europeiska konkurrensen, 
medförande ytterligare förändringar av produk
tionen, d.v.s. större och färre enheter. Det enda 
kvarstående bruket utanför Skåne, Roma på Got
land, beräknas därför vara avvecklat inom fem 
år. Av samma anledning lades Hasslarpsbruket 
ner 1992.

Dotterbolagen
Sockerindustrin har haft stor betydelse på många 
områden i anslutning till dess verksamhet som ex
empelvis jordbruk och transporter. Samtidigt var 
sockerbolagen starkt beroende av vissa närings
grenar. Tidigt förvärvades eller skapades därför 
av många sockerbolag näringsstrukturer eller an
dra företag med anknytning till brukens verksam
het eller drift.

I och med den stora sammanslagningen 1907 
av de flesta sockerbolagen, stärktes de organisa
toriska förutsättningarna för att skapa ett flertal 
dotterbolag. Detta för att stärka eller utveckla 
verksamheten ytterligare eller överföra befintliga 
rörelser på självständiga bolag. Utöver inflytande 
genom dotterbolag blev Sockerbolaget även del
ägare i många andra företag.

Jordbruket hörde till de äldsta och mest omfat-
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Delar av Hilleshögs anläggning med växthusen och laboratoriebyggnaden. (SSA.)

tande sidoverksamheterna med anknytning till 
sockerbruken. Många bolag ägde, arrenderade 
samt drev jordbruksfastigheter med betoning på 
betodling och djurskötsel. Den mest kända an
läggningen blev Säbyholms säteri som även gav 
sitt namn till det dotterbolag som bildades 1968: 
Säbyholms Jordbruks AB. Inom bolaget samlades 
sockerindustrins samtliga jordbruksfastigheter 
fram till dess försäljning 1986.

I anslutning till jordbruksverksamheten drevs, 
mellan 1968 och 1987, också ett särskilt bolag, 
Hilleshögs AB. Dess verksamhet var inriktad på 
forsknings- och utvecklingsarbete beträffande 
förädling, odlings- och maskinteknik inom betod- 
lingen. Även fröodling, betförädling och föräd
ling av skog drevs under en period inom ett sär
skilt bolag.

Kalken är en viktig insatsvara i sockerindus
trin, bränd kalk behövs i saftreningsprocessen. 
Flera mindre kalkbrott förvärvades därför av vis
sa bruk. Kraven på kalkstenskvalité medförde 
dock att bolagen tvingades inköpa kalksten från 
Gotland. För att bryta monopolet från dåtidens 
leverantörer och sänka priserna inköptes 1907 av

sockerbruken gemensamt två kalkstensbrott på 
Gotland. För ändamålet bildades också ett sär
skilt bolag, Bungenäs Kalkbrott AB, men exploa
teringen startades först efter första världskriget.

Sjöfrakterna var så betydelsefulla att Sockerbo
laget bildade ett eget rederi efter första världskri
get. Det var främst behovet av stenkol till bru
kens drift man ville säkra. I början av 1920-talet 
hade rederiet en flotta på sju fartyg. De stora gick 
i kolfrakt över Atlanten, medan de mindre ombe
sörjde transporter av råsocker och kalksten i när
liggande farvatten. Svårigheter och olönsamhet 
medförde att rederibolaget avvecklades redan 
1925 men de mindre fartygen fortsatte med inter
na frakter av råsocker och kalksten. Även Meller
sta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag hade egna 
fartyg som övertogs av Svenska Sockerfabriksak- 
tiebolaget vid sammanslagningen 1936. Rederi
verksamheten avvecklades helt på 1960-talet.

Under 1960-talet omstrukturerades sockerföre
taget inom Cardokoncernen. Syftet var att stärka 
en differentiering av verksamheten. Rörelser som 
inte hade direkt anknytning till sockertillverkning 
överfördes på andra dotterbolag inom Gardo. De
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En av Sockerbolagets fraktbåtar, »Hel
le», utanför raffinaderiet i Landskrona. 
Pa kajen syns de två speciella lossnings- 
tornen. (SSA.)

tre dominerande bolagsgrenarna inom koncernen 
blev Sockerbolaget, Felix och Hilleshög. Till det 
nya Sockerbolaget kopplades nya dotterföretag 
som AB Scansugar med internationell verksamhet 
på sockermarknaden, AB SSA Emballage samt ett 
antal mindre bolag. Många företag blev dock sål
da under koncernens verksamhetsperiod fram till 
1986.

Nuvarande Sockerbolaget AB, som sedan års
skiftet 1992/93 ingår i den danska koncernen Da- 
nisco, har följande dotterbolag: Fibrex AB med 
inriktning på utveckling och produktion av kost
fiber samt SSA Tryck AB. Sockerbolaget hade 
1987 sammanlagt 2 300 anställda varav 1 200 på 
bruken.

Sysselsättning
Sockerindustrin har, från och med 1800-talets 
mitt, såväl direkt som indirekt haft stor betydelse 
för sysselsättningen. Särskilt inom betodlingsom- 
rådena samt på orter och platser där det före
kommit raffinaderier eller betbruk har de social
ekonomiska följderna varit påtagliga. I förhållan
de till andra industrier krävde sockerframställ
ningen generellt sett större anläggningar men sys
selsatte dock färre arbetare trots ett högt tillverk
ningsvärde.

Utöver den av sockerindustrin anställda perso
nalen har tusentals jordbruksarbetare varit syssel
satta inom sockerbetsodlingen som före mekani
seringen krävde ett stort antal säsongsanställda.

Betbruken karakteriseras liksom betodlingen 
av korta, intensiva och personalkrävande arbets
perioder. Den säsongsbetonade verksamheten 
krävde länge ett stort antal tillfälligt anställda 
och en relativt liten fast personalkår. Fram till 
1930-talet utgjorde de säsongsanställda den stör
sta gruppen arbetare. Kring sekelskiftet var 400 
kampanj arbetare ingen ovanlighet vid större bet
bruk medan den fasta personalstyrkan bestod av 
omkring 30 personer.

Rationaliseringar och teknisk utveckling har 
dock medfört att antalet kampanj arbetare stän
digt minskat. Framför allt har tunga sysslor med 
hantering och transport reducerats kraftigt, 
främst genom ökad mekanisering av bethante- 
ringen och förändring av förvaringsmetoder för 
sockret. Samtidigt har ett stigande antal fabriks
arbetare fått sysselsättning året runt.

Raffinaderiverksamheten präglas däremot av 
en stadig och oftast jämnt fördelad produktion 
med ett större antal anställda. Carnegiebruket i 
Göteborg var exempelvis länge stadens största ar
betsplats och på 1870-talet sysselsatte företaget, 
enbart vid sockerraffinaderiet, ca 300 personer.

Sysselsättningen och arbetsformerna har, såväl 
vid betbruken som vid raffinaderierna, även på
verkats av processindustrins tekniska villkor. På 
grund av den kontinuerliga driften sker en stor 
del av arbetet i flera skift vilket också påverkar 
personalbehovet, särskilt vid raffinaderierna.

Sockerindustrin präglas genom åren av en vilja 
att genom effektivisering minska personalbehovet 
och därmed sänka produktionskostnaderna. Av
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Höstarbete med betupptagning på Arlövsgården omkring 1900. Betsäsongen krävde ett stort antal arbetare. Många 
kvinnor och barn arbetade på betfälten. (SSA.)

den anledningen vidtogs ständigt åtgärder för att 
förbättra mekaniseringen av olika moment inom 
hantering, tillverkning och process. Samma mål 
präglade odlingen av sockerbetor som ursprungli
gen krävde mycket personal.

Följande siffror exemplifierar förändringarna i 
arbetsförhållandena. År 1933 krävdes omkring

80 000 betskötare inom betodlingen och 5 500 
kampanjarbetare vid bruken. Sedan 1970-talet är 
betodlingen i princip helt mekaniserad och drivs 
av endast omkring 10 000 betodlare. Antalet sä
songsarbetare, sysselsatta vid de få kvarstående 
bruken, är numera endast ca 500.

Anställda inom sockerindustrin1

1895 1910 1925 1950 1970 1990
Årsanställda
Säsongsanställda

2 200
3 300

3 300
6 700

3 400
5 200

3 800
2 200

1 950 
675

1 615 
560

1 Medan arbetet vid betbruken varit säsongsbetonat har raffi
naderierna haft en kontinuerlig drift, vilket påverkar förhål
landet mellan säsongsanställda och årsanställda. Även den 
omfattande nedläggningen av raffinaderier fr. o. m. 1910 på
verkar anställningsbilden.
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Personalen vid raffinaderiet Öresund i Lund 1901. Raffinaderiet, som startades 1888 i en blygsam skala, hade kring 
sekelskiftet utvecklats till ett betydande företag med delägande i flera andra sockerbruk. Fabriken sysselsatte ca 300 
personer, bland dessa ett ßertal kvinnor. (Ur Jensen & Collin.)

Produktion och konsumtion
Sockerproduktionen har naturligtvis varit beroen
de av den svenska sockerkonsumtionen som fram 
till 1800-talets mitt var mycket liten. Därefter 
sker en kontinuerlig och kraftig ökning av sock
erförbrukningen fram till 1920-talet då en stabili
sering inträder. Det är främst genom den indirek
ta konsumtionen, d.v.s. livsmedelsindustrins för
brukning av socker, som den kraftigaste förän
dringen sker. Medan exempelvis 37% av strö
sockertillverkningen 1990 avsattes till den enskil
da konsumtionen förbrukades resten inom indus
trin.

I stort sett är Sverige sedan en längre tid själv
försörjande när det gäller sockerproduktion. 
Mindre mängder av rörsocker importeras dock 
för raffinering till särskilda produkter. Som en 
följd av den statliga sockerregleringen får export 
av sockerprodukter inte förekomma vilket natur
ligtvis har påverkat sockerindustrins omfattning 
och produktion.

Sockerförbrukning per invånare 
(totalförbrukning)
1800 1870 1900 1920 1960 1970 1990 
0,5 kg 6 kg 20 kg 50 kg 42 kg 40 kg 41 kg

Årlig sockerproduktion
1870 1890 1910 1930
15 800 t 34 800 t 131 000 t 240 000 t

1950 1970 1990
303 000 t 205 000 t 406 000 t

Det är mellan 1880 och 1900 som genombrottet 
för konsumtion och produktion sker, vilket över
ensstämmer med sockerindustrins starkaste eta- 
bleringsperiod. Fram till 1920-talet följer produk
tionen i stort sett konsumtionskurvan, därefter 
fortsätter produktionen att öka kraftigt medan 
konsumtionen stabiliseras.
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Topp sockertillverkning vid raffinaderiet i Arlöv 1932. 
Toppsockerfyllmassan fylls i formar. (Ur Skerfe.)

Priskuranten från Öresunds raffinaderi i Lund tar upp 
en del av sockerprodukterna som framställdes kring se
kelskiftet. (Ur Jensen & Collin.)

Priskurant
å

Aktiebolaget Sockerraffinaderiet Öresund’s
tillverkningar.

Utan förbindelse.
öre 

pr kg.

Canary Raffinad, i 4, 5, 6, 7 dt 8 ky:s toppar i 56

Fin Raffinad, i 4, 5, 0, 7 <& 8 Icy.s toppar........................ j 55

Bitsocker, sågadt, små och stora tärningar .... 55

Kristallbitsocker i rl:o <ho .... 55

Perlsocker..................................................................................... 55

Hvitt Kross-socker BB (sålladt).......................................... 53

Hvitt Kross-socker BB (osålladt).......................................... 53

j Hvitt Kross-socker (maten raffinad)..................................... 53

Malen Melis.............................................................................. 53

Krossad Melis N:o l—N:o 6................................................ 52

Om tillgång finnes levereras:

Hvitt Pudersocker, torkad t....................................................... 51

Hvitt Pudersocker, icke torkadt.......................................... 50

Ljust Bastard, torkadt............................................................ 49

Ljust Bastard, icke torkadt...................................................... 48

Prima Gult Bastard.................................................................. 45

Secunda Gult Bastard............................................................. 43

Vid extra kontant liqvid medgifves l‘|2 °j0 rabatt. 

Lund den 16 Oktober 1901.
WILH. WESTRUP.

Man bör observera att mellan 1870 och 1910 
fanns tio raffinaderier, medan för närvarande ett 
raffinaderi och fyra strösockerbruk svarar för en 
ca fyra gånger större produktion.

Biprodukter
I samband med betsockertillverkningen uppstår 
en rad olika avfall exempelvis kalkslam, jord, 
sten samt biprodukter som betmassa och melass. 
Genom vidare bearbetning av dessa kan en 
mängd produkter framställas.

Med en intensiv utveckling av vissa biproduk
ter, bl. a. massa, melass och betfor och särskilt 
genom satsning på framställning av kreatursfoder 
kunde den säsongpräglade verksamheten vid bru
ken påverkas och anläggningar utnyttjas mera ra
tionellt. Sockerindustrin har också med tiden 
lyckats hitta avsättningar för sitt grova avfall, 
som kalkslam, sten och jord.

Möjligheterna och metoderna för framställning 
av biprodukter har genom åren varierat, beroen
de på förändringar i processerna och införandet 
av nya tekniker. Ett exempel är torkanläggningar 
för betmassan och foderprodukter. För att kunna 
utnyttja avfallen maximalt har sockerindustrin 
satsats hårt på produktutveckling och samtidigt 
sökt nya avsättningsområden på marknaden.

Redan på 1800-talet förekom vid sockerbruken 
tillverkning av produkter som kunde utvinnas 
från sockerproduktionens avfall, eller bearbetas 
inom fabrikernas processanläggningar, som sprit 
och ättika. Vid vissa raffinaderier har således pe
riodvis även förekommit brännerier för tillverk
ning av sprit. Vid raffinaderierna i Göteborg och 
Arlöv drevs på 1870- och 80-talen sådana verk
samheter i särskilda lokaler, parallellt med sock
erfabrikation. Spriten framställdes från melassen 
som vid denna tid var en svårsåld produkt.

Under 1870-talet tillkom också elutionsfabri- 
ker för att utvinna mer socker från melassen. Elu
tionsfabriken tillverkade en vätska som tillfördes 
betsaften i karbonatationen. Denna vätska fram
ställdes ur blandningen av melass och bränd kalk 
vilken gav en massa som sedan blandades med 
sprit och därefter åter avdestillerades för att slut
ligen upplösas i vatten.

Vid sekelskiftet 1900 infördes sackaratfabriker 
vid flera bruk. Tillverkningen baserade sig på ut- 
sockring av melass och sirap, d.v.s. ytterligare 
sockerutvinning. Detta var ett nytt sätt att utnytt
ja melassen som fortfarande var svårsåld. De fles
ta sackaratfabrikerna avvecklades dock omkring 
1907 och de kvarstående på 1910-talet.
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Den pressade våta betmassan från 
betsockertillverkningen började ti
digt avyttras som foder. Det är dock 
inte förrän torkanläggningar infördes 
som produkten blev hanterbar. Last
ning av betmassa vid Hököpinge- 
bruket på 1930-talet. (SSA.)

Varubristen under andra världskriget tvingade 
dessutom fram nya lösningar med framställning 
av udda produkter som nödfoder och lim vilka 
producerades vid bruket i Arlöv. Under 1960-ta- 
let påbörjades vid bruken i Hasslarp, Karpalund 
och Örtofta tillverkning av grönfoderbriketter 
från vallväxter, s. k. vallfo. Vallfo tillverkades av 
torkade vallväxter med tillsats av melass. Lön
samheten blev dock dålig och programmet av
vecklades 1980.

Framställningen av biprodukter har även med
fört förändringar i brukens utrustning, byggnader 
och anläggningar. Vissa framställningsprocesser 
har krävt särskilda byggnader för fabrikation, 
nya förvaringsutrymmen eller uppställningsgår- 
dar, andra har medfört tillbyggnader av befintliga 
fabriksbyggnader.

Transporter
Förutsättningar för transporter samt dessas lös
ningar blev en väsentlig och avgörande fråga för 
sockerindustrins lokalisering och verksamhet. 
Sockerbruken var helt beroende av omfattande 
transporter, framför allt för råvarorna men även 
för distributionen av sina produkter.

I den tidiga etableringsfasen, med raffinerings- 
verksamhet baserad på importerat kolonialrå- 
socker, var sjöfrakter och hamnförbindelser en 
nödvändig länk i verksamheten. De äldre raffina
derierna i Norrköping, Stockholm, Göteborg, 
Landskrona, Arlöv och Mölndal, alla anlagda fö
re 1882, hade därför direkta eller nära förbindel
ser till hamnar. Även de flesta yngre raffinaderier

samt ett antal betbruk som Helsingborg, Trelle
borg, Ystad och Karlshamn var belägna i hamn
städer med transportlösningar huvudsakligen 
byggda på sjöfart.

Efter 1880, när den svenska sockerbetan blivit 
den dominerande råvaran och järnvägen byggts 
ut, anlades de flesta nya råsockerbruken på 
landsbygden i anslutning till järnvägen och i när
heten av sockerbetsodlingarna. Transporterna av 
råsocker från betbruken till raffinaderierna blev 
därmed, i större omfattning än tidigare, beroende 
av järnvägstransporter. Järnvägen spelade också 
en avgörande roll för transporten av betor, bet
massa, kalksten, stenkol m.m. Dock transportera
des fortfarande en del råsocker sjövägen, efter 
omlastning från järnväg. Sjöfrakterna behöll trots 
allt länge sin betydelse, inte minst för bruken på 
Gotland och Öland, samt för transporten av vissa 
varor som kalksten, kol och råsocker. Av den an
ledningen bildade sockerbolagen rederier som i 
stort blev verksamma under hela 1900-talets för
sta hälft.

En säregen transportlosning adopterades vid 
Carnegiebruket i Göteborg då man 1909 anslöt 
bruket till stadens spårvägsnät. Interna såväl som 
externa transporter utfördes på detta sätt med 
speciella spårvagnar som även kunde leverera va
ror in i staden.

Under 1940-talet inleddes en övergång till väg
transporter som i många fall var billigare, snab
bare och smidigare än de traditionella järnvägs- 
frakterna. Bönderna kunde nu också med trakto
rer och lastbilar själva ombesörja frakten av be
tor till bruken. Vägtransporterna är numera helt 
dominerande även om järn vägsfrakterna ännu är 
omfattande.
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Raffinaderiet i Landskrona, som etable
rades redan vid 1700-talets mitt, var som 
de flesta raffinaderierna starkt beroende 
av hamnförbindelser. Fabriken låg i di
rekt anslutning till hamnen. För lossning
en av råsockret byggdes på 1930-talet 
speciella lossningstorn, anslutna till ma
gasinsbyggnaderna. (Ur Ekelund.)

Carnegiebruket anslöts 1909 till Göte
borgs spårvagnsnät. Därefter kunde de
lar av såväl de interna som de externa 
transporterna vid bruket utföras med 
spårvagnar. (Ur Ekman.)

Järnvägens betydelse
Fram till 1940-talet transporterades betlasterna 
till bruken huvudsakligen med järnväg. Undantag 
var betor från de kring fabrikerna närbelägna 
åkrarna. Samtliga bruk från och med 1860-talet 
anlades därför i anslutning till eller i närheten av 
befintliga järnvägar, helst vid en järnvägsstation. 
Därefter byggdes oftast järnvägsnätet ut över 
brukens upptagningsområden och vid de nya sta
tionerna uppfördes betvågar avsedda för de loka
la leveranserna. När befintliga järnvägslinjer sak
nades, anlades alltid en sådan i samband med 
brukets tillkomst. Till fabrikerna byggdes stick
spår och därefter anlades bangårdar, lokstallar, 
lastkajer, järnvägs vågar m. m. Fabrikerna anskaf

fade till och med egna lok och vagnar, en lösning 
som består vid de bruk som fortfarande har järn
vägsförbindelser.

Bruksbildningen kopplades även samman med 
spekulationer i järnvägsbyggande. Järnvägarna 
drevs då av en mängd privata bolag som kon-kur- 
rerade med varandra. Etablering av ett soc-ker- 
bruk skapade inte så sällan spekulationsfeber och 
aktierna i järnvägsbolagen steg i raskt takt. Det 
skånska järnvägsnätets tillväxt var starkt förknip
pat med sockerindustrins expansion. Transporter 
av betor, stenkol, kalksten, socker och betmassa, 
gjorde sockerbruken till storkunder och påverka
de därför järnvägsföretagens drift och utveckling.
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Bangården vid bruket i Ar
löv på 1930-talet. (SSA.)

TRANSPORT FOR S.S.A.
ÅR 7933 j

\Rosocker ^Stenkol jgKo/ksten ^yve/cssfij
Cly^la i • Ih I

ESLOV

ßrösorp''
ILUND

S:t 0/OI
MAI

SIMRISHAMN^)

/ Cörsnas^ Jj]

\Köpingebro

TRÄLLÉÖÖRö,
•==^^jfå]$troLcrp

Transporter av råsocker, 
stenkol, kalksten och me
lass till bruken i Skåne un
der 1933. (Ur Svensk Geo
grafisk Årsbok.)

Sockerbolagen blev i flera fall delägare i järn
vägsbolagen eller tvingades själva finansiera 
vagnparker och tekniska installationer; ett exem
pel är järnvägsstationen i Arlöv.

Sockerindustrin fick naturligtvis stor betydelse 
för järnvägsbolagens ekonomi. På 1910-talet ut
gjorde t. ex. sockerbrukens frakt 5% av de totala 
(för hela Sverige) fraktintäkterna för järnvägsbo
lagen. På vissa järnvägssträckor var brukens 
frakt helt dominerande, särskilt i Skåne. Exem
pelvis utgjorde brukens frakt för linjerna Bör- 
ringe-Östratorp 93%, Kävlinge-Barsebäck 41% 
och på Gotland 53% av den totala fraktvoly
men.

På 1930-talet var tågsätt om ca 40 vagnar en 
vanlig syn kring bruken. Trafiken var särskilt in
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tensiv under kampanjperioden, antalet vagnar till 
Mörbylångabruket kunde uppgå till ca 130 per 
dag.

Järnvägen var fram till 1940-talet också den 
viktigaste kommunikationslänken för arbetarna 
och befolkningen i de små brukssamhällena. Lika 
stor betydelse som stickspåren hade för gods
transporterna fick de små stationsbyggnaderna 
för sociala kontakter och resor.

Nedläggning av fabriker, tekniska problem, 
konkurrens från vägtransporter m. m. ledde i 
längden till avvecklingen av många mindre järn
vägar. Flera bruk tvingades därmed övergå till 
biltransporter. Tre av de kvarstående bruken, Kö- 
pingebro, Örtofta och Arlöv, har dock fortfaran
de järnvägsförbindelser och egna bangårdar.



Z BHSTAD/v*«
, » /V \

xlmhult

»rSTPOH

HELSd

snmi>i€* HELSINGBORG
C CEn-RAi '.LAi-J. wMJ,(h«*J) 
F f arrestation (shjj T.re,Mf«GtVH <w**j)

STäHOnEH malmo BjAARED
C central (SJ.MEj.«#rvj,MGj) LBJ 01-39
V VASTWA (MVJ,MTJ,MLJ> 
d.«OSTB«rvA*N (WU/MSJ.M6J; HK^J.1915) 
L^ujwOAvaGCn (åj wKiwtJWSJ ^ . .. X „
F FA*J«STAT-OM (SJ) MALMO^c

s.*soocrvarw j Q9-I5

STATIONERLUWO 
C CENTRAL .'SJ.LTJ.LKJI 
V vASTHA ( L&J)
S SOOkA(ufleJ)
•-0G6VALL (-> SKANOR

HSFJ 
04-71

"FALSTERBO

STATK>**€Ä T WELLE BORG
i n NCME (ltj.m*»nj) • c central 

Ó öv*s (mtj.trj) 
p FäRjESTATION (Sj/MKwU ISOR)

TRELLEBORG DJ 87-57
OSTRATORPe
Skv&cmamn
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HUS SANDELENS ÓPPNANOE 
SENARE ÄGARE ANGES CJ

NEDLAGD. SPÜR KVAR- 
UGGER. I REGEL FÖR 
vi SS GODSTRAFIK.

98-27 Ärtal för öppnande
0 EV NEDLÄGGNING av 
ALLMÄN TRAFIK

) ÖPPNAO ENDAST FÖR 
GODSTRAFIK

STATION AV Viti BCTYOEUC 
I TTAAlKunrWA<KN4NGEN 
8 ORT MED FLERA SKILDA »VI 

STATIONER ANGES SAMTLIGA

SIMRISHAMN

AV SENA LNJ€9MlAG6N#NGAR 
anGES EnoaST FOSjEBY-OXIC 
CÖR MVJ 1973.

SPÄRET HAR OFTAST LEGAT 
KVAR HELT ELLER OELViS 
LÄNGRE TID EFTER TRAFIU- 
HC OLAGGNINGEN

Omfattningen av järnvägslinjerna och ägandestrukturen i Skåne. Kartan visar även anslutningarna till sockerbruken 
och hamnarna. (Kartan är hämtad från Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1978 s. 93 och upprättad av Kristian
stads Järnvägsmuseum 1978. Sedan 1978 har linjen Landskrona-Billeberga lagts ner och spåren rivits upp.)
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3. Sockerindustrins anläggningar

De första anläggningarna för sockerframställning 
bestod i Europa liksom senare i Sverige av små 
och tekniskt sett primitiva raffinaderier. Raffine
ringen var då huvudsakligen baserad på importen 
av kolonialrörsocker. En särskild typ av byggna
der lär dock ha skapats för ändamålet så vitt 
framgår av ritningar i Diderots Encyklopedi från 
1700-talet. Det är förmodligen liknande anlägg
ningar som förekommit i Sverige, oftast inrymda 
i äldre befintliga lokaler som anpassats för ända
målet.

Verksamheten och raffineringstekniken var en
kel och utfördes huvudsakligen genom kokning 
av råsockret i öppna pannor och därefter nedkyl- 
ning i s. k. kylpannor. Sockermassan renades från 
sirapen genom avrinning för att slutligen om
vandlas till sockerkristaller i uppvärmda tork
rum. Framställningsmetoden krävde inga större 
utrymmen med undantag för torkkamrarna och 
magasinen.

Med tillkomsten av raffinaderiet Gripen i 
Norrköping vid 1700-talets mitt, skapas den för
sta omfattande och specialiserade sockeranlägg
ningen i Sverige. Det är dock inte förrän på 1800- 
talet som andra typer av sockerfabriker tillkom
mer i samband med införandet av ångkraft och 
nya processtekniker som vakuumpannor och fil
treringsmetoder. Med betsockerindustrins ge
nombrott fr. o. m. 1800-talets mitt följer ytterli
gare en särskild typ av sockerfabriker.

Sockerbruken i Sverige har genom åren bestått 
av fem typer av anläggningar: raffinaderi, råsock
erbruk, kombinerat bruk (raffinaderi och råsock
erbruk), saftstation och strösockerbruk. Två av 
dessa anläggningstyper har numera försvunnit: 
saftstationen och det kombinerade bruket.

För de svenska sockerbruken hämtades såväl 
de produktionstekniska som de byggnadstekniska 
förebilderna utomlands, för betbruken främst 
från Tyskland. Man byggde efter tyska ritningar 
och till stor del var maskiner och utrustning tysk, 
dessutom anlitades oftast tyska ingenjörer och 
montörer för uppsättningen.

I Sverige anlitades ofta, fram till början på 
1900-talet, tysk eller engelsk sakkunskap. Detta 
var en vanlig företeelse som hörde samman med 
det tekniska kunnande som utvecklades i norra 
Europa under industrialismens framväxt.

Sockerbruken hör till processfabrikerna. Pro
cesstillverkning innefattar förvandling av råvaror 
till andra ämnen genom bl. a. kemiska, fysikalis
ka och mekaniska behandlingar i ett kontinuer
ligt driftsystem. För detta krävs flera arbetsmo
ment som är sammanhängande, tekniskt koppla
de och normalt inrymda inom samma byggnad.

Det finns dock betydande skillnader mellan 
raffinaderi och betbruk som avspeglas i anlägg
ningstypen. Råvarorna och driftmönstret skiljer 
sig också mellan anläggningarna. Medan betbru
ken har en utpräglad säsongbetonad verksamhet 
drivs raffinaderierna året runt.

Under årens lopp har betydande förändringar 
påverkat anläggningarnas karaktär. Vid betbru
ken har exempelvis omställningar i bethantering, 
tillverkning av biprodukter, produktion såsom 
övergången till strösockertillverkning, eller infö
randet av vattenreningssystem, präglat fabriker
na. Parallellt förändrades även raffinaderierna 
som övergick till sofistikerade processmetoder för 
framställning av en mängd nya produkter.

Raffinaderierna
Raffinaderierna utgör, i Sverige liksom i Europa, 
de äldsta fabriksanläggningarna inom sockerin
dustrin. Innan man övergick till betsocker impor
terades råsocker, främst rörsocker, som bearbeta
des till färdiga konsumtionsprodukter för den 
svenska marknaden. I mindre omfattning impor
teras ännu utländskt råsocker.

Sockerraffinering har förekommit i landet se
dan 1647, men länge bestod sockerfabrikerna av 
mindre, hantverksmässiga företag. Vanligast blev 
denna företagsform i städerna och i synnerhet i 
Stockholm där ett stort antal små sockerbruk
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Raffinaderianläggning från mitten av 1700-talet. Bil
den visar arbetsrummet för kokning av råsockret samt 
funktionsfördelning i en raffinaderibyggnad under 
samma period. A: vattenpump, B: brunn, C: vattenre
servoar, F: råsockermagasin, G: kalkbebållare, H-K: 
kokstuga, L: saftstuga med saftkärl och sockerformar, 
M: uppvärmt torkrum, P: raffinadmagasin, R: torkstu
ga för toppsocker. Byggnadens sektion visar pannrum
men under kokstugan och torkstugan. (Ur D’Alem
berts & Diderots encyclopedic.)

drevs under enkla förhållanden och med ett fåtal 
anställda. Det första raffinaderiet av nära nog in
dustriella mått blev Gripen i Norrköping som 
grundades 1741 och var i drift till 1914. I Lands
krona kan nämnas Mildahnska raffinaderiet som 
tillkom 1757 och då bestod av två större byggna
der. Landskronafabriken blev kärnan till ett av 
sockerindustrins mest betydelsefulla företag. Av 
stor teknisk betydelse blev Carnegiebruket i Gö
teborg som startades 1810. Något senare, 1849, 
tillkom även ett större raffinaderi i Mölndal (med 
kort verksamhetstid fram till 1879) och slutligen 
den nya Tantofabriken i Stockholm som etablera
des 1855. Under 1800-talets andra hälft etableras 
även ett antal moderna anläggningar.

Eftersom raffinaderiernas verksamhet var bero
ende av råsockerimport anlades fabrikerna i an
slutning till hamnar och i städer där produkterna 
kunde avyttras. Även när betsockerproduktionen 
senare fått en betydande omfattning komplettera
des den inhemska produktionen med import av 
utländskt råsocker. Samtliga svenska raffinaderi
er, utom ett i Lund, förblev därför lokaliserade i 
närheten av hamnar.

Ett raffinaderi är en processfabrik som tar emot 
en delvis redan raffinerad produkt bestående av 
råsocker. Därefter, genom insmältning, filtrering 
och bearbetning m. m. kan råvaran förvandlas till 
varierande konsumtionsprodukter: toppsocker 
(äldre produkt), strösocker, bitsocker, florsocker, 
pärlsocker, konsumtionssirap m. fl. Fram till 
1830-talet förädlades sockret genom ångkokning 
i öppna pannor. Carnegiebruket i Göteborg intro
ducerade 1838, med tioårig ensamrätt, vakuum
kokning i slutet system. Metoden gav en högre 
sockerkvalitet och en större sockerutvinning men 
medförde även energibesparing. I skydd av paten
tet kunde Carnegieföretaget utvecklas till det le
dande raffinaderiet i landet.

Eftersom raffinering till stor del utgör en pro
cesstillverkning samlades huvuddelen av verk
samheten i en fabriksbyggnad. Där placerades 
olika moment i anslutning till eller över varandra. 
Till den sammanhängande tillverkningsprocessen 
krävdes dock flera olika arbetslokaler.

Ett antal raffinaderier hade ursprungligen en
bart en begränsad raffineringsprocess baserad på 
framställningen av strösocker. I dessa fabriker lik
nade flera arbetsmoment processerna som långt 
senare infördes vid strösockerbruken. Det är 
dock framför allt framställningen av andra slut
produkter samt utgångsråvaran, det delvis redan 
bearbetade råsockret, som skiljer raffinaderierna 
från de övriga bruken. Förädlingen av råsockret 
sker till stor del genom upprepade affinerings- 
och reningsprocesser. Därefter omvandlas sockret 
till olika slutprodukter genom gjutning, torkning 
och/eller mekanisk bearbetning m. m. Vid raffi
naderierna framställs även olika sorter av kon- 
sumtionssirap.

I motsats till betbruken pågår driften vid raffi
naderierna året runt eftersom tillverkningen base
rar sig på en råvara (råsockret) som kan lagras.

Schematiskt sett omfattar raffinaderianlägg
ningarna ett flertal byggnader: fabriksbyggnad, 
pannhus och maskinrum, magasinsbyggnader för 
råsocker och slutprodukter, cisterner för sirap 
och melass samt mindre verkstäder och förpack- 
ningslokaler. Processerna vid raffinaderierna krä
ver också vatten, dock i betydligt mindre omfatt
ning än vid betbruken.

43



Raffinaderiet vid Carnegiebruket i 
Göteborg grundades 1810. Bilden 
visar en del av anläggningen 1910. I 
förgrunden till höger den ursprungli
ga raffinaderibyggnaden och till vän
ster ett magasin. I bakgrunden står 
den nya toppcentrifugstationen, upp
förd samma år. (Ur Ekman.)

De flesta raffinaderier anlades på hamnområ
den, d.v.s. i städer, där markytan var begränsad. 
Av den anledningen uppfördes oftast fabrikerna 
med många våningar. Exempelvis hade Carnegies 
första raffinaderibyggnad i Göteborg, från om
kring 1808, åtta våningar.

Den enklaste formen av raffinaderi var den 
som enbart framställde »krossad melis», dvs. 
strösocker. Det »fullständiga» raffinaderiet till
verkade även alla andra typer av konsumtions
produkter. Under 1950-talet omvandlades rå
sockerbruken till strösockerbruk och en betydan
de del av raffineringen överfördes därmed till des
sa. Detta medförde att den resterande delen av 
sockertillverkningen så småningom koncentrera
des till ett enda raffinaderi, i Arlöv.

Råsockerbruken
Råsockerframställning utvecklades först i länder 
som var sockerrörsproducenter. Oftast exportera
des sedan råsockret till bl. a. Europa för vidare 
förädling. Det var i samband med övergången till 
betsockerframställning, i början på 1800-talet, 
som industriella råsockerbruk anlades på konti
nenten.

Fram till införandet av sockerbetsodling i Sve
rige bestod sockerindustrin i landet enbart av raf
finaderier som förädlade kolonialråsocker. Det 
första svenska råsockerbruket för framställning 
av betsocker startades 1838 i Landskrona tillsam
mans med ett raffinaderi. Samma år provkördes 
en liknande fabrik i Malmö. Resultatet vid båda

anläggningarna blev dock mycket dåligt. När 
Landskronafabriken brann 1845 återupptogs 
därför inte betsockertillverkningen förrän 1854. 
Sammanlagt grundades efter den trevande starten 
på 1830-talet ett trettiotal råsockerfabriker i lan
det, av dessa återstår numera enbart en, vid Jord- 
berga.

Tekniken och fabrikstypen för råsockerbruken 
i Sverige hämtades från Tyskland, som tillsam
mans med Frankrike länge var föregångare inom 
betsockerframställningen.

Betsockerindustrin mötte stora svårigheter un
der dess uppbyggnadsperiod fram till 1870-talet. 
Det första självständiga råsockerbruket som över
levde etableringsförsöken blev Staffanstorp, grun
dat 1885. Flera av de äldsta betbruken, som Ar
löv eller Landskrona, var kopplade till raffinade
rier och ingick i s. k. kombinerade bruk.

Vid råsockerbruken framställs råsocker från 
sockerbetor. Råsockret fraktas sedan vidare till 
raffinaderierna för ytterligare förädling till färdi
ga konsumtionsprodukter. Bearbetningen av 
sockerbetor har dessutom medfört uppkomsten 
av biprodukter främst i form av betmassa och 
melass. Genom vidare behandling av dessa har 
man kunnat framställa ytterligare produkter, 
framför allt foder.

Karakteristiskt för betråsockerbruken är deras 
geografiska anslutning till sockerbetsodlingar vil
ket oftast medförde en lokalisering på landsbyg
den. Själva råsockerfabriken skiljer sig inte mar
kant från raffinaderibyggnader men en stor del av 
anläggningarna är anpassade till hantering och 
förvaring av råvaror, produkter och avfall.
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Flygbild från 1928 över Kävlinge råsockerbruk som tillkom 1891. De flesta betbruken anlades mitt bland bördiga 
åkrar och i anslutning till järnväg, och stickspår drogs till olika byggnader och anläggningar på fabriksområdet. Li
ka viktig var tillgången till vatten, här genom Kävlingeån som rinner i anslutning till fabriken. Råsockerbruken, även 
Kävlinge bruk, präglas tydligt av en axialriktning i fabrikens och de tekniska byggnadernas uppläggning, en följd av 
hanteringstekniken och arbetsprocesserna. I anslutning till fabrikens kalkugn finns uppställningsgårdar för kalksten, 
koks och kalkslam samt kolgård och kollada i anslutning till pannhusęt. Bruket kompletterades med bostäder, upp
förda i olika grupperingar nära fabriken, ofta inom ett anlagt parkområde. (SSA.)

Samtliga betsockerbruk var ursprungligen rå
sockerbruk, med undantag för Skivarpsbruket 
som mellan 1901 och 1921 var strösockerbruk. 
Genom produktionsförändringar och rationalise
ringar omvandlades under 1950-talet samtliga rå
sockerbruk, utom ett, till strösockerbruk. Detta 
innebar att brukens process utökades för att raffi
nera råsockret i ytterligare ett led till strösocker. 
Därmed kunde man framställa en specifik slut
produkt som inte behövde bearbetas vidare på 
raffinaderi. Råsockertillverkning skiljer sig från 
strösockertillverkning genom bl. a. en enklare 
kokningsprocess. Numera sker all produktion av 
råsocker, avsett för det enda återstående svenska 
raffinaderiet (Arlöv), vid bruket i Jordberga.

Råsockerframställning medför hantering av 
stora mängder betor under skördesäsongen. Bety
dande kvantiteter avfallsprodukter som jord, ste
nar, kalkslam samt biprodukter från processen 
som betmassa och melass uppkommer. Dessutom 
har särskilda metoder utvecklats vid betbruken

för tillverkning av nya foderprodukter, bl. a. bet- 
for som består av betmassa blandad med melass 
som torkas i trumtorkar.

Kombinerade bruk
Kombinerade anläggningar bestod av råsockerfa
brik och raffinaderi. Vid kombinerade fabriker 
kunde raffinaderiet direkt överta tjocksaften från 
råsockerbruket. Det var enbart när avverkningen 
vid båda anläggningarna inte kunde samordnas 
samt vid betbrukets produktionsuppehåll som 
raffinaderiet övergick till att använda råsocker. 
De kombinerade fabrikerna skapades efter konti
nental förebild och anläggningstypen förekom
mer ännu i vissa länder.

Med övergången till betsocker blev raffinaderi
erna beroende av betbrukens produktion. Att di
rekt koppla ett råsockerbruk till ett raffinaderi 
var ett sätt att säkra raffinaderiets tillgång på bet-
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Längdsektion och plan av saftstationen i 
Gärsnäs, uppförd 1921 som det sista svenska 
betbruket. Fabriksbyggnaden, med kopplat 
pannhus i fabrikens förlängning, har mycket 
blygsamma mått. Saftstationens process om
fattade bettvätt, diffusionsanläggning, kalk
ugn och pannhus för driften och värmepro
cessen. (SSA.)

socker. Raffinaderierna vid de kombinerade bru
ken bearbetade dock parallellt även importerat 
rörsocker. Geografiskt var raffinaderierna fortfa
rande beroende av närheten till hamn, medan rå
sockerbruken var beroende av närheten till bet- 
distrikten. Kombinerade fabriker förekom därför 
enbart i betodlingsområdena.

Den första anläggningen av den typen var 
Landskrona, där raffinaderiverksamheten utöka
des med betbruk 1854. Därefter tillkom Arlövs 
bruk 1869, Helsingborg 1890, Hasslarp 1896 
och sist Lidköping 1904. Efter nedläggningen 
1949 av betbruket vid anläggningen i Lidköping 
blev Arlöv det enda kvarstående kombinerade 
bruket fram till 1958 då råsockerbruket lades 
ned.

Saftstationerna
Schematiskt motsvarade saftstationerna ett för
enklat betbruk där enbart betmottagning, extrak- 
tion, betmassabearbetning och uppkalkning av 
råsaft förekom. Vid saftstationerna tillverkades 
kalkad råsaft som därefter fördes till ett råsocker
bruk för ytterligare bearbetning, varefter saften 
pumpades till huvudfabriken genom en rörled

ning. Avståndet mellan stationen och råsocker
bruket krävde ett omfattande rörsystem. Exem
pelvis fanns 18 km rörledningar mellan Teckoma- 
torp och Säbyholm.

Saftstationerna var till storleken mindre an
läggningar än råsockerfabrikerna. Stationerna 
framställde inget socker och saknade därför sock
ermagasin. Däremot hanterades där, liksom vid 
råsockerbruken, stora mängder betmassa som 
med ny teknik, genom torkning, omvandlades till 
torrfoder. Utvecklingen av denna verksamhet 
medförde en utvidgning av stationsanläggningar- 
na med nya byggnader.

Saftstationerna tillkom för att öka avverk- 
ningskapaciteten vid vissa råsockerbruk och min
ska betlasternas transportsträcka från upptag
ningsområdena till närmaste betbruk. Det be
dömdes då som tekniskt och ekonomiskt lämpligt 
att utvidga befintliga bruk på detta sätt. Samti
digt försökte etablerade företag, genom anlägg
ningen av en saftstation, hindra etablering av nya 
konkurrerande betbruk i närheten av de befintli
ga.

Antalet saftstationer förblev begränsat. De för
sta anlades 1894 i Eslöv, Klågeup och Teckoma- 
torp, därefter tillkom Gärsnäs som invigdes så 
sent som 1921. I Ängelholm omvandlades 1934
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Råsockerbruket i Karpalund byggdes om till strösockerbruk 1957. Omställningen medförde att flera nya byggnader 
och konstruktioner tillkom i förlängningen av fabrikens sockerbus. Till vänster om skorstenen finns en ny trevå- 
ningsbyggnad för torkning, siktning och emballering av strösocker. I sikthusets förlängning finns även ett nytt maga
sin för förvaring av förpackat socker på pallar. Till vänster syns en Weibull-silo för löst socker. (SSA.)

råsockerfabriken till saftstation. Två anläggning
ar överlevde till början av 1960-talet.

Strösockerbruken
Ett strösockerbruk är ett vidareutvecklat råsock
erbruk där processen är förlängd med flera led, 
bl. a. med ytterligare kokning. Detta innebär att 
en raffinering sker från råsocker till strösocker. 
På detta sätt kan betbruken framställa en slutpro
dukt som är direkt användbar i konsumtion.

Det första svenska strösockerbruket anlades i 
Skivarp redan 1901. När anläggningen senare 
övertogs av konkurrerande bolag omvandlades 
strösockerfabriken 1921 till råsockerbruk. Innan 
dess framställdes strösockret vid raffinaderierna 
som av naturliga skäl önskade bibehålla det tek
niska och ekonomiska monopolet på strösocker.

Sockerbolagets nya företagsstruktur och ratio
naliseringarna som infördes under 1950-talet ska
pade nya förutsättningar. Direktframställning av 
strösocker vid betbruk startades först 1950 på 
prov i Linköping. De följande åren inleddes en

ombyggnad av samtliga kvarstående råsocker
bruk till strösockerbruk, undantagna var Hököp- 
inge och Jordberga.

Numera förbrukas strösocker i stora mängder 
bl. a. inom livsmedelsindustrin. Genom betbru- 
kens produktion av strösocker kan tillverkningen, 
förvaringen och förpackningen rationaliseras 
samtidigt som det kvarstående raffinaderiet i Ar
löv avlastas.

Utökningen av processen från råsocker- till 
strösockerframställning har vanligtvis medfört 
endast mindre förändringar i de befintliga anlägg
ningarna. Det är framför allt invändigt med utök
ningen av den tekniska utrustningen som förän
dringarna skett. I de flesta fall har dock särskilda 
byggnader som sikthus och paketeringslokaler 
tillkommit.

Övergången till strösockerproduktion på 1950- 
talet medförde dessutom en förändring av lag
ringsteknik för strösockret. Tidigare, vid raffina
derierna, förpackades och lagrades sockret i säck
ar. I samband med ombyggnad av fabrikerna till 
strösockerbruk övergick man till silobyggnader 
för magasinering av strösockret.
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4. Brukens tekniska process

Betso eker framställning
Tillverkningen av betsocker, som introducerades 
på 1800-talet, är både kemiskt-fysikaliskt och 
mekaniskt en komplicerad process som kräver ett 
omfattande och dyrbart maskineri. I motsats till 
raffinering är betsockerframställning en ung in
dustri som dock kunde dra fördelar av de insam
lade erfarenheterna inom raffineringsverksamhe- 
ten. Ett exempel är vakuumkokningstekniken för 
raffinering som introducerades i Sverige redan på 
1830-talet.

Under 1860-talet kom genombrottet för bet
sockerindustrin i norra Europa. Samtidigt inför
des nya och effektivare tekniker för diffusions- 
och saturationsprocesserna, som medförde renare 
produkter och billigare framställning. Det var 
Tyskland som mellan 1860 och 1914 blev domi
nerande beträffande det kemisk-tekniska utveck
lingarbetet för betsockerframställningen. Förebil
derna, teknologin och expertisen till den svenska 
betsockerindustrin hämtades därför därifrån.

Behandlingsprincipen för framställning av bet
socker har bestått sedan 1800-talets mitt. Man 
har dock med förbättrad teknologi samt ökade 
kunskaper kunnat utveckla processerna och som 
följd därav kraftigt ökat produktionen och kvali
teten.

Många industrigrenar utvecklades stegvis och 
anpassade befintliga byggnader till de tekniska 
förändringarna. För betsockerindustrin skapades 
däremot en helt ny och specialiserad typ av an
läggningar. I den meningen utgör råsockerbruken 
ett av de tidiga exemplen på rationella fabriks
byggnader.

Tyska firmor kunde i princip leverera komplet
ta fabriker, inkluderat typritningar för byggna
den. Maskinfirmornas inflytande på projekte
ringsarbetet med nya fabriker medförde en tek
nik- och produktionsanpassad arkitektur. De fles
ta svenska råsockerfabrikerna uppfördes utifrån 
tyska projekteringsunderlag och präglas därför av 
rationella lösningar.

De produktionstekniska förändringarna har ge
nom åren till stor del kunnat adapteras till de be

48

fintliga byggnaderna. Detta är ytterligare ett ut
tryck för det rationella tänkandet bakom brukens 
ursprungliga konstruktion och utformning.

Karakteristiskt för betbruken är dess kontinu
erliga drift, dygnet runt under betsäsongen. En 
driftmetod som kräver en ytterst effektiv anlägg
ning och organisation. Om grundprinciperna för 
betsockerframställningen ännu består, har infö
randet av nya tekniska medel påverkat arbetspro
cessen. Det är framför allt tillkomsten av meka
niska hjälpmedel som möjliggjort en ytterligare 
styrning mot den »rationella fabriken» vilket 
också medfört en kraftig minskning av arbets
kraften.

De största förändringarna som genom åren 
skett i brukens fysiska miljö är mekaniseringen av 
bethantering, övergången till elkraft, förändring
arna i forvaringstekniker och införandet av 
vattenreningsteknik. Själva fabriksbyggnaderna 
har främst förändrats genom ombyggnader och 
tillbyggnader i samband med utökningen av pro
duktionskapaciteten. Flera och större maskiner 
samt effektivare utrustning har tillkommit. Me
kanisering och automatisering av tidigare manu
ella moment har också medfört väsentliga förän
dringar. Det är denna utveckling som tvingat 
fram vissa ombyggnader, tillbyggnader och i viss 
mån också nya byggnader. Vid sidan av socker
fabrikationen har nya processer för framställning 
av biprodukter också skapat förändringar vid 
bruken.

Den tekniska processen vid betbruken är till 
stor del uppbyggd på en kontinuerlig drift under 
betsäsongen. Schematiskt sett består verksamhe
ten av ett antal komponenter som är samman
hängande men skilda från varandra. Kompo
nenterna kan sammanfattas enligt följande: 
Energi- och värmeframställning - Mottagning 
och hantering av sockerbetor - Bearbetning av 
råvaran och omvandling av saften till socker - 
Bearbetning och hantering av avfall och bipro
dukter - Förvaring och hantering av slutproduk
ter.



Laboratoriet vid råsockerbruket i Hököpinge kring sekelskiftet. Med de industriella sockerbruken infördes en veten
skaplig uppföljning och styrning av produktionen. Laboratoriet där kemiska analyser utfördes var vanligtvis installe
rat i utrymmen inom fabriksbyggnaden. (SSA.)

Det nuvarande arbetsförloppet vid bruken är 
upplagt på följande sätt:

B ethantering: vägning, tvättning
Mottagandet av betorna, deras vägning, rengö
ring och transport inom bruken fordrar en vidlyf
tig apparat. Dessa installationer är proportione
rade till fabrikernas dygnskapacitet och de stora 
mängder betor som måste hanteras under kam
panjerna. På 1880-talet var dygnsavverkningen 
vid fabrikerna i genomsnitt 200-300 ton betor, i 
dag avverkar ett bruk ungefär 7 000 ton betor 
per dygn.

Hela bethanteringen sker numera utanför fa
briksbyggnaden och inom ett särskilt område. Ti
digare utfördes tvättningen av betorna inom fa
briksbyggnaden.

Extraktion: skärning, betmassapressning
För att framställa sockersaft sönderskäres betor
na i skärmaskiner till strimlor, vilka därefter urla
kas med hett vatten. Denna behandling som kal

las extraktion ger råsaft. Den kvarstående och ur
lakade betmassan genomgår därefter pressning. 
Pressvattnet återvinnes medan betmassan avskiljs 
för vidare torkning och bearbetning till foder.

Saftrening och filtrering
Den utvunna råsaften undergår därefter upprepa
de reningsprocedurer. Saften blandas med bränd 
kalk och kolsyra samt filtreras. Slutprodukten 
från saftreningen kallas tunnsaft. Från filtrering
en erhålls stora mängder av slam bestående av 
bl. a. släckt kalk. Den brända kalken som an
vänds i reningsprocessen framställs i en kalkugn. 
Kalkstationen utgörs av en fristående enhet kopp
lad till fabriken.

Indunstning
För att förbereda en kristallisation av sockret från 
den renade tunnsaften måste det mesta av vattnet 
avdunstas. Detta sker genom kokning i flera steg i 
speciella pannor. Med denna behandling skapas 
den s. k. tjocksaften. För avdunstningen krävs 
ånga som framställs i ångpannehuset.
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Massa
pressningBlastfångning Snitselskärning

Pressad
betmassa

Bettvättning

Råsaft

ExtraktionBetor från 
betmottagning Sockerkokning 

i tre klasser

Stenfångning

Kolsyra Maisch-
ning

Centri
fugering

Kalksten /- 
Koks A Karbona

tion
Indunstning 

i fem led

t Kalk-1. 
släckning Torkning

Kalkbränning Kalkning Filtrering Strösocker Melass
Betbrukens nuvarande bearbetningsprocess, från råvara till slutprodukter. (SSA.)

Kristallisation, centrifugering
Slutligen koncentreras och avdunstas sockersaf
ten (tjocksaften) åter i vakuumpannor för att yt
terligare minska vattenhalten. Behandlingen på
går tills socker erhålles i form av kristaller inbäd
dade i tjock sirap, s. k. fyllmassa. Fyllmassan kyls 
därefter ned genom behandling i maischar. Dessa 
består av utjämningsbehållare som är uppställda 
mellan kokpannorna och slutstationen med cen
tr ifugerna.

Sockerkristallerna avskiljs från den flytande 
massan genom centrifugering, varvid sirapen och 
sockret fördelas under rotation. Av sirapen utvin
nes ytterligare socker genom upprepad kokning, 
kristallisation och centrifugering. Den kvarståen
de produkten utgör melassen.

Beroende på kokningsmetod och sluthantering 
kan man framställa antingen råsocker eller strö
socker.

Raffinering
Genom seklerna har raffineringssättet för råsock
er utvecklats från hantverksmässiga metoder till

sofistikerade tekniska processer. De gamla raffi
naderierna förädlade det grova och orenade rå
sockret med hjälp bl. a. av primitiva kemiska me
toder. Man blandade råsockret med vatten och 
kokade upp lösningen i stora pannor i olika om
gångar. För att skilja orenheterna från sockermas
san tillsattes oxblod eller äggvita. En annan form 
av saftrening med tillsättning av kalk förekom re
dan på 1700-talet. De mer eller mindre renade 
sockerkristallerna befriades efteråt från sirapen 
och torkades därefter långsamt i särskilda utrym
men.

Skildringen av Tanto sockerbruk i Illustrerad 
Tidning från 1857 ger en utmärkt beskrivning av 
den tidiga industriella tillverkningen vid raffina
derierna under denna period. Tantofabriken var 
vid denna tidpunkt en nyinvigd mycket modern 
anläggning.

»Vid fabriksingången låg sockerbacken med 
ofantliga högar av råsocker. I de åtta klarpannor
na tas råsockret emot för en första reningsprocess 
som består i att sockret upplöses i vatten, blandas 
med oxblod och kokas. Vid kokningen omsluts 
sockrets orenlighet af blodets koagulerande albu
min och drivs då upp till ytan. Efter kokningen 
förs massan med ångtryck genom rörledningar

50



3$

Torkningen av toppsocker kunde på 1700-talet utföras 
i en särskild uppvärmd torkstuga. Torkkammaren upp
värmdes genom eldning underifrån, från en särskild 
ugn med skorsten som syns på höger sida. Kall luft 
togs in genom källaren och den varma luften släpptes 
ut genom en öppning i taket. (Ur D’Alemberts & Di
derots encyclopedic.)

Några av raffinadprodukterna som framställs vid raffi
naderiet i Arlöv. (SSA.)

upp till femte våningen till det s. k. filtertornet 
och in i »Dumontska klarskåp» där orenligheten 
stannar kvar och varifrån det rena sockret förs 
till apparater där lösningen renas på nytt och av
färgas innan den går till nya kokapparater. Efter 
prov förs sockret sedan till fyllhuset där det fylls 
på formar (40 000 finns) till toppsocker. Formar
na hissas till vindarna där de under 4-5 dygn be
frias från kvarvarande sirap och förs sedan vidare 
till sugapparater där den sista sirapen dras ut 
med sugpump och topparna stjälps ur formarna 
och torkas i torkrummen under ytterligare fem 
dygn. Därefter sveps topparna i pappershöljen 
och är klara att sända i marknaden. Annat socker 
blir kandi-, kak-, kross- och farinsocker i olika 
färger».

Den moderna tekniken
Grundprincipen för raffinering av råsocker vid 
moderna fabriker är i stort densamma som tidi
gare men raffineringen sker genom avancerade 
processtekniker. Förädlingen utförs huvudsakli
gen i ett slutet system medan bearbetningen och 
hanteringen av slutprodukterna är fullständigt 
mekaniserad.

Flera arbetsmoment vid raffinaderierna liknar 
slutprocesserna vid betbruken. De flesta svenska 
betbruk har också anpassats för tillverkning av 
strösocker, en produkt som tidigare framställdes 
vid raffinaderierna. Moderna raffinaderier är där
för huvudsakligen inriktade på produktion av en 
mängd speciella varor som framställs genom vari
erande behandlingsmetoder. Råvaran vid raffina
deriet är numera vanligtvis betråsocker men för 
fabrikationen av vissa specialprodukter används 
även rörsocker.

Arbetsförloppet och förädlingsprincipen vid ett 
raffinaderi är följande: Först affineras råsockret 
genom blandning med s. k. affineringssirap. På 
detta sätt sker en delupplösning av de med sock
erkristallerna blandade överflödiga ämnena. 
Sockret kan då genom centrifugering rensas från 
olika föroreningar. Den kvarstående sockerlös
ningen rengörs ytterligare genom kalkning och 
karbonatation, därefter filtreras lösningen för att 
avlägsna kalkavfällningen. Samma princip tilläm
pas vid betbruken. Lösningen avfärgas slutligen 
med hjälp av jonbytare.

Saften som återstår (raffinadsaften) är mycket 
ren och måste åter kristalliseras i sex steg för att 
uppnå en tillfredsställande konsistens. Detta sker 
genom avdunstning, upprepad kokning, maisch- 
ning och centrifugering. Sockret från de tre första 
reningsklasserna används för tillverkning av spe-
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Pannhuset vid det Lobeska bruket i 
Stockholm på 1890-talet. De primi
tiva ånpannorna, med manuell kol
matning, tillkom 1855 i samband 
med ångteknikens införande vid fa
briken. (Tekniska Museet.)

cialprodukter (bit-, pärl-, flor-, farinsocker m. fl.) 
eller strösocker. Lösningar från de övriga klasser
na återanvänds till saftreningen eller för tillverk
ning av konsumtionssirap.

Energi och drivkraft
Sockerbruken konsumerar mycket energi såväl 
för den mekaniska som för den kemiska proces
sen. Under kampanjen förbrukas exempelvis vid 
Köpingebro, som är ett av de största bruken, 7-8 
m3 olja i timmen vilket ungefär motsvarar två vil
lors årskonsumtion.

Störst var energiförbrukningen under fabriker
nas begynnelse på 1800-talet. Ett mål har därför 
varit att ständigt, genom tekniska förbättringar, 
minska energikonsumtionen. År 1907 var exem
pelvis kolförbrukningen ca 10% av betmängden, 
1930 halverad till 5% och i dag endast ca 3%.

Ursprungligen erhölls den nödvändiga energin 
från ångpannor som drevs med stenkol. Under en 
viss period på 1910-talet samt under världskrigen 
användes även torv som bränsle. Sockerbolaget 
hade i Flås myr, söder om Markaryd, en stor 
mosse som levererade torv till sockerbruken un
der andra världskriget.

Ångan användes dels för uppvärmning i pro
cessen, dels till driften av ångmaskiner. Dessa 
drev i sin tur pumpar eller förde genom band

transmission och drivaxlar kraft till mekaniska 
redskap i fabriken.

Under 1940-talet byggdes de flesta panncentra
lerna om för oljedrift. Bruket i Jordberga drivs 
dock åter med stenkol, Örtofta, Hasslarp samt 
Arlöv med gas och de övriga med olja. Kombine
rade bränslen förekommer också. Bruken, utom 
på Gotland (och tidigare Öland), återvinner från 
vattenreningsprocessen även metangas (anaerob- 
systemet) som därefter används som bränsle.

Utöver värme, ånga till driften och till avdunst- 
ningen krävdes tidigare benkol till filtreringspro
cessen. Benkolen regenererades i särskilda ben- 
kolsugnar vilka var ganska energikrävande. Ben- 
kolsfiltreringen övergavs för effektivare metoder. 
Kalkugnarna som krävs för framställning av 
bränd kalk till saftreningsprocessen är också 
energikrävande. Kalkstenarna bränns i ugnarna 
med koks.

Under 1920- och 30-talen övergick de flesta in
dustrier från mekanisk ångdrift till eldrift. Band
transmissionen ersattes med elmotorer som kräv
de mycket elenergi.

För att producera den nödvändiga elkraften ut
rustades bruken med olika typer av elgeneratorer. 
Med hjälp av ångan drevs turbiner kopplade till 
generatorer vilka gav bruken eltillskottet som 
motorerna krävde under arbetsprocessen.

Sockerindustrin och massaindustrin är de enda 
industrigrenar som fortfarande använder ånga i 
större skala. Ett normalbruk med en avverkning
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Maskinhallen i Ängelbolms råsockerfabrik på 1890-talet. Med hjälp av tre ångmaskiner och genom bandtransmis
sion och drivaxlar drevs fabrikens mekaniska utrustning. Även vakuumpumpar drevs med ångmaskinerna. (SSA.)

av ca 6 000 ton betor per dygn konsumerar i dag 
ungefär 2 000 ton ånga och ca 200 MWh elener
gi per dygn. Genom moderna tekniker minskas 
numera spillenergin maximalt. I Arlöv levereras 
till och med den kvarstående spillvärmen till det 
kommunala fjärrvärmenätet.

Elkraft och belysning
Belysningen vid sockerbruken var på 1800-talet 
ett väsentligt problem. Fabrikerna skulle fungera 
även under mörka timmar och betbruken drevs 
dessutom dygnet runt under kampanjerna.

Dagsljusaspekten beaktades därför med särskilt 
intresse i de nya fabrikernas arkitektoniska lös
ningar. Trendbildande på det området som på 
många andra var textilindustrin. För att få maxi
malt dagsljus konstruerades därför byggnaderna 
med många och stora fönstersystem. Sockerfabri
kerna kompletterades så småningom även med 
lanterniner på takåsarna.

Bruken och andra fabriker utrustades först

med oljelampor vilket knappast kan ha varit till
fredsställande. Dessutom utgjorde oljelamporna 
en påtaglig brandfara i en tillverkningsprocess 
och i byggnader som redan var brandfarliga. Det 
blev därför ett väsentligt steg när det nya bruket 
vid Arlöv 1869 utrustades med eget gasverk. Gas
verket, som installerades i anslutning till kalkug
nen, var avsett såväl för inner- som ytterbelys- 
ning.

Mot slutet av 1800-talet möjliggjorde utveck
lingen inom elteknologin en övergång till elbelys- 
ning. Det första steget mot elektrifiering inom 
sockerindustrin togs genom installationen av 
mindre elgeneratorer. Generatorerna som drevs 
med ångkraft producerade elström avsedd främst 
för fabrikernas belysning. Ett av de första bruken 
med en sådan installation var Trelleborg som 
uppfördes 1887 och samtidigt utrustades med el
central.

En kraftfullare lösning, som möjliggjorde en ti
dig elektrifiering av hela driften, var elgeneratorer 
drivna av ångmaskiner. En sådan installation gav, 
i början av 1900-talet, tillräckligt med elkraft för 
att driva 25 elmotorer vid Tantobruket.
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Exempel på båglampstyper som kom till användning i 
fabrikerna i samband med övergång till elektrifiering. 
Båglampor gav en större ljusbåge och förbrukade min
dre elström än glödlampor med kolstavar som först 
kom till användning. (Er Upp finningar.)

Med övergången på 1910-talet till centraliserad 
elproduktion från olika kraftbolag, valde flera 
bruk att ansluta sig till det allmänna elnätet.

Elektrifieringen av bruken genomfördes oftast i 
olika etapper och under en längre tid. Först inför
des elbelysning därefter installationen av elmoto
rer. De flesta bruken elektrifieras helt mellan 
1920- och 1940-talen, i Arlöv till exempel 1922 
och i Staffanstorp mellan 1920-24. Man övergick 
då till ström från större elgeneratorer drivna med 
ångturbiner, kombinerad med ström från det all
männa elnätet.

Övergången till elenergi medförde ofta förän
dringar i brukens anläggningar. Ombyggnader, 
tillbyggnader eller nya byggnader krävdes för in
stallationen av kraftcentraler som omfattade ång
turbiner, generator och elcentraler.

De äldsta elcentralerna utrustades ofta med på
kostade instrumentpaneler, s. k. ställverk. Ett ex
empel var Köpingebros ställverk som var utfört i 
marmor med klassicistisk utsmyckning. Kraftcen
tralerna byggdes eller inreddes vanligtvis i anslut
ning till pannhusen. I samband med elektrifie
ringen uppfördes också olika transformators
byggnader.

Vatten
Sockerindustrin och framför allt betbruken kräv
de och kräver ännu stora vattenmängder, dels till 
rengöringen av betorna, dels till urlakningen av 
betmassan och raffineringsprocesserna. Vatten
behovet motsvarar teoretiskt ungefär tio gånger 
mängden av avverkade betor, dvs. ca 60 000 m3 
vatten för ett bruk som omsätter 6 000 ton be
tor.

Den ständiga ökningen av beta vverkningen 
och den stigande sockerproduktionen medförde 
först en motsvarande stigning av vattenförbruk
ningen. På 1890-talet var vattenförbrukningen 
vid Staffanstorps bruk ca 2 160 m3 per dygn, un
gefär 20 år senare var det beräknade vattenbeho
vet för Mörbylånga ca 15 000 m3 per dygn. Se
nare lyckades man införa besparingsmetoder 
samt nya tekniker för vattenåteranvändning. Da
gens vattenförbrukning vid betbruken är i ge
nomsnitt 70 m3 per minut i ett slutet vattensys
tem där vattnet återanvänds flera gånger genom 
den vid Sockerbolaget utvecklade Anametmeto- 
den.

Vattenbehovet i raffinaderiernas processer är 
betydligt lägre än vid betbruken. Ett raffinaderi 
som Arlöv har numera en färskvattenförbrukning 
på endast ca 500-1 000 m3 per dygn.
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Ångturbingeneratorer i kraftcentralen vid Köpingebrobruket på 1940-talet. Generatorn i förgrunden är en Zander 
& Ingeström från 1927, ombyggd 1944. Ångturbinen är en De Laval med varvtalet 3 000 r/m som är direkt kopp
lad till en trefasgenerator på 400 volt. Kraftcentralen har utformats med omsorg. Golvet är belagt med klinkerplat- 
tor i diagonalt mönster och mot väggen står pilastrar som bär en tvärgående järnbalk. (SSA.)
Ställverk i turbincentralen vid Köpingebrobruket år 1927. Ställverket tillkom i samband med den allmänna elektrifi

eringen av bruket. Instrumentpanelen är gjord av marmorskivor. (SSA.)
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Från anaerobstationen, där organiska substanser i det förorenade vattnet omvandlas till metangas, överförs vattnet 
till aerobdammar där det tillförs syre genom luftinblåsning. Bilden visar propellerluftning av vattnet i aerobdelen av 
Anametanläggningen vid Jordbergabruket, i bakgrunden ses anaerobcisternen. (Foto författaren.)

Vattentillgången blev därför avgörande vid lo
kaliseringen av sockerindustrins anläggningar. 
För att tillgodose brukens stora vattenbehov 
krävdes att fabrikerna anlades i anslutning till 
åar, sjöar eller dylikt. Trots detta kunde vatten
försörjningen förbli ett besvärande problem för 
många bruk. Vid Romabruket på Gotland hade 
man ständiga problem fram till 1940-talet och 
de flesta bruken fick svårigheter under många 
år. Vid de flesta anläggningar tvingades man 
därför att reglera åar, bygga dammar, rörled
ningar, pumpanläggningar och även att borra 
brunnar.

Ett annat problem blev spillvattnet från proces
serna. Vattendragen kring sockerfabrikerna ut
nyttjades länge utan större reningsinsatser, man 
använde bara vattnet en gång och släppte däref
ter tillbaka det till vattendraget. Det förorenade 
och varma vattnet var till skada för miljön. Re
dan på 1930-talet började därför Sockerbolaget 
ett utvecklingsarbete för att reducera och behand
la brukens utsläpp. Av den anledningen skapades

först dekanteringsbassanger och slamdammar i 
anslutning till fabrikerna.

I början av 1970-talet kunde en ny teknik, med 
ett slutet vattensystem i fabrikationsprocessen, 
utvecklas och tas i drift. I det nya reningssystemet 
befrias först det smutsiga vattnet från organiska 
ämnen (betbitar, gräs) och leds sedan ut till en se- 
dimenteringsdamm. Efteråt behandlas vattnet i en 
särskild reningsanläggning (Anametsystem). Det 
renade vattnet lagras i dammar för att återanvän
das i brukets vattensystem, för bevattning av 
kringliggande åkrar eller för att åter släppas ut i 
det närliggande vattendraget.

Genom utvecklingen av vattenreningstekniken 
har reningseffekten vid bruken numera blivit ca 
99%.

Vattenreningsteknik och nya metoder för 
vattenförbrukning har påverkat brukens anlägg
ningar. Stora slam- och vattendammar har till
kommit liksom kyltorn, aerobdamm, anaerob- 
tank m. m. Anläggningarna tar stora ytor i an
språk och präglar brukens fysiska miljö.
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5. Sockerbrukens anläggnings- 
princip

Lokalisering
Lokaliseringen av sockerbruken styrdes av ett an
tal avgörande faktorer. För betbruken gällde 
självklart närheten till råvaran, d.v.s. sockerbets
odlingar. Platsen valdes också med hänsyn till 
kommunikationsförutsättningar: järnvägar, vägar 
och ibland hamnar. Avgörande var också tillgång
en till vatten som är nödvändigt i bearbetnings- 
processen. Bestämmelser, konkurrens, lämplig 
mark och sysselsättning är några ytterligare fak
torer som påverkat lokaliseringen av fabrikerna.

Järnvägarnas vidare utbyggnad, under främst 
1870-talet, och utvecklingen av lokala linjer fick 
stor betydelse för sockerindustrins lokalisering 
liksom för andra nya industrier under samma pe
riod. Men många järnvägslinjer anlades också i 
samband med betbrukens tillkomst.

De skattelindringar som under 1890-talet skul
le främja etableringen av nya sockerföretag gällde 
enbart för fabriker som anlades på större avstånd 
än 30 km från befintliga bruk. Detta fick betydel
se för lokaliseringen av vissa bruk.

Konkurrerande företag tävlade även om strate
giska lokaliseringar för att motarbeta nya etable
ringar. De flesta saftstationerna uppfördes på så
dana villkor men rörledningssystemet medförde 
också tekniskt en begränsning av avståndet mel
lan stationen och moderfabriken.

De flesta betbruken lokaliserades till landsbyg
den. Några undantag är Trelleborg, Karlshamn, 
Linköping och Halmstad som kunde förena när
heten till de bördiga åkrarna med tillgången till 
hamnförbindelser.

Kombinerade anläggningar, med betbruk och 
raffinaderi, fick vanligen en annorlunda lokalise
ring. Oftast anlades dessa fabriker i orter med 
hamn och samtidigt i närheten av betodlingar. 
Lokaliseringen avgjordes av raffinaderiet som var 
beroende av sjöfart. Den tillhörande råsockerfa
briken krävde däremot en anslutning till betfäl
ten.

Ett undantag är Arlöv, som vid etableringstiden

låg på landsbygden, men kunde dra nytta av den 
nybyggda stambanan och närheten till Malmö 
hamn. Även den kombinerade anläggningen vid 
Hasslarp från 1896 fick en lantlig placering men 
kunde utnyttja ett väl utbyggt järnvägsnät.

De flesta raffinaderierna, som övervägande eta
blerades tidigare än betbruken och före järnvä
gens tillkomst, fick en traditionell lokalisering till 
hamnstäder. En avvikelse är fabriken i Lund som 
grundades så sent som 1888 och kunde utnyttja 
järnvägsförbindelsen med Malmö.

Raffinaderierna var först helt och senare delvis 
beroende av importen av kolonialråsocker och 
därmed av hamnförbindelser. Även det svenska 
råsockret från betbruken transporterades länge 
med båt. Med tiden blev raffinaderierna också 
beroende av järnvägsförbindelser, för transport 
av råsockret och sina produkter.

I ett tidigt skede var raffinaderierna även starkt 
beroende av att avyttra sina produkter i den egna 
lokaliseringsorten. Ju större stad, desto bättre 
försälj ningsunderlag.

Eftersom raffinaderierna hade en åretruntdrift, 
i motsats till betbruken, innebar en tätortslokali- 
sering även bättre förutsättningar för rekrytering 
av arbetskraft.

Mark
Sockerbruken och särskilt betbruken är till ytan 
stora anläggningar och redan på 1800-talet kräv
des omfattande markytor för att anlägga sådana 
företag. Ett betbruk omfattade själva fabriksan
läggningen med tillhörande uppställningsplatser 
för råvaror och avfall samt flera tekniska byggna
der och magasinsbyggnader. Därutöver tillkom 
stickspår och bangård, personalbostäder och en 
mängd mindre byggnader m. m. Expansionsmöj
ligheterna skulle dessutom beaktas.

Många betbruk anskaffade även gårdar och
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Sockerraffinaderiet vid »Klippan» i Göteborg, senare känt som Carnegiebruket, anlades på 1810-talet i anslutning 
till en viktig ankarplats vid inloppet till Göteborgs hamn. För raffinaderiet var närheten till staden samt tillgången 
till sjöfrakt avgörande. Bilden visar sockerbruket 1921. (Tekniska Museet.)

jordbruksfastigheter i anslutning till eller i närhe
ten av bruket. Det gällde att trygga tillgången på 
sockerbetor genom egna odlingar och/eller säkra 
avsättningen av betmassan som kreatursfoder.

I inledningskedet, under 1800-talets andra 
hälft, förvärvades i genomsnitt ca 7-10 ha mark 
för uppförandet av en sockerfabrik. För Trelle
borgs råsockerbruk inköptes 1886 exempelvis 12 
tunnland i utkanten av staden, i Hasslarp 19 
tunnland men till Arlövs bruk 1869 enbart 7 
tunnland. Nödvändiga markinköp för utvidgning 
av brukens områden genomfördes vid behov i ef
terhand.

För de flesta betbruken medförde den lantliga 
lokaliseringen att markbehovet och markinköpen 
kunde lösas utan några större svårigheter. Annor
lunda var det för de i tätorterna lokaliserade fa
brikerna med begränsade utvidgningsmöjligheter, 
dyrbar tomtmark och hinder från stadens infra
struktur.

Fabriksmiljöer i städer var således högt exploa
terade och den vanligaste expansionen skedde ge
nom inköp eller arrende av intilliggande tomter. I 
extrema fall togs till och med gator i anspråk som 
i Landskrona. För att vinna utrymmen byggdes 
också den befintliga bebyggelsen ständigt om.

Genom tekniska förändringar och en ständig 
expansion utvidgades brukens anläggningsstruk- 
tur kraftigt genom åren. Vid de kvarvarande bru
ken har till stor del expansionen kunnat genom
föras inom gränserna för de befintliga fastigheter
na eller genom nya markinköp i anslutning till fa
briken. Två faktorer har i flera fall begränsat och

påverkat betbrukens utvidgning. Det är järnvä
garna, som oftast ligger i direkt anslutning till 
bruken, samt vattendragen där sådana finns. Ett 
representativt exempel på dessa förhållandena är 
bruket i Örtofta.

Byggnader
Återanvändning av befintliga byggnader i sam
band med anläggning av sockerfabriker hör till 
undantagen. Redan under 1700-talet uppfördes 
särskilda byggnader för de små och hantverks
mässiga raffinaderierna. Robsahmska (1758- 
1769) och Sahlgrenska (1729-1835) raffinaderi
erna i Stockholm respektive Göteborg är exempel 
på sådana sockerfabriker. Det är dock bland de 
tidiga raffinaderierna som återanvändningen av 
befintliga lokaler mest förekommit. Dessa små fa
briker krävde relativt sett begränsade byggnads
volymer och den ännu enkla utrustningen kunde 
installeras utan större förändringar.

Med industrialismen följde nya behov, krav 
och förutsättningar för sockeranläggningarna. 
När Lorentska bruket (blivande Carnegie) bygg
des 1804 återanvändes endast ett par mindre 
byggnader från det gamla glasbruket. Den stor- 
skaliga Göteborgsanläggningen tillhörde en ny 
generation av industribyggnader. I Lund 1888 
kunde dock raffinaderiet etablera sig på ett indus
triområde i anslutning till järnvägen och i lokaler 
ursprungligen byggda för en snickerifabrik. An
passning av lokalerna till den nya verksamheten
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Karta över Carnegiebruket 1921. Anläggningen består av raffinaderi ocb bryggeri, anlagda på ett klippområde ut
med Göta älv. Brukets verksamhet bar medfört en anpassning och utvidgning av strandpartierna för olika installa
tioner: kajer, bassänger, magasin m. fl. I olika etapper bar bruksbebyggelsen utökats ocb befintliga byggnader fått 
nya funktioner - blivit ombyggda eller tillbyggda. I utkanten av bruksområdet i sydost uppfördes i olika omgångar 
planlagda bostadsområden för de anställda. (SSA.)

Karlshamns betbruk byggdes 1883 som spritfabrik men omvandlades till råsockerbruk 1895. Det utmärka läget vid 
den isfria hamnen och anslutningen till järnvägen främjade etableringen av såväl sprit- som sockerindustrin på plat
sen. Bilden visar bruket på 1910-talet. (Tekniska Museet.)
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Tanto bruk uppfördes 1855, då vid stadens utkant men i anslutning till vatten och sjöförbindelser. Raffinaderibygg
naden med sin stora volym har trots en väl genomtänkt arkitektur fortfarande släktskap med packhusen. Invändigt 
består konstruktionen av ett traditionellt pelar-balksystem av timmer med brädgolv. Redan på 1870-talet byggdes 
fabriken till med tre fönsteraxlar från ena gaveln, till höger på bilden. Bruket har också fått ett nytt ångpannehus, 
vilket avspeglar den tekniska utvecklingen inom processerna och driften. Även ett flertal mindre byggnader har till
kommit på bruksområdet. Bilden är troligen tagen under 1890-talet. (Tekniska Museet.)

krävde dock stora förändringar samt en komplet
tering med nya byggnader. Fabriken i Karlshamn 
utgör det enda exemplet på betbruk av industriel
la mått som anlades i befintliga fabrikslokaler. 
Anläggningen bestod av en på hamnområdet be
lägen f. d. spritfabrik, som lämpade sig för den 
nya verksamheten. Större om- och tillbyggnader 
blev dock nödvändiga.

Äldre raffinaderier uppfördes, i förhållande till 
de yngre betbruken, med större fabriksbyggna
der vilka var högre (upp till åtta våningar) och 
bredare. Fabrikstypen, som har regelbunden plan 
och volym, har släktskap med de stora packhu
sen. Vanligtvis är våningsfördelningen regelbun
den och därmed även fönstersystemen. Byggna
derna fick en traditionell taklagskonstruktion, 
över vindsutrymmen försedda med takkupor, en 
lösning som saknas helt vid betbruken och mo
dernare fabriker.

Den vanligaste formen av tillbyggnad vid raffi
naderierna blev en förlängning av fabrikskroppen 
i höjd med den ena gaveln.

Sockerbruken och framför allt betsockerbruken 
tillhörde en ny typ av industrier med specifika
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byggnadstekniska behov. För ändamålet skapades 
därför helt nya och speciella byggnader anpassa
de till arbetsprocesserna. De stora kapitalinveste
ringarna, driftskostnaderna och konkurrensen 
ställde hårda villkor på lönsamhet. Detta i sin tur 
medförde en strävan efter rationella lösningar 
som påverkade anläggningarna och bebyggelsen.

Byggnationen vid betbruken avspeglar tillverk
ningens villkor. I en processindustri baserad på 
kemisk och fysikalisk bearbetning av en råvara, 
kom själva fabriksbyggnaden att inta en domine
rande ställning.

Karakteristiskt för sockerfabriken är att hela 
den sammanhängande tillverkningsprocessen och 
dess apparatur måste samlas inom samma bygg
nad. Följden blev att fabriksbyggnaden fick för 
sin tid ansenliga mått. Anläggningen komplette
rades med bl. a. ångpannehus, magasin, verkstä
der, uppställningsgårdar för betor och avfall samt 
med brukskontor och bostadsbebyggelse.

Sockerindustrins byggnader har påverkats av 
en kontinuerlig förändring i byggnadsstrukturen. 
Orsaken har varit en ständig teknisk utveckling 
och förändrade behov. Det är främst den ständiga



utökningen av produktionskapaciteten som krävt 
en utvidgning av fabriksbyggnaden. Detta har 
medfört många om- och tillbyggnader som styrts 
enbart av rationella produktionsinriktade mål
sättningar.

Om- och tillbyggnader har oftast fram till 
1940-talet adapterats i form och material till ur
sprungliga byggnader. Därefter präglas däremot 
förändringarna av dåvarande form- och kon
struktionsprinciper utan hänsyn till de befintliga 
byggnaderna.

Betbruken har ursprungligen bestått av få 
byggnader. Fabriken, kopplad till ångpannehuset, 
har utgjort den centrala anläggningen. Med tiden, 
utökningen och förändringen av produktionen, 
utvidgades byggnadsbeståndet påtagligt.

Saftstationerna har byggnadstekniskt stora lik
heter med betbruken men fabriksbyggnaden är 
p. g. a. den förenklade processen mindre och be
tydligt kortare.

Vid de kombinerade bruken fanns två fabriks
byggnader av ungefär samma storlek, råsockerfa
brik och raffinaderi. Fabriksbyggnaderna kunde 
vara kopplade och uppförda efter varandra, som 
den första anläggningen i Arlöv (byggd 1869) och

som vid bruket i Hasslarp (byggt 1896), eller pa
rallellt med varandra som den nya anläggningen i 
Ar löv efter branden 1896.

Kombinerade anläggningar krävde ett större 
ångpannehus som var gemensamt för båda fabri
kerna, dessutom flera magasin, bl. a. råsockerma- 
gasin och raffinadmagasin för raffinaderiets slut
produkter.

Med undantag av de tidiga raffinaderierna, 
uppförda under 1700-talet och tidigt 1800-tal, är 
sockerfabrikerna först och främst en produkt av 
ingenjörskonsten. De flesta byggdes efter utländ
ska förebilder, tyska sådana, med mönsterritning
ar från maskinfirmor som underlag. Byggnaderna 
skulle främst utgöra ett skal till den tekniska ut
rustningen, samt svara för de speciella ändamål 
som produktionen krävde. Det blev därför hårda 
funktionella villkor som kom att styra byggna
dernas utformning och uppställning. Många fab
riker fick trots detta karakteristiska arkitektonis
ka detaljer och kvalitéer i sin yttre utformning.

Kring anläggningarna växte etappvis en särprä
glad bebyggelse med bostäder för tjänstemän och 
arbetare. Dessa planlades med patriarkalisk beto
ning som vid Carnegie- och Tantobruken eller

Råsockerbruket vid Karpalund uppfördes under 1890-talet liksom de flesta övriga betbruken. Anläggningen tillhör 
en kategori väl beprövade anläggningar som byggdes efter tyska typritningar. Fabriken var i drift från 1894 till ned
läggningen 1989. Under verksamhetsperioden anpassades anläggningen till teknisk utveckling, högre kapacitet och 
ändrad produktion. (Foto författaren.)
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Ritning till parkanläggningen vid 
bruket i Jordberga av länsträdgårds- 
mästare B. Kjellson. Bruket omsluts 
av planterade alléer. Parken med 
planteringar, gräsplaner, frukt- och 
köksträdgårdar, bersåer och häckar 
anlades kring bostadsbebyggelsen 
väster om fabriken. Även slamdam- 
men, till höger på bilden, har införli
vats med parken. (SSA.)

med småortsprägel som i Jordberga och Hass- 
larp. Delar av bostäderna uppfördes ungefär sam
tidigt som fabrikerna och fick därför stilmässigt 
och materialmässigt en liknande utformning. An
dra bostadsområden tillkom senare i olika om
gångar och integrerades oftast med den växande 
stationsbebyggelse som utvecklades parallellt med 
bruket. Varje byggnadsperiod avspeglar olika 
värderingar och ideal vilka präglade husens in
redning, karaktär och utformning.

Närmiljö och parkanläggningar
I samband med projekteringen av sockerbruken 
planerades i många fall, främst från 1880-talet, 
parkanläggningar i anslutning till fabriksområde
na. Redan på 1850-talet omnämns i en artikel en 
parkanläggning vid Tanto sockerbruk i Stock
holm. Parken var, att döma av beskrivningen 
1872 i Sveriges Industriella Etablissementer, av 
den engelska typen: ». . . dessförinnan har blick
en troligen kommit att fästa sig vid en vacker 
parkanläggning till vänster - en park med många 
täcka, små partier, med grottor, bersåer och sor
lande springvatten.»

Förebilderna för parkområdet hämtades från 
England där de första offentliga parkerna anlades 
på 1830- och 40-talen. Med parkanläggningar i

anslutning till fabrikerna och oftast integrerad 
bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till des
sa, uttrycktes företagens ideologi och värderingar. 
Parkerna förenade den patriarkaliska ordningen 
med ett socialhygieniskt tänkande som följde i in
dustrialismens släptåg. Tydligast tar sig detta ut
tryck i omvandlingen av brukens slamdammar till 
prydliga, väl avgränsade parkdammar inordnade 
i konstgjorda men naturvänliga parkmiljöer som 
vid Arlöv och Jordberga. I samma anda lät 1872 
bolaget i Arlöv plantera den s. k. Granbacken 
med skog och skapade därigenom ortens första 
»grönområde».

Vid de större bruken inordnades bostadsbebyg
gelse, kontor, restaurang, ibland även järnvägs
station, alléer, park och trädgårdar m. m. i en 
sammanhängande plan. I Hasslarp kan man utty
da linjerna till en stadsplan med kvartersuppdel- 
ning, gatuaxlar, park och järnvägsstation i ortens 
planering som ritades 1896 av länsträdgårdsmäs- 
taren B. Kjellsson. Några år tidigare, 1892, hade 
Kjellsson även ritat parkanläggningen till Jord- 
bergabruket.

Parken och den representativa bebyggelsen 
kunde också anläggas tydligt avskilda och av
gränsade från fabriksområdet som i Köpingebro.

Parkerna uttrycker, i sin utformning och ka
raktär, varierande stildrag. Engelsk park med ore
gelbundet mönster, kurviga linjer och tufsig vege-
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Bevarade delar av kuller stensbeläggningen utmed den 
f. d. råsockerfabriken i Arlöv. Pa vänstra sidan ses den 
moderna lösningen med asfalt. (Foto författaren.)

tation vid Arlöv och Hasslarp eller strikt barock
mönster med symmetriska ytor, gångar och alléer 
i raka vinklar vid Jordberga. En mera naturlig 
parktyp, »den landskapslika trädgården», före
kommer också som vid exempelvis Roma bruk 
där bostadsbebyggelsen är fritt uppställd i den 
gränslösa grönskan.

Vanligtvis avgränsade parkanläggningarna en 
särskild sida av bruksområdena. 1905 års områ
desplan för Jordberga visar dock en park som 
omfattar tre fjärdedelar av fabriksområdet. Vid 
de kvarstående bruken har numera stora delar av 
de ursprungliga parkområdena tagits i anspråk 
för utvidgning av verksamheten.

I kontrast till parkerna var fabrikernas ur
sprungliga gårdsplaner primitiva och bestod i de 
flesta fall av lera och grus. Vid betbruken tippa
des betorna först på marken i stora högar som 
upptog enorma ytor.

För att underlätta den intensiva körtrafiken 
och hanteringsarbetet började man på 1910-talet 
att stensätta delar av bruksområdena. Så små

ningom anlades uppställningsgårdar med sten
läggning eller betongplattor för råvaror och av
fallsprodukter som kol, koks, kalksten, betmassa 
och slamkalk. Senare asfalterades uppställnings
platserna och vägarna. Fabrikernas näromgivning 
förvandlades också kraftigt genom införandet 
och utbyggnaden av djupsvämanläggningarna. 
Svämgårdarna som i de flesta fall kompletterades 
med tippramper kom att uppta stora ytor.

Många fabriksområden förblev öppna, fram 
till början på 1900-talet. Vid Arlöv byggdes vis
serligen 1883 en fabriksinfart med port och vakt
rum men det är tveksamt om hela bruksområdet 
var inhägnat. Mycket tyder på att världskonflik- 
terna 1914 och 1939 påskyndade inhägningen av 
områdena. Vid Roma och Mörbylånga uppfördes 
vaktstugor i samband med uppsättningen av 
stängsel på 1920-talet och vid Karlshamn inhäg
nades bruksområdet under samma period. 
Många åtgärder vidtogs också i samband med 
Andra världskriget.
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6. Bruksbebyggelsen

Sockerbrukens bebyggelse har bestått av ett antal 
samordnade eller skilda byggnadskomponenter 
där raffinaderi och betbruk delvis avvek från va
randra.

Bebyggelsemönstret har utvecklats genom åren, 
befintliga byggnader har förändrats, en del rivits, 
medan andra tillkommit i samband med tekniska 
förändringar och omläggningar i produktionen.

Gemensam för alla anläggningar är den domi
nerande och produktionstekniskt präglade fa
briksbyggnaden. Den var konstruerad för och an
passad till hantering och bearbetning av råvaran 
samt till de tekniska krav som processtillverk
ningen medförde. I detta sammanhang skiljer sig 
delvis råsockerfabrik och raffinaderi.

Tekniska enheter kopplades till själva fabriks
byggnaden, t. ex. ångpannehus, kalkugn och vid 
råsockerbruken, betlada. Med den tekniska ut
vecklingen förändrades enheternas karaktär och 
anslutningsform, men principen består ännu. Bet- 
ladorna ersattes av betsvämmor med tippramper, 
betprovtagningsbyggnader, moderna bettvättar 
och massatornet kompletterades exempelvis med 
torkbyggnad.

Som fristående byggnader uppfördes i nära an
slutning till fabriken olika typer av magasin och 
cisterner samt senare, under 1950-talet, silobygg
nader. Dessa enheter, avsedda för förvaring av 
slutprodukterna, kunde vid vissa fabriker även 
vara direkt kopplade till fabriksbyggnaden.

Verksamheten krävde också olika typer av 
verkstäder: snickeri, kopparslageri, tunnbinderi, 
smedja, gjuteri, mekaniska verkstäder och dylikt. 
Vid betbruken inrymdes verkstäderna oftast, i ett 
första skede, i själva fabriken. Efteråt, med ut
vecklingen av verksamheten, byggdes särskilda 
verkstadsbyggnader på bruksområdet.

Byggnadsbeståndet utökades dessutom etapp
vis med ett flertal mindre tekniska byggnader, 
bl. a. våghus, lokstall, garage, brandstation och 
vaktstuga.

Brukens bebyggelse kompletterades dessutom

med en administrativ och social infrastruktur 
som omfattade kontorsbyggnad samt bostäder 
för tjänstemän och arbetare m. fl. Dessa byggna
der anlades inom eller i anslutning till fabriksom
rådet. Vanligtvis är det inte förrän på 1930-40- 
talen som företagen bygger ett större antal arbe
tarbostäder för den fasta personalstyrkan, utom 
vid äldre raffinaderier som Tanto i Stockholm 
och Carnegie i Göteborg. Där uppfördes tidigt 
större bostadsområden för arbetarna.

Sockerindustrin fick också på många platser 
stor betydelse för utvecklingen av byarna eller or
terna som låg i anslutning till fabrikerna.

Byggnadernas arkitektoniska 
karaktär
Under industrialismens begynnelse på 1700-talet 
saknades arkitektoniska förebilder för de nya 
byggnadskategorier av fabriker och tekniska hus 
som följde i tidens spår. Dessa nya byggnader var 
ofta monumentala och närmast kunde de associe
ra till slott och herrgårdar. Det blev därför slot
tens arkitektoniska principer som överfördes på 
de flesta fabrikerna. Tillhörande bebyggelse med 
tekniska byggnader och bostäder kunde samtidigt 
underordnas huvudbyggnaden efter etablerade 
principer.

För Sverige var det av naturliga skäl från Eng
land som de första arkitektoniska förebilderna 
hämtades. Den dominerande engelska textilindus
trin var ledande på alla områden, även de bygg- 
nadstekniska och arkitektoniska. Det blev därför 
en stram och enkel engelsk klassicism som kom 
att prägla tidiga svenska fabriker, en tradition 
som följde med under hela 1800-talet parallellt 
med nya stilströmningar.

Kring mitten av 1800-talet började nya indus
triidéer slå genom, bland annat inom livsmedels
industrin. Förebilder, teknologi och ritningar
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SITUATIONSPLAN OVER ARLOVS SOCKERBRUK

TILL MALMÖ

Murad kanal
11 Huvudbyggnad
12 Massabyggnad
13 Filtertorn
14 Benkolshus
15 Pannhus
16 Smedja
17 "Retirade"
18 Benbränneri
19 Jäskol
20 Kalkugn
21
22 Raff, magasin
23 Rortvaktshus
25 Elutionsfabrik
26 Kopparsmedja
27 Brännvinsmag.
28 D:o cistern
29 Råsockermagsin
30 Tillb. t. kopparsm.
31 II sat. + pressar
32 Gasklocka
33 Massabana
34 Tillb. t. magasin
35 Bränneri
36 Portv. stuga
37 Personallokaler
38 Stall och vagnar
39 Våghus
40 Gasverk
41 Tunnb. och snick. v.
42 Tillb. t. d:o
43 Tillb. t. massahus
44 Borrbrunn
45 Brunn

Karta över Arlövs kombinerade anläggning 1888. Rekonstruktionen visar uppställningen av byggnader och funk
tionsfördelningen vid ett kombinerat bruk på 1880-talet. Bruket omfattar flera fabriker: en gemensam fabriksbygg
nad för betbruk och raffinaderi med ett parallellt uppställt pannhus, en fristående byggnad som inrymmer elutions- 
fabriken och bränneriet, fristående magasinsbyggnader, tekniska byggnader och olika verkstäder samt uppställnings
platser för kol, kalksten, slamkalk, betor och betmassa. (SSA, renritn. A. Hildebrand.)

Tantoraffinaderiet anlades 1855, dä 
i utkanten av Stockholm. Byggna
derna uppfördes efter ritningar av 
arkitekten ]. F. Åbom i en väl ord
nad och balanserad uppställning 
med en stram och mäktig stil som 
för tankarna till slott och herrgårds- 
arkitektur. (Ur Kuuse.)

5 - 935332 RAÄ 65



Olika typer av fabriker

Bild 1
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Bild 1. Det primitiva raffinaderiet: från 1700-talet till 
1800-talets mitt. Den äldsta typen av raffinaderian
läggning förekom främst i städer från 1700-talet fram 
till ca 1880-talet. Anläggningarna förbättrades under 
decennierna genom ombyggnad och tillbyggnad. De 
primitiva raffinaderierna bestod huvudsakligen av en 
fabriksbyggnad som utvecklats från det medeltida 
packhuset, av en fristående magasinsbyggnad samt of
tast av ett fristående mindre pannhus som tillkommit i 
samband med införandet av ångtekniken. (Teckning A. 
Hildebrand.)

Bild 2. Det förindustriella raffinaderiet: från 1800-ta- 
lets första hälft. Typen karakteriseras av övergången 
från hantverksmetoder till industriella tekniker basera
de bl. a. på ångteknik och stordrift samt av en lokalise
ring till städernas utkanter. Den första anläggningen av 
detta slag var det s. k. Carnegiebruket i Göteborg, 
grundat 1810. Det förindustriella raffinaderiet har en 
storskalig och funktionell fabriksbyggnad i många vå
ningar, fristående magasin och pannhus. (Teckning A. 
Hildebrand.)

Bild 3. Det förindustriella råsockerbruket: från 1860- 
talet. I samband med införandet av sockerbetan i Euro
pa skapades en ny typ av ändamålsenliga fabriker, an
passade för framställning av råsocker ur sockerbetan. 
Under uppbyggnadsperioden fick dessa anläggningar en 
varierande utformning och lösning. Halmstadsfabriken 
från 1870, avbildad här, representerar en rationell an
läggning med arkitektoniska ambitioner. Fabriken be
står av en kombinerad byggnad för tillverkningsenhe
ten, magasinsutrymmen, maskinhus samt av ett fristå
ende pannhus. (Teckning A. Hildebrand.)

Bild 4. Den kombinerade fabriken med raffinaderi och 
råsockerbruk: från 1870-talet. Den företagsekonomis
ka utvecklingen på slutet av 1860-talet ledde till infö
randet av en ny fabrikstyp, den kombinerade anlägg
ningen. Inom samma byggnad samordnades betsocker
bruk och raffinaderi i en sammanhängande tillverk
ningsprocess. Fabrikstypen representeras framför allt 
av Arlöv, Vadstena och Ystad. Dessa fabriker kan ses 
som en utveckling av anläggningen i Halmstad. Man 
överger den arkitektoniska symmetrin för samman
kopplade byggnadsenheter, anpassade till specifika 
funktioner. (Teckning A. Hildebrand.)

Bild 5. Det industriella råsockerbruket: från 1880-ta- 
let. Satsningen i norra Europa pä betsockertillverkning 
medförde en teknisk utveckling som i sin tur ledde till 
skapandet av en rationell och välutvecklad fabrikstyp. 
Dessa fabriker utvecklades, främst i Tyskland, av spe
cialiserade maskinfirmor som även kunde leverera ty
pritningar för ändamålsenliga byggnader. Samtliga rå
sockerfabriker, som tillkommit under 1880-talet och 
början på 1900-talet, visar därför stora likheter. (Teck
ning A. Hildebrand.)

Bild 6. Saftstationen: från 1890-talet. Företagsekono
miska förutsättningar, vid mitten av 1890-talet, med
förde införandet av en ny fabrikstyp, safstationen. Des
sa fabriker bestod av förenklade betbruk som genom 
ledningar levererade saft till en moderfabrik. Samtliga 
är uppförda efter samma mönster och har, till skillnad 
från råsockerfabrikerna, ett pannhus uppställt i fa
briksbyggnadens förlängning. (Teckning A. Hilde
brand.)
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£« vä/ bearbetad bild av Carnegiebruket på en reklametikett från omkring 1910 där brukets arkitektur utnyttjas i 
budskapet. Anläggningen presenteras i en fördelaktig vinkel med magasinsbyggnader i förgrunden och med en stor
skalighet som uttrycker företagets välstånd och styrka. I bakgrunden syns den nya toppsockerstationen, uppförd 
1901. Kring bebyggelsen sjuder det av liv, varor lastas, lossas, lagras i en intensiv trafik av vagnar och båtar. (Tek
niska Museet.)

hämtades nu från Tyskland som var ledande på 
dessa områden. I den tyska arkitekturen var sti
larnas symbolvärden viktigare och byggnaderna 
präglades oftast av en tung medeltidsinspiration 
som blandades med andra stilar. Det är detta in
flytande som kom att dominera den svenska pre- 
stigebetonade fabriksarkitekturen som vanligen 
var stadslokaliserad.

De flesta sockerbruk av industriella mått bygg
des mellan 1881 och 1907. Undantag är äldre 
raffinaderier som Gripen i Norrköping, Carnegie 
i Göteborg och Tanto i Stockholm m. fl., vilka 
tillhör en övergångsperiod med storskaliga förin
dustriella byggnader. De få råsockerfabriker som 
byggdes under 1850- till 1870-talen saknade ett 
gemensamt arkitektoniskt mönster.

Raffinaderierna och betbruken skiljs vanligen 
åt tekniskt, arkitektoniskt och/eller stilmässigt ge
nom funktion, byggnadsperiod och lokalisering. I 
detta sammanhang är det påtagligt att fabriker 
anlagda i städer fått en mera påkostad och utsökt 
utformning med symbolik i byggnadernas gestalt
ning och fasadernas utsmyckning. Orsakerna är 
flera, fabrikerna skulle genom varierande arkitek
toniska stilar samt dekorativa inslag göras pre
sentabla och respektabla i kultursamhället. Före

tagen skulle samtidigt ge uttryck för sin status 
som tillverkare av konsumtionsprodukter och fa
saderna blev även del av marknadsföringen, detta 
gäller i synnerhet raffinaderierna. De prydliga el
ler ståtliga fabriksanläggningarna hade givetvis 
ett reklamvärde som utnyttjades. Företagen pre
senterade sig inte så sällan genom avbildningar, 
teckningar och litografier av fabrikerna, inte 
minst inom sockernäringen där produkterna var 
föga bildvänliga. Liknande tendenser återfinns in
om andra industrigrenar som tobaksfabriker, 
bryggerier, tryckerier m. fl. Till den funktionella 
formen lades därför symboliska detaljer.

Tätortsfabrikerna påverkades också av andra 
faktorer än de på landsbygden belägna anlägg
ningarna. Begränsade tomtytor, gator, hamnbas- 
sänger, topografi, byggnadsbestämmelser m. m. 
styrde villkoren för byggnadernas uppställning, 
utformning och användning. Fabriksbyggnader i 
städer blev därför mera kompakta, högre och i 
sin uppläggning ofta mindre rationella. Det är in
te ovanligt att tätortsfabrikerna delades upp på 
flera tomter/kvarter med gator emellan och att 
byggnader så småningom fick förbindas, som i 
Landskrona, med viadukter. För fabriker lokalise
rade till hamnstäder medförde även sjöfrakter
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Tjänstemannabostad vid bruket i Hasslarp. Huset uppfördes 1896 tillsammans med ett flertal byggnader i samma 
stil, samtliga ritade av arkitekt Ola Andersson. (Foto författaren.)

Detalj av fasad vid bruket i Arlöv. Ytorna lever genom 
växelspelet mellan gult tegel i murliv och inslaget av 
mörkt, rött tegel i bårder och fönster öv er stycken. (Foto 
författaren.)

och anslutning till kaj anläggningar annorlunda 
lösningar än på landsbygden.

Vid de kombinerade bruken där råsockerfabrik 
och raffinaderi planerades samtidigt, t. ex. Arlöv, 
Helsingborg, Hasslarp, är fabriksbyggnaderna 
samordnade och till sin konstruktion och stil ho
mogena.

De svenska betsockerfabrikerna däremot upp
fördes oftast som renodlade byggnadstyper an
passade till sin specifika funktion. Fabrikations
monstret var redan väl etablerat utomlands och 
man drog nytta av beprövade erfarenheter och 
tillgången till typritningar. Huvuddelen av bygg
naderna är därför likartade och uppförda efter ett 
rationellt mönster utifrån tyska ritningar.

Fabrikerna byggdes uteslutande med en yttre 
stomme av tegel som i de flesta fall förblev obe
handlat. Enstaka byggnader fick dock putsade fa
sader eller murfält. De dekorativa inslagen är ge
nerellt återhållsamma och begränsar sig till dis
kreta indelningar av fasaderna genom lister, hörn- 
kedjor, pilastrar och dylikt i avvikande tegelfärg. 
I viss mån utnyttjas teglet också i dekorativa upp
ställningar på lister, socklar och takfot.

Medan fabriksbyggnaderna, tekniskt och form
mässigt, kom att motsvara moderna lösningar
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förblev den kringliggande bebyggelsen, såsom 
verkstäder, förråd och mindre tekniska byggna
der, mycket traditionell i sin typ.

Bostäder samt kontor, hotell och andra offent
liga byggnader uppfördes oftast efter ritningar av 
svenska arkitekter eller byggmästare. De anpassa
des delvis till fabrikens arkitektur, främst beträf
fande material, men undantag finns. De flesta bo
städer vid Roma sockerbruk är exempelvis trä
konstruktioner med panelade fasader. Dessa 
byggnader fick en starkare arkitektonisk betoning 
än de tekniska byggnaderna. En tydlig vilja att 
markera skillnaden mellan produktionsenheter 
och övriga funktioner framträder. Påtaglig är 
också rangordningen som kommer till uttryck ge
nom utformning och utsmyckning. Skillnaden är 
därmed stor mellan disponentvillan och kampan- 
jehemmet.

Brukens tjänstemannasamhällen präglades ock
så av förebilden för 1890-talets bostäder som var 
den engelska villan med sitt nya borgerliga ideal.

Tydliga och gemensamma stiltendenser kan av
läsas i brukens ursprungliga byggnader. Mönstret 
vid tillbyggnader och bebyggelsekompletteringar 
är däremot helt beroende av periodernas tekniska 
villkor och rådande smakideal vilka förenades 
med den äldre befintliga bebyggelsen.

Raffinaderierna
Raffinaderierna avviker tydligt från betbruken. 
Undantagen är raffinaderibyggnader tillhörande 
kombinerade anläggningar bestående av raffina
deri och betbruk. Orsakerna till skillnaderna är 
flera, anläggningarna etablerades tidigt, en del 
redan under 1700-talet i stadsmiljöer. Från min
dre oftast hantverksmässiga lokaler utvidgades 
sedan raffinaderierna stegvis, starkt präglade av 
den närliggande stadsbebyggelsen. Även tillverk
ningsprocessen vid dessa fabriker skiljer sig mar
kant.

Generellt kan konstateras att raffinaderierna 
hade högre och större fabriksbyggnader än bet
bruken, samt ofta primitivare byggnadskonstruk- 
tioner eftersom anläggningarna, i de flesta fall, 
var äldre. Samtidigt blev raffinaderibyggnaderna 
mer påkostade beträffande arkitektoniska detal
jer, såväl utvändigt som invändigt.

En konstruktionslösning som återkommer vid 
flera av de äldre raffinaderibyggnader är vindar i 
två till tre våningar. Vindsutrymmena utnyttjades 
som magasin och torkstugor. Lösningen styrdes i 
vissa fall av byggnadsbestämmelser som tillät ett 
bestämt antal våningar för stenhuset men inte re
glerade vind- och takkonstruktionen. I andra fall

kan lösningen vara en följd av grundens och 
stommens bärande förmåga. Med lättare timmer
byggnad i överdelen kunde också byggnadens 
vikt minskas.

En gemensam och homogen arkitektonisk ka
raktär saknas mellan olika anläggningar. Gripen i 
Norrköping från 1740-talet, det äldsta svenska 
raffinaderiet av större mått, hade en tidsenlig ro
kokoarkitektur med valmade säteritak, putsade 
ljusa fasader, rusticerade hörnkedjor och dylikt. 
Själva raffinaderibyggnaden är dock en tidig före
gångare till fabriksarkitekturen med sina impone
rande mått och sitt invändiga konstruktionssys
tem. Fabriken hade fem våningar samt två vinds
våningar, fyra fönsteraxlar i gaveln och sex i fasa
den samt invändigt en pelar-balkkonstruktion. 
Pannhuset som uppfördes under 1800-talets för
sta hälft var friliggande medan fabriksbyggnaden 
tillbyggdes på ett för industrin typiskt sätt med en 
tillkopplad konstruktion.

Tantobruket i Stockholm fick från 1855 ännu 
större mått med fem våningar samt vindsvåning, 
fjorton fönsteraxlar på längden och sju på bred
den. Arkitekturen är där också mycket represen
tativ för perioden med sitt stränga, återhållsam
ma och välproportionerade formspråk.

Carnegies anläggning i Göteborg har en mera 
komplicerad arkitektur med ombyggda äldre 
byggnader och andra som tillkom vid senare peri
oder. Den ursprungliga fabriksbyggnaden från 
1810-talet var en mycket spartansk konstruktion 
med engelsk industriarkitektur som förebild. 
Byggnaden var uppförd i åtta våningar med yttre 
tegelstomme och släta fasader samt invändigt ett 
pelar-balksystem av trä. Fabriken tillbyggdes i fle
ra etapper och tredubblades i volym genom för
längningar från gavlarna. Bruket utvecklades 
slutligen 1901 genom en ny fristående toppsock- 
erstation som uppfördes i en utsökt arkitektonisk 
stil på bergets krön.

En annan av de mest betydande anläggningar
na, Landskrona, utvecklades i många etapper 
och genom flera funktionsförändringar. Den 
kombinerade anläggningen brann 1875 och en
bart raffinaderiet återuppbyggdes i anslutning till 
den stadsbebyggelse som fanns i och kring före
tagets hamnkvarter. Anläggningen var utspridd 
på flera kvarter bland befintliga byggnader. Det 
är i början på 1900-talet som insatser påbörjas 
för att ge bruket en homogenitet och en sam
manhängande arkitektonisk karaktär. Med hjälp 
bl. a. av viadukter och torn skapar man förbin
delser över gatorna mellan anläggningens olika 
delar.

I Lund ombyggs 1898 de splittrade och ana- 
kronistiska byggnaderna till samverkande arki-
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Bilden visar det f.d. sockerbruket i kvarteret Midas, sett från Söder Mälarstrand 1892. Huvudbyggnaden från 1741, 
med sin karakteristiska utformning präglad av rokokon, är ännu i stort oförändrad, med undantag för nya dörröpp
ningar i bottenvåningen. Flygelbyggnaden har däremot blivit påbyggd och fått nya öppningar. Karakteristiskt för 
byggnadstypen är gavlarna samt den inredda vinden med flera våningar och takkupor. Byggnaderna revs 1892. 
(Stockholms Stadsmuseum.)

Tantobruket, avbildat på en faktura daterad 1865. Till vänster sockermästarens bostad jämte kontoret, i mitten fa
briken och till höger pannbus och magasin. (Tekniska Museet.)
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I Landskrona byggdes flera av bru
kets byggnader om till samman
hängande och förbundna enheter i 
början på 1930-talet. Den arkitek
toniska förvandlingen av magasins
byggnaderna, med förbindelsen över 
gatan genom en viadukt, ritades av 
Landskronaarkitekten F. Ekelund. 
(Ur Ekelund.)

tektoniska enheter och fasader anpassade till den 
närliggande stadsmiljön.

Med införandet av ångkraften, fr. o. m. 1840- 
talet, samt utvecklingen av processteknologin 
sker en utjämning av byggnadstyperna mellan 
raffinaderier och råsockerfabriker. Anläggningar 
byggda efter 1880-talet skiljer sig inte markant 
från varandra.

Till raffinaderierna hörde också ett flertal 
byggnader som uppfördes samtidigt som fabriken 
eller tillkom senare i olika omgångar: magasin, 
verkstäder, bostäder m. fl. Dessa byggnader präg
las stil- och formmässigt av sin funktion och 
byggnadsperiod.

Betbruken
Gemensamt för samtliga anläggningar är att de 
byggdes mycket snabbt och på ett rationellt sätt. 
Valet av konstruktionsteknik, material och ut
formning styrdes av starka ekonomiska och funk
tionalistiska mål. Av dessa skäl uppfördes de fles
ta fabrikerna med stomme av tegel i kombination 
med en inre pelar- och balkstruktur av järn.

Att betbruken uppfördes huvudsakligen på 
landsbygden har säkerligen påverkat valet av en
kla arkitektoniska uttrycksmedel i motsats till fa
briker som uppfördes i städerna.

Byggnadernas stildominerande drag bär tysk 
arkitektonisk påverkan vilket delvis beror på att 
förebilderna och även ritningarna oftast hämta
des från Tyskland. De flesta fabriker byggda före 
sekelskiftet är därför utformade med tysk nyre
nässans eller nygotik som inspirationskälla.

De eklektiska historiska stilarna som präglade 
arkitekturen mellan 1870- och 90-talen tillämpa

des på många industribyggnader och även på 
sockerfabrikerna blandas stilarna ofta fritt. Sena
re blev gestaltningen av fabrikerna enklare, som 
vid Mörbylånga eller Gärsnäs. Detta var ytterli
gare ett steg mot den funktionella fabriken där 
enkla linjer och släta fasader gav uttryck för ren
odlade produktionsmålsättningar.

Fabrikernas stora byggnadsvolymer medförde 
ett behov av att ordna fasaderna och byggnads
kroppen i bestämda indelningar och mönster. Nå
gra fabriker byggdes ändå med helt släta fasader 
där rytmen skapas enbart av fönsteröppningar 
och gavlar, t. ex. Skivarp och Roma.

På de flesta byggnader har indelningen av fasa
derna skapats genom pilastrar och listverk i relief 
samt även med hjälp av risaliter, d.v.s svagt fram
tagna fasadpartier. Teglet har också använts som 
utsmyckning i frisuppställningar med sågskift, 
skugglister, utkragningar och blinderingar på 
t. ex. listverk och takfot.

Fabrikernas fasader förblev vanligtvis obe
handlade med synligt murtegel av varierande 
färg. En del byggnader, som i Jordberga, har de
korativa inslag av mörkt glaserat tegel uppsatt i 
bårder. Vid många bruk har också mörkare tegel 
använts för att understryka hörnkedjor, pilastrar, 
listverk och gavlar, t. ex. i Hasslarp och Karpa- 
lund.

Vid vissa fabriker byggda under 1880-talet, 
t. ex. Karpalund och Trelleborg, har gavlarna fått 
en särskilt dekorativ utformning. Takfot och tak- 
nock understryks genom avsatser, oftast förstärk
ta med skugglister. Med införandet av rundbågiga 
takkonstruktioner under slutet av 1890-talet, 
t. ex. i Arlöv, övergår man till segmentgavlar som 
också kunde få utsmyckningar i form av lister 
och blinderingar.
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En tidig bild av fabriken i Karpalund 
som uppfördes 1894. De stora tegel
fasaderna delas in och görs levande 
genom kraftigt markerade pilastrar, 
hörnkedjor, fönster öv er stycken samt 
tak- och skugglister med utkragning- 
ar, utförda i mörkare tegel. Aven 
gavlarna understryks genom avsatser 
samt tegeluppsättningar i trappskift. 
Öppningarnas form och storlek blir 
också del av det arkitektoniska språ
ket. (Tekniska Museet.)

Fabrikernas konstruktions
principer

Från och med 1800-talets mitt kom industribe
byggelsen i allmänhet och sockerindustrins bygg
nader i synnerhet att beröras av särskilda typer 
av konstruktioner. Valet av konstruktionssystem 
styrdes av flera faktorer vilka generellt utgick 
från byggnadens avsedda funktion, byggnads- 
kostnader samt brandhärdighet. Den moderna 
sockerfabriken skulle dessutom teoretiskt uppfyl
la flera krav; rymlighet och överskådlighet invän
digt, en stadig konstruktion som klarade maski
nernas vibrationer och vikt, bra dagsljusbelys
ning, god ventilation samt brandhärdiga material 
med tålighet också mot väta. För vissa av bru
kens övriga tekniska byggnader som pannhus, 
magasin m. fl. gällde dessutom specifika villkor.

Man kan konstatera att de teoretiska krav som 
ställdes på fabrikerna, i de flesta fall inte förverk
ligades till fullo trots tekniska möjligheter. Fram
för allt beträffande golv- och takkonstruktion, 
förblev lösningarna länge primitiva i förhållande 
till tillgängliga material och tekniker. Orsaken är 
troligtvis av ekonomisk natur, tillfredsställande 
lösningar ansågs förmodligen vara för kostsam
ma.

I detta sammanhang bör betydelsen av försäk
ringskostnaderna för införandet av säkrare åtgär
der och material understrykas. Det är känt att 
med industrin följde stora brandfaror. Tidigt, ef
ter en mängd olyckor, sökte man byggnadsteknis- 
ka lösningar för att öka brandhärdigheten i fabri
kernas konstruktion. Sockertillverkningen var 
särskilt brandfarlig och nästan samtliga fabriker 
drabbades av bränder, som i vissa fall totalför-

Bild 62. Fasaddel vid Fiasslarps bruk, byggt 1896. Te
gelfasaden görs levande genom skiftande tegelfärg, pi
lastrar, skugglister, utkragningar och bårdmönster. 
(Foto författaren.)

störde anläggningarna. Trots detta ställdes kost
naderna tydligen i förhållande till riskerna; på 
detta sätt valdes många olämpliga konstruktioner 
och material. Först när försäkringsbolagen mot 
särskilda villkor erbjuder lägre premier blir lämp
liga tekniska åtgärder motiverade och ekono
miskt lönsamma.
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Karpalund.Karpalund.

Karpalund. Arlöv.
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Arlöv. Hasslarp.

Arlöv.

Detaljer av olika pelar-balkkonstruktioner vid några bruk. (Foto författaren.)
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Raffinaderibyggnaderna som tillhör generatio
nen storskaliga industribyggnader har allmänt be
stått av en regelbunden, avlång och relativ bred 
byggnadskropp med många våningar. Byggnaden 
delas ibland av ett antal brandmurar. Invändigt 
har våningskonstruktionen utförts som pelar- 
balksystem.

Vid råsockerbruken, d.v.s. betbruken, består 
själva fabriksbyggnaden av en tegelkropp med 
som i raffinaderierna ett inre pelar-balkskelett. 
Byggnaden utgörs dock av flera enheter med va
rierande höjder skilda genom brandmurar. Till fa
brikskroppen kopplas också vinkelräta tillbygg
nader som utgör särskilda tekniska enheter: mas
satorn, kalkugn, vattentorn och i flera fall även 
pannhus. Invändigt delas byggnaden i varierande 
våningshöjder och stora öppna rums volymer. Ut
formningen och konstruktionen av fabriken styrs 
och avgörs dels av den langsgående arbetsproces
sen med kopplade eller förbundna tekniska enhe
ter, dels av den nödvändiga kraftöverföringen 
mellan dessa.

Tegelkroppen inrymmer flexibla bärande struk
turer som utgörs av ett pelar-balksystem. De äld
sta pelarkonstruktionerna bestod först av träpela
re som senare ersattes av gjutjärnspelare och där
efter av profilerade järnpelare. Pelarna bär 
s. k. primära balkar som utgör huvudstrukturen 
till golvkonstruktionen. I de äldsta byggnaderna 
var primärbalkarna (bjälkarna) av trä men ersat
tes så småningom med först gjut järnsprofiler och 
senare järnprofiler, vanligtvis ihopnitade I-profi
ler. Det primära balksystemet bar direkt, i sin pri
mitivaste form, ett trägolv. I modernare konstruk
tioner bär de primära balkarna sekundära bal
kar/bjälkar som utgör ett golvbjälklag eller veder
lagen till en stickvalvskonstruktion.

Balksystemen har förekommit även med blan
dade material, exempelvis med primära balkar av 
järn och ett sekundärt bjälksystem av trä som i 
sin tur bar ett trägolv.

Med denna konstruktionsprincip kunde man 
erhålla en byggnadstyp som lämpade sig väl för 
sockerindustrins behov: en bred fabriksbyggnad 
utan bärande hjärtmur, med öppna fabrikssalar 
utan mellanväggar samt med bärkraftiga golv 
som klarade tung maskinutrustning. Pelar-balk- 
systemet möjliggjorde också valet av varierande 
höjder mellan våningarna som därmed på ett en
kelt sätt kunde anpassas till utrustningen. Ge
nomgående vertikal utrustning kunde också upp
ställas mellan det breda primära balksystemet 
och genomkorsa flera våningar.

Generellt är fabriksbyggnaden, genom flera 
brandmurar (två till tre), uppdelad i sektioner 
som motsvarar olika tillverkningsenheter. Brand-

Köpingebrobruket, avbildat på ett aktiebrev från 
1894. På planen syns fabriksbyggnadens disposition 
med kopplade enheter (pannhus, massa- och kalkugns- 
torn samt mindre verkstäder). Av planen framgår även 
uppställningen av pelarna för den inre pelar-balkkon- 
struktionen. (SSA.)

Pelar-balksystem i C-sockeravdelningen vid Örtofta 
bruk. Bilden visar olika typer av gjutjärnspelare som 
bär primära I-balkar av järn. I den övre delen är järn- 
balkarna ersatta av betongbalkar. (Foto författaren.)
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Typritning som låg till grund för råsockerfabrikerna i Roma och Svedala, uppförda 1894. Planen illustrerar den ka
rakteristiska byggnadsuppställningen och funktionsfördelningen i bottenplanet av ett betbruk. Anläggningen består 
av två parallella byggnadskroppar, förbundna med varandra genom en mellanbyggnad. Byggnaden i bildens övre del 
rymmer pannhus och därefter tekniska enheter med benkolsstation samt kalkugn. Förbindelsen mellan byggnads
kropparna inrymmer vattentorn och saftrening. Den andra byggnaden utgör själva fabriken med från höger till vän
ster: bettvätt, massatorn, diffusion, indunstning och sockerhus. (SSA.)

murarna förekommer främst mellan förfabriken 
och mellanfabriken, med indunstningsstation, 
samt mellan denna och det s. k. sockerhuset. In
om byggnaden är olika arbetsenheter uppställda 
efter och över varandra.

Den tekniska utrustningens karaktär, form och 
volym har präglat utformningen av fabrikernas 
olika byggnadsdelar. Under decenniernas lopp 
har dessutom ständiga förändringar, i uppställ
ningen av teknisk utrustning, genomförts i alla 
fabriker vilket tvingat fram om- eller tillbyggna
der.

Inom råsockerfabriken är den traditionella be
ar betningsprocessen följande:

Från ena gaveln till den andra finns först förfa
briken (som första station fanns tidigare även 
bettvätt som en särskild avdelning inom byggna
den) med skärmaskiner, diffusionsbatteri och för- 
värmare. Därefter kommer mellanfabriken med i 
huvudsak utrustning för saftreningsprocessen. I 
denna fabriksdel fanns tidigare även ångmaski
nerna. På den andra våningen över förfabriken 
och mellanfabriken finns slampressarna med an
slutning till massatornet. Som sista enhet, i för
längningen av mellanfabriken, finns sockerhuset. 
Denna enhet är vanligtvis uppdelad på tre vå
ningar som rymmer bl. a. kokpannor, maischar, 
centrifuger och sikthus. Kokpannorna, som i en

del fall också kunde vara placerade över mellan
fabriken, krävde ofta en förhöjning av byggnaden 
i höjd med deras placering.

Till fabrikens huvudkropp kopplades, i form 
av tillbyggnader, särskilda tekniska enheter som 
kalkugnshus, vattentorn och massatorn. Den tek
niska processen krävde en direkt anslutning av 
dessa enheter till huvudbyggnaden. Ångpannehu- 
set är vanligtvis uppfört parallellt med fabriken, i 
andra fall vinkelrätt mot fabriken som i Örtofta 
eller Jordberga. Vid flera fabriker är det friståen
de pannhuset förenat med fabriken genom en 
mellanbyggnad, oftast vattentornet.

I överensstämmelse med principerna för indus
trialismens arkitektur byggdes fabrikerna med 
många fönsteraxlar och stora fönsteröppningar 
som gav maximalt ljusinsläpp. Fönstrens varie
rande höjder avspeglar fabrikernas inre vånings- 
fördelning vilken skulle motsvara arbetssalarnas 
höjd. Fönstren består uteslutande av höga gjut- 
järnsramar med små spröjsningar och öppnings
bara ventilationsrutor.

Fram till sekelskiftet 1900 uppfördes nästan 
samtliga fabriker med sadeltak. Yttertaken var 
täckta med spån eller papp. Senare infördes rund- 
bågiga eller plattare takkonstruktioner med ytter
tak av papp eller eternitplattor. Enstaka bygg
nadsdelar, som kalkugnsbyggnaden, kunde över-
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Interiör från Köpingebrofabriken 
omkring 190S. I förgrunden på vän
ster sida ses diffusionsbatterier och 
till höger slampressar. (SSA.)

Köpingebrobruket uppfördes 1894 
med ett för betbruken typiskt fön
stersystem. Bilden visar fabrikens 
fönstersystem på västra fasaden. Bak
om de höga fönstren finns diffu
sionslokalen. (Foto författaren.)

Taklandskap vid bruket i Hasslarp. 
Bilden visar flera taktyper och följ
derna av om- och tillbyggnader. 
Ljusinsläppet kompletteras med tak
fönster och glasade lanterniner som 
löper över takåsarna. (Foto författa
ren.)
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Spiraltrappa av gjutjärnselement från 1890 i vattentor
net vid Örtoftabruket. (Foto författaren.)

Central trappa av modernt utförande vid indunstnings- 
stationen i Mörbylånga. Trapptypen förekommer re
dan på 1890-talet, exempelvis vid raffinaderiet i Arlöv, 
men i annat material och utförande. (Foto författaren.)

Gjuten betongtrappa på järnbalkskonstruktion från 
1896 i vattentornet vid Hasslarps bruk. (Foto författa
ren.)

täckas med plåt. Moderna tillbyggnader har 
ibland fått plåttak, men papp är ännu det vanli
gaste taktäckningsmaterialet.

Många fabriker fick, ursprungligen eller ge
nom ombyggnader, taklanterniner över vissa par
tier av takåsen. Lanterninerna var avsedda 
främst för ventilation, med hänsyn till den krafti
ga värmeutvecklingen från processerna, men blev 
därefter genom inglasning en del av fönstersyste
met. Lanterninerna var ursprungligen begränsade 
till vissa partier av taket men förlängdes i efter
hand över stora delar av nocken, samtidigt som 
de blev försedda med fönsterluckor.

De tekniska enheternas olika karaktärer med
förde konstruktioner bestående av sammankopp
lade delar, men med varierande höjder och voly
mer. Den yttre arkitekturen motsvaras invändigt 
av funktionella utrymmen adapterade till den tek
niska utrustningens uppställning på skilda vå
ningsplan. Våningarna har förbundits genom 
trappor, breda eller smala, raka eller spiralforma- 
de. De äldsta trapporna var av gjutjärn, de senare 
av järn.

79



De äldre kalkugnarna var konstruktioner av tegel och 
plåt som krävde skydd i form av en byggnad. För än
damålet utvecklades särskilda kalkugnstorn som var 
kopplade till fabriksbyggnaden. Ett huvudproblem var 
mätningstekniken för koks och kalksten som måste ske 
genom ugnens övre del, nya lösningar söktes därför 
ständigt. Ritningen visar ändringar i kalkugnsbyggna- 
den, med nytt matningssystem för ugnen, vid Karls
hamns bruk 1942. (SSA.)

Kalkugnsbyggnader
Till saftreningsprocessen vid sockerfabrikerna an
vänds bränd kalk i stora mängder. Sedan införan
det av moderna tillverkningsmetoder på 1800-ta- 
let släcks den brända kalken genom blandning 
med saften i processen. Bränd kalk framställs ge
nom bränning av kalksten med koks i speciella 
ugnar. Sockerbruken är av den anledningen ut
rustade med kalkugnar som är direkt anslutna till 
processen och därför uppförda i förbindelse med 
fabriksbyggnaden.

De äldre kalkugnarna var inbyggda i en torn- 
liknande byggnad kopplad till fabriken. Ugnshu- 
set är vanligtvis uppfört i höjd med den s. k. för
fabriken och på samma sida som pannhuset.

Byggnaden har vanligen fyra våningar som mot
svarar kalkugnens höjd samt fönsteröppningar i 
höjd med varje våning. Invändigt består våning
arna av plattformar som är byggda kring själva 
ugnen och förbundna med järntrappor. Karakte
ristiskt för byggnaden är dess takkonstruktion 
med stickbågiga valv av tegel (senare av betong) 
och taktäckning av plåt, detta p. g. a. den krafti
ga värmeutvecklingen och brandfaran.

Redan på 1890-talet var behovet av bränd kalk 
till reningsprocessen omfattande. Vid Jordberga 
bruk uppfördes 1897 en ny kalkugn avsedd för 
bränning av 10-12 ton kalk per dygn. Vid de 
flesta fabrikerna kom den kraftiga ökningen av 
betavverkning, från och med sekelskiftet, att öka 
behovet av bränd kalk. Detta krävde, innan an
dra förbättringar kunde införas, en tillökning 
med nya ugnar. För att rymma nya ugnar till-

Vid Romabruket används ännu den ursprungliga kalk
ugnen från 1890-talet. Av hänsyn till värmeutveckling
en är byggnadens tak utfört med stickbågiga tegelvalv 
som är slagna mellan I-balkar av järn. (Foto författa
ren.)
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byggdes de flesta kalkugnsbyggnaderna och i fle
ra fall uppfördes helt nya ugnsanläggningar.

Med nuvarande effektiva teknik räcker däre
mot en enda modern kalkugn för framställning 
av nödvändig mängd bränd kalk som behövs i re
ningsprocessen. Den nya ugnen som levererades 
1960 till Jordberga hade en totalhöjd av 30 m, en 
yttre diameter av 4,5 m och var avsedd för brän
ning av ca 160 ton kalksten per dygn. Beta vverk
ningen var då ca 4 000 ton per dygn.

De äldre kalkugnskonstruktionerna krävde 
skydd i form av en byggnad. Förändrad teknologi 
möjliggör att moderna ugnar uppförs utanför fa
briken som fristående tornkonstruktioner utan 
skyddande byggnadsstruktur.

Kalkugnarna matas uppifrån, genom transport
band anslutna till uppställningsgårdar med kalk
sten och koks. Även uppställningsgård för kalks- 
lamsavfall finns i anslutning till ugnarna.

Massatorn
Massatornet var som kalkugnsbyggnaden kopp
lat till fabriksbyggnaden, vanligtvis på motsatt fa
sad och i höjd med förfabriken. Byggnaden, som 
bl. a. inrymde massapressar, har allmänt tre vå
ningar och samma höjd som förfabriken. De 
översta våningarna med arbetsutrymmen är för
sedda med fönsteröppningar. Betmassan pressa
des i tornet för att återvinna den kvarstående saf
ten, därefter transporterades massan bort från fa
briken.

Massatornen hade ursprungligen öppen bot
tenvåning med, vanligtvis på kortsidan, dubbla 
arkader avsedda för inkörning av vagnar i vilka 
den pressade betmassan tippades. Så småningom 
drogs även genomgående stickspår från bangår
den för inkörning och lastning av massan på 
järnvägsvagnar.

De moderna kalkugnarna som tillkommit på senare tid 
är allmänt uppförda som fristående konstruktioner 
utan yttre skydd. Bilden visar en modern kalkugnstyp 
som är utrustad med elevator vid Hasslarp. I förgrun
den ses kalkstensupplagen. (Foto författaren.)

Massatornen utgör en tillbyggnad till fabriksbyggna
den, vanligtvis i höjd med förfabriken. I tornets övre 
våningar fanns ursprungligen massapressar medan bot
tenvåningen bestod av öppna arkader för inkörning av 
vagnar i vilka den pressade betmassan tippades. Förän
dringar i hanterings- och transporttekniken har vanli
gen medfört en funktionsforandring av tornbyggnader
na i efterhand. Massatornet vid Karpalund visar igen
satta arkader, förhöjd takfot och förändrade fönster
öppningar i övre våningen. (Foto författaren.)

6 - 935332 RAÄ 81



Betmassagård vid Arlöv 1932. En 
stor del av betmassan fördes med 
hjälp av transportband från massa
tornet till en uppställningsplats på 
fabriksgården där den kunde häm
tas av bönderna. (Ur Skerfe.)

Den ständigt stigande volymen av betmassa 
medförde stora problem. Från och med 1910-ta- 
let kompletterades därför massatornen med 
transportband som förde betmassan till uppställ- 
ningsgårdar längre bort från fabriken. Genom att 
den direkta tippningen övergavs, igenmurades 
arkaderna i de flesta fall vid senare ombyggna
der.

I samband med brukens kraftiga kapacitetsök
ning tvingades man vid flera fabriker att öka an
talet massapressar. Av den anledningen tillbygg
des många massatorn, vanligtvis genom en för
höjning av byggnaden och en utvidgning av tor
nets kropp i förlängningen av fabrikens fasad.

När betforproduktionen infördes i stor skala 
på 1940-talet byggdes större torkanläggningar 
för bearbetning av betmassan. I enstaka fall upp
fördes torkbyggnaderna i anslutning till massa
tornen men vanligtvis installerades nya transport
band mellan tornen och betforanläggningarna.

Vattentorn
Vattentornskonstruktioner infördes tidigt inom 
textilindustrin där produktionen var brandfarlig. 
Vattentornet, som vanligtvis var inbyggt i själva 
fabriksbyggnaden, inrymde bl. a. vattenreservoa
rer till fabrikens sprinklersystem. Tekniken inför
des därefter inom andra industrigrenar och inte 
minst inom sockerindustrin där brandfaran var 
stor.

Samtidigt krävde många av de nya industrierna 
stora mängder vatten till sina tillverkningsproces
ser. Möjligheterna till vattenförsörjning från all

männa vattenverk saknades. Fabrikerna var där
för länge tvungna att bygga ett eget försörjnings- 
och distributionssystem för vattnet.

Vattentornet tillhör sockerbrukens och andra 
industriers äldre tekniska lösningar. Vattnet pum
pades upp, med hjälp av ångdrivna pumpar, till 
reservoarer längst upp i tornet. Därefter kunde 
vattnet genom eget tryck omfördelas vidare inom 
fabriken. Brandposter, uppsatta inom byggnaden 
kopplades också till systemet.

För att möjliggöra omfördelningen av vattnet 
inom hela fabriken samt för att åstadkomma ett 
tillfredsställande vattentryck krävdes att vattenre
servoarerna installerades högre än fabrikens övri
ga utrymmen. Vattentornet är därför fabrikens 
högsta del. För att bära de tunga reservoarerna 
uppfördes tornen i en en stadig och stark bygg- 
nadskonstruktion.

Vid bruken kan vattentornet utgöra en förhöjd 
del av fabriksbyggnaden eller vara uppfört som 
en förbindelselänk mellan själva fabriken och 
pannhuset. Tornet som var fabrikernas högsta 
byggnadsdel bar ibland klocka och ofta flagg
stång, ett exempel är Jordberga bruk.

Ångpannehus, kraftcentraler
När sockerindustrins äldsta anläggningar, raffina
derierna, övergick till moderna industriella pro
cesser blev dessa beroende av ångteknologin, en 
utveckling som gick hand i hand med teknikernas 
utveckling. Ångan krävdes dels till värmeproces
serna, dels till maskindriften.

Ångmaskiner blev inte tillgängliga i Sverige för-
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Vattentornets sektion samt fasad 
mot söder vid Mörbylangafabriken 
från 1908. Tornet var identiskt med 
det torn som uppförts tre år tidigare 
vid bruket i Linköping. Ritningen vi
sar tornets ursprungliga installatio
ner. 180: cistern för saltvatten, 182, 
184: cisterner för sötvatten, 189, 
190: cisterner för varmvatten, 181: 
cistern för fallvatten, 149 -200: vat- 
tenförvärmare, 205: kondensor, 54: 
tunnsaftförvärmare, 73: tjocksaftför- 
värmare. (SSA.) FASAD i SÖDER

rän 1804, då det första exemplaret importerades. 
En av de första fabrikerna som utrustades med 
ångmaskin var det Lorentska sockerbruket i Gö
teborg (Carnegie) som införlivade denna moder
na teknik redan på 1810-talet.

På grund av det stora energibehovet och ång
ans betydelse i sockertillverkningens moderna 
processer, blev pannhus och kraftcentraler väsent
liga delar av fabriksanläggningarna. Vid äldre 
raffinaderier, som från början saknade ångtekno- 
logi, tillkom pannhuset i samband med införan
det av ångkraften (t. ex. 1840-talet för Gripen). 
De nya pannhusen uppfördes nära fabriken men 
som fristående byggnader, bl. a. med hänsyn till 
brandfaran. Vid de modernare betbruken är 
pannhuset vanligen en sidobyggnad uppförd pa
rallellt eller vinkelrätt mot fabriksbyggnaden och 
ofta kopplad till denna genom vattentornet eller 
någon mindre byggnad. Själva ångmaskinerna 
var däremot uppställda i fabriksbyggnaden där 
kraften överfördes vidare till arbetsmaskiner ge
nom banddrift och drivaxlar. Med hjälp av ångan 
drevs även olika pumpar.

Pannhusbyggnaderna fick imponerande mått 
och blev ofta lika breda som själva fabriken.

Ursprungliga vattencisterner från 1896 i Hasslarps 
vattentorn. (Foto författaren.)
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Planritning från 1923 över angpannehuset vid Mörby långabruket. Pannhuset är uppställt parallellt med fabriken 
och utrustat med åtta högtrycksångpannor samt tvä lågtrycksångpannor. Pannorna kan matas med hjälp av ett me
kaniskt transportsystem anslutet till kolsilo. I anslutning till pannrummet finns vattentornet med pumprum samt ut
rymmen för olika verkstäder som smedja och gjuteri. (SSA.)

Interiör från angpannehuset i Arlöv med den ursprung
liga inredningen och utrustningen från 1896. Byggna
den uppfördes med takkonstruktion av fackverk, järn
profiler, tvärgående lanterniner med glasrutor och 
elektriska lampor som hänger från taket. 1 byggnadens 
mitt syns även järnvägsspåret för kolvagnarna. (Ur Sve
riges handel och industri.)

Vid Köpingebrobruket uppfördes 1926 ett nytt ång- 
pannehus. Bilden visar det nya forvarings- och mat- 
ningssystemet för kol, bestående av en betongsilo (till 
vänster) och hängbana för kolvagnar. (SSA.)
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Pannhusen från 1800-talets andra hälft byggdes 
för att tillfredsställa behoven i moderna ångpro- 
cesser samt för driften av ett flertal större ångma
skiner.

Byggnaderna kunde rymma upp till åtta hög- 
trycksångpannor och flera mindre lågtrycksång- 
pannor som samtliga drevs med stenkol. Ibland 
var även en benkolsstation inrymd i pannhusen.

Pannhusen är till sin typ hallbyggnader och 
därmed utan invändigt bärsystem, en konstruk
tionslösning som valdes med hänsyn till ångpan
nornas stora volym.

Stommen var alltid byggd av tegel men de äldre 
taklagen var, trots brandrisken, av trä fram till se
kelskiftet. Därefter ersattes de av modernare och 
säkrare takkonstruktioner med fackverksuppsätt- 
ningar av järnprofiler eller armerade betongbal
kar.

Beroende på byggnadens uppställning har pann
husen höga fönsteröppningar i gavlarna eller längs 
långsidorna samt ofta olika typer av takfönster.

Genom åren har äldre ångpannor blivit utbytta 
i flera omgångar mot färre men större och effekti
vare pannor. Från koldrift övergick man i de fles
ta fall på 1940-talet till oljedrift eller kombinera
de bränslen. Detta medförde ombyggnader av 
pannhusen, framför allt har man tvingats förhöja 
dem och i flera fall har helt nya pannhus tillkom
mit, som vid Jordberga.

Vid övergången till elektrisk drift på 1920- och 
1930-talet byggdes de flesta pannhusen till med 
kraftcentraler, som bl. a. inrymde ångturbiner 
och elgeneratorer.

Skorstenar
Skorstenarna uppfördes i vanliga fall som fristå
ende konstruktioner i anslutning till pannhusen, 
men vid äldre fabriker var skorstenens bas in
byggd i själva pannhuset. Genom utvidgning av 
pannanläggningarna blev också ett flertal fristå
ende skorstenar i efterhand inbyggda i pannhu
sen. Den fristående skorstenen var vanligtvis 
kopplad till pannlokalen genom en underjordisk 
rökkanal, men skorstenar direkt kopplade till 
byggnaden förekommer också.

I de flesta fall krävde inte driften av brukens 
pannhus fler än en skorsten. Vid större anlägg
ningar, som kombinerade bruk, t. ex. Arlöv, med
förde dock det höga energibehovet ett stort antal 
ångpannor som krävde flera skorstenar.

Vid många bruk förekom också under vissa pe
rioder benkolsstationer som var utrustade med 
särskilda benkolspannor. Benkol användes i filtre
ringsprocessen. Benkolsanläggningen kunde vara

Arlövs fabrik efter branden 1896. På bilden kan urskil
jas flera typer av skorstenar: äldre hexagonala av vilka 
den mindre var avsedd för benkolspannorna och längst 
bak en yngre typ, uppförd med radialtegel, någon gång 
på 1880-talet. I den nedbrända byggnaden syns också 
hjulet från en ångmaskin. (Tekniska Museet.)

förenad med pannhuset eller uppförd som fristå
ende byggnad. Benkolspannorna var anslutna till 
särskilda mindre skorstenar, ingen av dessa är 
dock bevarade.

Skorstenstyperna har förändrats med tiden. De 
äldsta skorstenarna, från senare delen av 1700- 
talet och tidigt 1800-tal, hade kvadratiskt funda
ment inbyggt i själva pannrummet och en kvadra
tisk pipa uppdelad i flera vertikala sektioner. 
Denna typ fanns t. ex. vid Tantobruket i Stock
holm. En senare typ tillhör 1800-talets mitt och 
förekom vid Arlöv (före branden) och vid Gripen 
i Norrköping. Typen hade hexagonal bas och pi
pa med avsmalning uppåt som avslutades med en 
utkragning. Denna skorsten var vanligtvis in
byggd i pannhusen.

Samtliga bevarade tegelskorstenar tillhör perio
den 1880-1910. De har rund pipa, en följd av ra
dialteglets introducering på 1880-talet, med en 
avsmalning uppåt som avslutas med kröning och 
list i toppen. De är uppförda på olika typer av 
baser. Vissa vilar på ett förhöjt kvadratiskt funda
ment med en profilerad rund eller oktogonal bas 
medan andra är uppförda direkt på ett runt fun-
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dament i marknivå. Baserna kan vara rikt deko
rerade med lister och friser av tegelmönster eller 
form tegel.

För att hindra bl. a. sprickbildning utfördes så 
småningom runda skorstenar byggda av radialte
gel med förstärkningar av järnarmering. I mur
verkets fogar tillfördes stagringar av järn eller in
slagna dubbar i hålteglet enligt olika patent. De 
flesta skorstenar förstärktes även i efterhand med 
hjälp av omslutande dragband.

Vid de yngsta fabrikerna, som t. ex. Mörby- 
långa (1908), byggdes skorstenen av tegel men på 
sockel av betong. Mörbylångas skorsten var 55 m 
hög med en diameter på 3,3 m i botten och 2,6 m 
i toppen.

Några år senare, 1921, infördes vid Säbyholms 
bruk en ny typ av skorstenskonstruktion uppförd 
av armerad betong. Arbetet utfördes av AB Fab
riksskorsten i Malmö efter en dansk konstruk-

Basen till skorstenen från 1894 vid Romabruket. Skor
stenen var ursprungligen fristående men är nu sam
manbyggd med fabriken. Fundamentet är kvadratiskt 
medan basen med dragbandsförstärkningar är oktogo- 
nal. Övergången till skor stenspip an markeras av en ut- 
kragning med tegeluppsättning i form av konsoler och 
lister. Fundamentet och utkragningen skyddas med 
plåttäckning. (Foto författaren.)

Två generationer och två skilda tekniker möts vid upp
förandet av den nya skorstenen vid Säbyholm 1921. 
Skorstenen uppförs med gjuten armerad betong, en ny 
och svår teknik som användes för första gången av 
Skånska Cementgjuteriet 1914 i Limhamn. Intill syns 
den äldre skorstenen uppförd med radialtegel, troligen 
i slutet av 1800-talet. Skorstenen har en typisk utkrag- 
ning i pipans övre del och dragbandsförstärkningar 
som förmodligen tillkommit p.g.a. sprickbildningen 
som delvis syns på bilden. (SSA.)

Den ursprungliga skorstenen från 1894 vid Köpinge- 
brobruket saknar fundament, basen med dekorativa 
lister av formtegel ligger i marknivå. (Foto författaren.)
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tionsmetod. Moderna skorstenar som därefter 
tillkommit, i samband med ombyggnad eller ny
byggnation av pannhus, har utförts i stål.

Våghus
Ursprungligen fraktades den största delen av bet- 
skörden från åkrarna till närmaste vågstation el
ler järnvägsstation för vidare transport till bet- 
bruket. Det var endast från odlingarna i närheten 
av bruket som betor kunde levereras direkt till fa
brikens uppställningsplatser. Betodlarna arvode- 
rades efter levererad betvikt. Detta krävde ett 
stort antal vågar utplacerade över hela betdistrik- 
ten, vid järnvägsstationerna samt vid bruket. Ar- 
lövsbruket hade 1913 därför 17 vågstationer ut
spridda över betdistriktet dit 70% av betmäng- 
den levererades medan Mörbylånga bruk hade 34 
sådana vågar. De flesta av dessa var mindre kör
vägar om tre till fyra ton men vissa var större 
järnvagnsvågar avsedda för laster om 10-25 ton. 
Flera av vågarna, oftast de största, var placerade 
vid bruken där man tog emot direkta leveranser 
från bönderna samt järn vägslaster, vid vissa bruk 
även båtlaster. Vågar var även nödvändiga för 
vägning av utgående varor som betmassa och 
socker.

Under perioden 1920 till 1950 skedde en kraf
tig ökning av antalet vågstationer. Det är under 
samma period som de flesta våghus uppförs. Våg
husen var mindre stugor för vågmekanismen och 
samtidigt arbetsrum för personalen.

Vågstationsstugorna var generellt byggda av 
trä med enklare ramverkskonstruktioner men nå
gra enstaka uppfördes av »sten», som exempelvis 
vid vågarna i Simlinge och Slågarp vilka tillhörde 
Trelleborgs bruk.

En del vågstationer kompletterades med tvätt
husbyggnader i anslutning till våghusen. Tvätt
husen var avsedda som »tvättstationer för bet- 
prov» och där utfördes rengöringen av uttagna 
betor till proven. De första tvätthusen, där hante
ringen utfördes manuellt, var enkla ramverks
konstruktioner innehållande ett arbetsrum och 
ett personalrum. På 1920-talet förbättrades ar
betsmiljön något. Som nyhet infördes uppvärm
ning av arbetsutrymmet eftersom den våta hante
ringen skapade problem under betskördens kalla 
säsong.

Med övergången till samlade leveranser vid 
bruken avvecklades de utspridda våghusen och 
betprovstationerna. Vägning, betprovtagning och 
tvättning övertogs av moderna automatiserade 
stationer. De flesta uppfördes på 1960- och 70-ta- 
len, i anslutning till brukens svämanläggningar.

vAgbrygga
O 0.5 1 2 3 4 6 MEHa
U-ŁI11 ll.ixl 1 1 1 -- -J

Ritning från 1925 över Gärdslösa våghus som tillhörde 
Mörbylångabruket. Våghusen vid de mindre vågstatio
nerna, utspridda över betdistrikten, bestod oftast av 
enkla och lätta träkonstruktioner. (SSA, renritn. A. 
Hildebrand.)

Betlador
I samband med skörden insamlades betorna på 
olika platser inom betdistrikten för att därefter 
transporteras till bruket. Vid fabriken förvarades 
länge betorna på uppställningsgårdar i väntan på 
avverkning. Insamlingen av betorna samt den till
fälliga forvaringen i stora betupplag på öppna 
platser medförde en krävande hantering och en 
försämring av råvarans kvalité. Tidigt sökte man 
därför lösningar på dessa problem. Detta resulte-
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Sektionsritning från 1888 av betla- 
dan vid Trelleborgs bruk. Byggnads
typen som fanns vid de flesta bruk 
är en treskeppig hallkonstruktion 
uppförd huvudsakligen av timmer, 
yttermurar och basen till mellanväg
garna är dock byggda av tegel. I 
byggnadens centrala del finns två 
parallella järnvägsspår. Sidoskep- 
pens golv består av svämrännor i vil
ka betorna tippades. (SSA.)

Interiör från betladan vid Arlövs 
bruk 1932. Trots att lossningssyste- 
met har förbättrats med tippanord- 
ning för järnvägsvagnar är arbets
miljön och hanteringstekniken ännu 
primitiva. Betorna tippas i en bet- 
svämma och forslas därefter med 
vatten till bettvätten som ännu är in
rymd i fabriken. (Ur Skerfe.)

rade först i tillkomsten, från och med 1890-talet, 
av betlador, också kallade »svämhus» och senare 
av större betsvämanläggningar.

Betladorna hade begränsad kapacitet och an
vändes främst fram till 1910-talet då man införde 
större öppna system med djupsvämmor och me
kaniska lossningsanläggningar för järnvägsvagnar 
och andra transportfordon. Betladorna komplet
terades i början på 1900-talet även med provtag
ning och provtvätt.

Betladorna uppfördes i anslutning till fabriks
byggnaderna. Längs ladans svämmor lossades be
torna för hand från järnvägsvagnar och hästfor
don. Betladorna var dessutom avsedda som vä
derskydd för arbetarna under den tidskrävande 
manuella lossningen av betlasterna. Från ladan 
forslades betorna sedan med strömmande vatten 
(insvämning) till bethjulet och bettvätten som då 
var inbyggda i förfabriken.

Betladan var vanligtvis uppställd framför eller 
snett framför förfabriken på ca 20-30 m avstånd. 
Den vanligaste byggnadstypen hade relativt stora

mått, ca 40x20 m, och var uppförd som en tre
skeppig timmerkonstruktion med bärande inre 
trästolpar och oftast yttermurar med fyllning av 
tegel. Takkonstruktionen hade breda utskjutande 
takfall, om ca tre meter, som var avsedda som 
skyddande skärmtak över långsidorna där kör
vägnarnas uppställningsplatser låg. Invändigt 
fanns svämrännor och i ladans mitt två centrala 
parallella järnvägsspår för inkörning av järnvägs
vagnar. Ladans kapacitet avgjordes främst av 
svämmornas längd och antal, d.v.s. av byggna
dens längd och bredd.

Denna typ av betlada har förekommit vid 
många betbruk, bl. a. i Arlöv, Trelleborg och 
Jordberga där en sådan ännu delvis är bevarad.

Vid uppförandet av Linköpings bruk 1905, 
byggdes inte mindre än fem stycken likadana bet
lador med invändiga svämrännor och järnvägs
spår. Byggnaderna var 70 m långa och 6 m breda. 
Det ovanligt stora antalet lador och deras längd 
syftade till att öka insvämningskapaciteten till fa
briken.
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Vid Jordbergabruket står betsocker
industrins enda bevarade betlada, 
om än något förändrad. Bilden av
slöjar byggnadens karakteristiska 
treskeppiga konstruktion av trästol
par. (Foto författaren.)

B etsvämanläggningar, 
bettvättar
Fram till 1910-talet saknades vid betbruken ett 
rationellt system för hantering av de stora mäng
der betor som togs emot under den korta och in
tensiva skördeperioden. Huvuddelen av betorna 
samlades länge i enorma upplag på fabriksgården 
i väntan på vidare transport med tippvagnar till 
betladan. Därifrån spolades betorna i långsam 
takt genom enkla rännor in i fabriken. Vid längre 
förvaring lades betorna i långa stukor och täcktes 
med halm och jord som skydd mot frosten.

Grovrengöring av de smutsiga betorna och de
ras överföring till fabriken skedde först genom ett 
enkelt svämsystem. Den primitivaste typen av 
svämmor var trärännor uppställda på marken 
(ytsvämmor), i vilka betorna tippades och spola
des fram med hjälp av vatten. Ytsvämmorna hade 
viss lutning för att underlätta betornas glidning 
och förflyttning mot tvättstationen. En sådan an
läggning var i bruk i Helsingborg fram till 1910- 
talet då den ersattes av djupsvämmor i armerad 
betong. Genom insvämningen med vatten utför
des samtidigt en första grovrengöring av betorna. 
Metoden var primitiv, tidskrävande och tog 
mycken arbetskraft i anspråk.

Som en första förbättring infördes under 1910- 
talet s. k. djupsvämmor. Dessa kan schematiskt 
beskrivas som nedgrävda kanaler med murverk 
av tegel, sten eller betong. I djupsvämmorna, som 
anlades i långa parallella rännor, kunde betlaster- 
na lossas direkt från vagnarna. Antalet djup
svämmor och deras längd kunde proportioneras 
till brukens mottagningsvolym av betor.

Nästa förbättring kom med tippanordningar 
för järnvägsvagnar och körvagnar. Stickspår

drogs längs svämmorna och järnvägslasterna 
kunde därför tippas helt och direkt i rännorna. 
Från och med 1940-talet kompletterades djup- 
svämmorna med förhöjda tipp bryggor av betong 
avsedda för körvagnar, ett system som fortfaran
de används.

Den ständiga och kraftiga ökningen av bet- 
mängden som hanterades vid bruken samt ut
vecklingen av rengöringstekniken medförde att 
man så småningom flyttade tvättanläggningen 
från förfabriken till en särskild fristående tvätt
byggnad som uppfördes i anslutning till sväman- 
läggningen och framför förfabriken. En av de för
sta anläggningar av denna typ blev bettvätten vid 
Mörbylånga som byggdes 1935. Därefter uppför
des fr. o. m. 1960-talet moderna bettvättar med 
ett invecklat rengöringsmaskineri i anslutning till 
betsvämanläggningarna. De flesta moderna tvätt
byggnader är byggda med stålbalkstomme och 
beklädnad av plåt.

Med utvecklingen av biltransporterna koncen
trerades så småningom alla betleveranser till bet
bruken. Den tidigare utspridda betprovtagningen, 
som utfördes till stor del vid vågstationerna, ge
nomfördes därefter enbart vid fabriken. En ny 
typ av moderna och mekaniserade betprovstatio- 
ner uppfördes för ändamålet i anslutning till 
svämanläggningarna vid bruken, den första in
stallerades 1980 vid Jordberga bruk.

I mitten av 1960-talet inreddes, vid det nedlag
da sockerbruket i Staffanstorp, en central prov- 
tvättanläggning samt ett analyslaboratorium. Dit 
sändes i efterhand alla betprover från bruken för 
smutshaltbestämning och analyser.
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Ritning från 1920 till ny byggnad för provtvätt av betor, avsedd för Trelleborgs sockerbruk. Byggnaden innehåller 
ett arbetsrum för tvättning av betor samt ett pausrum för personalen med bord och bänkar. Båda rummen kan vär
mas upp med hjälp av kaminer. Byggnaden består av en traditionell ramverkskonstruktion med ytterväggar av lock- 
listpanel. (SSA.)

Fabriksgården vid Hasslarp pä 
1940-talet. Bilden visar omfattning
en av betupplagen under betkam- 
panjen. (SSA.)

i vvmm

Principskiss av djupsvämmor. Sväm- 
morna är nedgrävda i marken och 
på detta sätt skapas större förva- 
ringsvolymer samtidigt som tippning 
från vagnar underlättas. Betorna 
spolas fram med hjälp av en vatten
ström och i botten på svämmorna 
finns därför en avloppsränna. (Ur 
Skerfe.)
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Djupsvämmor från 1940-talet vid Mörbylänga. Svämanläggningen har förbättrats efter hand med moderna tekniska 
lösningar. (Foto författaren.)

För att ytterligare öka svämanlägg- 
ningens forvarings- och hanterings- 
volym skapades anordningar med 
tippbryggor över svämmorna. Tipp- 
bryggorna utvecklades vid vissa 
bruk, som här i Örtofta, till ofantli
ga betongkonstruktioner. (Foto för
fattaren.)

Det första fristående bettvätthuset 
uppfördes 1935 vid Mörbylångabru- 
ket. Tidigare var bettvätten inrymd i 
själva fabriksbyggnaden, i den s. k. 
förfabriken. Det första tvätthuset er
sattes 1960 med nuvarande byggnad 
uppförd i stålstruktur med bekläd
nad av korrugerade plåtskivor. (Foto 
författaren.)
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I provtvätten fastställdes smutsbalten på betorna och därmed vikten på rena betor som odlaren levererat. Bilden vi
sar interiören från provtvätten vid bruket i Hököpinge. En stor del av personalen vid provtvättstationerna var kvin
nor. (SSA.)
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Modern automatiserad betprovtag- 
ningsstation från 1982 vid Örtofta- 
bruket. (SSA.)



Del av sikthuset vid Köpingebrobru- 
ket på 1950-talet med paketerings- 
maskiner för strösockerpåsar om 2 
kg. (SSA.)

Sikthus
Sikthuset vid ett sockerbruk är vanligtvis del av 
det så kallade »sockerhuset» som utgör den sista 
delen av fabriken. Normalt upptar siktningsut- 
rymmen de två översta våningarna av sockerhu
set. Genom siktningen befrias sockret efter tork
ning från klumpar och små kristaller, numera 
med hjälp av vi brosiktar, för att åstadkomma den 
kvalité och konsistens som krävs för rå- eller 
strösocker. Råsockret torkas dock inte och sikt- 
ningsförfarandet är förenklat.

Från sikthusen har sockret överförts till ma
gasinsbyggnader, silor eller förpackningslokaler, 
först manuellt och därefter med hjälp av linbanor 
och transportband.

När de flesta betbruk övergick från råsocker- 
tillverkning till strösockertillverkning utökades 
processbehandlingen samt produktionen vid des
sa fabriker. Några av de ursprungliga fabriks
byggnaderna blev för små. Man tvingades därför 
i vissa fall, som vid Roma, uppföra en särskild 
nybyggnad för siktning av sockret. Det nya s. k. 
sikthuset är genom viadukter kopplat till fabriken 
samt till silobyggnaden där det färdiga lössockret 
lagras.

I sikthusen finns även paketeringslokaler. Där 
förpackas strösockret, avsett för distribution i 
säckar och papperspåsar. Råsocker liksom stora 
leveranser av strösocker levereras med tankvag
nar.

Magasinsbyggnader
Magasinsbyggnader har ursprungligen, i likhet 
med fabriken och ångpannehuset, varit bland de 
viktigaste byggnaderna vid sockerbruken. Mo

dernare tekniker, som siloförvaring och nya för
packningstekniker, har dock ändrat deras bety
delse och funktion.

Förvaringsbehoven har med tiden förändrats 
och dessutom varierat mellan typer av anlägg
ningar. På samma sätt har skillnaden mellan va
ror som råsocker, raffinadprodukter, strösocker 
och på senare tid foderprodukter, inneburit olika 
krav och förutsättningar för magasinering. Beho
vet av förvaringsutrymmen, utformning och an
vändningssätt för dessa har dessutom präglats av 
utvecklingen inom förpacknings- och transport
tekniken samt av förändringar i fabrikernas pro
duktion.

Vid råsockerbruken fanns ursprungligen enbart 
en typ av magasin avsett för löst råsocker för
packat i tunnor eller säckar. När tillverkning av 
kraftfoder, som betfor m. m., infördes blev det 
även nödvändigt med utrymmen för förvaring av 
dessa produkter. Vid raffinaderierna krävdes ut
över magasin för basvaran, råsockret, även ut
rymmen för olika slutprodukter, s. k. raffinadpro
dukter. Saftstationerna däremot var utan magasi- 
neringsbehov fram till dess att bearbetningen av 
betmassan till foderprodukter infördes.

Fram till omkring 1920 förpackades löst sock
er först i tunnor och sedan i säckar. Vid raffina
derierna förpackades också många produkter i lå
dor. På 1910-talet valde man att övergå till lös- 
förvaring av råsockret. Orsaken var bl. a. en ön
skan att kraftigt minska den manuella hantering
en. De äldre magasinsbyggnaderna byggdes om 
och förstärktes för ändamålet. Den största förän
dringen, vad gäller förvaring, inträffade när de 
flesta råsockerbruken på 1950-talet övergick till 
strösockertillverkning. I samband med detta in
fördes en helt ny siloförvaringsteknik för strö
sockret. De ursprungliga och föråldrade råsocker-
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magasinen fick därför nya funktioner, bl. a. som 
lager till förpackade sockerprodukter och bipro
dukter.

Forvaringen av socker kräver särskilda förut
sättningar, främst torra lokaler. Övergången till 
lösförvaring medförde bl. a. ökade krav på lämp
lig rumstemperatur för att sockret inte skulle fry
sa. Men redan från 1820-talet, och av samma an
ledning, uppvärmdes sockermagasinen vid det 
Lorentska bruket (Carnegie) i Göteborg.

Ett mål genom åren blev dessutom att ständigt 
minska den manuella hanteringen, bl. a. i sam
band med magasinering och lastning. Detta har 
styrt och påverkat såväl anpassningen och om
byggnaden av befintliga byggnader som införan
det av nya och modernare forvaringstekniker.

Raffinaderiernas äldre och traditionella maga
sin, som de vid Carnegie- och Tanto bruk, är del
vis representativa för de äldre packhusen. De 
byggdes som flervåningsbyggnader med låga vå
ningar, tjocka murar och små fönsteröppningar. 
Äldre magasin var oftast också sammankopplade 
med fabriksbyggnaden för att begränsa transpor
ten. Vid Carnegie-bruket förvarades under en pe
riod råsocker och raffinadsocker i samma bygg
nad men på olika våningar. Med produktionsök
ningen övergick man senare till differentierad för
varing genom skilda byggnader för olika varor.

Vid yngre anläggningar, som betbruken, med
förde den goda tillgången på markytor att flervå- 
ningssystemet för magasin blev onödigt. Byggna
derna fick därför oftast en eller två våningar och 
byggdes i gengäld på längden för att skapa större 
förvaringsytor. Tegelkonstruktionen bestod hu
vudsakligen av tunna murverk som senare skapa
de problem när dessa skulle anpassas till förva
ring av lössocker.

Magasinsbyggnaderna tillkom ofta några år se
nare än själva fabriksanläggningen. Det väsentli
ga var att komma igång med produktionen och 
förvaringen löstes provisoriskt under uppbygg
nadsperioden. Byggnaderna ingick inte i de typ
ritningar som vanligtvis utgjorde underlag för 
uppförandet av fabrikerna. Byggnadstypen var 
traditionell och väl beprövad inom andra näring
ar, men magasinsbyggnaderna anpassades i de 
flesta fall beträffande material, utformning och 
utsmyckning till fabriksbyggnaderna.

Från och med 1870-talet blir den vanligaste ty
pen av magasin vid betbruken enskeppigt, fön
sterlöst och byggt på längden med murverk av te
gel under sadeltak eller brutet tak. Taktäckningen 
utgjordes oftast av brädtak med papptäckning 
och i enstaka fall av plåt.

Även om huvuddelen av magasinen byggdes i 
tegel förekom byggnader av trä. Vid Karpalund
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genomfördes 1920 flyttningen av ett befintligt rå- 
sockermagasin av trä, till ny uppställningsplats 
på längre avstånd från fabriken med hänsyn till 
brandfaran.

En avvikande magasinstyp utgör också den sti
liga träbyggnad som ännu är bevarad vid Jord- 
bergabruket. Byggnaden var ursprungligen ut- 
ställningshall på Baltiska utställningen 1914 och 
flyttades kort därefter till bruket för att återan
vändas som magasin.

En för sin tid, 1912, ovanlig typ av magasins
konstruktion var ett i Karpalund omnämnt 
»sockermagasin av korrugerad plåt på järnställ
ning». Vid Arlöv och Köpingebro infördes på 
1910-talet också en ny typ av konstruktion i sam
band med uppförandet av nya magasin för lösför
varing av råsocker. Byggnaderna med bärande 
strukturer av armerad betong i stomme, golv, tak 
och lanternin uppfördes av byggnadsfirman AB 
Armerad Betong. Fyllningen i väggarna utgjordes 
av betonghålsten medan taktäckningen, av bräder 
och papp, förblev traditionell. Byggnadstypen var 
92 m lång, 19 m bred och med en total höjd av 
11 m. Konstruktionstekniken (Hennebiques sys
tem) påminner mycket om Separators stora verk
stadslänga, uppförd redan 1901- 02 av Skånska 
Cementgj uteriet.

Under samma period ombyggdes de flesta ma
gasinen vid betbruken för att anpassas till förva
ring av lössocker. Förändringen krävde framför 
allt en förstärkning av murverken vilket genom
fördes med hjälp av utvändiga stödpelare eller in- 
vändiga förstärkningar. Invändigt revs också 
eventuella våningar medan väggarna kläddes med 
trä.

I början på 1900-talet infördes också en trans
portteknisk lösning som ytterligare förändrade 
många av de befintliga magasinen. Från tidigare 
manuell transport av lössockret mellan fabrik och 
magasin övergick man till bandtransport genom 
viadukter. Därigenom blev magasin och fabrik 
förbundna med varandra. Transportbandet för
des vanligen in i magasinet i höjd med takåsen 
genom en taköverbyggnad liknande en lanternin, 
därifrån tippades sockret i byggnaden. Ett exem
pel på denna lösning är det f. d. råsockermagasi- 
net i Jordberga.

Vanligast var att magasinen byggdes på större 
avstånd från fabriken, detta p. g. a. brandrisken. 
Vid flera bruk, äldre anläggningar som Gripen el
ler Tanto och yngre som Arlöv, var dock magasi
net kopplat till fabriken. Denna lösning underlät
tade och minskade hanteringen samt transporten 
av sockret mellan fabrik och lager. I kopplade 
konstruktioner var magasins- och fabriksbyggnad 
skilda genom en brandmur.



Det bevarade magasinet vid bruket i 
Hasslarp, uppfört 1896, represente
rar den vanligaste konstruktionsty
pen för sockermagasin från 1880- 
till 1890-talet. Dessa fönsterlösa 
byggnader var avsedda för forva
ringen av socker som var förpackat i 
tunnor, säckar eller lådor. (Foto för
fattaren.)

En utställningsball från Baltiska Ut
ställningen i Malmö 1914 flyttades 
efteråt till Jordbergabruket och för
vandlades till magasin. (Foto förfat
taren.)

Från och med 1910-talet anpassades 
de flesta magasinsbyggnaderna till 
förvaring av löst socker. För ända
målet förstärktes i de flesta fall mur
verken med hjälp av utvändiga stöd
pelare. Det ursprungliga magasinet 
från 1908 i Mörbylånga byggdes om 
och förstärktes 1940 på detta sätt. I 
bakgrunden syns den nya förvarings- 
lösningen, sockersilor. (Foto förfat
taren.)
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Vid raffinaderiet i Landskrona bygg
des 1916 det äldre raffinadmagasi- 
net mot hamnen om. Byggnaden fick 
en ny förvaringsyta med 5 000 m2 
fördelade på sex bjälklag. Arbetena 
utfördes av Skånska Cementgjuteri- 
et. Några år senare, 1919, uppfördes 
ett nytt råsockermagasin för förva
ring av löst socker. Byggnaden upp
fördes som betongskelettkonstruk- 
tion med väggfyllningar av håltegel 
och en segmenttakkonstruktion med 
fackverk. Entreprenör var Aktiebo
laget Armerad Betong. Det nya ma
gasinet samt ombyggnaden av be
fintliga byggnader ritades av arkitekt 
Frans Ekelund. Ritning från 1919 
till nytt råsockermagasin för lösför- 
varing vid raffinaderiet i Landskro
na. (SSA.)

Råsockermagasinet i Jordberga för
ändrades i flera omgångar, bl. a. på 
1920-talet, för att anpassas till for
varingen av löst socker och utveck
lingen inom transportteknologin. 
Golvnivån sänktes för att järnvägs
vagnar skulle kunna köra in och ta
ket byggdes över med lanternin för 
intagning av transportbandet. (Foto 
författaren.)

Så småningom införde försäkringsbolagen en 
lägre premie för byggnader som var anlagda på 
större avstånd än femton meter från fabriken. 
Nya magasinsbyggnader uppfördes därför längre 
bort från fabriken.

Karakteristiskt för brukens magasin är även 
deras anslutning till stickspår och fabrikens ban
gård. Vanligtvis var byggnaderna kompletterade

med lastkajer uppförda längs långsidorna, men 
vid flera bruk leddes järnvägsspåren in i själva 
byggnaden.

Flera av de äldre magasinsbyggnaderna är fort
farande i bruk, dock med förändrade forvarings
funktioner. Den yngre generationen magasin är 
byggd av armerad betong eller i en kombination 
av betong och stålbalkar.
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1 samband med övergången till strösockertillverkning infördes nya förvaringssystem vid de flesta betbruken. Bil
den visar högsilorna av betong vid Hasslarp under uppbyggnaden 1951. De fyra enheterna kan rymma sammanlagt 
10 000 ton strösocker. Bakom högsilorna syns gavlarna på brukets ursprungliga sockermagasin, två skilda genera
tioner av förvaringsbyggnader och två skilda forvaringstekniker. (SSA.)

Silor
Ett första steg mot förvaring av socker i silo togs 
när man övergick till lösförvaring av råsockret på 
1910-talet. De befintliga magasinen och andra 
byggnader byggdes om till vad man skulle kunna 
kalla primitiva typer av silor. Sockret fördes in i 
magasinen uppifrån genom olika system och togs 
ut i nedre delen av byggnaderna.

En förutsättning för lösförvaring av sockret 
och därefter siloförvaring var den mekaniska 
transporten av sockret från fabriken (sockerhu
set) till forvarings byggnaden. Detta löstes genom 
installationer av viadukter och transportband 
mellan byggnaderna.

Siloförvaring infördes på 1940-talet också för 
betfor. Den äldsta typen av silo för detta ändamål 
uppfördes som träkonstruktion, t. ex. vid Hökö- 
pinge och Trelleborg.

Även för andra råvaror som exempelvis stenkol 
har siloförvaring kommit till användning. Vid 
Mörbylångabruket uppfördes 1936 en kolsilo i 
armerad betong.

Det är framför allt med övergången till strö
sockertillverkning på 1950-talet som moderna ty
per av silobyggnader uppförs vid bruken.

Den första typen utgjordes av silor bestående 
av stående och kopplade cylindrar av armerad 
betong. Högsilomodellen som skapades efter 
amerikansk förebild, var av samma typ som för 
spannmål. Högsilor uppfördes vanligen, som vid 
Hasslarp, med fyra enheter rymmande samman
lagt omkring 10 000 ton socker. Diametern på 
varje siloenhet var ca 11 m och den totala höjden 
ca 43 m. Skånska Cement var det byggnadsföre
tag som oftast uppförde konstruktionerna. Den
na silotyp uppfördes på 50-talet vid bruken i Lin
köping, Hasslarp, Örtofta och Mörbylånga. 
Högsilon saknade emellertid isolering och upp- 
värmningsanordningar, vilket bl. a. medförde att 
sockret frös trots i efterhand utförda tilläggsisole- 
ringar.

Vid bruket i Örtofta introducerades redan på 
1930-talet en annan konstruktionslösning för rå-
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Det ständigt ökande forvaringsbehovet samt tekniska 
problem med bögsilorna ledde till utvecklingen av ett 
nytt förvaringssystem. Ritningen visar den nuvarande 
förvaringstekniken i sockersilo av system SSA-Weibull. 
(SSA.)

sockerförvaring, Weibullskonstruktionen. Genom 
förbättringar kunde typen adapteras 1952 för 
strösockerförvaring. Utifrån denna erfarenhet ut
vecklades den s. k. SSA-Weibullsilon som består 
av en stålkonstruktion med balkstruktur och 
plåtbeläggningar och utvändigt liknar en cistern. 
Varje silo är dessutom utrustad med uppvärm
nings- och ventilationssytem. Weibullsilon kan 
rymma 20 000 ton strösocker, dubbelt så mycket 
som fyra högsiloenheter.

Cisterner
Brukens verksamhet, drift och produktion har 
krävt och kräver olika typer av cisterner för för
varing av flytande ämnen och varor. Forvarings
behovet och förvaringstekniken har delvis förän
drats med tiden och den tekniska utvecklingen.

Om man bortser från vattenbehållare och cis
terner som varit införlivade med byggnaderna el
ler processerna har de äldsta typerna av behållare 
varit avsedda för slutprodukter, som melass vid 
betbruken och sirap vid raffinaderierna. För des
sa produkter användes först träkärl och trätun
nor så länge produktionen var begränsad, däref
ter mindre träcisterner.

Den ökande kapaciteten vid fabrikerna och till
komsten av nya flytande varor som sprit, gas, 
olja m. fl. medförde nya eller förbättrade forva
ringstekniker.

De äldsta plåtcisternerna vid bruken var avsed
da för melass och sirap. Behållarna var byggda av 
falsade plåtskivor. Senare infördes behållare av

Dessa tre melasscisterner vid bruket i Mörbylånga är 
konstruerade av falsade plåtskivor. De representerar 
den äldre typen av mindre järnbehållare som kom till 
användning vid bruken. (Foto författaren.)

Den vanligaste cisterntypen är uppförd av böjda och 
ihopnitade plåtskivor som här vid bruket i Köpinge- 
bro. Dessa cisterner har använts för olika produkter, 
melass, olja m.m. I bakgrunden och till vänster syns 
delar av moderna cisterner, uppförda av svetsade stål
skivor. (Foto författaren.)

plana och ihopnitade järnskivor, en styvare kon
struktion men med ojämn tryckfördelning vilket 
begränsade cisternernas storlek. Nästa utveckling 
kom med större och böjda järnskivor som nitades 
ihop till runda cisterner med stor diameter och 
betydelsefulla förvaringsvolymer. Den modernaste 
typen av cistern är byggd av svetsade stålskivor.

Melass- och sirapcisterner var utrustade med 
förvärmare för att hålla varan tillräckligt flytande 
vid låga temperaturer.

Cisternerna uppfördes vanligtvis på fundament 
av betong. Vid besvärliga grundförhållanden har 
man från och med 1930-talet tillämpat paining 
under cisternernas grund. Oftast har armerade 
betongpålar kommit till användning.
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■Motor lör lorki rum momaTransports, ßr nil .snitsel

Anläggning för torkning af sockersntisel med rökgaser
utförd af Maschinenfabrik Jmperial'Me issen 

för Genevads råsockerfabrik 
for en afverkning af 800 fon befor per dygn 

ind. 5-6% melassfilLsafs.

Den första anläggningen för torkning av betmassan ocb dess blandning med melass installerades vid bruket i Gene- 
vad 1920. Anläggningen som bestod av bl. a. fyra torktrummor samt en ugn för direkt eldning var utförd av Maschi
nenfabrik Imperial i Meissen. Betmassan torkades huvudsakligen genom åter användning av rökgasen från ångpan
norna. (SSA.)

Torkanläggningar
De stora mängderna av pressad betmassa var 
länge svåra att avyttra tills man införde en tork- 
ningsteknik för att förvandla massan till torrfo
der. Redan på 1890-talet, exempelvis vid Trelle
borg, installerades torkar för betmassa. Dessa var 
konstruerade som trumtorkar i vilka man tidvis 
torkade massan med viss blandning av melass. 
Tekniken blev dock inte riktigt utvecklad förrän 
på 1920-talet. Blandningen av betmassan med 
melass gav den värdefulla foderprodukten som 
kallas betfor.

Den moderna torktekniken slog igenom först 
1920 vid bruket i Genevad. Torkanläggningar 
jämte transportörer installerades därefter vid de 
övriga bruken på 1940-talet. För ändamå
let uppfördes en från fabriken vanligtvis fristå
ende byggnad. Torkanläggningen kopplades till 
fabrikens massatorn genom ett transportband 
som förde den pressade massan till torkbyggna
den.

Den första torkbyggnaden vid Köpingebrobru- 
ket kan illustrera konstruktionsprincipen för 40-

talets torkanläggningar. Den uppfördes 1944 en
ligt ritningar av lektor G. Winberg och byggnads
ingenjör Liljegren, Malmö. Byggnaden som var 
direkt ansluten till pannhusets gavel var uppförd 
med stomme, tak, och mellanbotten av armerad 
betong samt med väggfyllning av tegel. De invän- 
diga dimensionerna var: längd 36 m, bredd 
19,5 m och höjd 12 m. Anläggningen var utrus
tad med torktrummor, tillsatsugnar, fläktar och 
stoftavskiljare. Den hårdpressade våtmassan 
transporterades från fabriken till torken genom 
en rörledning, med hjälp av en pneumatisk an
läggning av Landsverks tillverkning. Torkens ka
pacitet var 12 ton betfor per dygn.

Numera består torken av en roterande trumma 
i vilken den hårt pressade massan blandas med 
melass och värms upp med hjälp av varm gas 
som produceras i en hetgasugn. För utsläpp av 
restgaser och vattenånga är anläggningen utrus
tad med skorsten.

Slutprodukten, betfor, transporteras till ett la
ger varifrån den avyttras som lösprodukt eller 
förpackas. En viss mängd bearbetas vidare till 
pelletter.
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Hasslarps torkanläggning för betfor 
som uppfördes 1979 representerar 
den moderna typen av torkbyggna
der vid betbruken. (Foto författa
ren.)

Tunnbinderier, lådfabriker
Fram till införandet av moderna förpacknings- 
och transportmetoder förvarades produkterna i 
jutesäckar men också i lådor och tunnor. Av den 
anledningen inrättades speciella verkstäder vid 
många bruk och särskilt vid raffinaderierna. Det 
var snickerier för tillverkning av trälådor avsedda 
för raffinadprodukter samt tunnbinderier för till
verkning av trätunnor, vilka användes för förva
ring av lössocker, melass m.m.

Den ökande bitsockertillverkningen medförde 
exempelvis att man i Arlöv på 1910-talet uppför
de en särskild fristående byggnad för tillverkning 
av sockerlådor. Byggnaden omvandlades senare, i 
samband med övergången till kartongförpack
ning, till station för melasstappning i fat.

Under 1920-talet började man marknadsföra 
melassen i träfat. Förfarandet krävde särskilda 
byggnader, melassbod och pumphus, där melas
sen tappades på fat. När man senare övergick till 
plåtfat, som returbehållare, inrättades verkstäder 
för renovering av faten. Oftast uppfördes verkstä
derna för fatrenovering i anslutning till fattapp- 
ningsbyggnad och lastgård.

Byggnader för fatrenovering tillkom i de flesta 
fall under 1960-talet. I Arlöv uppfördes fatverk
staden 1966 i anslutning till den blivande melass- 
tappningsstationen som inrättades några år sena
re. I de flesta fall uppfördes fattappningsstationer 
och fatverkstäder som enkla stålbalkkonstruktio
ner med plåtbeklädnad.

Lastgård vid bruket i Köpingebro 
med uppställning av plåtfat för me
lass. (Foto författaren.)
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I samband med tillverkning av bitsocker, som framställdes av sågad sockertopp, övergick man till förpackning i trä
lådor. Bilden visar bitsockertillverkningen i Arlöv 1904, i förgrunden sockerlådorna och i bakgrunden sågarna. 
(SSA.)
En av de äldre byggnaderna vid Landskrona innehöll en tunnbinderiverkstad. Tunnor lastas på hästskjuts för vidare 
transport. (SSA.)
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Mekaniska verkstäder var en självklar del av bruken. Fabrikens omfattande apparatur krävde ständiga reparationer 
och förändringar. Verkstäderna fanns ursprungligen oftast i anslutning till pannhusen, och maskinerna drevs i bör
jan med hjälp av en ångmaskin med bandtransmission, senare med elmotorer. Bilden visar den mekaniska verksta
den vid Mörbylånga i början på 1900-talet. (SSA.)

Smedjor, kopp ar slager ier, 
gjuterier och övriga verkstäder
Verksamheten vid bruken samt fabrikernas drift, 
underhåll och utveckling medförde att de flesta 
hantverksgrenar länge var representerade i fabri
kernas arbetsstyrka. Huvuddelen av arbetet kun
de därför utföras i egen regi, inkluderat ombygg
nad och tillbyggnad av anläggningarna. Detta 
förutsatte dock tillgång till ett flertal verkstäder 
avsedda för olika hantverk.

Ännu består ett flertal av verkstäderna vid de 
kvarstående bruken, men numera läggs de flesta 
större arbeten på entreprenad medan brukens 
personal främst svarar för åtgärder på den teknis
ka utrustningen.

Behovet av hantverksgrenar och särskilda verk
städer har förändrats med tiden och teknikens ut
veckling. Smedjor, kopparslageri- och gjuteriverk- 
städer har försvunnit, medan bilverkstäder blivit 
ett sent inslag i det mångsidiga verkstadslandska- 
pet. Kvar är oftast snickeri, el- och mekaniska 
verkstäder som dock i de flesta fall fått nya mo
derna lokaler.

Ursprungligen var de flesta verkstäder inrymda 
inom själva fabriken eller i tillbyggnader som ex
empelvis vid Köpingebro. Även i anslutning till 
pannhusen och/eller betladorna fanns ofta verk
städer. I takt med fabriksbyggnadernas utvidg
ning och utökningen av den maskinella utrust
ningen inom dessa, flyttades de flesta verkstäder
na från fabrikerna. Från och med 1910-talet 
byggdes nya särskilda verkstadsbyggnader på 
bruksområdena. Beroende på verksamhet bygg
des de äldsta verkstäderna som träbyggnader, al
ternativt som tegelkonstruktioner.

Mycket tyder på att verkstäderna under årens 
lopp flyttats många gånger. I samband med upp
förandet av nya, moderna, fristående byggnader 
inom bruken, har verkstäder ofta fått nya utrym
men inom dessa. Vid andra bruk har man grup
perat flera verkstäder i en ny och större gemen
sam byggnad. De moderna verkstadsbyggnaderna 
har i allmänhet uppförts som plåt- eller betong
konstruktioner.
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Vaktstugor
Den första generationen vaktstugor tillkom i 
samband med att bruksområdena, eller delar av 
dessa, avgränsades genom staket, murar eller 
hägnader. Mycket tyder på att inhägnandet av 
bruken i större skala inleddes på 1910-20-talen. 
Det är dock framför allt i och med andra världs
kriget som detta genomfördes systematiskt. Vid 
flertalet bruk hade någon typ av staket och ord
nade infarter förekommit även tidigare. Både vid 
Arlöv och Tanto beskrivs exempelvis vaktstugor 
redan på 1870-talet.

Vaktstugorna uppfördes i anslutning till bru
kens huvudinfart och var enbart avsedda som 
tjänsteutrymme för vaktpersonalen. De flesta äl
dre vaktstugor var mindre tegelhus med sadeltak 
och yttertak av papp. Vid bruket i Arlöv uppför
des en murad portgång i förlängningen till vakt
huset som på detta sätt förbands med kontors
byggnaden, uppförd på andra sidan infarten.

Med utvidgningen av bruksområdena och till
komsten av nya infarter förlorade de flesta ur
sprungliga vaktstugor sin funktion och det är en
bart vid Roma och Arlöv som äldre vaktstugor är 
bevarade. Nya och moderna vaktburar, oftast 
uppförda som stål-Zplåtkonstruktioner, har till
kommit istället vid de nya infarterna.

Vaktstugan vid infarten till Romabruket uppfördes 
1921 samtidigt som bruksområdet inhägnades. (Foto 
författaren.)

I Arlöv, vid den ursprungliga huvudinfarten, byggdes 
vaktstugan och kontorsbyggnaden samman genom en 
murad portal. (Foto författaren.)

Grindstugan vid Hasslarp representerar den moderna typ av infartsbevakning som förekommer vid bruken numera. 
De nya vaktstugorna fungerar ofta även som vågstationer. (Foto författaren.)
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Sockerfabrikerna drabbades ofta av bränder. Bilden visar en del av sockerfabriken i Arlöv efter branden den 6 janu
ari 1896. (Tekniska Museet.)

Brandstationer
Sockerbruken var mycket brandfarliga anlägg
ningar och de flesta fabriker drabbades under se
klernas lopp helt eller delvis av eldsvådor. Bruken 
utrustades därför tidigt med olika brandredskap. 
I Arlöv anskaffades t. ex. en ångspruta 1884 och 
beträffande äldre raffinaderier omnämns, i tidiga 
källor, utrustning eller byggnader som spruthus 
för förvaring av olika brandredskap.

Som tidigare nämnts utgjorde också vattenför
sörjningssystemet med fabrikens vattentorn, del 
av släckningsresurserna. Med förebild från textil
industrin kopplades sprinklersystem och brand
poster till vattentornet.

Det är i samband med anskaffningen av brand
fordon och rullande brandutrustning som mindre 
brandstationer blev vanliga på bruksområdena. 
Brandstationerna utgjorde egentligen garagebygg

nader och förvaringsutrymmen för brandfordon 
och redskap.

Från och med 1880- och 90-talen uppförs vid 
de flesta bruk brandstationsbyggnader samtidigt 
som fabriksbyggnaderna. Följden blev att bygg
naden anpassades arkitektoniskt och stilmässigt 
till fabriken och övriga byggnader. Brandstatio
nerna uppfördes i de flesta fall som mindre envå
ningsbyggnader i tegel med inkörsportar på fram
sidan.

Förändringarna vid bruken har ibland medfört 
att nya brandstationer har uppförts i ett senare 
skede. Med utvecklingen av brandförsvaret och 
tillkomsten av effektiva lokala brandkårer efter 
1950-talet, förlorade brukens brandstationer sin 
betydelse. Byggnaderna fick därför ofta nya funk
tioner.
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Den första brandstationen i ]ord- 
berga uppfördes 1890/91, samtidigt 
som fabriken och brukets övriga 
byggnader. Byggnaden har samma 
dekorativa inslag som den samtida 
bebyggelsen; avsatsgavlar, bårder av 
mörkt glaserat tegel och dekorativa 
tegelmönster i lister och takfot. För 
att ge ännu mera liv åt de större te
gelytorna har man även skapat 
blindfönster, en detalj som återfinns 
även på andra byggnader. (Foto för
fattaren.)

Bangårdar, lokstallar, garage
Som en viktig del av brukens anläggningar anla- 
des stegvis bangårdar som genom stickspår sam
manband fabrikerna med närliggande järnvägs
linjer. Järnvägstransporterna var, fram till 1930- 
talet, avgörande för betbrukens existens. Från 
enkla stickspår, under brukens begynnelse, drogs 
så småningom spåren fram till alla berörda bygg
nader, ibland t. o. m. inomhus som i magasins
byggnader eller längs svämmorna för att under
lätta tippningen av betorna. Snart kom sparsyste
men att bilda omfattande bangårdar som kom
pletterades med lastkajer, vändskivor m. m. Sock
erbolagen blev ofta delägare i järnvägsbolagen 
som berördes av deras frakter men tvingades ock
så i många fall anskaffa egna vagnar och lok. 
Följden blev att lokstallar, med plats för ett eller 
flera lok, uppfördes i anslutning till bangårdarna.

De flesta stallarna blev, som övriga bruksbygg
nader, uppförda av tegel med vanligtvis papp- 
täckta sadeltak. Udda konstruktioner kunde ock
så förekomma som lokstallet vid Roma, uppfört 
1942 av gjuten betong. Långsidorna var försedda 
med höga fönsteröppningar och enklare dekorati
va lister och bårder kunde förekomma på fasa
derna. Med tiden förlorade stallarna sin funktion 
och många revs.

Bruken påverkade även tillkomst, placering 
och utformning av vissa järnvägsstationer efter
som det ofta fanns ett samband mellan anläggan
det av nya järnvägsspår och etableringen av sock
erfabriker. Paradexempel på detta är stationerna 
vid Hasslarp, Jordberga och Arlöv. I Hasslarp

Stickspår och växellok vid Köpingebrobruket. Med 
järnvägens införande fick samtliga sockerbruk anslut
ning till järnvägsnätet. Få bruksområdena drogs stick
spår till olika byggnader och anläggningar för att un
derlätta lossning och lastning av varor. Den intensiva 
godstrafiken krävde också bangårdar som ofta anslöts 
till den närbelägna stationen. (Foto författaren.)
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skapades en hel stadsplan för den bostadsbebyg
gelse som skulle uppföras i anslutning till socker
bruket. Planen utgick från en ny järnvägsstation 
som sammanförande punkt. Stationen uppfördes 
mitt emot fabriken på andra sidan av spåret och 
byggdes med samma ljusa tegel och med samma 
stildrag som bruket och den samtida bebyggelsen. 
I Arlöv bekostades stationsbyggnaden av bruket

och vid Jordberga är stationen införlivad med 
brukssamhället.

Övergången till vägtransporter och motorisera- 
de maskiner skapade vid bruken behov av en ny 
byggnadstyp, nämligen garage och bilverkstad. 
Genom ombyggnad adapterades inte så sällan äl
dre befintliga byggnader för ändamålet, men även 
särskilda nya garagebyggnader har uppförts.

Det tidigare lokstallet vid Köpinge- 
bro byggdes 1919 men förlängdes 
och byggdes om 1944 för att ge ut
rymme åt två lok. Tillbyggnadssättet 
är ett lysande exempel på anpass
ning till befintlig arkitektur. Man 
kan notera ventilationsskorstenarna 
på taket. (Foto författaren.)

Jordberga station, med bruket i bakgrunden, omkring 1895. Järnvägen mellan Börringe och Östra Torp invigdes 
1887 och användes fram till 1957. (SSA.)
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Arlövs bruk uppfördes i anslutning till Södra stambanan. Än idag pågår en intensiv trafik på raffinaderiets bangård. 
(Foto författaren.)

Övriga byggnader
Sockerbrukens anläggningar har även omfattat en 
mängd andra tekniska byggnader. En del av dessa 
har varit typiska för vissa perioder, bestått, förän
drats eller försvunnit. De flesta är relativt nya 
konstruktioner som tillkommit i samband med 
tekniska förändringar, andra är äldre byggnader 
som fått nya funktioner eller står utan använd
ning. Bland vanliga och udda byggnader 
kan nämnas pumphus, transformatorsbyggnader, 
mindre förråd och verkstäder, häststallar, cykel
stallar, tvättstugor, skyddsvärn m. fl.

I anslutning till sockerfabriken och övriga tek
niska byggnader tillkom, nästan utan undantag, 
en byggnadsinfrastruktur avsedd för administra
tion, personalfunktioner och boende. Denna be
byggelse som uppfördes i olika etapper, ordnades 
och förlädes vanligen efter ett bestämt mönster i 
förhållande till fabriksanläggningen.

Pumphus uppfört 1937 vid Karp alunds bruk. Betbru- 
kens vattenförsörjning blev i många fall ett besvärligt 
problem. Vattnet hämtades ofta från avlägsna platser 
med hjälp av bl. a. pumpstationer. (SSA.)
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7. Administrativa och gemen
samma byggnader och bostäder

Kontorsbyggnader
Kontorsfunktioner förekom mycket tidigt inom 
sockerverksamheten. Vid raffinaderiet Gripen i 
Norrköping anordnades kontorsutrymmen i 
sockermästarhuset redan på 1740-talet. De be
gränsade administrativa uppgifterna krävde länge 
inte mer än att de första brukskontoren kunde in
rymmas i befintliga byggnader. Även under 1800- 
talet tog det ibland flera år efter brukens till
komst innan särskilda kontorsbyggnader uppför
des. I Arlöv exempelvis, där den första fabriken 
byggdes 1869, uppfördes kontorsbyggnaden först 
1889, innan dess var kontoret inrymt i själva fa
briken.

Från och med 1890-talet planeras däremot of
tast kontorsbyggnader, bostäder och parker sam

tidigt som fabriksbyggnaden. Kontoret inordnas 
därmed i brukets plan, arkitektoniska stil och 
symbolskala.

Byggnaden är ofta ritad av samme arkitekt el
ler byggmästare som fått uppdraget att projektera 
den bebyggelse som krävdes för att komplettera 
fabriken. Av denna anledning har kontorsbyggna
den gemensamma stildrag med samtida övriga 
byggnader. Kontoren som uppfördes i senare 
byggnadsetapper har generellt fått en avvikande 
utformning och stil i förhållande till fabrikerna. 
De är vanligen stilmässigt representativa för sin 
byggnadsperiod.

Kontorsbyggnaderna anlades allmänt på ett 
visst avstånd från fabriken, nära brukets infart

Kontoret i Hasslarp med. samtida byggnader, bostäder, våghus och vaktstugor, ritades 1896 av arkitekt Ola Anders
son. Husen fick en gemensam och karakteristisk stil med dekorativa tegelmönster alternerade med vita putsade ytor. 
(SSA.)
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Kontorsbyggnaden i Jordberga upp
fördes samtidigt som fabriken, 1890, 
och fick för perioden imponerande 
mått. Stilen är en enkel och stiliserad 
nygotik liksom i övriga samtida 
bruksbyggnader. Svart glaserat tegel 
bar använts i dekorativa bårder och 
mönster och byggnadens gavlar un
derstryks genom avsatser. (Foto för
fattaren.)

Brukskontoret i Arlöv uppfördes 
1889 i anslutning till brukets huvud
infart och blev en av de få byggna
der som överlevde branden 1896. 
Stilmässigt var kontoret anpassat till 
den första fabrikens arkitektur be
träffande material, form och karak
tär. (Foto författaren.)

Kontorets nuvarande interiör i Ar
löv, med delvis bevarad äldre inred
ning. (Foto författaren.)
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I samband med flyttningen av Sockerbolagets huvud
kontor från Stockholm till Malmö uppfördes en sär
skild ny kontorsbyggnad för ändamålet. På den cen
tralt belägna tomten som kommunen skänkt till bola
get byggdes 1923, efter ritningar av arkitekterna Wal- 
lander och Melin, en sexvåningsbyggnad med de skån
ska renässansslotten som förebild. Ursprungligen rym
de endast de två nedre våningarna kontorslokaler med
an de övriga rymde tjänstebostäder för koncernens di
rektörer och vindsvåningen bostäder för tjänstefolk. 
Huset byggdes till 1966 i samma stil och med samma 
material. Fastigheten avyttrades 1992 och ett nytt hu
vudkontor har uppförts i anslutning till Arlövs raffina
deri. (SSA.)

och inom den parkanläggning som oftast fanns i 
anslutning till bruket. Inte så sällan inrymde 
byggnaderna även mindre lägenheter.

Med undantag av den tekniska bebyggelsen var 
kontoret vanligtvis en av de största byggnaderna 
vid bruken. Det uppfördes oftast i två till tre vå
ningar med vindsvåning och utformades med sär
skild omsorg beträffande utsmyckningen och an
dra detaljer. I kontorens formspråk förekommer 
ofta en vilja att avspegla företagens styrka och 
makt. I bildsammanhang presenterades ofta kon
torsbyggnaden i en särskild vinjett som bolagets 
viktigaste symbol efter fabriken.

Vid de kvarstående bruken har de flesta ur
sprungliga kontorsbyggnaderna förlorat sin funk
tion och i flera fall rivits. Nya behov och krav har 
etappvis fört fram modernare administrativa 
byggnader. Lösningarna varierar från bruk till 
bruk och de nya kontoren har uppförts som fri
stående byggnader, kopplats som tillbyggnad till 
fabriken eller skapats genom ombyggda utrym
men inom själva fabriken.

Gemensamma byggnader
Förutom särskilda arbetslokaler som kontor, 
verkstäder eller vaktstugor förekommer vid bru
ken också gemensamma utrymmen avsedda för 
personalen. Lokalernas funktion har varierat med 
behoven och perioderna. Vissa har försvunnit el
ler bestått medan andra har tillkommit.

Några av de gemensamma lokalerna har varit 
integrerade i delar av byggnader tillsammans med 
andra verksamheter, medan man för vissa ända
mål uppförde särskilda hus.

Bland tidiga gemensamma lokaler kan nämnas 
personalmatsalar. En särskild restaurangbyggnad, 
innehållande även tjänstemannabostäder, uppför
des exempelvis vid bruken i Hasslarp och Kö- 
pingebro redan på 1890-talet. Länge fanns skilda 
matsalar för tjänstemän och arbetare och de för
sta restaurangbyggnaderna var avsedda enbart 
för tjänstemännen. För arbetarna fanns i de flesta 
arbetarkasernerna s.k. matrum anslutna till kök 
vilka drevs av särskild personal.

Kök och matsalar har genom åren ofta flyttats 
till nya lokaler. Vid de kvarvarande bruken är 
dock köksutrymmen och personalmatsal ännu 
bevarade.

Enligt gammalt och traditionellt bruksmönster 
inrättades vid de flesta sockerbruken särskilda 
handelsbodar för de anställda och deras familjer. 
Vid Carnegie tillkom saluboden 1872 och liknan
de mataffärer fanns även vid Tanto och Jordber- 
ga. I en del fall övertogs affärerna efter en tid un
der kooperativa former av arbetarna själva.

Vid det starkt patriarkaliskt präglade Carnegie- 
bruket i Göteborg uppfördes i anslutning till ar
betarbostäderna även brukskyrka samt skola för 
arbetarnas barn. Vid andra bruk medverkade inte 
så sällan bolagen indirekt till uppförandet av 
postlokaler, skolor och dylikt.

Med förändringar av de sociala mönstren fick 
de gemensamma lokalerna oftast ny skepnad och 
förändrade funktioner. Numera är det fritids- och 
fackliga aktiviteter som ofta övertagit utrymmen i 
brukens nedlagda bostäder eller kontorsbyggna
der.

Bostäder
Personalbostäder för tjänstemännen var vid de 
flesta bruk en självklar del av de ursprungliga an
läggningarna. Därefter uppfördes också arbetar
bostäder i olika etapper. Så småningom växte 
mindre bostadsområden upp vid de äldre raffina
derierna medan det vid betbruken bildades små 
brukssamhällen.
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Arbetarmatsal vid Köpingebrobruket på 1930-talet. Länge fanns skilda matsalar för tjänstemän och arbetare. (SSA.)

Ritning från 1896 över bottenvåningen till restaurangbyggnaden i Hasslarp. 
Våningen omfattar en större lägenhet för en tjänsteman samt matsalar, ser- 
veringsrum och tjänsterum. Köket och andra ekonomiutrymmen låg i källar
planen och maten togs upp till serveringsrummet i en hiss. (SSA.)
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Den före detta brukshandeln vid 
Jordbergabruket är uppförd i anslut
ning till bruksgatan och stationen. 
Fasaden bär ännu den sista ägarens 
namn: Hammarstrand. Affären till
kom 1893 och drevs fram till 1978. 
(Foto författaren.)

Fram till den drastiska omvandlingstid som det 
industriella genombrottet innebar, var huvudde
len av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. 
Tillkomsten av stora arbetsplatser, i såväl städer 
som på landsbygd, medförde omfattande folk
vandringar med en skriande bostadsbrist som 
följd.

Framför allt vid betbruken, som oftast var upp
förda på landsbygden, saknades helt en befintlig 
bostadsinfrastruktur. Det förekommer således 
rikligt med skildringar om hur tjänstemän och 
hantverkare under uppbyggnadsperioden, tillfäl
ligt inhystes på gårdar runt omkring det nya 
sockerbruket.

Under hela 1800-talet var situationen knappast 
bättre i städerna där den kraftiga inflyttningen 
medförde omfattande bostadskriser. Tillkomsten 
av kåkstäder, stora nybyggnadsprogram med 
samhällets stöd som t. ex. landshövdingshusen i 
Göteborg, senare saneringsåtgärder och slutligen 
tillkomsten av företagsbostäder, blev dellösningar 
på boendeproblemen som drabbade de nya arbe
tarkategorierna. Flera av sockerbruken, anlagda i 
städer, t. ex. Carnegie i Göteborg, låg tidigare 
långt utanför stadskärnan. De begränsade trans
portmöjligheterna för personalen stärkte ytterli
gare motivationen att anlägga bostäder i närheten 
av bruken.

Tjänstemannabostäder
Disponentbostad, kemistbostad, 
maskinmästarebostad m. fl.
Redan på 1700-talet uppfördes vid raffinaderier
na s. k. sockermästarbostäder. Byggnaden var of
tast ett fristående större hus i närheten av fabri

ken. Huset rymde inte så sällan även mindre lä
genheter för andra tjänstemän, exempelvis bok
hållarebostad, samt brukets kontor m. m. Socker- 
mästarbostaden var också en framträdande del av 
brukens arkitektoniska miljö och byggnadens 
storlek, form och utsmyckning var uttryck för fö
retagets och bostadsinnehavarens betydelse och 
status.

Med övergången till industriell skala följde ett 
större antal bostäder för tjänstemännen, särskilt 
vid betbruken. Disponentvilla, bostäder för ke
mist, maskinmästare, verkmästare, betinspektör 
och kamrer blev vanligt förekommande. Tjänste
mannabostäder var en förmån men även en plikt. 
Disponenttjänster var t. ex. fram till 1960-talet 
förenade med bosättningskrav i brukets dispo
nentvilla.

I tjänstemannabostäderna kan man avläsa en 
statusskala som yttrar sig i byggnadernas arkitek
toniska utformning, från storlek till utsmyck- 
ningsdetaljer, i lägenheternas plan och storlek 
samt i deras lokalisering inom bruksområdet. 
Tjänstemännens bostäder var hierarkiskt inord
nade efter de boendes rang i organisationen. Ju 
högre befattning och ansvar desto större och mer 
påkostad byggnad och desto mer framträdande 
placering i brukets geografiska miljö.

Vid de äldsta raffinaderierna som Gripen, Tan
to m. fl. uppfördes den, till sina mått, stora sock- 
ermästarbostaden som en flygelbyggnad i direkt 
anslutning till fabriken. Även vid det Lorentska 
bruket (Carnegie) från 1810 låg mästarens bostad 
intill fabriken. Fram till industrialismens inträde 
inordnades byggnaderna enligt herrgårdsarkitek- 
turens principer, med fabriken som huvudbygg
nad och övriga representativa byggnader som 
flyglar.
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Några av de tidiga arbetarbostäder
na som uppfördes i anslutning till 
Carnegiebruket vid Oscarsgatan 
kring 1800-talets mitt. (Ur Ekman.)

Sockermästarbostaden vid Gripen 
uppfördes 1741 samtidigt som raffi
naderiet och gavs stilmässigt samma 
karaktär. Byggnaden har under oli
ka perioder inrymt bl. a. kontor, 
tjänsteb o städer och brukets minut
försäljning. Gripens f.d. sockermäs- 
tarbostad är den äldsta bevarade 
byggnaden i sitt slag i landet. (Ur 
Törnvall.)

Den första disponentvillan från 
1894 i Köpingebro visar en tydlig 
engelsk påverkan i sin arkitektonis
ka utformning: asymmetriska voly
mer, dubbelveranda och en romanti
serad tornliknande flygel. (SSA.)
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Den ursprungliga disponentvillan vid bruket i Roma byggdes 1897, en ny disponentbostad uppfördes 1941. Husets 
starkaste särdrag är dess träkonstruktion och panelklädda fasader som är ovanlig i bostadsbebyggelsen vid bruken. 
(Foto författaren.)

Tjänstebostäderna från 1800-talets andra hälft 
har däremot i de flesta fall uppförts som friståen
de hus i nära anslutning till fabriken. De integre
rades vanligtvis med brukets parkanläggning eller 
närliggande grönområden. Här intog disponent
bostaden, med benämning »disponentvillan», en 
representativ ställning. Huset fick i de flesta fall 
en fri och enskild placering på brukets område, i 
motsats till övriga bostäder som oftast gruppera
des samman på vissa platser eller längs gator. Va
riationen i placeringen av de första tjänstebostä
derna är dock stor.

Bostads- och bruksbebyggelse som har gemen
samma stildrag med fabriken har oftast ritats av 
arkitekten eller byggmästaren som ansvarat för 
projekteringen eller uppförandet av brukets bygg
nader. Ett exempel på detta är bostäder, kontor 
och hotell i Hasslarp som ritades 1896 av arki
tekt Ola Andersson från Helsingborg. Byggnader
nas arkitektur anpassades till fabriksbyggnaden 
som uppfördes efter tyska ritningar.

Byggnader som är samtida med fabriken är of
tast uppförda med samma sorts tegel som själva 
fabriksbyggnaden. Dekorativa inslag upprepas in
te så sällan mellan byggnaderna men de enskilda

husens utformning varierar. Bostäder som tillkom 
vid senare byggnadsetapper fick däremot en arki
tektoniskt karaktär som präglades av periodens 
smakideal, utan samspel med den befintliga be
byggelsen.

Om de högre tjänstemännens bostäder vanligt
vis var enfamiljshus byggdes för de övriga tjäns
temännen bostadshus för två eller flera familjer. 
Mycket vanligt var också att arbetslokaler t. ex. 
kontor och restaurangbyggnad inrymde mindre 
bostäder eller enkla rum. Dessa bostäder var av
sedda för ogifta eller lägre tjänstemän. Tjänste
mannabostäder från 1800-talets andra hälft föl
jer vanligtvis i sin uppställning den borgerliga bo
stadens ideal. Rangskalan kan också avläsas in
vändigt i rummens antal, disposition och funk
tion.

Till de flesta bostadshusen hörde också mindre 
trädgårdar samt enklare uthus av trä.

Från och med 1930-talet började man att er
sätta delar av de äldre tjänstemanna bostäderna 
med nya hus. Nya disponentvillor uppfördes 
bl. a. i Arlöv 1936, i Mörbylånga 1939 och i Ro
ma 1943. Anledningen var att de äldre byggna
derna inte uppfyllde moderna standardkrav samt
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Bostadsområde vid Hasslarps sock
erbruk med arbetar- och tjänsteman- 
nabostäder från olika perioder. Från 
vänster, längs Lyckåkersgatan, ligger 
en tjänstemannabostad och därefter 
ett tvåvåningshus med fyra lägenhe
ter för arbetare, i mitten längs Norra 
Torggatan, betinspektörsvillan och 
till höger ett hus med två tjänste
mannabostäder. (SSA.)

-445----

Ritning till en av tjäns
temannabostäderna som 
uppfördes vid Hasslarp 
1896. Huset som ritades 
av arkitekt Ola Anders
son från Helsingborg om
fattar två mindre lägenhe
ter för lägre tjänsteman
nafamiljer samt två gavel
rum på vinden, med egen 
ingång. (SSA.)

I Mörbylånga inköptes 1944 fem 
monteringsfärdiga typbus från AB 
Svenska Trähus som tjänstemanna
bostäder. Husen var uppförda som 
ramkonstruktioner med yttre puts
behandling. Bostäderna komplette
rades på 1950-talet med ytterligare 
flera typhus av samma karaktär. 
(Foto författaren.)
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att de vanligtvis kommit för nära de tekniska 
byggnaderna genom fabrikernas utvidgning.

Samhällsförändringarna medförde att de ur
sprungliga och tydliga skillnaderna mellan bo- 
stadskategorierna avtog genom åren. I befintli
ga hus förändrades rumsfördelningen invändigt 
och den tekniska standarden genom ombyggna
der. Nya bostäder kom att präglas av nya värde
ringar och skillnaderna mellan tjänstemannabo
städer och arbetarbostäderna blev alltmer nyan
serade.

Arbetarbostäder
Uppförandet av arbetarbostäder vid sockerbru
ken har följt olika mönster beroende på typ av 
anläggning, dess lokalisering och byggnadspe- 
riod. Vid raffinaderierna var produktionen kon
stant och arbetsstyrkan densamma året runt 
medan verksamheten vid betbruken präglades av 
ett stort antal säsonganställda under betkampan- 
jen.

Förutsättningarna för de på landsbygden an
lagda betbruken var dessutom annorlunda än för 
raffinaderierna och bruken som var lokaliserade 
till städer.

Områdesplanen över det första raffinaderiet 
som uppfördes på Tantoområdet visar att det re
dan under 1750-talet förekom arbetarbostäder 
vid mindre sockerbruk. Till bruket hörde utöver 
sockermästarbostaden, som även var »skriva
rens» bostad, två mindre hus avsedda för arbeta
re. Det ena huset, som var något större, var ge
sällbostad och det andra innehöll fyra rum för 
drängar.

Bland de tidiga och större arbetarbostäderna 
som uppförts vid sockerbruken kan räknas det 
»boningshus för sockerbruksarbetare och tjänste
folk» som byggdes 1809 vid det Lorentska bruket 
(Carnegie) i Göteborg. Byggnaden uppfördes in
nan produktionen vid raffinaderiet kommit i 
gång. Fluset innehöll sex rum och ett gemensamt 
kök. I anslutning till byggnaden fanns även en 
tvättstuga. Några år senare, 1813, utökades bo
stadsbeståndet med en, i fabrikens förlängning, 
mycket stor byggnad av trä som rymde diverse 
verkstäder samt tretton bostadsrum med ett ge
mensamt kök.

Att inreda bostäder i delar av brukens tekniska 
byggnader var en vanlig lösning under fabriker
nas uppbyggnadsperiod. Vid flera betbruk (Arlöv 
fr. 1870, Staffanstorp fr. 1885) valde man långt 
senare liknande lösningar; exempelvis var betkäl- 
laren vid dessa bruk ursprungligen överbyggd 
med bostäder. Av tekniska och hygieniska skäl

avvecklades liknande former av boende efter nå
gra år och bör därför betraktas som övergångs- 
lösningar.

Etableringen av nya och stora industrier i Sve
rige under 1800-talet medförde kraftiga förän
dringar av såväl den traditionella sociala struktu
ren som den bostadstekniska infrastrukturen. I 
städerna tvingades företagen komplettera den be
fintliga boendestrukturen och anlägga bostäder 
för den, till stor del från landsbygden, inflyttade 
arbetskraften. På landsbygden saknades bostäder 
helt och under varierande former bildades bruks
samhällen för att svara mot de nya behov som 
skapades genom fabrikernas etablering.

Förhållandena vid Carnegiebruket under 1850- 
talet illustrerar ett bruks boendestruktur vid den
na tidpunkt. Sockerbruket var ett av de främsta 
i landet med närmare 30% av Sveriges socker
produktion. Bruksanläggningen var också Göte
borgs största arbetsplats med omkring 400 arbe
tare. I patriarkalisk ordning hade bostäder upp
förts i anslutning till fabriksbyggnaderna. Det 
fanns utöver disponentbostad och tjänstemanna
bostäder, nio tvåvåningshus med sammanlagt 82 
arbetarbostäder. Till anläggningen hörde också 
S:ta Birgittas kapell, byggt 1856-58, och även ett 
skolhus för arbetarnas barn uppfört några år se
nare.

Som en avvikande bostadslösning och som fö
regångare till 1900-talets egnahemsrörelse, kan 
nämnas de självbyggen som Carnegies anställda 
fick tillstånd att uppföra på Kungsladugårdens 
mark (Majorna). Området, som arrenderades av 
bruket, låg utanför stadsgränsen. Mellan 1860 
och 1868 fick arbetarna där »bygga hus åt sig 
och utrusta dem efter råd och lägenhet». På detta 
sätt tillkom 124 »egna hem».

Senare, under 1880-talet, uppförde dessutom 
bruket en ny typ av bostäder kring ett närliggan
de kvarter i Majorna. Husen som var byggda i 
två våningar med rött tegel är representativa för 
den typ av arbetarkaserner som tillkommer under 
denna period. Bostadshusen var alla lika, med fa
sader mot de kringliggande gatorna och en inre 
gård i kvarterets mitt. Tillsammans rymde husen 
200 lägenheter som alla bestod av ett eller två 
rum och kök.

Ett liknande mönster upprepades vid Tantoraf- 
finaderiet i Stockholm. Fabriken byggdes 1855, 
tidigt uppfördes tjänstemannabostäder och 1891 
började man bygga de första arbetarbostäderna. 
Tvåvåningshusen, som var grupperade kring kva
dratiska gårdar, innehöll sex lägenheter om ett 
rum och kök. Åtta sådana arbetarlängor med ut
hus, vedbodar och gemensam tvättstuga uppför
des fram till 1897. Bostadstypen var den som do-
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Arbetarbostäder av hyreshustyp med 
små lägenheter är representativa för 
1880- och 90-talens bostäder vid 
stads fabrikerna. Carnegies hyreska
serner vid Karl Johansgatan i utkan
ten av bruket är uppförda omkring 
1880. (Ur Liedgren.)

Två generationer arbetarbostäder 
vid Tanto sockerbruk i början på 
1900-talet. Husen längst bak på 
vänster sida uppfördes mellan 1891 
och 1897 och hyreskasernen i för
grunden 1906. I bottenvåningen till 
detta hus syns handelsföreningens 
lokal. (Stockholms Stadsmuseum.)

Det f.d. kamp anjeh emmet från 
1890-talet i Arlöv. Byggnaden fick, i 
förhållande till liknande bostadska
serner med samma ändamål, en på
kostad yttre utformning som påmin
ner om hyreshusarkitektur. (Foto 
författaren.)
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Ritning från 1896 av arkitekt Ola 
Andersson till arbetarkasern i Hass- 
larp. Byggnaden representerar den 
mindre typen av kampanjehem som 
uppfördes vid bruken under 1880- 
och 90-talen. Huset har tolv större 
sovrum och två enkelrum, fördelade 
längs en centralkorridor med in
gångar från båda gavlarna. Pä vin
den finns även gavelrum. De större 
rummen är 4,50 m x 3,55 m och var 
förmodligen avsedda för minst sex 
sängar, eventuellt våningssängar, 
dvs. tolv sovplatser. Samtliga sovsa
lar har uppvärmning genom järnka
min men sanitära utrymmen saknas 
inom byggnaden. (SSA.)

minerade fram till 1890-talet och är typisk för 
den stora mängd arbetarbostäder med småhuska
raktär som uppfördes i arbetarkvarter eller i 
brukssamhällen.

Vid betbruken bestod länge den största delen 
av arbetskraften av tillfällig säsonganställd perso
nal. Ett normalt bruk kring sekelskiftet 1900 
krävde ca 400 kampanjarbetare.

De första arbetarbostäderna bestod därför av 
en särskild typ av arbetarkaserner, s. k. kampan
jehem med vanligtvis sovsalar och matrum. Bygg
nadstypen infördes redan i samband med brukens 
uppförande då enkla och tillfälliga bostäder kräv
des för det stora antalet byggnadsarbetare.

En del arbetarkaserner kunde ursprungligen 
vara avsedda för två hundra arbetare. Ett exem
pel är det första kampanjehemmet från 1908 vid 
Mörbylångabruket. Många nya kaserner tillkom 
eller byggdes om på 1920-talet i samband med 
ändringar i arbetstidslagen, vilket medförde ett 
utökat behov av arbetskraft på grund av över
gången till treskiftsarbete.

Kampanjehemmet är den mest karakteristiska 
arbetarbostaden vid betbruken. Boendeförhållan- 
dena i sådana kaserner var ursprungligen primiti
va men förbättrades med tiden. I samband med 
ombyggnader omvandlades sovsalarna till mindre 
rum och så väl den hygieniska som tekniska stan
darden förbättrades. Flera av de ursprungliga ar- 
betarkasernerna ersattes också genom åren med 
nya, modernare och bekvämare byggnader.

Numera har de flesta kampanjehemmen förlo
rat sin funktion. Antalet kampanj arbetare vid de 
kvarstående bruken har i jämn takt med tekniska 
förändringar minskat kraftigt. Vanligen består sä
songspersonalen nu av omkring 70 till 80 perso
ner, de flesta bosatta på pendelavstånd från bru

ken. Kvarstående kasernbyggnader gapar i dag 
tomma eller har rivits.

I början på 1900-talet bestod den fasta arbets
styrkan vid betbruken av ett 75-tal anställda. Pa
rallellt med byggandet av kampanj ehemmen, 
ibland några år senare, började man uppföra fler
familjshus med mindre lägenheter avsedda för 
förmännen och annan fast anställd personal. De 
första av dessa arbetarbostäder är vanligtvis stör
re hus med ett flertal lägenheter. Mindre enplans- 
hus i traditionellt uppförande med ett fåtal lägen
heter förekommer också.

Under början på 1900-talet tillkom en ny typ 
av arbetarbostäder uppförda enligt hyreskaser
nens princip. Kring 1906 kompletterades Tantos 
bostadsbebyggelse i kvarteret Krutet med ett stort 
trevåningshus av tegel som är ett exempel på den
na kategori. I bottenvåningen inrymdes enrumslä
genheter med kök medan de två övre våningarna 
upptogs av enkelrum och några enstaka större 
bostäder om tre rum och kök. Varje lägenhet fick 
tambur, garderob och egen klosett vilket var hög 
standard för perioden.

En väsentlig och karakteristisk del av brukens 
bostadsbestånd uppfördes samtidigt med fabri
kerna och kompletterades etappvis, fram till bör
jan av 1900-talet, med ett fåtal bostäder. An
märkningsvärt är att brukens bostadsinfrastruk- 
tur därefter visar ett tydligt uppehåll i sin expan
sion. Det är, med sällsynta undantag, inte förrän 
på 1940-talet som nya arbetarbostäder börjar 
uppföras på nytt. I olika vågor, under 1940-, 50- 
och 60-talen, anläggs då egnahemsbostäder, villor 
och radhus på planlagda områden utanför bru
ken men vanligtvis på bolagets mark. Dessa nya 
hus motsvarar en helt ny typ av arbetarbostäder, 
flerrums familjehus med egna tomter. Förebilden
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Bilden visar ett sovrum i kampanj eh emmet vid Köpingebrobruket på 1930-talet. Trots redan förbättrade villkor av
speglas kampanjarbetarnas primitiva bostadsförhållanden. (SSA.)

Planer till en av tre likadana arbetar
bostäder som uppfördes 1899 vid 
Varplösa, i anslutning till Romabru- 
ket. Husen byggdes som ramverks- 
konstruktioner, i en våning på källa
re samt vindsvåning med gavelrum. 
Bostäderna, som är tämligen repre
sentativa för perioden, hade i bot
tenvåningen två lägenheter om två 
rum och kök. Varje lägenhet har tvä 
ingångar, från gårdssidan in till kö
ket och från gatusidan genom den 
gemensamma förstugan. Lägenheter
na har skafferi och garderober samt 
uppvärmning i varje rum. Pä vinden 
finns två enkelrum med garderob. 
Till varje hus hörde en gårdsbygg- 
nad med avträde och bodar. Se foto 
på sid. 120. (SSA.)
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Arbetarbostäderna från 1899 vid 
Varplösa, kort före rivningen. Fa- 
sadbeklädningen av eternitplattor är 
ett sent tillägg. Se ritning på sid. 
119. (Foto författaren.)

Flerfamiljsbostäder från 1890-talet 
vid Karpalund. (Foto författaren.)

120

Hyresbostäder från 1965 i Arlöv. 
(Foto författaren.)



hämtades från egnahemsrörelsen som redan un
der början på 1900-talet fått stor spridning vid 
andra typer av bruksindustrier, t. ex. pappersbru
ken.

Flera av den nya generationen arbetarbostäder 
uppfördes efter egnahemsprincipen. Bolaget ställ
de mark, material, ritningar eller lån till förfogan
de medan arbetarna byggde husen själva. Det 
vanligaste var dock att nya bostadsområden till
kom genom bolagens planläggning samt att bo
städerna byggdes i etapper med bruket som bygg
herre. Beroende på perioden uppfördes enklare 
villor eller radhus, antingen efter typritningar el
ler inköpta som monteringsfärdiga byggnader. 
Genom tillkomsten av Industriens Bostadsföre
ning 1945 fick företagen hjälp och stöd i sina bo
stadsprogram.

Dessa nya bostadsområden blev upptakten till 
de mindre bruksamhällen som vuxit fram i an
slutning till de flesta sockerfabriker. Förändring
arna i boendemönstret orsakades av en ständig 
och kraftig ökning av den fasta personalstyrkan 
samt av nya värderingar av boendeformen.

Under de senaste åren har de flesta bruken bör
jat avyttra sitt bostadsbestånd. Anställda har där
med kunnat friköpa sin bostad medan andra ka
tegorier av personer, genom inköp, flyttat in de 
gamla sockerarbetarkvarteren.

Brukssamhällen
Bildandet av brukssamhällen kan till stor del be
traktas som en svensk företeelse. I ett glest befol
kat land med få eller sent tillkomna orter där 
jordbrukets skiftesreformer söndersplittrat byar

na, saknades på de flesta platser en befintlig bo
stads- och social infrastruktur.

Landsbygdsindustrierna, vilkas lokalisering 
styrdes av närheten till råvaror och/eller tillgång
en till vattenkraft, tvingades därför att skapa eg
na boendemiljöer och samhällsstrukturer. På det
ta sätt bildades brukssamhällen, sågverkssamhäl- 
len och i ett senare skede stationssamhällen. I an
slutning till dessa industrimiljöer med bl. a. bo
städer, enstaka gårdar och kommunikationsnät 
tillkom så småningom nya och fristående funktio
ner samt nya bostäder.

Betbrukens lokalisering styrdes av tre faktorer: 
anslutning till jordbruksområde med förutsätt
ningar för sockerbetsodling, riklig tillgång till 
vatten och anslutning till järnvägsnätet. Den sist 
nämnda faktorn sammanfaller från och med 
1860-talet med järnvägsnätets utbyggnad i lan
det. Innan dess och fram till 1880-talet lokalise
rades, med undantag för Arlöv, samtliga betbruk 
eller raffinaderier till orter med hamnar eller i an
slutning till vattenleder.

När den yngre generationen betbruk anlades, 
mellan 1880-talet och början av 1900-talet, togs 
ingen hänsyn till befintliga samhällsbildningar el
ler orter. Lokaliseringen styrdes av andra förut
sättningar. Nödvändig mark för hela projektet 
anskaffades genom förvärv av en eller flera går
dar, alternativt delar av dessa med eventuella 
gårdsbyggnader.

I samband med projekteringen av bruken pla
nerades därför samtidigt, utöver de tekniska 
byggnaderna, en bostadsinfrastruktur. Ett undan
tag är Staffanstorp, som blev ett av de första bru
ken som etablerades på landsbygden. Där tog bo
laget aldrig något ansvar för bostadsproblemet.

I anslutning till bruken växte små 
samhällen upp där även gatu- och 
kvartersnamnen kom att präglas av 
sockernäringen. Namn som Kam- 
panjegatan och kvarteren Sockerfäl
tet, Sockerkringlan och Sockersmu
lan i Hasslarp eller Sockerbruksga- 
tan i kvarteret Betan i Svedala på
minner om forna tider, före verk
samhetens nedläggning. (Foto förfat
taren.)
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I Hasslarp, på andra sidan järnvägen, mitt emot bruket i norr, förvärvades och planlades på bolagets uppdrag ett 
större markområde avsett för blivande arbetarbostäder. Ett annat område med tjänstebostäder fanns i direkt anslut
ning till fabriken. (Foto författaren.)

Det dröjde till och med länge innan lämpliga tjän
stemannabostäder uppfördes. Arbetarna tvinga
des i detta fall skaffa sig egna bostäder, oftast på 
längre avstånd från fabriken.

Fram till 1930-talet förblev den fasta arbets
styrkan vid betbruken relativt liten, ca 75 perso
ner. Det är bostäderna till denna personal som 
kom att utgöra kärnan i de blivande små socker
brukssamhällena. Med den på platsen bosatta 
personalen och deras familjer samt med tillström
ningen av ett stort antal kampanjarbetare följde 
efter en tid också etablering av bl. a. affärer, 
hantverkare, servicefunktioner och därmed nya 
invånare.

Hasslarp - ett sockerbruks
samhälle
Redan 1889 började man planera etableringen av 
en ny sockerfabrik i nordvästra Skåne och 1894 
bildades ett bolag för ändamålet. Val av plats föll 
slutligen på ett område vid Lyckåkerby i Kattarps 
socken, på slättbygden mellan Ängelholm och 
Helsingborg. Bolaget inköpte där 1895 ett större

område invid dåvarande Lyckåkers järnvägssta
tion. Området bestod av flera fastigheter med ett 
antal byggnader, bl. a. Gamlegården som senare 
införlivades med brukets parkområde och slutli
gen revs på 1930-talet.

Banan, med järnvägsförbindelse mellan Åstorp 
och Höganäs, hade kommit till 1885. Järnvägen 
korsades vid Lyckåkers station av landsvägen 
som var del av den uråldriga s. k. Västkustvägen 
mellan Helsingborg och Göteborg. Vid tidpunk
ten för järnvägens invigning utgjordes Lyckåker 
av en mindre bebyggelsesamling bestående av ett 
par gårdar, ett par torp och några s.k. gathus. 
Tillkomsten av järnvägsstationen medförde ge
nast en befolkningsökning med nya hus som 
följd. Denna obetydliga by hade vid brukets till
komst tio år senare, växt till ett mindre samhälle 
med ett hundratal invånare. Det totala antalet 
fastigheter hade då ökat till tjugotvå, inräknat 
näringslokaler.

Själva byn fick dock ingen betydelse för socker
brukets lokalisering. Det var framför allt kom- 
munikationsförutsättningarna, det kringliggande 
jordbruket och närheten till Hasslarpsån som av
gjorde valet av platsen.

Parallellt med fabriksanläggningen, som omfat
tade råsockerbruk och raffinaderi byggda efter
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Länsträdgårdsmästare B. Kjellssons förslag till stadsplan från 1896. Planen reglerade marken och den planerade be
byggelsen på bolagets fastighet, norr om fabriken och järnvägen. (SSA.)

tyska ritningar, uppfördes under 1896-97 kon
torsbyggnad, hotellbyggnad, tjänstemannabostä
der, arbetarbostäder och två arbetarkaserner efter 
ritningar av arkitekt Ola Andersson från Helsing
borg. De flesta av dessa byggnader anlades i an
slutning till bruket, mellan Västkustsvägen och 
fabriken, inom planerat parkområde.

Bruksanläggningen kompletterades med en i 
mars 1896 utförd stadsplan av länsträdgårdsmäs
tare B. Kjellsson, som 1891 även ritade Jordber- 
gas parkanläggning. Troligtvis utförde Kjellsson 
även planeringen av Hasslarps park med tillhö
rande bruksbebyggelse.

Planen berörde bolagets mark norr om järnvä
gen och fabriken, som var avsatt till bostadsom
råde för brukets arbetare. Fastigheten omfattade 
ca 60 000 m2 och delades i mindre tomter efter 
ett rutnätsmönster som bildade ett flertal kvarter. 
En dominerande axel i nord-sydlig riktning ge
nomskar området. I dess södra ände avslutades 
axeln mot en ny stations byggnad. Parallellt med 
järnvägen löpte tre tvärgator av vilka den sydli
gaste längs järnvägen utgjordes av en planterad 
allé. Framför stationen lämnades i södra delen ett 
obebyggt kvarter avsett som parkanläggning, 
medan dess förlängning i norra delen var avsedd 
som torg.

Stationsbyggnaden utgjorde områdets monu
mentalbyggnad. I norr avgränsades bolagets fas
tighetsgräns av nuvarande Kampanjegatan. Om
rådets yttre gränser samt den obebyggda axeln 
betonades genom trädplanteringar.

Planen omarbetades samma år av lantmätare 
A. Petersen. Den nord-sydliga öppna axeln med 
park och torg i förlängningen av stationsbyggna
den slopades, och istället lämnades en öppen 
plats framför stationen. Tomterna justerades ock
så till fyrkantiga ytor. Den nya planen omfattade 
63 fastigheter om ca 500-600 m2 anslutna till ett 
avloppsnät.

I sockerbrukets kölvatten började redan 1897 
konturerna av ett brukssamhälle skönjas. De för
sta tjänstemannabostäderna, arbetarkasernerna 
och brukets offentliga byggnader var utspridda i 
den engelska park som upptar området sydväst 
om fabriken, i hörnet mellan järnvägen och Väst
kustvägen. Norr om järnvägen, inom det planlag
da området, uppfördes samtidigt även enstaka ar
betarbostäder i brukets regi. Där byggdes bl.a. 
två tjänstemannabostäder, i en respektive två vå
ningar, med gemensamt uthus. Strax söder om 
dessa bostäder uppfördes ett Godtemplarhus. Öv
riga tomter som var fastställda av stadsplanen er
bjöds till försäljning.
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Fastighetskarta från 1984 över tätorten Hasslarp. En kraftig förtätning av bebyggelsen har skett framför allt norr 
om järnvägen samt längs Västkustvägen. Bruket har expanderat söder ut, främst genom anläggandet av nya vatten- 
bassänger. (SSA.)
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Del av radhusbebyggelsen med arbe
tarbostäder som uppfördes av Sock
erbolaget i Hasslarp 1958. Husen 
byggdes vid Södra Torggatan, i or
tens sydöstra kvarter och inom det 
område som genom 1896 års stads
plan redan var avsett för tjänstebo- 
städer. (Foto författaren.)

En ny större station byggdes 1898 enligt pla
nen mitt emot fabriksbyggnaderna, norr om järn
vägen, på en tomt avstyckad från bolagets mark. 
Den ursprungliga stationen låg väster om Väst
kustsvägen och söder om järnvägen.

Längs Kattarpsvägen i nordväst och längs 
Västkustvägen i söder samt inom det planlagda 
området norr om stationen tillkom genom åren 
egnahemsbebyggelse. Husen uppfördes delvis på 
tomter som bruket mot en symbolisk summa 
överlät till arbetarna, under förutsättning att hus 
skulle byggas inom ett år efter köpet. De flesta 
husen byggdes troligen efter typritningar från 
»Industriens Bostadsförening». Ett år efter fabri
kernas färdigställande, 1898, hade ett femtontal 
bostadshus på detta sätt uppförts på de avstycka
de tomterna. Lyckåker omfattade nu omkring 45 
hus. Efter ytterligare några år, 1911, hade sam
hället vuxit till att omfatta 75 hus.

Som ett naturligt komplement till den växande 
orten anlades 1909 folkparken med idrottsplats 
på kommunal mark. I sydöstra delen av parken 
avstyckades under 1960-talet tomter för uppfö
rande av nya bostäder.

Den första stadsplanen från 1896 komplettera
des med ytterligare tre detaljplaner, 1949, 1957 
och 1964. Den första omarbetningen reglerade 
kvarteren norr om Kampanjegatan och brukets 
mark. Den andra och den tredje avsåg en bo- 
stadsutbyggnad; den senare berörde radhusbe
byggelsen på den avstyckade marken söder om 
folkparken. Nya bostäder uppfördes i olika etap
per som enstaka byggnader eller i grupp som typ
hus. I öster mot Hasslarpsån, på bolagets mark, 
bebyggdes området 1958 med radhus för brukets

arbetare. Norr om Kampanjegatan, på kommu
nal mark, tillkom bostadshus i olika etapper i hu
vudsak med 1964 års plan som grund. Arbetar
bostäder uppfördes även av bruket under 1960- 
talet i kvarteret Sockerfältet vid Uniongatan.

Under 1990 planerades två nya bostadsområ
den dels vid Sockerfältet 7 på en tidigare obe
byggd del av kvarteret, med tjugo marklägenhe
ter, dels i kvarteren Sockerkringlan och Socker
smulan med två hyreshus som skall ersätta gamla 
arbetarkaserner. Dessa projekt drivs av privata 
intressen som övertagit bolagets och kommunens 
byggnadsinitiativ.

På grund av bolagets markinnehav hindrades 
etableringen av näringslivet i anslutning till sta
tionen, vilket annars var ett vanligt utvecklings
mönster. Marken där var reserverad för bostäder 
till brukets anställda. Istället blev Västkustvägen, 
norr om järnvägen, samhällets huvudstråk och 
kommersiella centrum. Där fanns privat mark 
och ortens äldsta hus. Genom årens lopp samla
des därför de flesta affärer, små verkstäder, of
fentliga funktioner med skolor och post, allt 
blandat med bostäder, längs detta stråk.

Det äldre beståndet av brukets bebyggelse, bo
städerna och de övriga byggnaderna som ritades 
av Helsingborgsarkitekten Ola Andersson 1896, 
har en gemensam och karakteristisk, rikt ut
smyckad tegelarkitektur med putsade ytor. Bygg
naderna uttrycker materialmässigt och stilmässigt 
en viss samhörighet med fabrikens enklare arki
tektur.

Stilen och karaktären från brukets ursprungliga 
bebyggelse återfinns, ofta i en enklare form, hos 
många av husen som uppförts efteråt. De flesta
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Ritning av arkitekt Ola Andersson från 1896 till en arbetarbostad i Hasslarp, uppförd inom det planerade området 
norr om bruket. Tvåvåningsbuset rymde fyra lägenheter om tre rum och kök med uppvärmning i alla rum. Huset 
har två trapphus med ingång från gavlarna. (SSA.)

av dessa hus består huvudsakligen av en- eller 
tvåplansvillor, många byggda som egnahem. Stör
re hus med flera lägenheter hör till undantaget. 
De yngre bostadshusen, som tillkommit från och 
med 1940-talet, saknar däremot anpassning till 
den befintliga miljön.

Nedläggningen av sockerbruken i Ängelholm 
och Helsingborg på 1940- och 50-talen medförde 
att verksamheten vid Hasslarp stärktes och ut
ökades, vilket också påverkade samhället.

Ortens befolkning har inte ökat märkbart se
dan brukets tillkomst. Där bor ca 400 personer 
men enbart ett trettiotal av dessa tillhör brukets 
anställda. Ombyggnader och tillbyggnader har

varit en följd av moderniseringar i byggnadsbe
ståndet. Medan äldre hus byggdes om med färre 
lägenheter som följd, uppfördes nya hus för att 
kompensera bortfallet.

På 1980-talet lades järnvägsstationen ned och 
byggnaden revs. En hundraårig förbindelse för
svann även om stickspåret till fabriken och gods
trafiken till bruket består.

Överraskande kom beskedet om att bruket 
skulle genomföra sin sista kampanj vid årsskiftet 
1992-93. En eventuell nedläggning som kändes 
avlägsen blev oväntat verklighet. Hur den lilla 
bruksorten kommer att påverkas av nedläggning
en är inte möjligt att förutsäga.
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8. Konstruktionssystem och 
byggnadsmaterial

Konstruktionstyper
Inom industrin och sockerindustrin i synnerhet 
har de flesta konstruktionslösningar förekommit. 
I de flesta fall utnyttjades olika byggnadskon- 
struktioner parallellt med varandra i skilda bygg
nader på bruksområdet, men även inom samma 
byggnad kunde teknikerna blandas. De vanligaste 
konstruktionssystemen kan fördelas generellt in
om följande kategorier:

Murkonstruktion: Byggnadens vikt och bäran
de ytor fördelas utefter de yttre murarna och 
bjälklagen vilar direkt på väggarna. I breda bygg
nader förekommer dessutom bärande hj ärtmur 
för bjälklagen oftast i byggnadernas mitt, bygg
nadstypen kallas därför för dubbelhus. Murarna 
är allmänt uppförda av tegel med bjälklag och 
golv av trä. Bjälklagens spännvidd är normalt 
6-8 m och 12-16 m i dubbelhus med hj ärtmur.

Konstruktionslösningen är gammal och tradi
tionell och vanligt förekommande för bostadshus 
och byggnader utan särskilda krav. Murkon
struktionen lämpar sig för låga byggnader såväl 
som för flervåningshus. Konstruktionen tillämpa
des också i ett antal äldre och små raffinaderi
byggnader.

Pelar-balkkonstruktion: Består av ett inre bä
rande skelett av pelare och balkar som kan sta
plas i många våningar samt av bärande yttermu- 
rar av tegel. Tekniken infördes som renodlad trä
konstruktion redan i de medeltida packhusen. 
Den utvecklades genom införandet av järnele
ment i olika utföranden som fungerade i moduler. 
Den förekom beroende på period och byggnads
typ i flera varianter och blandade material samt 
med olika golvkonstruktioner. Senare tilllämpas 
tekniken även med armerade betongpelare och 
-balkar. Pelar-balksystemet delar byggnaden på 
bredden i flera skepp och lämnar öppna och fria 
ytor mellan pelarna. Konstruktionen blev den 
vanligaste för industribyggnader och är helt do
minerande i sockerfabrikerna från 1860 fram till 
1920.

Järnskelettkonstruktion: Har samma inre bä
rande skelett som pelar-balkkonstruktionen med 
pelare och balkar, men dessa är dock uteslutande 
av järn. Framför allt saknar järnskelettkonstruk- 
tionen bärande ytterväggar vilka ersätts av bäran
de järnpelare sammanbundna med det inre pelar- 
och balksystemet. De icke bärande yttre väggarna 
består i denna konstruktion av fyllnadsmaterial 
mellan pelarna, oftast tegel. Typen förekommer 
med traditionella takkonstruktioner av trä eller 
med fackverk av järnprofiler.

Äldre renodlade j ärnskelettkonstruktioner är 
inte kända inom sockerindustrin. Konstruktions
typen förekommer dock i modernare tillämpning
ar från och med 1930-talet med sammannitade 
eller svetsade stålbalkelement och fyllningar av 
lättbetong eller plåtskivor.

De sistnämnda konstruktionerna, i olika utför
anden, är vanliga vid sockerbruken för moderna 
tekniska byggnader som pannhus, bettvätt, våg
hus med flera.

Betongskelettkonstruktion: Tillkom i samband 
med införandet av armerad betong kring sekel
skiftet 1900. Stommarna uppfördes med bärande, 
styva och armerade pelare, balkar eller bågar för
ankrade i varandra. De yttre icke bärande väg
garna fylldes vanligen med lättbetongstenar eller 
murtegel, senare förekommer även lättbetong
plattor.

Konstruktionen introducerades vid sockerbru
ken på 1910-talet i samband med uppförandet av 
nya magasinstyper för löst socker. Efteråt har 
även vissa tillbyggnader av fabriker utförts med 
samma metod.

Hallkonstruktion: Består vanligtvis av breda 
och höga byggnader med öppna och fria inre vo
lymer utan invändiga konstruktionselement och 
bjälklag. Principen baserar sig på samverkande 
tak- och väggkonstruktioner. Byggnaderna upp
fördes med bärande ytterväggar av tegel och öpp
na fackverkskonstruktioner för taken, eller som
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I samband med rivningen av socker
fabriken i Ängelholm 1975 frilädes 
byggnadens ålderdomliga pelar- 
balkkonstruktion från 1892. Man 
kan observera att endast kolonnerna 
är av gjutjärn, det primära och se
kundära bjälklaget utgörs av träbjäl
kar. Pelarna som delvis också bär 
taklaget, delar byggnaden i fyra 
skepp. (Ritning A. Hildebrand.)

Byggnad uppförd som betongskelett- 
konstruktion. En armerad betong
struktur av pelare och balkar utgör 
byggnadens bärande stomme medan 
väggfyllningen av tegel är utan bä
rande funktion. (Ur Uppfinningar, 
del I.)

Sektion av pannhus och fabriksbygg
nad vid Karpalund. Pannhuset till 
vänster är uppfört som hallbyggnad 
med väggar och takstolar som sam
verkar i stomkonstruktionen. Fa
briksbyggnaden till höger har en inre 
pelar-balkkonstruktion med en fyr- 
skeppig indelning samt primära tak
balkar. (SSA.)
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Konstruktionsdetaljer av pelar-balk- 
systemet i »tullpackhuset vid Quai 
de Valmy» uppfört 1875 i Paris. De 
ihåliga kolonnerna, vilkas tjocklek 
är anpassad till bärkraven, kan sta
plas i varandra. Konstruktionen har 
primära dubbla I-balkar av järn som 
i sin tur bär enkla I-balkar som ut
gör golvbjälklaget. (Ur Cornell.)
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järn- eller betongskelettkonstruktion med införli
vade takkonstruktioner i samma utförande. Bygg
nadstypen finns också som träkonstruktion. Ty
pen utvecklades kring 1800-talets mitt och blev 
den vanligaste konstruktionen för olika hallar 
och järnvägsstationer. Hallkonstruktioner var 
vanliga inom verkstadsindustrin och förekommer 
vid sockerbruken främst i pannhusen och i min
dre utsträckning i magasinsbyggnader.

Det är först kring 1800-talets mitt som man i 
Sverige börjar tillämpa klara och rationella typ
lösningar för industribyggnader. Sockerindustrins 
äldre byggnadsbestånd, som framför allt utgörs 
av de tidiga raffinaderierna i Stockholm, Göte
borg och Norrköping m. fl. avviker därför från 
fabrikerna som anlades efter 1850.

De större och äldre raffinaderibyggnaderna 
uppfördes som dubbelhus, med hj ärtmur och tra
ditionell byggnadsteknik, d.v.s. med en byggnads- 
bredd om sammanlagt ca åtta till sexton meter. 
Den maximala fria bredden begränsades av bjälk
lagets spännvidd, som normalt är ca sex till åtta 
meter mellan yttermurarna och byggnadens mitt 
med hj ärtmuren.

Antalet våningar kunde variera mellan fyra och 
åtta. De äldre fabriksbyggnaderna skilde sig, i sin 
helhet och konstruktionslösning, knappt från den 
samtida storstadens bostadsbebyggelse utom vad 
det gällde höjden.

Betbruken som anlades under 1800-talets an
dra hälft byggdes efter funktionella mönster och 
med nya tekniska lösningar som främst utveckla
des av ingenjörer. Parallellt byggdes efter samma
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principer många andra industribyggnader, textil
fabriker, ångkvarnar och tryckerier m. fl., för vil
ka byggnadstyperna adapterades.

Betsockerfabriken är vanligtvis en kombina
tion av hallbyggnad och pelar-balkkonstruktion, 
medan mindre byggnader som pannhus och 
ibland magasin oftast är renodlade hallbyggna
der. Övriga, vid bruken, förekommande byggna
der uppfördes efter traditionella konstruktions
principer.

Pelar- och balkkonstruktionen blev det nya och 
vanligaste byggnadssystemet för större fabriks
hus. Tekniken introducerades först inom textilin
dustrin men har som ursprung äldre hamnmaga
sin, s. k. packhus, med invändigt bärsystem av 
träpelare.

Systemet med pelar- och balkkonstruktion 
medförde en öppen inre byggnadsstruktur bestå
ende av flera skepp i bredd, allmänt tre till fyra, 
avgränsade av pelarrader. Skeppens bredd, på tre 
till sex meter, avgjordes av primärbalkarnas 
spännvidder, d.v.s. dess längd och bärförmåga. 
Beroende på ändamålet skapades det önskade an
talet våningar genom uppstapling av pelare eller 
kolonner. Höjden mellan våningarna justerades 
genom pelarnas längd.

Med hallbyggnadssystemet följde införandet av 
fackverkskonstruktioner som ersättning för tradi
tionella takstolar. Fackverken, som först var av 
trä och senare av profilerat järn, möjliggjorde lå
ga takresningar med stora spännvidder. Man 
kunde därmed åstadkomma stora inre fria voly
mer och takkonstruktioner utan vindsbjälklag 
och vindsutrymme.

Den stora fördelen i pelar-balksystemet och 
hallsystemet är frånvaron av mellanväggar, vilket 
gav fabrikerna stora, fria samt flexibla ytor och 
volymer och dessutom bärkraftiga golv för upp
ställning av maskiner och utrustning. Uppsätt- 
ningstekniken möjliggjorde också ett snabbt och 
enkelt uppförande av fabriksbyggnaderna.

Material
Tillkomsten i större skala av nya typer av indus
triella byggnader, utomlands redan på 1700-talet, 
tvingade samtidigt fram nya krav och lösningar i 
fråga om konstruktion och material. Tunga ma
skiner krävde exempelvis högre bärande kraft 
samt stabilitet i bjälklagen medan övergången till 
ångkraft och kemiska processer m.m. även med
förde större krav på eldbeständiga material och 
konstruktioner. På detta sätt infördes järnmateri
al i stommar, s. k. fire-proof construction. Den

Interiör i Ängelholms sockerfabrik som visar en kom
bination av hallsystem med delvis öppna volymer, pe- 
lar-balksystem som invändig bärande konstruktion och 
fackverkskonstruktion av Polonceautyp i taklaget. 
(SSA.)

första fabriken av den typen blev linspinneriet i 
Shrewsbury 1797 (England).

Huvuddelen av de svenska sockerbruken till
kom under industrialismens genombrott, d.v.s. 
för Norden under 1800-talets andra hälft. De nya 
råsockerbruken var produkten av en ung teknolo
gi, föreningen av ångkraftteknik och kemisk pro
cessindustri vilka öppnade vägen för bearbetning
en av en ny råvara, sockerbetan.

Moderna sockerfabriker byggdes som indu
striella anläggningar anpassade till nya tekniska 
principer. Som ingenjörsprodukter kom också 
byggnaderna i sitt uppförande att präglas av nya 
byggnadstekniska lösningar. I samband med till
byggnader eller ombyggnader infördes oftast, 
fortlöpande och på samma grunder, de senaste 
byggnadsteknikerna och materialen. Fabriksarki
tekturen påverkades därför av utvecklingen inom 
andra industriella kretsar med betydelse för bygg
nadsteknik och material, t. ex. järnindustrin, tege
lindustrin, cementindustrin m. fl.

Den svenska tegelindustrin utvecklades från 
hantverksmässig teknik till halvindustriell till
verkning på 1870-talet. Det är inte förrän 1872 
som ringugnar för kontinuerlig bränning införs, 
vilka förvandlade brukens tillverkningskapacitet 
och teglets kvalitet. Samtidigt etableras de nya te
gelbruken, beroende av snabba och billiga trans
porter, i anslutning till järnvägarna.
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Utvecklingen på 1850-talet av Besse
merprocessen för färskning av smält 
tackjärn öppnade vägen för nya och 
billigare framställningsmetoder för 
att omvandla gjutjärn till stål. (Ur 
Lemoine.)

Den armerade betongtekniken ska
pade förutsättningar för nya lösning
ar och nya byggnadsmetoder för 
konstruktioner inom bl. a. industrin. 
Bilden visar armeringsprincip en för 
ett välvt betongtak. (Ur Uppfinning
ar, del I.)

Utvecklingen av tegelindustrin var avgörande 
för uppförandet av de monumentala sockerbru
ken. De korta byggnadstiderna för dessa krävde 
stora och snabba leveranser. I genomsnitt förbru
kades en till tre miljoner tegelstenar för uppföran
det av en fabrik med tillhörande byggnader, men 
även större kvantiteter blev aktuella. Vid uppför
andet av Hasslarpsbruket 1896, förbrukades ex
empelvis fem miljoner tegelstenar och tre olika te
gelbruk anlitades för att klara leveranserna.

De stora volymerna murtegel krävde stora 
mängder murbruk. Kalkbruk var sedan medelti
den och fram till cementens intåg det traditionella 
bindemedlet. Beroende på de geologiska förhål
landena bröts kalksten i närheten av bygget och 
brändes därefter på platsen eller inköptes som

bränd kalk från bl. a. Gotland. Den brända kal
ken släcktes och blandades till murbruk eller 
putsbruk på byggplatsen.

Cementindustrin etablerades i Sverige 1872 ge
nom Lommafabriken som inrättades av Skånska 
Cement AB. Från och med 1890 överfördes dock 
tillverkningen till Limhamn.

Den första sockerfabriken som byggdes med 
cementbruk som murbruk var Arlöv, 1869. Efter
som cementtillverkning ännu inte förekom i Sve
rige tvingades man att importera cementen. Det 
är dock inte förrän vid sekelskiftet som cementen 
till stor del slår ut kalkbruket. De flesta sockeran
läggningar, som alla uppfördes före 1907, bygg
des därför med traditionellt kalkbruk. Till fabri
ken i Trelleborg, som uppfördes 1887 med kalk
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bruk, inköptes exempelvis stora mängder bränd 
kalk från Gotland.

Utvecklingen av gjutjärnstekniken möjliggjorde 
införandet av nya lämpliga material och bygg- 
nadsmetoder i bl. a. sockerfabrikerna, främst för 
kolonn- och balkkonstruktioner. Gjutjärn börja
de egentligen användas i byggnadskonstruktioner 
utomlands redan under 1780-talet men infördes i 
Sverige först under 1800-talets andra hälft. Un
der 1800-talets sista decennier när bättre och bil
ligare järnframställningsmetoder blev aktuella, 
övergick man först till järnbalkar och därefter till 
stålbalkar. Gjutjärnselement och järnbalkssystem 
importerades från främst Tyskland innan Bolin
der med andra företag inledde tillverkningen i 
Sverige.

Konstruktioner med betong och senare arme
rad betong följde i spåren på den nya cementin
dustrin. Den första byggnaden i armerad betong, 
en textilfabrik, byggdes 1895 av Franęois Henne- 
bique i Tourcoing (Frankrike). Tekniken prövades 
redan två år senare i Norrköping, även där i en 
textilfabrik. Byggnadstekniken med armerad be
tong spred sig först i början på 1900-talet.

Efter sekelskiftet används först betong och se
nare armerad betong i grunder och därefter i in- 
nerkonstruktioner som valv och golv. Så små
ningom spred sig betongtekniken till fler och fler 
byggnadsdelar samtidigt som nya konstruktions
lösningar infördes, först i stomme, därefter i väg
gar med betongsten och sist som tak och väggar 
av betongelement. Vid sockerbruken infördes ar
merad betong först omkring 1910 i nya kon
struktioner för sockermagasin.

Moderna tekniker och material kom främst till

användning i själva fabriksbyggnaderna och där
efter i samband med ombyggnad eller nybyggna
tion i andra tekniska anläggningar.

Medan fabrikerna byggdes uteslutande med 
yttre stomme och valv av tegel samt med inre 
strukturer av gjutjärn eller järn uppfördes mindre 
byggnader vid anläggningarna i blandade tekni
ker och med traditionella material.

Teglet var ett förhållandevis billigt material, 
brandhärdigt och lätt att transportera vilket möj
liggjorde snabba byggnationer. Lokala byggnads
traditioner och tillgång till lokalt material kunde 
också påverka valet av konstruktionsteknik och 
material. Magasinet vid Romabruket byggdes 
t. ex. av kalksten.

Vid så stora anläggningar som sockerbruken 
fick även priserna på byggnadsmaterialen samt 
byggnadskostnaderna i övrigt stor betydelse. Bil
ligt material skulle därför förenas med snabb 
byggnadsteknik. Av den orsaken användes exem
pelvis gjutjärn mycket sparsamt i de äldsta bygg
naderna. I takt med sjunkande priser och fördel
aktiga tekniker ökade användandet av gjutjärn, 
järn och stål i bärande strukturer. När den lätt
hanterliga betongen infördes fick den snabbt er
sätta dyrare och mera arbetskrävande material. 
Med den armerade betongen fick man också ett 
nytt, billigare och brandhärdigare material och en 
ny typ av byggnader.

Grund
Grundens utförande vid bruken varierar beroen
de på tidpunkten för uppförandet, markförhål-

Grundläggningsarbeten vid Mörby- 
långa under hösten 1907. Den ståen
de mannen i schakten ger ett mått på 
grundens djup. Vid uppförandet av 
fabriken övergavs den för äldre fa
briker traditionella grundläggningen 
av gråsten och huggna stenar. I stäl
let valdes gjuten betonggrund, en ny, 
snabbare och smidigare teknik. 
(SSA.)
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Sockeln till den f.d. råsockerfabriken 
från 1897 i Arlöv uppfördes av väl 
bearbetade granitblock. (Foto förfat
taren.)

landena samt byggnadernas storlek, funktion och 
byggnadsteknik.

Lokaliseringen av betbruken i anslutning till 
åkermark medförde att de flesta fabriker byggdes 
på lermark d.v.s. vanligen på halvfast mark. För 
dessa byggnader grävdes grunden vanligen till 
bärkraftig lera, men att döma av ritningarna inte 
särskilt djupt, ca 1,5 meter. I grundschakten lade 
man en grusbädd på ca två fot, på vilken man of
tast byggde grundmurar av gråsten eller sten
block i kallmursteknik men även bruksmurade 
grundmurar av sten och tegel förekom. Grund 
anlades också som pelarbas till den inre pelar- 
konstruktionen samt på platser avsedda för tyng
re maskinutrustning; pelargrunden grävdes inte 
lika djup som för murarna.

Vid sent uppförda fabriker som Mörbylånga 
och vid senare om- eller tillbyggnader ersattes te
gel- eller stengrunden av betonggrund. Betong
grunden introducerades i Sverige på 1890-talet 
och slog igenom i början på 1900-talet.

En beskrivning av arbetet vid uppförandet av 
sockerbruket i Linköping 1905 ger en bild av för
farandet med grundläggning och murning. 
Grundläggningsarbeten utfördes i etapper, d.v.s. 
en del av grunden uppfördes och därefter tog mu
rarna vid och började mura tegelstommen. Samti
digt påbörjades en ny del av grunden. »Allt går 
successivt. Här går det icke till på det gamla he
derliga svenska sättet, att grunden i sin helhet 
måste vara färdig, innan man börja på att bygga» 
(ur Norrköpings Tidningar 6/4 1905).

Grundmurar avslutades oftast med sockel av 
huggen natursten vanligen pålagd på murens ytt
re del och med bakmur av tegel. I Sydsverige fö
rekom också murade tegelgrunder med sockel
parti som utkragande del.

Murtegel
De första industriella svenska tegelbruken med 
ringugn och tegelpress tillkom på 1870-talet. Des
sa moderna tegelbruks årsproduktion motsvarade 
i genomsnitt ca 1,5 miljoner murtegel, vilket är 
drygt den kvantitet tegel som konstruktionen av 
en normalt sockerfabrik krävde. Eftersom fabri
kerna byggdes på ca ett år kunde hela årsproduk
tionen från ett tegelbruk tas i anspråk vid ett så
dant bygge. När behovet av murtegel översteg te
gelbrukets kapacitet anlitades flera bruk. I sam
band med uppförande av Hasslarps kombinerade 
bruk (1896) anlitades inte mindre än tre tegelbruk 
och till bruket i Jordberga (1891) levererades 1 
miljon rött hårdbränt tegel från Börringe samt 2 
miljoner flammigt lättbränt tegel från Oxie.

Sockerbruken som uppfördes före 1873 bygg
des med handslaget tegel som anskaffats från 
mindre tegelbruk utrustade med periodiska ug
nar. Sådant tegel visar större skillnader i kvalité 
och utförande.

I vanliga fall användes två tegelkvalitéer vid 
uppförandet av bruken, »prima» hårdbränt tegel 
till yttermurarna som fasadtegel och »sekunda» 
lättbränt murtegel till innermurarna. Kvalitets
skillnaden var oftast beroende av bränntekniken 
vid tegelbruken.

De bäst brända tegelstenarna med högre krav 
på frostbeständighet, färg och utseende, användes 
till murarnas yttre delar och betalades med ett 
högre pris. Exempelvis betalades 1891 hårdbränt 
tegel till Jordbergabruket med 27:50 kronor för 
tusen tegelstenar och lättbränt tegel med 25 kro
nor, samtliga fritt byggplatsen. Den största tegel
volymen på byggplatserna utgjordes av lättbränt 
murtegel.
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TEGEL

Yddinge
Handslagen

I röd, brunviolett o. gulgrön färgton.

Faęadsten
Formsten och Verblender.

Börringe
Badrumstegel

Väderbeständ. glasyrer i alla färger.

Taktegel
Röd och glaserad.

OVE KÖHLER,
Yddinge & Börringe Tegelbruk, BÖRRINGE.

Ombud, I Stockholm: Herrar Bönnelycke & Lovén, I Göteborg: Herrar Anderson, Almström & C:o.

Annons från 1916 för Börringe te
gelbruk. Börringe tegelbruk grunda
des 1884 av greve Beck-Friis, som 
senare även blev delägare i Jordber- 
ga sockerbruk. Från Börringe levere
rades 1890-91 en miljon tegelstenar 
till byggplatsen vid bruket i Jordber- 
ga. (Ur Olsson.)

Murverk från 1896 på Södra Raffi
naderiet i Arlöv, uppfört av gult te
gel med dekorativa mörka bårder av 
rött förbländertegel. Murningen ut
fördes med cement och intryckta slä
ta fogar. (Foto författaren.)

Inte så sällan uppfördes brukens byggnader 
med fasadtegel av skiftande färger, rött eller gult 
som ofta användes i färgkombinationer för att 
understryka den arkitektoniska utformningen, se 
t. ex. Karpalund.

Även glaserat färgat tegel, t. ex. svart vid Jord- 
berga, eller förbländertegel och formtegel kom till 
användning i lister, bårder, hörnkedjor m.m. vid 
utsmyckning av byggnaderna. Till murningen av 
valvkappor och brandfria bjälklag har i de flesta 
fall använts en lättare tegeltyp s. k. poröst tegel 
samt håltegel.

Bland tegelprodukterna bör också nämnas 
klinkerplattorna som kom till användning för 
golvbeläggningar under en viss period. Klinkerte
gel hade hög hållfasthet och var vattentätt.

Tegelmåtten var olika beroende på landskap. I 
Sydsverige var storleken 10x5x2,5 tum (ungefär 
250x125x62,5 mm), som är det minsta men van
ligaste formatet, allmänt förekommande. Det är 
denna tegeltyp som använts i t. ex. Trelleborg. 
Det större formatet kallat »stortegel», med måt
ten 295x120x65 mm, kom sällan till användning 
vid sockerbruken. Radialteglet som introducera

des fr. o. m. 1880-talet användes främst i sam
band med uppförandet av runda skorstenar. Flera 
av de ledande tillverkarna av radialtegel var eta
blerade i Skåne, vid Minnesberg, Lomma och 
Helsingborg.

Tegelmurar muras med olika typer av förband 
som varierar beroende på period och byggnads
typ. Brukens byggnader, uppförda mellan 1880- 
och 1910- talen, är uteslutande uppförda i kryss
förband, vilket liknar det s. k. blockförbandet. 
Murningssättet innebär att vartannat skikt är 
löpskikt och vartannat koppskikt med löpstenar 
mitt över varandra endast i vartannat löpskikt.

Murbruk, putsbruk
Det traditionella bindemedlet vid murning var, 
fram till cementens inträde under slutet på 1800- 
talet, kalkbruk framställt av fet släckt kalk, sand 
och vatten. Det är troligt att även hydraulisk 
kalk, d.v.s. kalkstenar och därmed ett kalkbruk 
med högre lerhalter, kom till användning i vissa 
sammanhang. Det dröjde dock fram till början på
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Kryssförband var den vanligaste murningstekniken vid 
bruken. Principskissen visar alternerande löpskikt och 
koppskikt med löpstenar mitt över varandra, vilket är 
kryssförbandets karakteristik. Murarna utfördes i olika 
tjocklekar från en och en halv till flera stenar. (Ur Se
kelskiftets byggteknik.)

1900-talet innan cementbruk slog ut kalkbruk. 
Huvuddelen av de ursprungliga bruksbyggnader
na murades därför med kalkbruk även om un
dantag finns.

Till kalkbruket inköptes i de flesta fall fet 
osläckt bränd kalk som sedan släcktes med vatten 
till våt kalk på platsen, ett förfarande som tilläm
pades exempelvis i Trelleborg 1887. Lämpliga 
kalkstenar för framställning av bränd kalk med 
rätt kvalitet förekom enbart inom vissa geologis
ka områden, bl. a. Gotland. Bränd kalk inköptes 
därför från producerande trakter som bränd torr
kalk, vilket underlättade transporten, och släck
tes till våt kalk på byggplatsen i väntan på ytterli
gare blandning till bruk.

Materialen och principen var de samma för 
framställning av putsbruk. Kalkputs kom till an
vändning i begränsad utsträckning för putsning 
av vissa murpartier. Exempel på putsade byggna
der vid sockerbruken är bl. a. toppsockerstatio- 
nen vid Carnegiebruket i Göteborg och bostäder i 
Hasslarp, Roma och Mörbylånga.

Valet av nya material och tekniker var en van
lig företeelse i samband med uppförandet av in
dustribyggnader. Ett exempel på detta är använd
ningen av cementbruk vid byggandet av den för
sta anläggningen i Arlöv 1869. Cement introdu
cerades där mycket tidigt, innan produktionen 
startat i Sverige, man tvingades därför att impor
tera det nya materialet.

Stomme
Karakteristiskt för sockerfabrikerna är att den 
bärande yttre stommen vanligtvis består av bä
rande tegelmurar, medan den inre stommen ut-

Annons för kalkbruk från 1910- 
talet. (Ur Svensk Industri.)

A B STRÄ KALKBRUK
BEGÅR . 9E ■ 9W . RIKSTELEFONER: 

PRISUPPGIFT OJ r\ L f-\ SALA 302 - 303-458
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Putsade fasader eller murfält uppför
des vid bruken i begränsad omfatt
ning och under skilda perioder. I 
Hasslarp fick samtliga byggnader 
som ritades 1898 av Ola Andersson 
putsade murfält. Vid Mörbylånga 
bruk har kontorsbyggnaden från 
1923 putsade fasader. (Foto förfat
taren.)

görs av en bärande struktur med ett system av pe
lare och balkar.

Pelar-balksystemet i de äldsta byggnaderna, 
som raffinaderier och tidiga betbruk, var av trä. 
Senare ersattes träpelarna, först av gjutjärnsko- 
lonner och därefter av uppnitade balkprofiler. De 
äldsta gjutjärnskolonnerna var massiva, men man 
övergick efter kort tid till ihåliga som vägde min
dre och hade större motståndskraft. Gjutjärn an
vändes in på 1900-talet men redan under 1890- 
talet infördes balkprofiler i större omfattning. 
Från och med 1910-talet införs varierande kon
struktioner med armerade betongpelare och -bal
kar eller s. k. skelettkonstruktioner. De moder
naste lösningarna består av strukturer med svet
sade stålbalkar.

De äldsta pelarkonstruktionerna bar enbart 
primära träbjälkar (bärlinor) på vilka brädgolvet 
vilade direkt. En sådan konstruktion begränsades 
av golvbrädornas spännvidd, vilket medförde en 
hög frekvens av pelare, och trots detta, relativt 
svaga golv. Nästa utvecklingssteg blev därför in
förandet av sekundära balkar, först av trä och se
nare av järn.

Det sekundära golvbjälklaget bar i sin äldsta 
form trägolv. Senare blev sekundära järnbalkar 
del av stickvalvskonstruktioner, med fyllning av 
håltegel eller betong som ersättning för trägolven.

Beroende på byggnads- eller ombyggnadspe- 
riod möter man även olika kombinationer av ma
terial, trä, gjutjärn, järn eller stål som förts sam
man.
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Pelar-balkkonstruktionen till den s. k. sirapskällaren i 
fabriksbyggnaden vid Hasslarpsbruket. De ursprungli
ga gjutjärnskolonnerna har kompletterats med pelare 
av I-balkar. Pelarna bär dubbla primära järnbalkar 
som i sin tur bär en modern golv konstruktion av arme
rad betong. (Foto författaren.)

Kraftig pelartyp från 1896 i Arlöv, utförd av valsade 
järnprofiler sammanbundna genom nitning. Pelaren 
bär en yngre konstruktion av armerade betongbalkar 
som ersätter de ursprungliga järnbalkarna. (Foto för
fattaren.)

Gjutjärnspelare dominerade fram till 1880-ta- 
let men ersattes så småningom av först gjutna och 
därefter valsade järnbalkar med varierande profi
ler, oftast balkprofiler med I-sektion. Man fick 
därmed en ny pelartyp, bestående av vertikalt 
uppsatta och sammanbundna valsade profiler. 
Dessa balkar, som var sammansatta genom nit
ning, hade större böj motstånd samt gav en jäm
nare fördelning av tryck- och dragkrafter än de 
dyrare och känsligare gjutjärnskolonnerna. På 
samma sätt ersattes stegvis primära och sekundä
ra träbjälkar av trä med järnbalkar bestående av 
varierande profiler.

Vertikala pelare, kolonner eller balkprofiler, i 
pelar-balkkonstruktioner sammanfogas med va
randra och med horisontala balkar genom upp- 
sättningsmoduler. Variationen i uppsättningssy- 
stemen är stor och kan bestå av avsatser på bal- 
karna samt oftast av tillsatser i form av kapitaler 
med infällningar eller av olika slags vinkeljärn.

När konstruktionsmetoden används i breda 
byggnader med flervåningssystem skapas invän
digt flera skepp (allmänt tre till fyra beroende på 
byggnadens bredd) som i hallkyrkor. Avståndet 
mellan pelarna avgörs av de primära balkarnas 
längd och bärkraft, vanligtvis fyra till fem meter 
(i Jordberga t. ex. 4,5 m) vilket ger en byggnads- 
bredd på ca femton till tjugo meter. När de tvär
gående primära balkarna var förankrade i ytter
väggarna, avslutades de ibland med ankarjärn. I 
byggnaderna eller byggnadsdelarna som var 
uppförda som renodlade hallkonstruktioner, 
samverkade murar och tak i det bärande syste
met.

Fram till mitten av 1800-talet var järnmaterial 
mycket exklusivt på grund av sitt pris. De äldsta 
fabrikerna byggdes därför ofta med en kombina
tion av olika material som trä och gjutjärn i bär
systemet.

I Trelleborg där betbruket färdigställdes 1887, 
bestod den ursprungliga inre strukturen huvud
sakligen av en fyravånings pelar- och balkkon
struktion av trä som bar trägolv. Undantaget var 
bottenvåningarna i filterhuset, snitseltornet och 
bettvätten som var byggda med gjutjärnspelare 
som bar I-balkar mellan vilka stickbågiga valv av 
tegel var slagna.

Under 1900-talet präglas byggnadsteknisk ut
veckling av att den armerade betongen börjar an
vändas i konstruktionerna. I fabrikerna är det 
främst i bärsystem som armerad betong först 
kommer till användning. Framför allt ersätts pri
mära och/eller sekundära järnbalkar med armera
de betongbalkar. Bärande stomme av armerad be
tong införs under 1910-talet, främst i konstruk
tioner för nya sockermagasin. I dessa byggnader
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Enklare pelar konstruktion i Arlövs raffinaderibyggnad 
från 1896. Pelarna består av två U-profiler förbundna 
med brickor. (Foto författaren.)

I fabrikernas pelar-balksystem hade yttre träbjälkar, 
och senare järnbalkar, den ena änden inmurad i ytter
väggarna. De infästade bjälkarna och framför allt järn- 
balkarna krävde en förstärkning i form av underlags- 
plattor eller väggband vid själva murfästet. Järnbalkar- 
na var i likhet med träbjälkarna även förankrade i mu
rarna med hjälp av inmurade ankarjärn. Undantagsvis, 
som här på Köpingebrofabriken, uppsattes ankarjär
nen utvändigt och gjordes ornamentala. (Foto författa
ren.)

används också betonghålsten som fyllning i väg
garna.

Ytterligare en ny typ av betongkonstruktion 
prövades i samband med ombyggnader. Redan 
1921 infördes vid Carnegie i Göteborg en pelar- 
däckkonstruktion, d.v.s. betongplattor vilande på 
betongpelare. Lösningen tillämpades även senare 
vid bruken i Arlöv och Hasslarp. Från och med 
1960-talet övergick man för de flesta tekniska 
byggnader till stommar av stålstrukturer, byggda 
av ihopsvetsade stålbalkar.

Golv
Trots mångfaldiga tekniska genombrott, beträf
fande material och byggnadsteknik, dröjde det 
länge innan nya lösningar infördes i samband 
med golvkonstruktioner. De ursprungliga golven i 
1800-talets fabriker bestod oftast av enkla bräd
golv anlagda direkt på primära träbjälkar eller på 
sekundära golvbjälklag av trä. Denna lösning 
medförde stora problem beträffande bl. a. bär
kraft och brandhärdighet.

Under 1850-talet förbättrades konstruktioner
na genom införandet av järnbalkar (sekundära 
balkar) som underlag för trägolven istället för 
traditionella golv med bjälklag av trä. På grund 
av brandfaran samt vatten och fukt i processerna 
var de gamla trägolven besvärande, men det dröj
de i många fall långt in på 1900-talet innan de 
sista trägolven definitivt försvann.

I samband med övergången till renodlade in- 
vändiga järnskelettkonstruktioner, kunde en ny 
bärkraftig och brandsäker lösning införas. Trä
bottnarna i tak och golv bytes ut mot stickvalv 
slagna mot ramverk som vanligen utgjordes av de 
sekundära järnbalkarna i pelar- och balkkon
struktionen. De första stickvalven utfördes med 
fyllningar av håltegel på ett sätt som tillämpades 
redan 1793 i Strutts magasinsbyggnad i Milford. 
Tekniken infördes först enbart i begränsad ut
sträckning i sockerfabrikerna, oftast enbart i 
höjd med första våningen. Från och med 1890- 
talet ersätts tegelvalven i viss utsträckning av be
tongvalv men inte förrän på 1940-talet byts de 
sista trägolven ut mot säkrare och starkare kon
struktioner.

Fram till 1890-talet uppfördes av besparings
skäl sockerfabriker med blandade konstruktio
ner. Pelar- och balkkonstruktioner med järnbal
kar och tegelvalv var mycket dyrare beträffande 
material- och arbetskostnad i jämförelse med 
konstruktioner med pelare, bjälklag och golv av 
trä. Ett exempel är betbruket i Trelleborg som 
byggdes 1887. Där uppfördes vissa delar av fa-
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I samband med den invändiga ombyggnaden av ett magasin i Hasslarp infördes en konstruktion med armerade be- 
tongpelare och betongbalkar som bär ett betongdäck. (Foto författaren.)

Trägolv på andra våningen i Teckomatorps saftstation, uppförd 1894. Av besparingsskäl utfördes golven i många 
fabriker som brädgolv, trots påtagliga nackdelar. (Tekniska Museet.)
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Golvbeläggning med klinkerplattor i 
förfabriken vid Köpingebro. Från 
1880-talet valde man vid vissa bruk 
att helt eller delvis belägga golven 
med klinker. Detta krävde dock en 
underkonstruktion med stickvalv. I 
samband med ombyggnader och in
förandet av betonggolv och andra 
konstruktioner ersattes också stegvis 
de äldre brädgolven med klinker- 
golv. (SSA.)

Stickvalvskonstruktion från 1896 i 
Arlöv. Mellan tätt uppställda I-bal- 
kar göts små betongvalv på valv
stommar. Spåren efter gjutformens 
skälbrädor syns intryckta i betong
en. Valvkonstruktionen vilar i sin 
tur på tvärgående järnbalkar som 
bärs av pelare. (Foto författaren.)

briken, framför allt bottenvåningar, med pelare 
och balkar av järn samt stickvalv av tegel med
an övriga våningar var byggda med träkonstruk
tioner.

Med cementens spridning övergick man till att 
gjuta betongvalv mellan tätt uppställda järnbal
kar, vanligtvis I-balkar på ett centrumavstånd av 
ca 1,2 meter. Tegelvalven täcktes med golvbelägg
ning av klinkerplattor. Konstruktioner med tegel- 
eller betongvalv och klinker- eller betonggolv gav

lägre försäkringspremie än träkonstruktioner, vil
ket till slut främjade deras spridning.

När betongskelettkonstruktionen infördes i 
början på 1900-talet kunde äldre golvkonstruk
tioner ersättas med armerade betongbalkar. Bä
rande betongbalkar med stor spännvidd krävde 
färre pelare. Balkarna täcktes med gjutna armera
de betonggolv eller betongplattor.

För mindre golvytor användes även lätta järn
gallergolv, särskilt kring utrustningen.
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Den ursprungliga takkonstruktionen 
från 1855 på Tantofabriken i Stock
holm under rivning 1940. Taklaget 
med bl. a. fackverkstakstolar var 
helt av timmer och yttertaket bestod 
av tre lager brädor under papp och 
plåt. Taklaget som var ytterst eldfar- 
ligt var även hårt angripet av hus
bock. Taket byggdes om 1940 med 
en helt ny konstruktion. (SSA.)

I samband med ombyggnad av taket 
vid Tanto förhöjdes vindsvåningen 
och nya fönster sattes in. Den äldre 
träkonstruktionen ersattes av fribä
rande järnbalkar inklädda med lätt
betong, en lösning som lämnade en 
öppen vind. Till yttertaket användes 
eldfasta siporexplattor täckta med 
två lager papp. (SSA.)

Takkonstruktion, takmaterial
Äldre takkonstruktioner dominerades av sadeltak 
med låga eller höga takresningar, traditionella 
takstolar av trä som krävde vindsbjälklag och lät
ta taktäckningsmaterial för att minska takens 
tyngd. Vid de flesta äldre fabrikerna, främst raffi
naderier, tillämpades traditionella takkonstruk
tioner, men även udda som exempelvis säteritak, 
brutna tak, vindsvåningar med takkupor m. fl. 
Taktegel eller plåt var på dessa tak vanligt före
kommande.

Traditionella taktyper var föga lämpade för 
den nya och större typen av industribyggnader

med dess stora volym och byggnadsbredd samt 
lätta stomkonstruktioner med tunna ytterväggar. 
Man sökte dessutom i de nya fabrikerna lösning
ar med öppna taklag utan vindsutrymmen och 
vindsbjälklag. Träkonstruktioner var dessutom i 
princip olämpliga med hänsyn till den brandfarli
ga tillverkningen.

Genombrottet för moderna takkonstruktio
ner lämpliga för industribyggnader kom, såsom 
mycket annat inom byggnadskonsten, genom den 
ständiga utvecklingen av lösningar och tekniker 
till brobyggen.
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Principen för, och olika utföranden 
av, Polonceautakstolen. På 1830-ta- 
let infördes en ny takstolstyp som 
fick mycket stor spridning i industri
ella och tekniska byggnader, den 
s. k. Polonceautakstolen konstrue
rad av den franska ingenjören C. Po- 
lonceau. Konstruktionen som bestod 
av prefabrikat var mycket lätt och 
enkel att sätta ihop. Den första sven
ska byggnaden som uppfördes med 
Polonceautakstolar är ridhuset vid 
Fredrikshov, omkring 1850.
(Ur Lemoine.)

Takkonstruktion från 1907 med Po
lonceautakstolar vid bruket i Mör- 
bylånga. Takstolarna är av den enk
lare typen med överram (sparre) av 
timmer och övriga delar av smitt 
järn och gjutjärn. Yttertaket med 
bl. a. takpanel vilar på åsar. (SSA.)
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Redan på 1820-talet utvecklades lätta träbågs- 
konstruktioner som därefter delvis kombinerades 
med järnelement. Ett av de mest spektakulära 
exemplen på sådana takkonstruktioner, med lim
made träbågar över skelett av kolonner och bal
kar i gjutjärn, är Crystal Palace från 1851.

Men det är fransmannen C. Polonceau som ut
vecklade den takstolskonstruktion som lämpade 
sig bäst för fabriker, saluhallar eller järnvägssta
tioner. Den mycket lätta takstolen med låg vinkel 
lämpade sig även för stora spännvidder. Taksto
len, som från och med 1840-talet fick stor sprid
ning i många länder, kunde också kombinera oli
ka material som trä, gjutjärn och smidesjärn. Po-

lonceautakstolen kom till användning vid de fles
ta sockerbruken, i en enklare variant med smides
järnstänger och stödben av gjutjärn men med 
sparre av timmer. Vid uppförandet av det sista 
svenska sockerbruket, Gärsnäs saftstation 1921, 
användes takstolen än. I Sverige tillverkades järn
delarna till denna takstol av Bolinders verkstäder.

Sockerfabrikerna med flera tillhörande teknis
ka byggnader uppfördes helt eller delvis som hall
byggnader. Dessa krävde takuppsättningar med 
lätta fackverkskonstruktioner och stora spänn
vidder samt fria höjder utan vindsbjälklag. Polon- 
ceautakstolen i olika adaptationer introducerades 
därför tidigt i sockerfabrikernas konstruktioner 
och blev den vanligaste takstolstypen.

Andra lösningar med fackverkssystem av ihop- 
nitade gjutjärnsdelar i olika uppsättningar tilläm
pades också. Dessa takkonstruktioner möjliggjor
de avvecklingen av vindsbjälklagen samt uppsätt
ningen av lanterniner över takåsarna. De lämna
de fria volymer utan vindsbjälklag i byggnader
nas övre del och utgjorde ingen större belastning 
på de bärande murarna.

Rundbågiga tak med bärverk av böjda balkar 
introducerades först i Arlöv vid ombyggnaden ef
ter branden 1896. Tekniken tillämpades därefter 
vid många andra bruk. Rundbågiga fackverks
konstruktioner kunde utföras med lätta undertak 
av brädor eller med stickvalv av betong mellan 
tvärgående I-balkar. Senare genom nya lösningar 
kunde de lätta fackverken ersättas med taklag av 
styva och tyngre strukturer som taksparrar av 
enkla I-balkar av stål eller armerade betongbal
kar utan fackverk. Modernare rundbågiga tak
konstruktioner, t. ex. i Örtofta, saknar därför 
stag och stöttor. Yttertakskonstruktionen består 
av lättbetongplattor som läggs mellan sparrarna 
(stål- eller betongbalkarna). Utvändigt täcks des
sa tak med papp.

Takkonstruktioner från 1890-talet 
vid bruket i Hasslarp med takstolar 
av Polonceautyp utförda av järnpro- 
filer. (Foto författaren.)
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Takstolar med rundbägiga fackverkskonstruktioner 
från 1896 i Arlöv. Takstolarna bär yttertak utfört av 
stickvalv. Fackverkstakstolarna har överram och un
derram av kraftiga U-balkar och fackverk av enkla dia
gonalstänger av vinkeljärn. Överramen bär I-balkarna 
mellan vilka betongvalven är gjutna. (Foto författaren.)

Moderna rundbägiga takkonstruktioner i Örtofta med 
fribärande segmentbalkar av stål. Balkarna bär, direkt 
eller genom bärläkt av I-balkar, yttertaken av lättbe
tongplattor. (Foto författaren.)
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På fabriksbyggnader och större 
byggnader vid bruken är det vanli
gaste materialet på yttertaken papp. 
Pappskivorna är lagda med listtäck
ning, slättäckning eller skivtäckning. 
På mindre byggnader förekommer 
även pappskiffer som här på en ma
gasinsbyggnad i Mörbylånga. (Foto 
författaren.)

Taklandskap vid bruket i Hasslarp. 
Pannhuset i förgrunden och delar av 
fabriken i bakgrunden bar papptak 
där en äldre del är lagt med listtäck
ning och resten med slättäckning. 
(Foto författaren.)

Takunderlagen (ytbärverken) har varit anpas
sade till taklagens typ. Länge bestod takunderla
gen på Polonceautakstolar och fackverkskon- 
struktioner av späntade brädor täckta med papp 
eller i enstaka fall plåt. Det är i moderna, tyngre 
och styva konstruktioner som yttertaken av brä
dor ersätts med lättbetongskivor.

Det yttre taktäckningsmaterialet som genomgå
ende dominerar på de tekniska byggnaderna, 
oberoende av underlag, är papp. Enstaka takde
lar på t. ex. kalkugnshus, kan vara täckta med 
plåt. Äldre fabriker, som den i Arlöv före branden 
1896, har haft taktäckningar av impregnerat tak- 
spån. Uppgifter tyder dock på att spåntak bibe
hållits länge på mindre byggnader. Exempelvis 
hade arbetarbostäderna i Karpalund ännu spån
tak 1918.

Modernare material som plåt, profilerad eller 
korrugerad, samt eternit förekommer också i viss 
utsträckning.

Fönster och ljusintag
Den moderna fabriksarkitekturen utmärker sig 
bl.a. för sin strävan efter bra belysning vilket 
medförde många och varierande fönstersystem. 
Det är också oftast genom fönstrens placering, 
form, storlek och typ som fabrikerna får sin star
kaste arkitektoniska karaktär.

De nya konstruktionssystemen medförde en 
ökad bredd i byggnaderna vilket var en målsätt
ning men skapade samtidigt problem med dags
ljusbelysningen. Lösningen kom med många och
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Fäsaduppdelning och fönsteruppställning på fabriksbyggnaden i Karpalund. Trots vissa ändringar av fönsteröpp
ningarna på massatornet och förhöjningen av sockerhuset har fabrikens huvudfasad i stort bevarat sin ursprungliga 
karaktär. (Foto författaren.)

Fönsternisch med kopplade fönster och blindbåge vid 
Arlövs raffinaderi. Fönstret har två fasta fönsterbågar 
av gjutjärn med öppningsbara ventilationsrutor. Fön
sterbågarna härstammar från en senare ombyggnad 
och har en rutindelning med färre rutor än de ur
sprungliga fönstren. (Foto författaren.)

Detalj av fönster i Arlöv som visar en ursprunglig fön
sterbåge av gjutjärn från 1896 med en vanligt före
kommande ventilationsruta. Fönsterspröjsarna efter
strävar de traditionella profilerna på träspröjsar. (Foto 
författaren.)
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stora fönsteröppningar i fasaderna samt takfön
stersystem som lanterniner, sågtak och senare 
kepplerglas.

Karakteristiskt för sockerfabrikerna i likhet 
med andra industribyggnader från och med 
1800-talets andra hälft är därför många och stora 
fönsteröppningar. Öppningarna är symmetriskt 
och arkitektoniskt inordnade längs fasaderna. 
Fönstren motsvarar samtidigt de inre våningarnas 
varierande höj dfördelning som var anpassad till 
fabrikens maskinsalar och dess tekniska utrust
ning.

Vid äldre raffinaderier, t. ex. Carnegie i Göte
borg, där byggnaderna liknade den traditionella 
stadsbebyggelsen, förekom traditionella fönster 
med utåtgående träbågar insatta i träkarmar. Vid 
samtliga betbruk har fönstren däremot ursprung
ligen bestått av fasta och spröjsade fönsterramar 
av gjutjärn direkt fastade i fönsteröppningarna.

De gjutna fönstren har tillverkats i olika modu
ler med vanligtvis en spröjsning som delade bå
garna i fyrkantiga glasrutor. Höga fönster består 
av flera, på höjden, uppsatta bågar. Många fön
sterbågar är försedda med öppningsbara rutor 
avsedda för ventilation.

Vid de flesta fabriker är fönstren utformade 
med bågformiga överstycken. Moderna fönster 
har dock i de flesta fall fått raka överstycken

Fönstersystemen kompletterades mot 1800-ta- 
lets slut med lanterniner, d.v.s. förhöjningar på 
taknocken som släppte in dagsljus uppifrån. Lan- 
terninerna var försedda med fönsterluckor längs 
långsidorna eller i sin överdel, för att förbättra 
ljusinsläppet.

En modern »fönstertyp» som utvecklades un
der 1900-talets första hälft och ersatte traditio
nella fönsterbågar eller ramar var det s. k. kepp- 
lerglaset. Dessa fönster består av gjutna fyrkanti
ga glasstenar som muras direkt i fönsteröppning
ar eller ljusintag. Många ursprungliga fönsterbå
gar av gjutjärn ersattes med kepplerglas vid om
byggnad av fabrikerna, t. ex. i Roma. Kepplerglas 
kunde också muras in i takkonstruktioner, som 
vid ombyggnaden av pannhuset i Köpingebro, 
och på detta sätt möjliggöra ljusinsläpp uppifrån.

Som en följd av tekniska förändringar i fabri
kerna har många ursprungliga fönsteröppningar 
igenmurats.

Två typer av fönster med fasta gjutjärnsbågar vid Kö
pingebro bruk. Det höga fönstret bör till diffusionslo
kalen och är uppdelat i fem fasta fönsterramar. Båda 
fönstren har svängbara ventilationsrutor. Till fönstren 
hör fönsterbänkar av natursten med avrinningsrännor 
för kondensvattnet som bildas på fönstrens insidor. 
(Foto författaren.)
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Fönstren i Örtoftas vattentorn har 
genomgått många förändringar ge
nom åren. Några ursprungliga fön
ster med gjutjärnsbågar finns ännu 
kvar. En del fönsteröppningar har 
blivit igenmurade medan de övriga 
har fått kepplerglas. Man kan notera 
de kraftiga avlastningsbågarna med 
skugglist över öppningarna. (Foto 
författaren.)

Ombyggnader, tillbyggnader, 
förändringar

De löpande förändringarna i fabrikernas produk
tion och utrustning har under åren medfört varie
rande åtgärder på själva fabriksbyggnaderna. 
Främst har ombyggnad och tillbyggnad berört in- 
vändiga konstruktioner men dessa har även på
verkat byggnadernas volym och utformning.

Mest förekommande har varit ändringar av 
takkonstruktioner, förhöjningar av vissa partier 
av fabrikens byggnadskropp och i viss mån för
längningar av byggnaden främst i höjd med det 
s. k. sockerhuset och/eller förfabriken.

Parallellt med ändringar på själva fabriken till
fördes anläggningarna nya tekniska byggnader 
som kopplades eller uppfördes i anslutning till 
denna. I viss mån ombyggdes eller tillbyggdes 
också befintliga kalkugnar, massatorn, torkan
läggningar och pannhus. Det mest förekomman
de blev ombyggnader av pannhusen som fram
tvingades bl. a. genom införandet av modernare 
och större ångpannor samt nya kraftcentraler.

Omfattningen av förändringarna har påverkats 
av flera faktorer; brukens ålder, de ursprungliga 
byggnadernas förutsättningar samt anläggningar
nas verksamhetstid. Ju äldre bruk och längre 
verksamhet, desto större förändringar.

In på 1900-talet anpassades oftast ombyggna
derna till befintliga konstruktioner och material. 
En påbyggnad eller utvidgning utfördes vanligtvis 
med liknande material och med likartad utform
ning. Vid förhöjningen av fabriken i Roma 1936 
användes samma sorts tegel som vid det ur

sprungliga uppförandet. Tillbyggnaden av Ar- 
lövsraffinaderiet på 1950-talet utformades med 
hänsyn till den befintliga byggnaden. Det är 
framför allt nya byggnader, vilka kunde vara 
kopplade till själva fabrikerna, som uppförts med 
avvikande konstruktioner och material.

Invändigt har förbättringar genomförts i sam
band med övergången till nya byggnadstekniska 
lösningar. Till exempel blev samtliga trägolv er
satta med betonggolv vilande på stickbågiga valv 
eller betongbalkar. Många förändringar har ock
så genomförts i bjälklag och pelarsystem, i viss 
utsträckning har äldre konstruktionsdelar av järn 
återanvänts. Ursprungliga brandfarliga takkon
struktioner av trä ersattes i olika omgångar av 
järnstrukturer med ytbärverk av plåt eller lättbe
tong m. m.

Ombyggnader har vanligtvis styrts av änd
ringar i produktionen eller påtvingats i samband 
med införseln av ny teknik eller apparatur. Det är 
påtagligt att ombyggnader och förändringar ge
nomfördes ungefär samtidigt vid olika bruk. Or
saken står att finna i sammanslagningen av de 
flesta sockerbolagen 1907 till ett enda bolag. 
Strax innan dess, 1905, grundades också Svenska 
Sockerfabriksdirigenternas Förening. Föreningen 
verkade bl. a. för kunskapsutbyte mellan brukens 
tekniska ledningar. Förändringar och nyheter, 
som infördes vid bruken, redovisades och stude
rades omsorgsfullt. Följden blev att nya installa
tioner eller förändringar prövades vid ett viss 
bruk och utvärderades. Vid de övriga bruken an
vändes därefter liknande lösningar. Inte så sällan 
valdes samma konstruktion och även samma 
byggfirma.
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Räsockerbruket i Trelleborg
Förändringsförloppet vid ett betbruk kan illustre
ras med råsockerbruket i Trelleborg som tillkom 
1887 och nedlades 1955. I stort sett genomgick 
de övriga anläggningarna en liknande utveckling. 
(Teckningar A.-M. Thagaard, Landsantikvarien i 
Malmöhus län.)

Fas 1. Bruket 1887
Bruket uppfördes 1888 med två parallella byggnader 
som förenades genom ett vattentorn. Pannhuset upp
tog största delen av västra fabriksbyggnaden. Samti
digt med fabriken uppfördes också en betlada, i för
längningen av förfabriken i NV. Även två små grind
stugor byggdes vid ingången till fabriken.
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Fas 2. Bruket 1907
1890: Fabriken kompletteras med ny anläggning för 

melassutsockring, en fjärde indunstningsapparat, tre 
pressfilter och en ny vakuumpanna. På området till
kommer en arbetarkasern.

1891: (A) Byggs en ny kalkugnsbyggnad i förlängning
en av den befintliga.

1893: (B) Uppförs en torkanläggning för betmassa.
1895: (C) Uppförs ett kolskjul för lagring av kol till 

pannhuset.
1896: (D) Uppförs ett magasin för råsocker. Samma år 

genomförs flera tekniska förbättringar och komplet
teringar av utrustningen.

1897: (B) Tillbyggs torkanläggningen. Samtidigt utförs 
flera tekniska förbättringar och kompletteringar av 
utrustningen.

1901: (F) Tillbyggs sockermagasinet. Utförs flera tek
niska förbättringar och kompletteringar av utrust
ningen, bl.a. installeras en ny ångpanna.

1902: (G) Uppförs en verkstadsbyggnad på området 
med flera tekniska förbättringar.

1906: (H) Uppförs ytterligare ett sockermagasin.
1907: (I) Tillbyggs sockerhuset i fabriksbyggnaden. 

Sockerhuset kopplas dessutom till magasinet genom 
en viadukt. (J) Ändras pannhusets tak mot vatten
tornet.
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Fas 3. Bruket 1928
1910: Anläggs djupsvämmor över betgården.
1911: (A) En viadukt byggs mellan skedningsstationen 

och kalkugnarna.
1913: (B) Uppförs ytterligare ett massatorn med via

dukt till torkanläggningen.
1919-20: (C-D) Genomförs en ombyggnad och till

byggnad av sockermagasinet.
1923: (E) Påbyggs stora kalkugnslokalen samtidigt 

som lilla lokalen byggs om.
1924: (F) Uppförs ett våghus i anslutning till betladan.
1928: (G) Genomförs ytterligare en ombyggnad av 

pannhuset. (H) Tillbyggs filterstationen. Under peri
oden: (I) Uppförs en verkstadsbyggnad.
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Fas 4. Bruket 1955
1935: (A) Tillbyggs massatornet som byggs ihop med

torkanläggningen.
1941: Tillkommer tippbryggor i anslutningen till 

svämmorna.
1951: Genomförs en större ombyggnad och tillbygg

nad av kalkugnslokalerna och skedningsstationen. 
Under perioden: (C) Tillbyggs sockermagasinet med 
en verkstadsbyggnad. (D) Påbyggs torkanläggningen 
med en våning. (E) Ett nytt våghus uppförs vid bru
kets infart.

1955-56: Omstruktureringen av sockerindustrin leder 
till nedläggningen av bruket i Trelleborg.
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En betydande del av de arbeten som blev aktu
ella i samband med förändringar, om- eller till
byggnader, genomfördes av bruken i egen regi 
och huvudsakligen med egen personal. Brukens 
ritkontor svarade dessutom oftast för projekte
ringen av arbetena. Detta var möjligt dels genom 
den samlade tekniska kunskapen hos de anställda 
vid fabrikerna, dels p. g. a. den säsongbetonade 
verksamheten som frigjorde personal från socker
produktionen utanför kampanjperioden. Det är 
främst i samband med större arbeten, t. ex. kom
plicerade betongkonstruktioner, som konsulter 
och byggnadsföretag anlitats.

I motsats till andra industrigrenar utvecklades 
och förändrades sockertillverkningen inom an
läggningarnas ursprungliga och befintliga bygg
nader. Man varken flyttade verksamheten eller 
uppförde helt nya fabriksbyggnader. Förklaring

en till detta ligger i enkla men avgörande förut
sättningar. Grovt sett hade brukens lokalisering 
stor betydelse, de ursprungliga fabriksbyggnader
na var konstruktionstekniskt anpassbara och 
produktionstekniskt tillräckligt rationella, ut
rymmen och mark fanns för nödvändiga utvid
gningar, förändringarna i den tekniska utrust
ningen kunde oftast genomföras inom de befint
liga lokalerna eller genom tillbyggnader. En flytt
ning av de sammanhängande processinstallatio
nerna till nya lokaler hade dessutom varit myck
et dyrbar.

I samband med rationaliseringar och förnyelse 
av sockerindustrins verksamhet nedlades i all
mänhet fabrikerna med de sämsta tekniska förut
sättningarna. Även andra faktorer var av betydel
se i detta sammanhang. Maskiner och utrustning 
överfördes ofta till kvarvarande bruk.
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9. Byggfolket

Arkitekter och byggmästare
Av källmaterialet framgår att ett antal sockerfa
briker, framför allt bland de äldsta, utformades 
av arkitekter. Berömda namn som J. E. Carlberg 
(Gripen) och J. F. Åbom (Tanto) m. fl. är knutna 
till några av de mest ansenliga raffinaderierna 
som var belägna i städer.

Den äldre generationen av fabriker och den föl
jande som tillhörde en övergångsperiod var bygg
da eller ombyggda med traditionella material och 
konstruktionsprinciper. Dessa fabriker skilde sig 
föga från större bostadshus, offentliga byggnader 
eller dylikt. I de flesta fall skulle deras formspråk 
dessutom anpassas till stadsbilden. I högre grad 
än senare fabriker skulle dessa byggnader, som 
anlades av ståndspersoner, uttrycka konstnärliga 
värderingar. Det låg därför närmast till hands att 
denna kategori av byggnader uppfördes med 
hjälp av arkitekter i motsats till följande genera
tion av industrier som utformades av konstruktö
rer.

Det är med etableringen av betsockerindustrin i 
Europa som nya principer och särskilda bygg
nadstyper utvecklas för sockerfabrikationen. I 
detta sammanhang intog tillverkarna och leveran
törerna av maskiner och utrustning, i synnerhet 
tyska sådana, en drivande ställning.

Den nya industrin krävde en ny, speciell och 
komplicerad apparatur vilken krävde en ny typ 
av byggnader. Tyska maskinleverantörer tog där
för tidigt fram underlag och riktlinjer för fabri
kernas uppförande.

När de första moderna svenska betbruken upp
fördes, t. ex. Arlöv 1869 eller Ljung 1873, fanns 
redan beprövade tyska förebilder. Yngre och väl 
utvecklade fabriker, främst betbruk, som tillkom 
från och med 1880-talet blev därför nästan ute
slutande byggda efter tyska typritningar. Förfa
randet var lika vanligt inom andra industrigrenar, 
utarbetade underlag för industrianläggningar 
med typritningar fanns inom så gott som samtliga 
industrier.

Troligt är att tyska maskinfirmor som leverera
de byggnadsritningar samt teknisk utrustning tog 
hjälp av både arkitekter och ingenjörer för fram- 
tagningen av sockerfabrikstyperna. Paralleller 
finns till bryggeribyggandet där den stora tyska 
maskinleverantören, Maschinenfabrik Germania, 
hade eget arkitektkontor.

Arkitekterna lär dock ha spelat en blygsam roll 
i utformningen av fabrikerna. Främst påverkades 
byggnaderna av lösningar anpassade till produk
tionskraven samt av tekniska konstruktionssys
tem, arkitektoniska uttryck förblev däremot un
derordnade.

Det vanligaste mönstret blev att typritningarna 
till sockerfabrikerna erhölls från huvudleverantö
ren av maskiner vilken vanligtvis fanns bland ett 
antal tyska firmor. Orsaken är att fabrikernas ut
formning var helt beroende av den tekniska ut
rustningens volym och uppställning i byggnaden. 
I ett antal fall inköptes ritningarna och utrust
ningen var för sig.

Ritningsunderlaget bearbetades och anpassades 
därefter till de befintliga förhållandena och ön
skemålen. Byggnaden kunde t. ex. uppföras spe
gelvänd som i Roma.

Funktioner, krav och typritningar medförde att 
många bruk blev likartade eller till och med lika, 
som Roma och Svedala.

Sedan industrialismens genombrott i England 
och Frankrike, var det vanligen ingenjörer som 
låg bakom nya byggnadstekniska lösningar. Sam
tidigt och fram till början av 1900-talet var anta
let arkitekter mycket litet. Dessa ägnade sig 
främst åt stadsbebyggelse eller prestigefyllda 
byggnader även om de i städer kom att utforma 
ett stort antal industribyggnader som gasverk, 
pumphus, vattentorn m. fl.

Arkitekter anlitades däremot som konsulter, 
för att justera utformningsdetaljer eller anlägg- 
ningsfrågor som låg utanför ingenjörernas kom
petens eller var specifika för byggnadsplatsen. På
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Typritning för fabriken i Roma, uppförd 1893 - 94. Grundritningarna för de i Roma och Svedala identiska fabriker
na inköptes från den tyska firman F. Hallström i Nienburg-Saale. Romafabriken uppfördes dock spegelvänd i förhål
lande till ritningen. Arbetsritningen justerades av Kockum. (SSA.)

detta sätt anlitades exempelvis arkitekt E. Gran- 
zow i samband med planeringen av bruken i Ar
löv, Staffanstorp och Trelleborg.

Bland de få moderna sockerfabriker som rita
des av arkitekter finns fabriken i Karlshamn, som 
dock uppfördes 1884 som spritfabrik. Den på
kostade byggnaden i nygotisk stil ritades av pro
fessor P. M. R. Isaeus. Det kombinerade bruket i 
Helsingborg från 1890 ritades av stadens stadsar
kitekt, M. Frohm. Båda dessa fabriker var beläg
na i städer och ansågs förmodligen kräva en mera 
omsorgsfull utformning.

Från och med 1910-talet medverkar arkitekter
na i större omfattning, oftast dock beträffande 
den yttre utformningen. Fabrikens konstruktion, 
volym, planlösningar och annat av betydelse för 
drift och produktion utfördes av ingenjörer. Det 
är därför endast i enstaka fall som arkitekter trä
der in i större ombyggnadsprojekt med omge
staltning av anläggningar, exempelvis i Lund re
dan 1892 och på 1930-talet i Landskrona.

Vanligare var att anlita arkitekter för brukens 
övriga byggnader, främst bostäder och kontors
byggnader. Anledningen är bl. a. att typritningar
na enbart berörde fabriksbyggnaderna och att 
underlag saknades för den kompletterande be
byggelsen. En annan orsak är att kontor, bostä
der, hotell m. fl., i motsats till fabriken, inte be
rördes av samma funktionella och tekniska krav. 
De uppfördes enligt traditionella lösningar och 
skulle anpassas till fabrikens närmiljö och samti-

Den berömde arkitekten och professorn Per Magnus 
Reinhold Isaeus ritade 1884 den prestigefyllda spritfa
briken i Karlshamn, senare ombyggd till sockerbruk. 
Han ritade även, 1890, »sockerkungen» Carl Tran- 
chells bostadshus i Landskrona. (Ur Svenskt porträtt
galleri.)
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Interiör från ritkontoret vid bruket i 
Roma på 1940-talet. (SSA.)

digt uttrycka bolagets samt tjänstemännens repre
sentativitet och status. Vid Hasslarp och Ängel
holm ritades exempelvis bostäderna och övriga 
offentliga byggnader av arkitekt Ola Andersson 
från Helsingborg.

Beträffande brukens miljö anlitades i flera fall 
specialister för att utforma parker och bostads
områden. Exempel på detta är bruken i Hasslarp 
och Jordberga där länsträdgårdsmästare B. Kjell- 
son medverkade i planeringen av parkerna och 
bruksområdena.

Typritningarna som låg till grund för uppför
andet av de flesta sockerbruken och deras instal
lationer var beträffande fabriksbyggnaden sche
matiska. Enligt dåtidens praxis överlämnades de
talj- och konstruktionslösningarna till den ansva
rige byggmästaren.

Byggmästarna anlitades på arvode som i Jord
berga, på entreprenad genom anbud som vid 
Mörbylånga och Hasslarp eller på ackord som i 
Trelleborg. Avlöningen i detta fall grundades på 
mängden hanterat tegel, 7 kronor per tusen tegel.

Byggmästarna anlitades vanligtvis för genom
förandet av hela bygget men i flera fall svarade 
dessa endast för uppförandet av stommen medan 
övriga arbeten genomfördes i sockerbolagets egen 
regi. Arbeten kunde också fördelas på flera bygg
mästare som vid Hasslarp. Byggmästarna i sin tur 
rekryterade egna byggnadsarbetare eller anlitade 
byggnadsföretag.

En sammmanställning av uppgifterna visar att 
arkitekter och byggmästare ofta anlitades ett fler
tal gånger i samband med uppföranden av sock
erbruken. Man bedömde säkerligen att tidigare 
erfarenhet vägde tungt beträffande så stora och

komplicerade arbeten. En annan orsak kan vara 
att tidigare erfarenheter gav byggmästarna för
kunskaper och därmed ett bättre läge i samband 
med anbud på arbeten.

Uppdragskumulering kan exemplifieras med 
byggmästare Svante Svensson från Karlshamn 
som svarade för inte mindre än fyra fabriksbyg
gen; i Karlshamn 1884, i Roma 1894, vid Arlövs 
nya fabriker efter branden 1896 samt i Mörby
långa 1908. Arkitekt E. Granzow, med erfarenhe
ter från Danmark och Tyskland, deltog framför 
allt i arbetet med Arlövsbruket. Han deltog även 
som sakkunnig i planeringen av Staffanstorp och 
i projekteringen av Trelleborg. Länsträdgårds
mästare B. Kjellsson ritade på 1890-talet områ- 
desplanerna och parkanläggningarna vid Jordber
ga och Hasslarp och arkitekten Ola Andersson 
från Helsingborg ritade 1896 bostadshus och of
fentliga byggnader till bruken i Hasslarp och 
Ängelholm. Byggmästare J. A. Nyquist svarade 
för byggnationen vid bruken i Lidköping och Lin
köping.

Med rationaliseringsrörelsen som inleds under 
1910-talet, följer kraven på ändringar i befintliga 
anläggningar med sikte på större effektivitet. I 
detta sammanhang förstärktes brukens tekniska 
staber med utomstående konsulter, företag och 
entreprenörer som träder in som specialister på 
rationella tekniska lösningar. Exempel på detta är 
de nya armerade betongskelettkonstruktionerna 
som uppförs vid Arlöv 1917 och Jordberga 1920 
av Skånska Cement respektive AB Armerad Be
tong eller skorstenskonstruktioner utförda i sär
skilda tekniker och material av specialiserade fir
mor kring 1920.
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Fotografiet, taget 1892 av Sw. Swensson, visar slutskedet av byggnadsarbetena vid Ängelholms bruk. (Ur Ängel
holm 93.)

Vid större om- eller tillbyggnader samt kom
plettering av bebyggelsen anlitades oftast också 
konsulter, vanligtvis ingenjörsfirmor som i Kö
pinge bro 1943.

Vid samtliga bruk inrättades så småningom eg
na ritkontor med sakkunnig personal. Dessa ar
betade huvudsakligen med tekniska förändringar 
av apparaturen men kom i stor utsträckning även 
att svara för medföljande projekteringar av min
dre ombyggnader och tillbyggnader.

Vid det nedlagda bruket i Svedala tillkom 1952 
en för Sockerbolaget central byggnadsteknisk av
delning, som projekterade ett stort antal av före
tagets nyanläggningar och ombyggnader. Några 
år tidigare, 1946, hade en motsvarande maskin
teknisk avdelning inrättats.

Byggnadsarbetare
Med tanke på fabrikernas monumentala volym 
och den förvånansvärt snabba tid på vilken de 
byggdes, i de flesta fall på mindre än ett år, vore 
det intressant att i detalj rekonstruera byggnads- 
processen. Tillgängliga uppgifter som berör bygg
nadsarbeten och byggnadsarbetarna är tyvärr 
mycket begränsade.

Ett sockerbruksbygge i 1800-talets Sverige mot
svarade ett gigantiskt företag som sällan och en
bart i undantagsfall förekommit tidigare. Efter
som de flesta fabriker uppfördes på landsbygden 
rekryterades huvuddelen av byggnadsarbetarna 
och hantverkarna utifrån, d.v.s. från helt andra 
landskap. I städer fick brukens byggplatser stor 
betydelse för sysselsättning av den stora mängden 
okvalificerad och från landsbygden inflyttad ar
betskraft. I Trelleborg rekryterades arbetare för 
utgrävning av grunden även bland daglönare di
rekt på byggplatsen.

De flesta anställda på byggplatserna hade 
okvalificerade arbetsuppgifter, i huvudsak hante
ring och transport av materialen eller grundlägg
nings- och markarbeten. Maskiner saknades och 
brukens monumentala byggnadsprojekt krävde 
ett mycket stort antal arbetare.

Man förvånas, med hänsyn till byggnadstekni
ken, över de korta byggnadstiderna. Förklaringen 
ligger delvis i det stora antalet anställda; arbets
kraften var ännu billig och arbetstiden ej regle
rad. De långa arbetsdagarna, minst tolv timmar, 
bidrog till det snabba resultatet. Från och med 
1890-talet pågick arbeten vid många bruk till och 
med på natten med hjälp av elektrisk belysning. 
Angående ombyggnaden av Karlshamns fabrik
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Efter branden i Arlöv 1896 deltog inte mindre än ett tusental personer i röjningen och återuppbyggnaden av bruket. 
I arbetsstyrkan ingick även brukets personal som blivit friställd genom branden. (Tekniska Museet.)

samt uppförandet av bruket i Linköping finns 
uppgifter om nattarbeten med hjälp av elektriska 
båglampor.

I viss mån kan de inre konstruktionssystemen 
med pelar-balkstruktur också ha förenklat och 
därmed förkortat arbetena.

Delbeskrivningar av några fa briks byggen ger 
en uppfattning om arbetsplatsernas storlek och 
effektivitet. Efter eldsvådan i Arlöv 1896 deltog 
ca 1 000 personer i röjningsarbete och återupp
byggnad av bruket, som sammanlagt tog ett år. I 
arbetsstyrkan deltog brukets ordinarie personal, 
friställd genom branden, tillfälliga anställda samt 
kvalificerade byggnadsarbetare. I möjligaste mån 
återanvändes byggnadsmaterial, bi. a. tegel, från 
de nedbrända byggnaderna. Till rengöringen av 
teglet anlitades kvinnlig arbetskraft. Byggnadsar
betena påbörjades den 15 mars 1896 med hjälp 
av en arbetsstyrka på 800-1 000 man och i no
vember samma år stod byggnaderna färdiga. Den 
nya anläggningen med dubbla fabriker blev det 
största svenska sockerbruket.

I Halland, vid Genevad, uppfördes fabriken på 
rekordtiden sex månader, under maj till oktober

1907. Det blev ett hektiskt arbete som sysselsatte 
200-300 arbetare. Teglet inköptes från ett, några 
år tidigare anlagt, tegelbruk som stod granne med 
sockerbruket.

Byggnadsarbetena vid de äldre bruken var 
knappast långsammare. Efter branden 1875, 
byggdes det nya raffinaderiet i Landskrona också 
på sex månader.

Uppsättningen av teknisk utrustning och ma
skiner utfördes i de flesta fall av tyska specialister. 
Det var ingenjörer som ledare samt montö
rer och hantverkare (kopparslagare, rörmokare 
m. fl.) med svenska lärlingar som medhjälpare. 
Denna personal ställdes till förfogande av ma
skinfirmorna som levererade utrustningen.

Arbetsplatser
Exemplet Lyckåker
Genom beskrivningar av byggnadsarbeten vid 
Lyckåkers sockerbruk kan delar av arbetsförhål
landena i samband med brukens uppförande re-
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Hasslarps sockerbruk på hösten 
1896, byggnadsarbetena pågår fort
farande. Den leriga vägen är ett bli
vande stickspår, mot fabriken i bak
grunden står ännu byggnadsställ
ningar. Byggnaden till höger är det 
blivande kontoret, bottenvåningen 
är fortfarande oputsad. Det lilla hu
set till vänster är troligtvis en vågsta
tion. (Ur Fransson & Fredriksson.)

konstrueras. Bruket uppfördes 1896 som kombi
nerad anläggning med dubbla fabriker, råsocker
fabrik och raffinaderi och en omfattande bangård 
med stickspår samt betgård med djupsvämmor 
vilket var en ny lösning. Ett större antal tekniska 
byggnader och bostäder uppfördes också samti
digt som fabrikerna.

Arbetet med fabriksbyggnaderna påbörjades 
troligtvis under oktober 1895 med grundlägg- 
ningsarbeten, schaktning av marken och murning 
av grunder med gråsten. För uppgiften anlitades 
byggmästare E. Mårtensson i Malmö som tidiga
re medverkat i arbeten vid flera bruk.

Den 14 februari 1896 undertecknades ett kon
trakt med byggmästarna Åström & Nilsson i 
Halmstad som åtog sig uppförandet av fabriks
byggnaderna. Mot vite av 500 kronor per dag 
förband sig dessa att ha byggnaderna under tak 
senast den 1 juli samma år. Murningsarbeten på
börjades den 20 februari, en stor del av grund- 
läggningsarbetet var vid denna tidpunkt troligen 
slutförd. Samma byggmästarna fick senare i upp
drag att uppföra brukets övriga byggnader; bo
städer, kontor, hotell m. fl.

I mars 1896, en månad efter det påbörjade ar
betet med fabrikernas stommar, var omkring 400 
man anställda på byggplatsen. Huvuddelen av 
dessa, 80 murare och 140 hantlangare, var syssel
satta med murningsarbeten. För hela anläggning
en med fabriker, tillhörande tekniska byggnader 
och bostadsbebyggelse m. m., beräknades en för
brukning av fem miljoner tegelstenar av rött och 
gult tegel.

Byggnadsarbetarna avlönades av byggmästarna 
per timme. Murarnas lön var 40 öre, hantlangar
nas 22 öre och grovarbetarnas 19 öre. I slutet av 
april gick murarna i strejk och krävde dubbelt så 
mycket lön, 80 öre i timmen. Efter två dagar ac
cepterades deras krav. I början på juni stannade

också markarbetet upp, det var nu grovarbetarna 
som krävde en löneförhöjning. Byggmästaren 
gick samma dag med på att öka timersättningen 
med 3 öre, till 22 öre, samt att sörja för bättre 
och billigare bostäder och matförhållanden.

Den 22 september 1896 var samtliga fabriks
byggnader under tak, troligtvis med en viss förse
ning i förhållande till avtalet. I oktober pågick 
fortfarande arbeten med uppförande av maga
sinsbyggnaderna. Parallellt utfördes installations
arbeten av den tekniska utrustningen i fabriker
na. Under november blev råsockerfabriken färdig 
men raffinaderiets invigning försenades till 1897.

Vid Lyckåker fanns, när brukets uppfördes, en
dast ett femtontal hus. Ankomsten av 400 bygg
nadsarbetare skapade enorma problem. En stor 
del av ar betsskaran logerades i byar och på går
dar runt omkring i bygden, inte så sällan på långt 
avstånd från arbetsplatsen. För att mildra bo
stadsproblemet något, uppförde därför bolaget så 
småningom en barack för femtio man.

Leverantörer
Uppförandet av nya sockerfabriker med tillhö
rande bebyggelse krävde bl. a. stora mängder av 
byggmaterial, såväl traditionella som industriella 
varor. Leveranserna till fabriksbyggen fördelades 
huvudsakligen på två kategorier: byggnadsmate
rial samt maskinell och teknisk utrustning.

Till byggnationen kunde i somliga fall en del 
material utvinnas direkt på platsen eller i dess 
närhet. Det gäller sand, grus, sten och ibland 
kalksten för framställning av kalkbruk, men 
bränd kalk inköptes också från Gotland. I det 
flesta fall anskaffades annat byggmaterial och vir
ke från närbelägna leverantörer eller platser.

Särskilda byggnadskomponenter som kon-
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Järnbalk av tysk fabrikation i Arlövs 
raffinaderi. Balken är märkt med 
tillverkarens namn och profilens typ
nummer. Efter branden 1896 åter- 
uppfördes fabriksbyggnaderna i Ar
löv med ett pelar-balksystem av hop- 
nitade järnprofiler. (Foto författa
ren.)

Orderbekräftelse från den välkända 
tyska firman Steinmüller 1897. Be
ställningen avser en överhettare till 
ångpanneanläggningen vid Jordber- 
gabruket. (SSA.)

struktionsdelar av gjutjärn eller smitt järn hämta
des från specialiserade tillverkare i Sverige och ut
omlands.

Det kvantitativt mest omfattande materialet till 
byggplatserna var murtegel. För att underlätta le
veranserna och minska transportkostnaderna in
köptes teglet om möjligt från närmaste tegelbruk. 
Det enorma antalet tegelstenar, i bland flera mil
joner, kunde enbart anskaffas från moderna tegel
bruk med höga produktionsmöjligheter. För att

fullfölja sådana beställningar krävdes tillgång till 
bl. a. tegelpressar och till en ny kontinuerlig 
brännteknik med hjälp av ringugnar. Med hänsyn 
till detta inköptes teglet i vissa fall från avlägsna 
bruk, vilket också förekom av spekulativa skäl. 
Bland styrelsemedlemmar i bolagen fanns inte så 
sällan personer med ekonomiska intressen i andra 
företag, bl. a. i tegelindustrin. Dessa såg till att 
inköpen gjordes i deras företag, oberoende av av
ståndet.
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Beträffande byggnadsdelar av gjutjärn som 
fönsterbågar, trappor, takstolar och dylikt, saknas 
uppgifter om inköpen. Med all sannolikhet leve
rerades dessa delar som prefabrikat från svenska 
gjuterier eller tillverkades på beställning. Detsam
ma gällde byggnadskomponenter av smitt järn 
och stål.

Gjutjärnskolonner och balkar, senare valsade 
balkar eller profiler till fabrikernas inre pelar- och 
balkkonstruktioner importerades huvudsakligen 
från Tyskland.

Bland svenska tillverkare och leverantörer av 
bl. a. tekniska byggnadskomponenter som gjutet 
eller smitt järn dominerar Bolinders verkstäder 
som grundades 1844 i Stockholm. Bolinder till
verkade delar till bl. a. polonceautakstolar men 
även maskinutrustning som ångmaskiner.

Teknologin, tillverkningen och leveranserna av 
sockerindustrins tekniska utrustning dominerades 
i Sverige fram till sekelskiftet helt av tyska pro
dukter. I princip levererade de tyska maskinfir
morna kompletta fabriker. Endast beträffande 
ångpannor, ångmaskiner och cisterner träder 
svenska leverantörer in med Kockums Verkstäder 
i Malmö som huvudleverantör samt Carl Holm
bergs Mekaniska Verkstäder i Lund eller Bolinder 
i Stockholm. En betydande del av de svenska pro
dukterna tillverkades dock på licens.

Bland de dominerande tyska leverantörerna 
återkommer ofta en svensk agenturfirma i Nien- 
burg-Saale, E Hallström. Fram till 1890-talets 
mitt är den största leverantören av teknisk utrust
ning, Sudenberger Maschinen Fabrik und Eisengi- 
esserei i Magdeburg. Därefter inträder ett flertal 
nya tyska firmor på den svenska marknaden.

Från och med 1800-talets andra hälft börjar 
Kockums i Malmö att leverera mer och mer ut
rustning till bruken, främst vagnar och lyftanord
ningar. De flesta stålbandstransportörer som in
stallerades från och med 1910-talet köptes från 
Sandviken.

Genom elektrifieringen av bruken ersattes im
porten av ångmaskiner med inköp av elmotorer, 
generator m. m., främst från ASEA.

Sammanställning över 
arkitekter, byggmästare och 
leverantörer
Byggnadsprocessen kan förtydligas något genom 
en sammanställning av påträffade och angivna 
uppgifter i källmaterialet. Tyvärr är uppgifterna 
bristfälliga, beträffande många fabriker knapp
händiga eller saknas helt. I första hand redovisas 
uppgifter som berör byggnadsarbeten i samband 
med brukens tillkomst. När större ändringar ge
nomförts har uppgifter kring dessa även tagits 
med i den mån de har varit kända. Det bör påpe
kas att en stor del av om- och tillbyggnaderna ut
förts i brukens regi.

Uppgifterna återfinns under de enskilda bru
kens historiska skildring, men sammanställda 
framkallar de tydliga mönster angående bygg
nadsprocessen. Sammanställningen avser dessut
om att underlätta vidare kompletteringar och 
forskning om sockerindustrins historia eller in
dustriarkitektur i övrigt.

Norrköping - Gripen, 1741: Bruket uppfördes ef
ter ritningar av arkitekt Johan Eberhard Carl- 
berg. Carlberg var Stockholms första stadsarki
tekt.

Stockholm - Kv. Svalgången, Loheska sockerbru
ket, 1797: En byggnad ritades 1797 av slotts- 
byggmästare Petrus Serén.

Göteborg (Lorentska-Carnegie), 1809-18: Eng
elsk byggmästare eller arkitekt.

Toppsockerstationen uppfördes 1901 efter rit
ningar av Hans Hedlund.

På brukets område uppfördes 1856-58 S:ta Bir
gittas kapell efter ritningar av A. W. Edelswärd.

Stockholm - Tanto, 1855: Den tredje fabriken ri
tades av Stockholmsarkitekten Johan Fredrik 
Åbom. Byggnaderna uppfördes av byggmästare 
Axel Alm.

Arlöv, den första fabriken, 1869: Planer och rit
ningar för hela anläggningen samt för uppsätt
ning av maskiner anskaffades från den tyska fir
man Röhrig & König i Magdeburg.

Arbeten pågick på ackord under ledning av 
byggmästare E. Mårtensson från Malmö (se även 
Staffanstorp, Hasslarp) och arkitekt E. Granzow 
(se även Staffanstorp, Trelleborg).

Utrustningen och maskinerna anskaffades från 
Tyskland, dels från Sudenburger Maschinen Fa
brik und Eisengiesserei i Magdeburg, dels från F.
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Hallström i Nienburg-Saale. Installationsarbetena 
pågick dag och natt under ledning av civ. ing. M. 
M. Möller.

Ljung, 1873: Fabriken uppfördes med all sanno
likhet efter tyska ritningar. Maskinerna och ut
rustningen importerades från Tyskland dit de 
återfördes efter nedläggningen.

Byggnaden uppfördes till stor del med röd 
kalksten från det s. k. »Mar mor bruket» i Lychem.

Landskrona, 1875 och därefter:
Tranchellska huset, ritat av professor P.M.R. Isa- 
eus 1890-94 (se även Karlshamn).

En byggnad vid Norra Långgatan 1903 (riven) 
ritades av arkitekt F. Sundberg.

Ett nytt råsockermagasin uppförs 1920 av AB 
Armerad Betong. Fabriksbyggnaderna från 1930 
och 1938 (rivna) vid Selma Lagerlöfs väg samt 
Norra Långgatan ritades av arkitekt F. Ekelund. 
Viadukt och magasin, från 1930-talet, är ritade 
av F. Ekelund och uppförda under ledning av 
byggmästare J. Pettersson, entreprenör var Skån
ska Cementgjuteriet.

Ekelund ritade även lossningstorn vid hamnen, 
silobyggnad, ombyggnad av disponentbostad, 
om- och tillbyggnad av en administrationsbygg- 
nad, förslag till bostadshus vid S. Långgatan.

Säbyholm, 1883:
En ny skorsten av armerad betong uppfördes av 
AB Fabriksskorsten i Malmö.

Karlshamn, 1884: Ritades av arkitekt och profes
sor P.M.R. Isaeus (se även Landskrona).

Anläggningen uppfördes 1884 som spritfabrik 
och byggdes om 1895 till råsockerbruk.

Som byggmästare anlitades Svante Svensson fr. 
Karlshamn (se även Roma, Arlöv). Arbeten ge
nomfördes under ledning av ingenjör Tengvall.

Staffanstorp, 1885: Arkitekt E. Granzow deltog i 
projekteringen (se även Arlöv, Trelleborg).

Byggnadsentreprenör för fabriken och bostä
derna var byggmästare E. Mårtensson från Mal
mö (se även Arlöv). Som byggnadsförman tjänst
gjorde byggmästare J. O. Olsson (se även Trelle
borg, Örtofta, Jordberga). Maskinleverantörer 
var F. Hallström från Nienburg-Saale (Tyskland), 
Sudenburger Maschinen Fabrik und Eisengiesse- 
rei i Magdeburg (Tyskland), Kockums Verkstad i 
Malmö och Carl Holmberg i Lund m. fl. svenska 
leverantörer.

Trelleborg, 1887: Planering och ledning av arbe
ten, som genomfördes i brukets regi, utfördes av

VD Carl Smith. Som kontrollerande ingenjör 
tjänstgjorde Gustaf Ekman.

Ritningar för fabriksbyggnad och maskinin
stallationer anskaffades från Sudenburger Ma
schinen Fabrik und Eisengiesserei i Magdeburg 
(Tyskland). Omnämnd arkitekt är E. Granzow 
som medverkade i planeringen av Arlöv och 
Staffanstorp. Byggmästarna var Hans Helgesson 
för murningsarbeten och J. O. Olsson från Göte
borg (se även Jordberga, Örtofta) som kontrol
lant och byggnadsförman. Stenar till grunden 
hämtades från havsbottnen i närheten. Maskinle
verantörer var F. Hallström från Nienburg-Saale 
(Tyskland), Sudenburger Maschinen Fabrik und 
Eisengiesserei i Magdeburg (Tyskland) och Kock
ums Verkstad i Malmö, för ångpannor och cis
terner.

Lund - Öresund, 1888: Verksamheten installera
des i en befintlig byggnad, ett f. d. snickeri. Till
byggnad av fabriken 1891 utförd av byggmästare 
H. O. Forsberg (se även Svedala) för en kostnad 
av 11 098 kr.

Fabriken byggdes om till fullständigt raffinade
ri 1892. Samtidigt uppfördes lagerbyggnad m.m. 
Arbetena utfördes av byggmästare H. O. Fors
berg. Huvuddelen av den tekniska utrustningen 
anskaffades från firman Selwig &c Lange i 
Braunschweig (Tyskland), även från Carl Holm
bergs Mekaniska Verkstad AB samt Lunds Meka
niska verkstad. Ombyggnaden 1898 projektera
des av arkitektkontoret Jakobsson (A. B. Jakobs
son var byggnadsingenjör och Lunds stadsinge- 
njör med eget arkitektkontor vid sidan om sin 
tjänst).

Helsingborg, 1890: Fabriksbyggnaderna uppför
des efter ritningar av stadsarkitekten Mauritz 
Frohm. Byggnadsteglet inköptes från Rögle tegel
bruk samt Helsingborgs Ångtegelbruk. Huvudde
len av den tekniska utrustningen anskaffades från 
firman Selwig & Lange i Braunschweig (Tysk
land).

Örtofta, 1890: Byggnadsarbeten genomfördes un
der ledningen av byggmästare J. O. Olsson (se 
även Jordberga, Trelleborg).

Huvuddelen av utrustningen köptes från tyska 
firmor, F. Hallström i Nienburg-Saale och Suden
burger Maschinen Fabrik und Eisengiesserei i 
Magdeburg, som också ställde montörer till för
fogande. I mindre omfattning anlitades också 
Kockums verkstäder i Malmö.

Ombyggnaden av råsockermagasinet 1919 ut
fördes av Skånska Cement.

162



AKTIEBOLAGET

ARMERAD BETONG
MALMÖ

ENTREPRENADFIRMA FÖR

HUSBYGGNADER / VÄG o. VATTENBYGGNADER
i| SPECIALITET:

MODÄRNA FABRIKSBYGGNADER

i " POSTADRESS: MALMÖ

: .............................................

Annons från Aktiebolaget Armerad betong som byggde 
flera tekniska byggnader åt Sockerbolaget. Annonsens 
bild visar Landskronas nya sockermagasin uppfört 
1919 som betongskelettkonstruktion. Byggnaden rita
des av arkitekt Frans Ekelund. (Ur Ekelund.)

Jordberga, 1891: Byggnadsarbeten vid fabriken 
genomfördes mellan juni 1890 och september 
1891. Fabriken uppfördes efter ritningar från Sü
denburger Maschinen Fabrik und Eisengiesserei i 
Magdeburg (Tyskland).

Byggnadsarbetet övervakades av disponenten 
vid Staffanstorp A. J. Roman och genomfördes 
under ledning av byggmästare J. O. Olsson (se 
även Örtofta, Trelleborg).

C. Tranchell, direktör vid Landskrona, svarade 
för inköpen av den tekniska utrustningen.

Teglet inköptes från Börringe tegelbruk (1 milj. 
rött tegel) nära Sturup vars ägare, greve Beck- 
Friis, var styrelseledamot i bruksbolaget, samt 
från tegelbruket i Oxie (2 milj. flammigt tegel).

Ångpannor och »vanlig» maskinutrustning in
köptes från Kockums. Specialutrustning och till- 
verkningsmaskiner anskaffades från Südenburger 
Machinen Fabrik och F. Hallström i Nienburg i 
Tyskland.

Parkanläggningen fr. 1892 ritades av länsträd- 
gårdsmästare B. Kjellson (se även Hasslarp).

Det första sockermagasinet uppfördes 1894. 
Ett nytt råsockermagasin uppfördes 1920 av AB 
Armerad Betong. En ny kalkugn med en kapaci
tet av 10-12 ton kalk per dygn uppfördes 1897. 
Anläggningen av nya betsvämmor påbörjades 
1907.

1956 uppfördes en ny byggnad, ritad av BTB, 
för torkanläggningen. För att öka brukets kapaci
tet tillbyggdes 1958 fabriksbyggnaden mot söder, 
i höjd med sockerhuset, med 27 meter och taket 
höjdes över den befintliga delen av sockerhuset. 
Fram till 1962 utförs ständiga om- och tillbygg
nader på fabrikens olika delar samt på sväman- 
läggningen medan ett flertal nya tekniska byggna
der tillkommer.

1963 uppförs i anslutning till bruket sex styck
en nya arbetarbostäder som enfamiljsvillor. 1973 
kompletteras bostadsbeståndet med fem nya vil
lor och ett nytt kampanjehem, även en ny dispo
nentbostad tillkommer 1977.

1990 uppförs ett nytt pannhus för koleldning.

Ängelholm, 1892: Den tekniska utrustningen an
skaffades troligtvis från Südenburger Maschien 
Fabrik i Magdeburg.

Hököpinge, 1892: Största delen av maskinerna 
och den tekniska utrustningen inköptes från fir
mor i Tyskland och Belgien. Ångpannorna an
skaffades från Kockums i Malmö.

Ombyggnadsarbeten med sockermagasinet och 
förbättring av massagården utfördes 1920 av 
stadsbyggmästare Helgesson i Trelleborg.

Svedala, 1893-94: Ritningar till fabriken och till 
installationerna anskaffades från Hallström och 
justeringarna utfördes av ingenjör Henrik Lind
fors. Svedalafabriken var identisk med den fabrik 
som byggdes i Roma samma år.

Som byggmästare anlitades H. O. Forsberg (se 
även Lund). Byggnadsteglet inköptes från de när
liggande tegelbruken i Minnesberg och Börringe, 
sten och sand från Bökeberg.

Maskinerna inköptes från Kockums Mekanis
ka Verkstad och från F. Hallström i Nienburg- 
Saale (Tyskland).

Ombyggnaden av sockermagasinet för lösför- 
varing utfördes 1918 av Skånska Cement.

Roma, 1894: Planeringen av sockerbruket ut
fördes av disponenten vid Örtoftabruket, Hugo 
Küpper, samt av ingenjör Lindfors från Kockums 
i Malmö.

Fabriken uppfördes spegelvänd, med vissa än
dringar, i förhållande till mönsterritningen från 
F. Hallström i Nienburg-Saale (Tyskland). Roma-
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fabriken var identisk med den i Svedala som 
byggdes samma år.

Som byggmästare anlitades Svante Svensson 
från Karlshamn (arvode för ledning: 5 000 kr), 
(se även Arlöv, Mörbylånga, Karlshamn).

Byggnadsteglet inköptes från Skånska Cement
aktiebolaget.

Maskinutrustning och installationer anskaffa
des från Kockums Mekaniska Verkstad för vissa 
maskiner. Övrig teknisk utrustning köptes från F. 
Hallström, Nienburg-Saale som ställde montörer 
till förfogande.

Köpingebro, 1894: Ritning av skorstenen utför
des av ingenjör von Hadden från Hannover.

Ett nytt magasin för råsocker uppförs 1918 av 
AB Armerad Betong.

Ritningarna till tillbyggnad 1943 utarbetades 
av lektor E. Winberg, Malmö, och till entrepre
nör tillsattes E. Liljegren, Malmö.

Hasslarp, 1896: Fabriken uppfördes efter typ
ritningar från Maschinenfabrik Grevenbroich, 
vorm Langen Sc Hundhausen.

Bostäder, hotell och kontor ritades 1896 av 
arkitekt Ola Andersson från Helsingborg, (se 
även Ängelholm). Stadsplan och parkanläggning
ar ritades 1896 av länsträdgårdsmästare B. Kjells- 
son (se Jordberga), reviderade samma år av lant
mätare A. Petersen.

Grundläggningsarbeten utfördes under ledning 
av byggmästare E. Mårtensson, Malmö (se även 
Arlöv och Staffanstorp). Fabriksbyggnad och öv
riga byggnader uppfördes av byggmästarna 
Åström 8c Nilsson, Halmstad. Murteglet, 5 milj. 
tegelstenar, anskaffades från tegelbruken i Hög
anäs, Fleninge och Danhult. Maskinutrustning in
köptes troligen från Maschinenfabrik Greven
broich och Kockums verkstäder.

Arlöv, ombyggnad efter branden 1896: Fabriken 
uppfördes efter tysk originalritning från 
Braunschweigische Maschinenbau - Anstalt.

Som konsult anlitades arkitekt och professor O. 
Intze från Aachen, dåtidens största auktoritet på 
byggnadslära. Som byggnadsentreprenör anlitades 
byggmästare Svante Svensson från Karlshamn (se 
även Mörbylånga, Roma, Karlshamn) och som 
kontrollant fabriksdirigent Johannes Geuken.

Nytt råsockermagasin med armerad betongske- 
lettkonstruktion byggdes 1917 av Skånska Ce
ment.

Lidköping, 1904: Byggnaderna uppfördes av 
byggmästare J. A. Nyquist från Lidköping (se 
även Linköping).

Utrustningen till råsockerfabriken inköptes be
gagnad från Linland där fabriken i Åbo köptes 
»som den stod». Maskinutrustningen till raffina
deriet anskaffades huvudsakligen från tyska leve
rantörer.

Linköping, 1905: Labriken uppfördes efter tyska 
ritningar troligtvis från firman A. Wernecke 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft i Halle an der 
Saale som även levererade utrustningen.

Byggnadsarbeten genomfördes under ledning 
av byggmästare J. A. Nyquist från Lidköping (se 
även Lidköping). Som byggnadsentreprenör anli
tades Axel Synnergren i Hålltorp.

Virke inköptes från den närliggande Boxholms 
brädgård, sandtag fanns på platsen, sten bröts 
från ett i närheten liggande granitberg.

Maskinerna och den tekniska utrustningen in
köptes från firman A. Wernecke Maskinenbau- 
Aktien-Gesellschaft i Halle an der Saale (Tysk
land). Monteringsarbeten utfördes under ledning 
av ingenjör Becker från samma firma.

Genevad, 1907: Byggnadsteglet inköptes från det 
närliggande tegelbruket, Tjärby Tegelbruk.

Mörbylånga, 1908: Den 29 augusti 1907 antogs 
som entreprenör efter anbud, byggmästare Svante 
Svensson från Karlshamn (se även Arlöv 1896, 
Roma, Karlshamn).

Labriken uppfördes efter tyska ritningar som 
anskaffats från firman A. Wernecke Maschinen- 
bau-Aktien-Gesellschaft i Halle an der Saale. Ma
skinutrustning och tekniska installationer anskaf
fades från från samma firma.

Gärsnäs, 1921: Ett första förslag till planläggning 
av saftstationsområdet utarbetades av G. Ceder
borg, assistent i Staffanstorp. Planen utarbetades 
vidare av direktör H. Gödecke och ingenjör T. 
Lindman. Projekteringen av saftledningen och 
spåranläggningen utfördes av byråingenjör A. Er
landsson.

Labriks- och kontorsbyggnaderna uppfördes 
efter anbud av byggmästare H. Nilsson i Ystad. 
Den fristående skorstenen byggdes av Minnes- 
bergs Tegelbruk AB.

Anläggningsarbeten för saftledningen utfördes 
under ledning av Allmänna Ingenjörsbyrån i 
Stockholm. Rören till saftledningen inköptes från 
firman »Sana» i Malmö.

Huvuddelen av den maskinella utrustningen le
vererades av Hässleholms Verkstäder och elek
triska installationer av ASEA. En del begagnad 
utrustning anskaffades också från andra bruk.
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10. Sammanställning av 
sockerbruken

De första raffinaderierna 
i Stockholm
Det första svenska sockerbruket anlades i Stock
holm redan på 1600-talet och staden förblev 
fram till början på 1800-talet ledande inom sock
erproduktionen. Den tidiga sockerindustrin be
stod dock av hantverksmässiga och små raffina
derier vilka var beroende av hamnförbindelser för 
import av rörsocker samt av stadens köparkrets 
för avyttring av sina produkter.

Genom en kungörelse från 1807 infördes en 
byggnadsteknisk reglering för etableringen av 
sockerfabriker i staden. Upprepade bränder vid 
bruken, och särskilt branden 1806 vid sockerbru
ket intill Brunkebergstorg-Malmskillnadsgatan 
som hotade den närliggande bebyggelsen, med
förde att man bedömde sockeranläggningarna 
som farliga för stadsbebyggelsen. Därefter fick 
inga nya sockerbruk anläggas intill andra hus och 
tillstånd medgavs för sådan verksamhet enbart på 
godkända »fria platser», i anslutning till vattnet.

Från och med mitten av 1700-talet sker en sta
dig ökning av sockerföretagen i huvudstaden. 
1763 fanns sex raffinaderier, 1782 åtta och 1809 
så många som tjugo. Kring 1800-talets mitt har 
dock antalet företag minskat tydligt, enbart tolv 
bruk återstår av vilka fem är lokaliserade till Sö
dermalm. Under 1840-talet hade huvudstaden ca 
13 sockerbruk som svarade för ca 40% av rikets 
sockerproduktion, medan Carnegiebruket i Göte
borg ensamt redan producerade 30% i skydd av 
sitt privilegium på vakuumkokning. I och med 
Krimkrigets utbrott 1853, följde dock en högkon
junktur och en gynnsam period för Stockholms- 
bruken.

När Carnegies privilegium på vakuumkokning 
upphörde 1848 kunde nya moderna sockerbruk, 
uppbyggda på ångtekniken, etablera sig. Parallellt 
började även produktionen av betsocker. Den nya 
tekniken krävde dock stora installationer samt

dyrbara investeringar och få av de äldre bruken 
kunde anpassa sig till sockertillverkningens nya 
villkor. Följden blev att dessa utkonkurrerades, 
vilket under 1850-talet medförde många nedlägg
ningar i Stockholm dit huvuddelen av de små raf
finaderierna var lokaliserade.

Vid 1800-talets mitt låg fem av stadens tolv 
sockerbruk på Södermalm; samtliga sockerföre
tag på Söder var små rörelser. Det största bruket, 
Albrecht Wallis bruk vid Hornsgatan 33, syssel
satte endast 22 arbetare.

Vid invigningen av det moderna Tantobruket 
1855 fanns fortfarande elva raffinaderier i sta
den, tre hade försvunnit och två tillkommit. Det 
största var G. F. Ahrbergs företag på Södermalm, 
vid Hornsgatan 36, med 24 anställda. De när
maste åren inträffade en handels- och kreditkris. 
Ett antal bruk gick i konkurs 1857 och flera ned
lades därefter. År 1860 fanns därför endast sex 
företag kvar.

På 1860-talet svarade Tantobruket och det mo
derniserade Loheska raffinaderiet för 90% av 
sockerproduktionen i huvudstaden. Alla små tra
ditionella företag utom två, Hornsbergs socker
bruk (Fa C. Pettersson &c son) på Kungsholmen 
och det Waehrenquistska bruket, var nedlagda.

Alla sockerföretag i Stockholm var raffinaderi
er, men 1869 byggdes ett betsockerbruk vid Ine
dal på Kungsholmen. Satsningen misslyckades 
dock i brist på betor och efter att ha tvingats 
övergå till raffinering under det sista året lades 
fabriken ned 1872.

När det anrika Loheska bruket tvingades till 
nedläggning 1896 förblev Tanto det enda kvar
stående sockerföretaget i Stockholm. Med dess 
avveckling 1956 och senare rivningen av anlägg
ningen, försvann en flerhundraårig tradition från 
huvudstaden.
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Br andelska bruket grundades på 
1740-talet men ßyttades, troligen 
under 1780-talet, till Blasiebolmen. 
Bilden från 1903 visar den första an
läggningens byggnader på Öster
malm, vilka användes bl. a. som ka
sern och sjukhus, innan de revs sam
ma år. (Stockholms Stadsmuseum.)

Många sockerbruk blev enbart verksamma un
der korta perioder men ersattes efter hand med 
nya företag. På grund av företagens ofta ringa 
omfattning och begränsade verksamhetstid finns 
stora svårigheter att rekonstruera en bild av sock
erindustrin i Stockholm. Lika svårt är det att 
kartlägga och lokalisera många av de små raffi
naderierna. Huvudkällan beträffande äldre sock
erbruk i staden är Arne Munthes studier, dock är 
uppgifterna ofta knapphändiga och inte sällan 
osäkra angående lokalisering, verksamhetsperiod 
och ägarförhållanden.

Bruken
Det först kända privilegiet för sockerfabrikation 
utfärdades 1647 av drottning Kristina. Det er
hölls av holländarna Vilhelm Wassenberg och 
Abraham van Eijck för anläggandet av ett raffi
naderi i Stockholm. Privilegiebrevet gällde i sex 
år och förlängdes sedan för tio år. Samtidigt be
viljades, av Stockholms Byggningskollegium, in
köp av en tomt vid vattnet på Munklägret 
(Kungsholmen). Tomten sträckte sig mellan 
Hantverkaregatan och Mälaren. Först 1649 finns 
uppgifter som tyder på att verksamheten kommit 
i gång. Enligt Sjöbergs studie förefaller det dock 
som om bruket blivit uppfört på Södermalm, nä
ra Södermalmstorg där både van Eijck och Was
senberg var mantalsskrivna, istället för på Kungs
holmen. Tomten på Kungsholmen bebyggdes tyd
ligen enbart med en anspråkslös gård som såldes 
1657. Med all sannolikhet etablerades från bör
jan sockertillverkningen i lokaler på Södermalm 
som senare blev känd som Sockerkompaniets och 
Loheska brukets verksamhet.

När van Eijks och Wassenbergs privilegium 
förföll i juni 1663 hade ett nytt privilegiebrev re

dan utfärdas till Gillis Simon. Mycket tyder på 
att delägarna i båda rörelserna, samma år bildade 
ett gemensamt företag med sexton delägare kallat 
»Sockerkompaniet» som därefter drevs med Si
mons privilegium som gällde i tio år.

Kompaniets raffinaderi uppges 1669 vara in
rymt i lokaler på Södermalm i en för ändamålet 
särskild uppförd byggnad. 1679 anges kompaniet 
äga en strandtomt i kvarteret Mälaren. Tomten, 
som gränsade i öster till det s.k. De la Gardieska 
huset, låg mellan Bastugatan (nuvarande Bränn
kyrkagatan) och Riddarfjärden. Företaget, som 
var verksamt till slutet av 1800-talet, blev senare 
känt under namnet Loheska bruket.

För raffinering medgavs dock näringsfrihet re
dan 1689 men inte förrän på 1730-talet startades 
ett nytt bruk på initiativ av bröderna Sahlgren.

Vid västra Slussen omnämns under 1700-talet 
ett mindre sockerbruk kombinerat med brygg-, 
bränn- och mältverk. Som ägare anges en Birger 
Fougel.

Brandelska sockerbruket var först lokaliserat 
till Östermalm, i hörnet av Nybrogatan och Ös
termalmsgatan. Bruket grundades på 1740-talet 
av Kommersrådet Egerström. Dennes måg Fre
drik Brandel flyttade, troligen under 1780-talet, 
sockertillverkningen till Blasieholmen. Byggna
derna såldes till Kronan och användes därefter 
som magasin och som kasern. Från och med 
1834 omvandlades anläggningen till sjukhus. 
Byggnaderna på Östermalm revs 1903.

Bland ägarna av det nya bruket på Blasiehol
men fanns på 1700-talet Johan och Fabien Lö
wen och på 1800-talet J. E. Dubost som blev del
ägare i Tantobruket 1855. Företaget drevs under 
namnet Zeibold & Co. Bruket blev nedlagt efter 
firmans konkurs 1857.

Hornsbergska bruket var lokaliserat till Kungs-
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Hornsbergs sockerbruk på Kungsholmen 1883, strax före dess nedläggning. Bruket tillhörde en kategori traditionel
la fabriker med hantverksmässiga metoder och saknade de nya moderna ångprocesserna. Till höger syns själva fa
briksbyggnaden med skorsten, till höger om denna står troligen ett magasin. Till vänster på bilden ses anläggningens 
bostadshus. En idyllisk och beskrivande bild av de förindustriella fabrikerna. (Oljemålning av C.A. Fabigren. Tek
niska Museet.)

holmen och grundades troligtvis under 1700-ta- 
let. Företaget blev under 1800-talet också känt 
som firman Petterson & son. Raffinaderiet behöll 
sina hantverksmässiga metoder genom åren och 
blev det enda traditionella företag som överlevde 
krisen på 1860-talet. Bruket nedlades 1884 och 
därefter omvandlades anläggningen till en stär
kelsefabrik som 1896 köptes av AB Stockholms 
Spritfabrik.

På 1740-talet anlades även ett bruk i kvarteret 
Midas i Gamla Stan, vid Tyska Brinken mellan 
Lilla Nygatan 16 och Mälartorget. Grundarna 
var Leonhard Almacker, Jean och Frans Bedoire 
samt Welan Grubb. Fabriksbyggnaden var upp
förd enligt packhusprincipen i sex våningar under 
säteritak. Tre av våningarna ingick i vinden. Bru
ket drevs till mitten av 1800-talet då det slogs ut 
av konkurrensen. På 1860-talet påbyggdes huset 
vid Lilla Nygatan och inreddes till hyreslägenhe
ter. Byggnaden revs 1902.

På Norrmalm, vid Fredsgatan, grundades ett 
raffinaderi på 1740-talet i ett befintligt hus upp

fört på 1670-talet. Bruket hade 41 anställda 
1748.

I kvarteret Flygaren på Södermalm, vid Horns
gatan 33, anlades 1778 ytterligare ett bruk. Efter 
förvärv av flera avgränsade tomter expanderades 
verksamheten. I samband med detta utfördes rit
ningen till en ny byggnad 1781 av murmästare J. 
W. Elies. Bruket som under en period ägdes av 
Peter Gödeke, såldes till sonen 1812 som i sin tur 
sålde företaget 1819 till J. L. Du Reés. Kort där
efter, 1823, försattes rörelsen i konkurs. Verk
samheten återuppstod dock på nytt, 1850 syssel
satte bruket som då ägdes av W. A. Freundt 22 
anställda. Freundt lämnade företaget för att bli 
delägare i Tantobruket och den sista ägaren Al
brecht Wallis gick i konkurs 1857.

Åhrbergska bruket låg på Södermalm, vid 
Hornsgatan 36 och Adolf Fredriks torg. Ett 
»sockerbrukshus» omnämns på platsen redan 
1783. På 1850-talet var företaget, som ägdes av 
G. F. Åhrberg, Stockholms största sockerbruk 
med 24 anställda. Anläggningen blev troligen ned-
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Ritningar från 1741 över sockerbru
ket i kvarteret Midas. Bottenvåning
en rymde kokrum, torkkamrar och 
magasin och de övre våningarna 
torkrum. I norra delen av byggna
den mot Lilla Nygatan fanns bostä
der. Vinden har flera våningar och 
säteritak, ett drag som finns i många 
byggnader från samma period. 
Byggnaden präglas av packhusets 
struktur som gavelhus, men är 
iklädd en återhållsam rokokoarki
tektur. (Ritningar i Stockholms 
byggnadsnämnds arkiv.)

Bilden visar en del av bakgården vid 
Malmskillnadsgatan 19 på 1950-ta- 
let. Flera av byggnaderna har för
modligen utgjort delar av den sock
eranläggning som drevs där från slu
tet av 1700-talet till 1857. (Stock
holms Stadsmuseum.)

lagd kring 1855 i samband med etableringen av 
Tanto bruket, i vilket Åhrberg blev delägare. Tanto 
övertog under några år brukets salubod och ma
gasin på Södermalm. Anläggningen revs 1862.

Vid Malmskillnadsgatan 19, nära Brunkebergs- 
torg, låg också ett bruk. Anläggningen omnämns i 
samband med en brand 1806. Företaget ägdes 
från 1821 av C. L. H. Schwieler och övertogs där
efter av en av sönerna, F. S. H. Schwieler, verk
samheten drevs under firmanamnet Schwieler &c

Co. Den andra sonen, C. A. H. Schwieler, var un
der en period delägare i Tantobruket. Under bru
kets sista verksamhetsperiod ägdes företaget av 
Thomas Aspelin från 1836 och fram till 1853 då 
verksamheten nedlades.

P. A. Waehrenquist försökte 1869, trots de nya 
moderna processteknikerna inom sockerindus
trin, att starta ett traditionellt raffinaderi. Det är 
oklart var företaget var lokaliserat men verksam
heten blev nedlagd före 1875.
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Det Jacobssonska sockerbruket, även kallat »Palace», efter branden 1792. Ritningen avslöjar en för sin tid betydan
de industribyggnad. (Ur Bodman & Reuterskiöld.)

De första raffinaderierna 
i Göteborg
Det första privilegiebrevet för sockerraffinering i 
Göteborg utfärdades 1729. Göteborg har tillsam
mans med Stockholm, historiskt sett, varit det 
äldsta och starkaste fästet under sockerindustrins 
tillkomstperiod. Förklaringen ligger i stadens 
strategiska hamnläge samt etablerade kommers 
med länder som var producenter av rörsocker.

Dessa förutsättningar gynnade ännu mera sta
dens sockernäring när konflikten mellan England 
och Frankrike, strax efter 1800, medförde att en 
stor del av kolonialhandeln transiterade genom 
hamnen. Rörsocker återexporterades tillsammans 
med raffinerat socker samt sirap till länder som 
Ryssland, Danmark, Norge och Östersjöländer
na. Sockerförädling (raffinering) blev därför Gö
teborgs ledande näringsgren från mitten av 1740- 
talet fram till mitten av 1870-talet.

Förutom det Sahlgrenska bruket, även kallat 
Gamlestaden, fanns under skilda perioder ytterli
gare fem andra sockerbruk i Göteborgsområdet. 
(Det Carnegiska bruket, som startade 1810, be
skrivs för sig.)

Gamlestaden, Sahlgrenska bruket 
1729-1835
Den äldsta fabriken, Sahlgrenska sockerbruket, 
anlades av bröderna Jacob och Niclas Sahlgren 
redan 1729. Dessa erhöll ett privilegium som gav 
dem monopol på sockertillverkning i staden och 
dess närhet inom 30 mils avstånd under 25 år. 
Fabriksbyggnaden med fem våningar av sten och 
tre vindsvåningar av trä uppfördes intill Säveån i 
Gamlestaden. Bruket var under flera ägare verk
samt fram till 1835, därefter förvandlades an
läggningen under en period till spinneri.

Palace, Jacobssonska bruket 1750-1841
Redan 1750 lyckade köpmannen Niclas Jacobs
son erhålla tillstånd för ett nytt sockerraffinaderi. 
Den nya fabriken lokaliserades till en tomt vid 
Stora Hamnkanalen strax nedanför den dåvaran
de Slusskvarnen, d.v.s. på nuvarande Palace Ho
tels plats. Bruket var verksamt, med flera drift
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uppehåll, mellan 1750 och 1841. Den första 
verksamhetsperioden avslutades 1792 då fabri
ken eldhärjades. Byggnaderna renoverades och 
fabrikationen återupptogs 1808 då Lisebergsbru- 
ket, också drabbat av brand, flyttade sin nya 
verksamhet till fastigheten. År 1817 tvingades 
bruket åter till uppehåll men 1830 kop driften i 
gång på nytt fram till nedläggningen 1841.

Liseberg 1773-1807
Bruket på Lisebergs ägor vid Mölndalsån grunda
des 1773 och drevs av firman J. Wetterling 8c Co 
fram till 1807, då det brann. Rörelsen flyttades 
till Palacetomten där verksamheten återupptogs 
året därpå i renoverade byggnader.

Katrinedal 1806-1848
Katrinedal vid Mölndalsån var i drift från 1806 
fram till branden 1848. Raffinaderiet som var in
rymt i nyuppförda lokaler drevs under hela perio
den av samma ägare, L. E. Magnus 8c Ass.

Idogheten 1808-1848
Raffinaderiet Idogheten inrättades 1808 i ny
byggda lokaler vid Vallgatan av M. Stiaehl samti
digt som arbeten med bruket vid Klippan, blivan
de Carnegie, påbörjades. Företaget var verksamt 
under flera ägare fram till 1848.

Mölndal 1849-1879
Raffinaderiet i Mölndal som tillkom 1849 ägdes 
av D. O. Francke men företaget drabbades av 
konkurs 1879.

De första sockerbruken 
i Malmö

Under 1600- och 1700-talen anskaffades huvud
delen av sockret som konsumerades i Malmö från 
Holland samt från de tyska Östersjöstäderna.

Under 1770-talet förenades flera handelsmän i 
Malmö för att grunda ett raffinaderi i staden. 
Dessa, under firman Falkman 8c Suell, erhöll den 
16 maj 1774 privilegium på att »anlägga med ac- 
tier ett Socker Raffinaderie». Samtidigt erhöll 
också en enskild person, handelsmannen Pehr 
Schultin, ett liknande privilegium. Malmös första 
sockerföretag uppstod samtidigt och skulle märk
ligt nog komma att anläggas i närheten av varan
dra.

Den 13 juni 1775 inköpte Schultin en fastighet 
i kvarteret Svanen och lät, under åren 1775-76, 
bygga om byggnaderna till ett sockerbruk som 
kom att uppkallas efter kvarterets namn.

Den 29 januari 1776 förvärvade Sockerbruks- 
aktiebolaget Patrioten en fastighet belägen i hör
net av Adelgatan och Göran Olsgatan i samma 
kvarter, Svanen. Malmö hade nu fått två socker
företag.

Fastigheten som Bolaget Patrioten hade förvär
vat från handelsmannen Carl Lohman byggdes 
om till raffinaderi under ledning av en tysk sock
ermästare. Mellan 1776 och 1777 anskaffades 
»byggnadsvirke till husets iståndsättande» och 
»koppar till pannorna». Verksamheten startades 
1777 och under 1778 kunde bruket Patrioten re
dovisa sin första produktion av förädlat socker, 
99 828 skålpund. Brukets arbetsstyrka under för
sta året var blygsam; en sockermästare, två gesäl
ler och två arbetskarlar.

Båda bruken, Patrioten och Svanen, utveckla
des långsamt parallellt med varandra och utan

Sockerbruket Patrioten i Malmö 
startades 1777 i byggnader som 
byggdes om för ändamålet. Bruket 
avbildas på ett aktiebrev från 1836. 
Avbildningen visar att anläggningen 
delvis består av en packbusbyggnad 
med trappgavlar, troligen från sen 
medeltid, som med stor sannolikhet 
utgör själva fabriken. Med fasaden 
mot gatan står en 1700-talsbyggnad, 
förmodligen använd som bostads
hus, kontor m.m. Bakom portalerna 
skymtar en låg byggnad med skor
sten som troligen tjänade som pann- 
hus eller kokhus. (Ur Syltvan.)
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väsentliga skillnader beträffande produktion eller 
arbetsstyrka.

Efter Schultins död 1781 övertogs Svanens 
drift av hans änka fram till 1792 då hon över
lämnade företaget och fastigheterna till sin son 
och sin svärson. Den 20 januari 1797 genomför
de familjen Schultin ett fastighetsbyte och socker
bruket övertogs av C. M. Nordlindh, handels
man och borgmästare i Malmö. Under hans tid 
gick bruksrörelsen tillbaka och efter endast några 
år sålde Nordlindh Svanen, i februari 1801, till 
det konkurrerande bolaget Patrioten. Därefter 
drevs de sammanslagna företagen under ett nytt 
bolag, Förenade Sockerraffinaderierna Patrioten 
och Svanen, fram till 1826. Företagen ombilda- 
des den 8 maj 1826 till ett nytt bolag, Aktiebolag 
Patrioten och till ett enda bruk. J. D. Ruhe, som 
var majoritetsägare i bolaget, övertog 1832 samt
liga aktier. Efter hans död 1836 bortarrenderade 
hans änka bruket till N. A. Barek som ett år se
nare kunde köpa företaget med tillhörande fas
tigheter.

Antalet anställda, efter sammanslagningen av 
bruken och fram till 1836, hade trots den långva
riga verksamheten inte förändrats märkbart. Un
der de bästa åren hade mellan 13 och 20 personer 
varit sysselsatta vid raffinaderiet, men under slu
tet av verksamhetsperioden återstod endast 5 till 
8 anställda.

Barek, som i inledningsskedet 1836 arrendera
de det gamla raffinaderiet, var intresserad av ut
vecklingen inom den unga betsockerindustrin. 
Sedan en tid pågick provodlingar av sockerbetor 
i Malmö- och Eandskronatrakterna. Han lycka
des engagera flera personer i bildandet av ett nytt 
bolag, Malmö Hvitbets Sockerfabriks Aktiebo
lag, med avsikt att starta betsockertillverkning. 
Det nya bolaget erhöll 1837 tillstånd för föräd
ling av socker från sockerrör såväl som från 
sockerbetor och inköpte de tidigare arrenderade 
lokalerna för att driva verksamheten. Samma år 
förvärvade Barek även ett annat raffinaderi i 
Landskrona.

Efter bolagets övertagande av Patrioten inves
terades stora summor i ombyggnad och anskaff
ning av bl.a. modern apparatur för beredning av 
betsocker. Först under 1838, efter tekniska kom
plikationer, kunde tillverkningen komma i gång.

Investeringar och driftkostnader vid Malmö- 
bruket hade dock blivit för stora i förhållande till 
vinsten och 1842 tvingades företaget till nedlägg
ning av verksamheten. Anläggningen såldes till en 
dansk raffinör, C. A. Hedemann-Gade som även 
han misslyckades med att driva sockerrörelsen vi
dare. Hedemann-Gade byggde därför om den 
gamla sockerfabriken Patrioten till bryggeri och

grundade 1846, Matssonska Bryggeri Aktiebola
get.

En annan sockerfabrik grundades 1842, av C. 
P. Noriin och L. P. Kruse, vid Österbruksgatan 
och Norra Wallgatan, i kvarteret Kronan, snett 
emot det gamla sockerbruket Patrioten. Noriin 
dog 1843 och verksamheten, som aldrig fick nå
gon större omfattning, sysselsatte som mest ett 
tiotal arbetare. Redan 1858 tvingade den dåliga 
konjunkturen företaget till nedläggning.

Långt senare, 1883, startades i Malmö ett min
dre raffinaderi av den danske kemiingenjören Vil- 
hem Jørgensen som också ägde en kemisk fabrik i 
Köpenhamn.

Fabriken installerades i tre mindre arbetsloka
ler vid Grynbogatan 13 A, som förhyrdes från 
brödernas Cloettafabrik varifrån den nödvändiga 
ångkraften också anskaffades. Utrustningen an
skaffades från Danmark och uppsättningen slut
fördes i april 1883.

Malmöfabriken såldes dock redan 1886 till fir
man Westrup & son i Lund som drev det lilla raf
finaderiet vidare med fyra anställda. Lokalerna 
var dock för primitiva för att utveckla verksam
heten. Fabrikationen i Malmö upphörde i januari 
1888 och tillverkningen flyttades till nya lokaler i 
Lund.

Malmöfabriken hade skapat grunden till ett be
tydande sockerföretag, Sockerbolaget Öresund, 
med raffinaderi i Lund och intressen i flera rå
sockerbruk.

Lobeska raffinaderiet 
1661-1896
Sedan 1600-talets mitt och fram till mitten av 
1850-talet drevs i Stockholm en mängd små 
hantverksmässiga sockerföretag för raffinering av 
importerat råsocker. De flesta av dessa raffinade
rier var etablerade på Södermalm. I samband 
med införandet av moderna processer och etable
ringen av industriella anläggningar slogs de flesta 
traditionella bruken ut av konkurrensen. Ett av 
dessa små bruk, det s.k. Loheska bruket, lycka
des länge överleva förvandlingarna i sockerfabri
kationen.

Det första privilegiet för sockerfabrikation i 
Sverige och i Stockholm utfärdades 1647. Det 
första bruket lokaliserades, möjligtvis efter några 
år, till Södermalm. Gillis Simons privilegium 
1661 ledde redan efter några år till en samman
slagning av företagen; Simon startade egentligen 
ingen egen sockerfabrikation men inträdde istäl
let som delägare i van Eijks och Wassenbergs
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Utsikt från Munkbron 1702. Till vänster vid Södermalmstorg, De la Gardies palats med corps de logi och flyglar. 
Mot palatsets högra flygel står en av Loheska sockerbrukets byggnader med sin smala gavel mot sjön och nedanför 
den, sjöboden. Till höger om stenbyggnaden löper Sockerbruksgränden. (Ur Suecia Antiqua et Hodierna.)

gamla rörelse. Det etablerade bruket på Söder
malm drevs därefter under benämningen Socker
kompaniet med hjälp av Simons privilegiebrev. 
En av delägarna i det nya företaget var Henrik 
Lohe. När hans brorson, Johan Lohe, övertog 
ledningen 1692 hade familjen blivit huvudägare i 
företaget.

Enligt en tomtbok från 1679 ägde Sockerkom
paniet en strandtomt i kvarteret Mälaren, mellan 
Bastugatan (numera Brännkyrkagatan) i söder 
och sjön i norr. I öster gränsade tomten till det 
s. k. De la Gardieska huset och i väster till en 
gränd senare kallad Sockerbruksgränd. Enligt en 
karta från 1703 fanns då på tomten tre byggna
der, två stenhus och vid sjön en träbod. Man kan 
anta att boden användes i samband med lossning 
av sockerlast från fartyg och att ett av stenhusen 
rymde själva raffinaderiet och det andra bostäder, 
kontor och magasin.

Till större del förstördes anläggningen i sam
band med en brand 1759. Fastigheten som då äg
des av Arvid Posse såldes 1760 till brukspatronen 
Anthoni Hindrich Gunnich som också förvärvade 
De la Gardieska fastigheten, även den nedbränd.

Gunnich bebyggde tomten på nytt innan han 
återupptog sockertillverkningen.

Ritningar utförda 1759 omfattar ett »socker
hus i fem våningar med kakelugn, kokhus med 
pannor och formar, magasinsutrymmen, vatten
ledning från Mälaren samt ett boningshus som 
uppfördes på delar av den Posseska tomten som 
gränsade till Bastugatan».

Senare, 1795, såldes verksamheten och fastig
heten med sockerprivilegier, inventarier och red
skap till brukspatronen J. H. Wegelin som drev 
sockerrörelsen till 1812 då bruket såldes till Ja
cob Gödecke. Under hans tid byggdes vid Bränn
kyrkagatan ett fyravåningshus ritat av slottsbygg- 
mästaren Petrus Serén. Efter Gödeckes död 1828 
köptes det Loheska bruket 1829 av Carl Björling, 
som drev företaget under firman Björling &c Kaij- 
ser. Under Björlings tid, mellan 1855 och 1857, 
byggdes fabriken om och fick ett ångpannehus 
med moderna ångpannor och utrustning för va
kuumkokning. Företaget kom dock så småning
om på obestånd och 1857 försattes rörelsen i 
konkurs.

Bruket köptes 1859 av W. A Freundt som var
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Bilden visar Loheska bruket på Södermalm, troligen på 1880-talet. Anläggningen som grundades 1663 är represen
tativ för de mindre, halvindustriella sockerbruken som etablerades under 1700-talet och tidigt 1800-tal i staden. 
Bruket som moderniserades och byggdes om på 1860-talet ligger i anslutning till vatten och kaj anläggningar. Till 
vänster står en traditionell magasinsbyggnad i fyra våningar, i förgrunden syns pannhuset med sin ålderdomliga 
skorsten och bakom detta står den höga och breda fabriksbyggnaden med inredd vind. (Tekniska Museet.)

apotekare och en driftig företagare. Freundt hade 
tidigare haft en annan rörelse på Södermalm, vid 
Hornsgatan 33, och var en av grundarna till det 
nya Tantobruket som han lämnade för att överta 
det Loheska bruket.

Under Freundts tid byggdes större delar av fas
tigheten om. Ett bostadshus tillkom 1860 i hör
net mot Södermalmstorg, likaså det stora maskin
huset vid Strandvägen. Fabriken byggdes om och 
hela tillverkningen moderniserades, men Freundt 
dog redan 1863. Hans arvingar bildade 1864 ett 
aktiebolag, Sockerbruks Aktiebolaget i Stock
holm, som övertog fastigheterna och rörelsen.

På 1890-talet omfattade bolagets egendom hela 
kvarteret Mälaren. Vid hörnet av Södermalms
torg fanns ett fyravånings bostadshus, till detta 
hus gränsade det s. k. Gamla Huset från den Pos- 
seska tiden med bottenvåning som inrymde expe
dition, packmagasin och kontorslokaler samt på 
tredje våningen bostäder för tjänstemännen. Bak
om dessa byggnader låg fabrikshuset med an
gränsande pannhus och benkolshus. På östra si
dan fanns sockermagasin, stall, vagnshus och 
portvaktshus.

Tillverkningen vid fabriken omfattade på 
1890-talet toppsocker, bitsocker, strösocker, sock
ermjöl och sirap, sammanlagt en årsproduktion 
av ca 3 000 ton socker. Antalet anställda var ca 
100 personer.

Verksamheten avvecklades 1896. Efter ned
läggningen genomfördes omfattande förändringar 
i bebyggelsen men ett antal av brukets byggnader 
är ännu bevarade.

Raffinaderierna i Norrköping 
1741-1914
Under 1700-talet fanns i Norrköping tre socker
bruk. Gripen som var det äldsta, privilegierades 
1735 och startade sin verksamhet 1741. Ett år se
nare tillkom Planeten och 1743 grundades Patrio
ten.

Planeten och Patrioten låg nära varandra i 
kvarteren Spinnhuset respektive Jungfrun. Patrio
ten som var det minsta och yngsta av de tre bru
ken eldhärjades 1749 och återuppbyggdes aldrig.
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Interiör från Lobeska raffinaderiet 
på 1890-talet, troligtvis med kok- 
pannestationen. Bilden visar en för
åldrad arbetsmiljö där modern tek
nisk utrustning installerats i icke än
damålsenliga lokaler. (Tekniska Mu
seet.)

Kvarteret Spinnhuset på Saltängen 
med sockerbruket Planeten, ett av de 
tre raffinaderier som anlades i Norr
köping under 1700-talet. De två 
vänstra byggnaderna på bilden till
hörde Planeten. Byggnaden längst 
till vänster med brutet tak och spira 
är själva fabriken, byggnaden till hö
ger om den är ett bostadshus. (Akva
rell fr. 1830-talet. Ur Nisser 1976.)

Fabriksbyggnaden till sockerbruket 
Planeten i början på 1900-talet. 
Hörnhuset vid Norra Strömgatan är 
ännu oförändrat. (Ur Norrköpings- 
krönikan del 1.)
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Gripens anläggning 1872 med till vänster sockermästarbostaden, byggd 1741, samtidigt som fabriken. Hela anlägg
ningen uppfördes med herr gårdsarkitektur en som förebild. Fabriksbyggnaden är representativ för den äldre genera
tionen sockerbyggnader där magasinens konstruktionsprincip tillämpades. Drygt 130 år efter uppförandet står an
läggningen i stort oförändrad. Fabriken bar fått en tillbyggnad kopplad till fasaden och framför fabriken uppfördes 
på 1840-talet ett fristående ångpannehus, i samband med övergången till ångdrift. (Ur Sveriges Industriella Etablis
sementer.)

Byggnaderna vid Planeten bestod av en hög 
byggnad med fyra våningar av sten samt två 
vindsvåningar som användes som magasin. På 
samma tomt låg även ett trevånings bostadshus 
under tak av glaserat holländskt tegel. Bruket var 
verksamt, med flera uppehåll, fram till 1856 och 
byggnaderna stod kvar till 1916.

Gripen
Det största av de tre raffinaderierna var Gripen 
som låg i kvarteret Vågskålen vid Gamla Rådhus
gatan och längs med Motalaström. Bruket grun
dades av borgmästare Ekerman och handelsman 
Lindstedt.

Byggnaderna som stod färdiga 1741 uppfördes 
efter ritningar av arkitekt Johan Eberhard Carl- 
berg. Carlberg hade 1728 ritat Kronans Spann
målsmagasin i Stockholm, en byggnadstyp som 
låg till grund för sockerfabrikernas konstruk
tionsprincip. Fabriken var ett femvånings tegel

hus med putsade fasader och tre vindsvåningar 
under valmat tak. Vindsvåningarna var en följd 
av gällande byggnadsordning som egentligen inte 
tillät mer än fem våningar. Invändigt bestod kon
struktionen av ett pelar-balksystem med träpelare 
som bar primära träbjälkar.

Ett magistratintyg från 1740 återger en intres
sant beskrivning av sockerbruket som då var näst
an färdigbyggt. »...Verkhuset av sten var i fem vå
ningar utom vindar. I den 4,5 m höga bottenvå
ningen fanns kyp, fyra inmurade kopparpannor, 
fyllkamrar, torkkamrar och kontor. Under upp
förandet var en brevidliggande gård för bostad åt 
den från Holland införskrivne sockermästaren...». 
Ett år senare, den 19 maj 1741, besöktes Gripen 
av ingen mindre än Linné i samband med hans 
öländska resa. Linné beskriver sockerfabrikatio
nen vid bruket på ett utförligt sätt.

Själva tillverkningen var länge huvudsakligen 
inrymd i bottenvåningen medan de övriga vå
ningarna bl. a. innehöll magasinsutrymmen.
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Intill fabriksbyggnaden fanns sockermästarhu- 
set, ett tvåvånings putsat tegelhus med källare 
och vindsvåning. I sockermästarbostaden inrym
des senare även kontor, flera tjänstebostäder och 
under en period minutförsäljning av socker och 
sirap. Anläggningen kompletterades även med ett 
magasin av sten i flera våningar.

Efter 1850 moderniserades anläggningen, 
bl. a. infördes 1854 ånga i tillverkningsprocessen. 
Ett fristående ångpannehus uppfördes framför fa
briken vid ån, samtidigt tillbyggdes fabriksbygg
naden på ena gaveln.

Fram till 1872 hade fabrikationen utvidgats 
och förbättrats. Utrustningen omfattade nu bl. a. 
tre högtrycksångpannor, tre lågtrycksångpannor, 
en vakuumpanna, sex smältpannor, reningsappa- 
rater och benugnar. Vid denna tidpunkt sysselsat
te fabrikationen ca 80 arbetare.

Det ståtliga valmade taket på fabriksbyggna
den ersattes på 1880-talet av ett nytt och även 
andra ut- och invändiga genomgripande förän
dringar vidtogs.

Fram till 1889 var sockerbruket och socker
mästarbostaden åtskilda. Endast ett mindre trä
hus låg mellan byggnaderna. Ytterligare en om
byggnad genomfördes 1890. Det året förlängdes 
fabriken ett tiotal meter och sammanbyggdes 
med det f. d. bostadshuset.

Raffinaderiet grundades av rådman Lindstedt. 
Under 1800-talet ägdes bruket av J. von Leesen. 
Anläggningen såldes 1865, därefter bildades ett 
aktiebolag, Aktiebolaget Gripen, i vilket Carnegie- 
bolaget från Göteborg blev delägare.

Gripen övergick 1907 till det nygrundade Sven
ska Sockerfabriksaktiebolag. Bolagets första stora 
rationalisering på 1910-talet drabbade den förål
drade anläggningen som blev nedlagd 1913. Efter 
en ombyggnad 1923 användes huset för bostads
ändamål fram till dess rivning 1974. Sockermäs
tarbostaden är däremot ännu bevarad.

Sockerbruken i Landskrona 
1757 (1851)-1960 I

I Landskrona fanns sedan 1757 ett mindre raffi
naderi anlagt av Johan Mildahn som erhållit pri
vilegium samma år. Sockerbruket låg på tomt nr 
5 i kvarteret »Kung Carls Varf» och bestod av 
»ett grundmurat stenhus» med fem våningar och 
två vindsvåningar samt ett sockermagasin i två 
våningar på gården. Den hantverksmässiga rörel
sen sysselsatte mästare, två gesäller och fem arbe
tare. Efter Mildahns död övertogs det lilla bruket 
av hans svärson Eric Gjörloff som drev företaget

fram till 1836. Rörelsen förvandlades till aktiebo
lag i början på 1800-talet.

Greve N. A. Barek som 1837 övertog sockerfa
briken i Malmö förvärvade året innan, tillsam
mans med baron A. B. Cederström, även Mil- 
dahnska raffinaderiet i Landskrona. Målet var att 
delvis förvandla fabrikerna till betbruk och sam
tidigt fortsätta raffinering av rörsocker.

Ett bolag bildades, Landskrona Hvitbets Sock
erfabrik, och raffinaderiet i Landskrona byggdes 
om och utrustades med ny apparatur, bl. a instal
lerades en ångmaskin. Resultatet vid båda fabri
kerna blev dock dåligt och kostnaderna för stora. 
Barek tvingades därför redan 1842 frånträda bå
da bruken.

Cederström, som var delägare och bedrev be- 
todling på Säbyholms gods, tvingades överta 
Landskronafabriken. Tillverkningen inriktades 
nu åter på förädling av rörsocker, men tunga in
vesteringar och tekniska problem ledde till att 
Cederström försattes i konkurs 1848.

Företaget övertogs av den största fordringsäga
ren, firman Mattson och Braune i Göteborg. De 
nya ägarna genomförde en fullständig om- och 
tillbyggnad av fabriken och ny utrustning inköp
tes från England. Sammanlagt investerade firman 
600 000 rdr i den nya fabriken.

Tillsammans med Henrik Kockum i Malmö 
bildades 1851 en ny firma, H. J. Mattsson öc 
C:o, som skulle driva rörelsen vid Landskrona- 
bruket. Den nya anläggningen stod färdig i okto
ber 1851 och som chef för det nya företaget till
sattes Justus Tranchell som skulle bli en av sock
erindustrins förgrundsfigurer.

Tidigare misslyckanden med betsockerfram
ställning ledde dock tankarna till en helt ny typ 
av betsockerfabrik, i större skala och kopplad till 
egna odlingar av sockerbetor. Ett sådant företag 
krävde stora investeringar. Kockum tog därför in
itiativ till ett nytt bolag och 1853 bildades Skån
ska Sockerfabriksaktiebolaget, med flera stora 
godsägare som delägare. Bolaget övertog Lands- 
kronaanläggningen med raffinaderiet, inköpte 
grannfastigheter, bl. a. det Wrangelska huset för 
utvidgning av anläggningen, byggde en ny rå
sockerfabrik och förvärvade godset Säbyholm för 
att driva jordbruk med inriktning på sockerbets
odling. Trots investeringarna och den nya struk
turen, följde flera år med stora svårigheter för fa
brikerna och jordbruket vid Säbyholm. Inte för
rän 1858 var fabrikationen under kontroll och 
resultatet tillfredsställande.

Under de följande åren inköptes eller arrende
rades nya gårdar för att ytterligare öka produk
tionen av betor. Med tillkomsten av Södra stam
banan 1865 blev det möjligt att frakta betor från
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Efter branden 1875 vid det kombinerade bruket i Landskrona återuppfördes endast ett raffinaderi som stod färdigt 
1877. Anläggningen var uppförd i två kvarter och låg i anslutning till hamnen. Raffinaderiet byggdes i kvarteret 
Kung Karls Varv, i hörnet av Kungsgatan-Drottninggatan. Bilden från 1883 visar raffinaderiet till höger och ett äl
dre magasin till vänster. Försök har gjorts att ge fabriksbyggnaden en stadsmässig karaktär. Sockeln är rusticerad, 
byggnadens hörnläge understryks genom ett mindre torn som bär flaggstång, takfoten är utsmyckad med tandsnitt 
och den monotona fasaden delas upp av diskreta risaliter. (Foto A. Hagman. Tekniska Museet.)

Bruksbebyggelsen i kvarteret Kung 
Karls Varv. Bilden visar hörnet mot 
Kungsgatan och Norra Långgatan. I 
bakgrunden till höger syns raffinade
ribyggnaden från 1877. (SSA.)
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SITUATIONSPLAN ÖVER LANDSKRONA SOCKERRAFFINADERI

KV KUNG KARLS VARV

Situationsplan över raffinaderian
läggningen i Landskrona 1919. Bru
ket är i princip uppfört i tre kvarter 
som skiljs åt genom gator. Maga
sinsbyggnaderna är samlade inom 
kv. Gamla Bryggan i anslutning till 
hamnbassängen. Raffinaderibyggna
derna trängs mellan Kungsgatan och 
Norra Kyrkogränden i kvarteret 
Kung Karls Varv, medan pannhuset 
utgör del av den tredje byggnads- 
grupperingen på yttre delen av kvar
teret mot Storgatan. Raffinaderi och 
magasin är förbundna genom en via
dukt över Kungsgatan. Vid kajen 
finns två lossningstorn som är kopp
lade till magasinsbyggnaderna med 
viadukter. (SSA, renritn. A. Hilde
brand.)

Malmö-, Lund- och Örtoftatrakten till Landskro- 
nafabriken. Följden blev att produktionen vid 
betbruket ökade och fabriken utvidgades.

I slutet av oktober 1875 drabbades dock det 
framgångsrika företaget av ett hårt bakslag. Båda 
fabrikerna eldhärjades och förstördes helt. För
säkringsbeloppen täckte inte kostnaderna för 
återuppbyggnaden av två nya fabriker, dessutom 
motsatte sig Landskrona hälsovårdsnämnd upp
förandet av ett nytt betbruk i staden. Efter bran
den återuppbyggdes därför enbart raffinaderiet 
vilket stod färdigt i slutet av 1877.

Den nya fabriken var byggd för tre gånger 
större raffineringskapacitet än den första anlägg
ningen och blev då det största raffinaderiet i lan
det.

Efter några framgångsrika år beslöt bolaget 
1883 att uppföra ett nytt betsockerbruk på egen
domen vid Säbyholm. På detta sätt säkrades raffi
naderiets råsockerbehov.

Sockerbruket i Landskrona låg på samma plats 
sedan 1700-talets mitt. Anläggningen var upp
förd i kvarteren Gamla Bryggan och Kung Karls 
Varv. Bolaget förvärvade vid olika tillfällen fastig
heter, med befintliga äldre hus, som låg inom och 
i anslutning till företagets ägor.

Kvarteret Kung Karls Varv (Kungsgatan, Norra 
Långgatan, Storgatan, Norra Kyrkogränden) do
minerades tidigt av sockerbrukets bebyggelse och 
mot 1800-talets slut hade sockerbolaget förvärvat 
samtliga fastigheter. Befintliga äldre hus som för
värvats samtidigt som tomterna ersattes etappvis 
med industribyggnader.

I kvarteret Gamla Bryggan (Selma Lagerlöfs 
väg, Parkgatan, Kungsgatan, Drottninggatan) på 
hörntomten mot havet, uppfördes 1890-94 di

rektör Carl Tranchells palatsliknande privata 
bostad i nyrenässansstil. Huset ritades av profes
sor M. Isaeus som var arkitekt till spritfabriken, 
senare sockerbruket, i Karlshamn.

I samma kvarter, längs Selma Lagerlöfs väg 
uppfördes i etapper olika fabriksbyggnader. Den 
äldsta byggdes på 1890-talet men bebyggelsen 
kompletterades på 1930-talet med flera byggna
der ritade av F. Ekelund. I kvarteret bibehölls en 
befintlig handelsgård med flera byggnader från 
1760-talet.

Det moderna bruket i Landskrona bestod av 
flera byggnadskomplex åtskilda genom Lands
kronas stadsgator. På ena sidan fanns malteri och 
magasinslokaler, i mitten själva fabriken och på 
andra sidan ångpannehuset.

Anläggningen förbättrades kontinuerligt ge
nom bl. a. om- och tillbyggnader. En fullständig 
övergång till eldrift av hela fabriken, som utrusta
des med egen kraftcentral, genomfördes 1912. Ett 
nytt magasin i armerad betong förenat med fabri
ken genom en viadukt över Kungsgatan, byggdes 
1917 med AB Armerad Betong som entreprenör. 
På 1930-talet uppfördes flera nya tekniska bygg
nader, bl.a. viadukt och magasin, ritade av F. 
Ekelund med J. Pettersson som byggmästare och 
Skånska Cementgjuteriet som entreprenör. Med 
samme arkitekt genomfördes också under perio
den lossningstorn vid hamnen, silobyggnad, om
byggnad av disponentbostad samt om- och till
byggnad av administrationsbyggnad.

Efter nedläggningen av raffinaderiet 1960 revs 
under de följande åren merparten av 1800-talsbe- 
byggelsen. Gamla sockermagasinet, i sydöstra 
hörnet av kv. Gamla Bryggan, revs på 1970-talet 
för att lämna plats åt det nya stadshuset.
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Karta från 1823 över det Lorentska 
bruket, blivande Carnegie. Socker
raffinaderiet stod färdigt 1810 och 
porterbryggeriet tillkom 1817. Det 
obebyggda området i mitten består 
av klippan på vilken den gamla Elfs
borgs fästning var byggd. Sockerbru
kets anläggning utgörs av byggna
derna på vänstra sidan av kartan, 
medan porterbryggeriet består av 
byggnadsgrupperingen i övre högra 
delen av bilden. (Karta av H. Hall- 
bergers. Ur Bodman.)

Carnegieska bruket i Göteborg 
1810-1957
Vid Älvsborgs fästningsruin ligger Klippan, ett av 
Göteborgs äldsta industriområden. Under 1700- 
talet fanns där ett gjuteri och ett glasbruk. År 
1808 förvärvade Abraham Robert Lorent d.y. 
dessa byggnader och ytterligare tomtmark vid 
Klippan, i avsikt att uppföra ett sockerbruk för 
raffinering av importerat kolonialråsocker. Läget 
var strategiskt väl valt invid Göta älvs mynning, 
där fanns »Klippans» tullstation och där låg an
karplatsen för de större skeppen.

Lorents planer mötte stora svårigheter i byg
gandet. Den dåliga marken krävde besvärliga ar
beten med dränering, fyllning, paining m.m. för 
att bära de stora och tunga byggnaderna. Endast 
ett par av det gamla glasbrukets byggnader åter
användes i den nya anläggningen. Med undantag 
av två hus, uppfördes alla byggnader av tegel 
samt sten som delvis togs från den gamla borgen.

Raffinaderibyggnaden stod färdig 1810 och nå
gra år senare, 1817, uppfördes även bryggeriet, 
det första porterbruket i landet, i en annan del av 
området.

Byggnaderna som var uppförda på ömse sidor 
om Älvsborgs borg fick för sin tid ansenliga mått. 
Raffinaderiet hade nio våningar och bryggeriet 
fyra. Dessutom fanns magasinsbyggnader och oli
ka fristående verkstäder; smedja, kopparslageri, 
tunnbinderi och snickarverkstad m. fl. samt flera 
bostadshus.

Lorent var tysk men bruket byggdes efter eng
elska förebilder och med hjälp av en engelsk 
byggmästare. Bruket blev också föregångare be

träffande införandet av ny teknik. En av de första 
ångmaskinerna i landet installerades där 1810 
och raffinaderiet var först med att införa benkol- 
steknik för rening av socker.

Lorent fick dock ekonomiska svårigheter och 
efter hans död 1833 försattes företaget i konkurs 
och anläggningen erbjöds till försäljning. Tre år 
senare förvärvades fastigheterna med sockerbruk 
och bryggeri av David Carnegie, en skotte som 
skulle driva verksamheten under firman D. Car
negie &C C:o grosshandelsfirma.

Sockerbruket som var den viktigaste grenen i 
företaget, moderniserades och anpassades bl. a. 
till en ny metod för vakuumkokning för vilken 
Carnegie skaffade sig ensamrätt under tio år. Fa
briken tillbyggdes åt gavlarna, maskinhus och 
pannhus utvidgades, dessutom tillkom ett s. k. 
»svärteri» för filtrering av sockret samt malthus 
och flera magasin.

I början av 1840-talet hade Carnegiebruket 
utvecklats till det främsta i landet både i fråga om 
sockerutvinning och produktion med närmare 
30% av Sveriges sockertillverkning. Bruksanlägg
ningen var också Göteborgs största arbetsplats 
med sammanlagt omkring 400 arbetare.

I patriarkalisk ordning uppfördes också bostä
der för olika kategorier av personal och deras fa
miljer i anslutning till fabriksbyggnaderna. Utö
ver disponentbostad och tjänstemannabostäder 
byggdes i en första etapp nio tvåvåningshus med 
sammanlagt 82 arbetarbostäder med tillhörande 
gemensamma tvätt- och bakstugor. Bolaget utar
renderade även tomter till arbetarna för uppfö
rande av egnahem. För ändamålet kunde de an
ställda också erhålla fördelaktiga lån och på detta 
sätt kunde 124 hus uppföras på Majorna. Till
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Reklametikett till toppsocker från 
Carnegie med en avbildning av 
sockerbruket kring mitten av 
1800-talet. Bilden visar raffinaderi
byggnaden och ångpannehuset. 
Framför anläggningen finns bryg
gor tned lastande skepp och på den 
ännu obebyggda klippan ett sjö
märke. (Ur Ekman.)

Bruket år 1870. Bilden visar tydligt platsens egenskaper med dess strategiska läge för sjöfrakt vid Göta älvs myn
ning. Bakom raffinaderibyggnaden i förgrunden syns bergknallen på vilken den gamla fästningen var uppförd, och 
runt om brukets övriga byggnader. Raffinaderibyggnaden med sina åtta våningar har redan blivit förlängd med fyra 
fönsteraxlar, mot gaveln står en hissbyggnad i fem våningar som tillkom 1854. De lägre byggnaderna framför raffi
naderiet och kring skorstenen är ångpannehus, ångmaskinsbyggnad och verkstäder från olika perioder. Till vänster 
ligger flera tjänstemannabostäder. I bakgrunden och kring brukets kapell, som tillkom 1857, grupperar sig huvud
sakligen bryggeriets byggnader. (Ur Sveriges Industriella Etablissementer.)

180



Bilden visar norra sidan av toppcentrifugstationen, 
uppförd 1901 på bergknallen. I byggnadens bottenvå
ning utfördes »utfy Ilningen» och »rörningen», i andra 
våningen stod centrifugerna, den tredje våningen an
vändes till »däckning» och i fjärde våningen utfördes 
svarvning, torkning, paketering samt vakuumkokning. 
Från översta våningen förde ett transportband socker
topparna till en magasinsbyggnad nedanför. Byggna
den ritades av Hans Edlund som gav den en passande 
karaktär av medeltida borg, förstärkt genom det domi
nerande läget och platsens historiska bakgrund. (Ur 
Bodman.)

bruksanläggningen hörde även S:ta Birgittas ka
pell, byggt 1856-58 efter ritningar av A. W. 
Edelswärd. Några år senare uppfördes dessutom 
en skolbyggnad för arbetarnas barn. På området 
inrättades 1872 en brukshandel i företagets regi.

Under 1880-talet uppförde bruket en ny typ av 
arbetarbostäder. Dessa tvåvåningshus var byggda 
kring ett närliggande kvarter i Maj orna. Alla lä
genheter bestod av ett eller två rum och kök, till
sammans rymde husen 200 lägenheter.

Från att ha varit inriktat på import av rörsock
er övergick raffinaderiet fr.o.m. 1880-talet, steg
vis till svenskt råsocker. För att bl. a. säkra nöd
vändiga leveranser till raffinaderiet blev Carnegie- 
företaget delägare i flera skånska betbruk; Hökö- 
pinge, Trelleborg, Hasslarp, Staffanstorp, Jord- 
berga. Efter 1895 blev raffinaderiets produktion 
nästan helt baserad på skånskt betsocker.

Under 1880-talet inleds en teknisk modernise
ring av fabriken i samband med övergång till be- 
tråsocker och på 1890-talet införs en ny teknik 
med centrifugering för toppsocker. För ändamålet 
byggs 1901, på berget, en toppcentrifugstation 
med en inre pelar-balkkonstruktion och en om

sorgsfullt utsmyckad fasad av tegel och granit. 
Byggnaden som ritades av arkitekt Hans Edlund 
fick en symbolisk gestaltning och utformades 
med inspiration från medeltida borgar.

Huvuddelen av frakten utfördes länge med båt, 
bruket låg strategiskt i direkt anslutning till 
vatten och lastbryggor. Företaget hade också ma
gasin i staden för inhemsk distribution. För att 
underlätta dessa transporter anlades redan 1858 
en hästspårväg inom bruket och därefter 1909 ett 
elektrifierat spårvägsnät, förbundet med stadens 
spårväg. När villkoren för distribution och trans
port förändrades anslöts bruket 1934 till det all
männa järnvägsnätet.

Vid sammanslagningen av den svenska socker
industrin 1907 anslöt sig Carnegieföretaget till 
Svenska Sockerfabriksaktiebolag. I samband med 
uppgörelsen skildes bryggeriverksamheten samt 
fastigheterna från sockerverksamheten.

Under 1930-talet övergick man till framställ
ning av konsumtionssirap efter moderna princi
per och fr.o.m. 1939 svarade Carnegiebruket för 
hela den svenska sirapsproduktionen.

Sockerverksamheten nedlades 1957 och bryg
geriet 1975. Fokalerna byggdes om för mindre 
verksamheter och toppsockerstationen förvandla
des till kollektivverkstad för konstnärer.

Sockerbruket i Kalmar 
1814-1872
Redan 1814 grundades ett sockerbruk i Kalmar. 
Privilegiet för verksamheten erhölls av fru Anna 
Foenander i kompanjonskap med överste C. H. 
Anckarsvärd. Som den förste sockermästaren an
ställdes en E. D. Schaffen

Bruket förlädes till Kronans forna tyggård i 
kvarteret Kakelmakaren, på Kvarnholmen, i hör
net av Södra Fånggatan och Fandshövdingega- 
tan. De befintliga byggnaderna var huvudsakligen 
från 1700-talet men ombyggda efter branden från 
1800. Anläggningen omfattade troligen också, ut
över själva f. d. tyggmagasinet, flera andra min
dre byggnader inom kvarteret. Det f. d. tygmaga
sinet bestod vid övertagandet av ett för perioden 
ganska typiskt hus i fyra våningar med ytterligare 
två vindsvåningar under brutet tak. Byggnadens 
gavlar hade fem fönsteraxlar. Anläggningen på
minde mera om de små traditionella stadsraffina- 
derierna än om den nya typen av storskalig fabrik 
som »Carnegie», grundad några år tidigare. På 
1820-talet hade fabriken endast fem till sex arbe
tare.

Raffinaderiets produktion bestod enligt en an-
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Den före detta sockerfabriken i Kal
mar fick sitt nuvarande utseende 
1918, i samband med en ombyggnad 
som ritades av arkitekten J. Fred Ol
son. (Kalmar Läns Museum.)

nons från 1820 av »Fin Hamburger raffinad», 
»melis» d.v.s. strösocker och »brun sirup». Års
produktionen anges 1828 till 69 000 skålpund 
toppsocker och 8 000 skålpund sirap. Konkurren
sen från andra bruk medförde dock svårigheter 
för verksamheten och redan vid slutet på 1830-ta- 
let var produktionen vikande. Upphävandet av 
importförbudet på socker på 1840-talet, försvåra
de ytterligare företagets ställning. Tillverknings
värdet hade 1847, på ca tjugo år, sjunkit med 
hälften och vid bruket arbetade nu endast fyra 
anställda. På 1850-talet skedde dock en uppgång 
och antalet anställda ökade till ett tiotal personer.

Efter A. Foenanders död 1820 och flera ägar
byten såldes bruket 1852 till stockholmsfirman 
Schön &c Co som i sin tur, 1860, överlät företaget 
till P. G. Nylén. Som disponent tillträdde då so
nen J. Th. Nylén som hade studerat sockerindus
trin utomlands. Under hans ledning modernisera
des bruket. Ångmaskiner och ångteknik installe
rades, samtidigt som fabriken ombyggdes till rå
sockerbruk för bearbetning av vitbetor. Nylén an
nonserade 1863 att bruket köpte upp sockerbe
tor, utdelade frö och gav rådgivning i betodling. I 
propagandan för sockerbetsodlingar deltog också 
Hushållningssällskapet.

Trots ansträngningarna förblev resultatet och 
produktionen katastrofala. Under perioden 
1866-70 blev årstillverkningen i genomsnitt 
7 800 skålpund socker och 36 000 skålpund si
rap. Troligtvis låg problemen i den begränsade 
odlingen, i sockerbetornas dåliga sockerhalt och i 
ineffektiva utvinningsprocesser. Produktionen för 
säsongen 1871 blev så obetydlig att rörelsen ned
lades året därpå.

Fabriken och fastigheten försåldes 1874 på 
auktion. Bland den förtecknade utrustningen re
dovisades 2 högtrycksångmaskiner om 16 hkr, 
ångpanna, hydrauliska pressar, järncisterner, kop
par- och järnrör m. m.

Efter brukets nedläggning återanvändes bygg
naden till bl.a. sidenväveri, kakelugnsfabrik och 
syfabrik. Huset byggdes om 1918 och fick då sitt 
nuvarande utseende.

Ytterligare två sockerbruk grundades under sam
ma period i Kalmarområdet. Ett kortlivat företag 
anlades 1815 vid Binga av J. Fornander. I Nybro 
startade K. J. Westerström 1863 ett bruk för 
framställning av socker från potatis. Verksamhe
ten drevs med stöd av länets hushållningssäll
skap. Anläggningen såldes 1871 och omvandla
des därefter till stärkelsefabrik.

Bättre framgång fick den småländska sockerin
dustrin senare, genom tillkomsten 1907 av rå
sockerbruket vid Mörbylånga på Öland.

Raffinaderiet i Mölndal 
1849-1879
De första raffinaderierna etablerades i Göteborg 
redan på 1700-talet. I början på 1800-talet till
kom i staden en ny och för perioden modern och 
betydelsefull raffinaderianläggning som senare 
blev känd som Carnegieska bruket.

I Göteborgs utkanter, vid Kvarnbyns fall nr 29 
på Balsholmen i Mölndal, anlades 1849 ytterliga
re ett raffinaderi. I dalen hade sedan 1600-talet 
en mängd mindre och större industrier samlats,
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* *> •* J

ROSENDAHLS FABRIKER
Rosendahls fabriker i Mölndals Kvarnby 1872. Längs dalen samlades tidigt en mängd industrier som bl. a. var bero
ende av vattenkraften och av de goda kommunikationerna. Sockerbruket utgörs av den mindre byggnadsgruppen 
med en liten skorsten i bildens högra del. (Ur Sveriges Industriella Etablissementer.)

gynnade av förbindelserna med Göteborg genom 
Mölndalsån och kanalsystemet, samt av tillgång
en till vatten och vattenkraft.

Initiativtagare till raffinaderiet var David Otto 
Francke, grosshandlare från Göteborg, som 1847 
hade köpt G. Hennigs bomullsspinneri och färge- 
ri »Rosendahl», grundat på 1830-talet. Byggna
derna brann dock året därpå och på färgeriets 
plats uppförde Francke, samma år, ett socker
bruk.

Francke hade tidigare förvärvat flera andra fö
retag på platsen och 1856 bildade han Rosen
dahls Fabriker Aktiebolag som omfattade Rosen
dahls spinneri och väveri, Korndals pappersbruk 
och Rosendahls sockerbruk. Senare övertog bola
get samtliga fabriker och markområden vid nedre 
delen av strömmen.

Franckes sockerbruk uppnådde snart samma 
kapacitet som Carnegiebruket i Göteborg. Under 
tre årtionden utvecklades Mölndals raffinaderi 
parallellt med Göteborgsföretaget.

Frankes sockerbruk blev under några år det 
näst största i landet efter Carnegie. Det fransk

tyska kriget främjade sockertillverkningen i Sveri
ge, vilket medförde blomstrande affärer för an
läggningen i Mölndal. Sämre gick det efter denna 
period, bruket tvingades till många uppehåll.

I den svåra krisen 1879 försattes Rosendahls- 
verken i konkurs och därmed nedlades sockertill
verkningen i Mölndal. Papperstillverkningen som 
var en del av verksamheten, övertogs efteråt av 
Korndals AB med Francke som delägare. Efter 
Franckes död såldes bolaget 1893 på exekutiv 
auktion.

Mölndals raffinaderi tillämpade traditionella 
och hantverksmässiga förädlingsmetoder på im
porterat rörsocker. Bland annat torkades det fil
trerade sockret i uppvärmda s. k. »torkstugor» i 
temperaturer mellan 60-70°. Fabriken var dock 
redan 1861 utrustad med en ångmaskin på 14 
hästkrafter. Vid denna tidpunkt var ett hundratal 
personer anställda vid bruket. Arbetarna vid fa
briken kallades »sockertopp».

Rosendahls byggnader drabbades av upprepa
de eldsvådor, 1858 utbröt brand på vindsvåning
en i en av sockerbruksbyggnaderna och hela
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Detalj ur en reklametikett från 
1860-talet för Rosendahls Fabriker 
Aktiebolag, som bl. a. återger sock
erfabriken. Den låga byggnaden i 
mitten framför skorstenen är troli
gen pannhuset, bakom detta står an
läggningens vattentorn och till vän
ster om detta ses själva fabriken. 
Byggnaden till höger kan vara ett 
magasin. (Dr Althin.)

övervåningen förstördes. Anläggningen brann 
igen 1868 men byggnaderna reparerades. Socker
tillverkningen blev nedlagd 1879 varefter byggna
derna återanvändes för annan verksamhet, men 
1885 brann det f. d. raffinaderiet åter.

På Fäberget i Kvarnbyns hjärta, låg en mängd 
bostäder uppförda av arbetarna från olika fabri
ker. Där byggdes i samband med sockerbrukets 
tillkomst ett bostadshus som uppfördes av en 
tysk sockermästare vid namn Pannemann. I ett 
försäljningsbrev från 1856, mellan Francke och 
det nya aktiebolaget, omnämns också ett nybyggt 
trähus som var sockermästarens bostad. Bolagets 
anläggningar hade även tillsammans flera arbe- 
tarkaserner.

Raffinaderiet Tanto i Stockholm 
1855-1956
Mellan 1600-talet och början på 1800-talet hade 
ett tiotal mindre raffinaderier varit verksamma i 
Stockholm, två av dem var föregångare till det 
stora Tantobruket.

Namnet Tanto härstammar från en markägare, 
Hans Tanto, Dando eller Tantow, som på 1660- 
talet ägde en del av området vid Årstaviken. Det 
är dock inte förrän 1757 som bankokommissari
en Christer Robsahm får privilegium att etablera 
ett sockerbruk på det aktuella området. Ritningar 
till fabriken utfördes 1758 och samma år påbör
jades verksamheten med åtta anställda. Företaget 
blev kortvarigt och redan 1769 efter ekonomiska 
svårigheter nedlades driften. Byggnaderna stod 
oanvända fram till 1775. Det före detta socker
bruket såldes då till staten som omvandlade an-

Situationsplan från 1758 över det första sockerbruket 
på Tantoområdet. Ritningen är en av de tidigaste som 
visar en raffinaderianläggning. A: raffinaderibyggna
den, B: ett äldre vagnshus som skall flyttas från områ
det, C: sockermästarbostad och kontor, D: bagarstuga, 
E: arbetarbostad, F: källare, G: arbetarbostad för fyra 
drängar. (Stockholms Byggnadsnämnd.)
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Tanto sockerbruk 1857 strax efter invigningen. Till vänster om fabriken står ett hus som senare byggdes om till 
sockermästarbostad. På höger sida finns ett nästan fönsterlöst magasin, att döma av den mindre skorstenen, utrustat 
med ett uppvärmningssystem. Pannhuset är vid denna tidpunkt av blygsam storlek och har fristående kvadratisk 
skorsten. Området framför fabriken har ännu inte pålats och iordningställts med kajanläggning. (Ur Illustrerad Tid
ning 1857.)

läggningen till kronobränneri där tillverkningen 
pågick fram till nedläggningen 1824.

Fabriksbyggnaden användes därefter under 
1827 som provisoriskt sjukhus och såldes så små
ningom 1831 till klädesfabrikören G. W. Marks 
von Wiirtenberg. Delar av lokalerna omvandla
des till klädesfabrik medan resten överläts, ge
nom uthyrning, till sockerfabrikation. Raffine- 
ringsverksamheten drevs av olika företagare i 
byggnaden från 1833 till 1850, då anläggningen 
eldhärjades.

Marken samt ruinerna efter det f. d. bränneriet 
köptes 1855 av ett nybildat bolag, »Tanto Sock
erbruks Bolag». Bakom bolaget fanns fyra affärs
män samtliga med tidigare erfarenheter från an
dra sockerrörelser i staden. En av dem, G. F. Åhr- 
berg, drev bruket vid Hornsgatan 36; det nya 
Tantobolaget övertog där salubod och magasin. 
J. E. Dubost var ägare till ett raffinaderi på Ös
termalm och C. A. H. Schwieler var delägare i fa
miljens sockerrörelse vid Malmskillnadsgatan. W. 
A. Freundt var tidigare ägare till ett bruk på Sö
dermalm som låg vid Hornsgatan 33. Flera av 
grundarna lämnade efter några år företaget,

Freundt t. ex. övertog 1859 det Loheska bruket. 
Tio år senare ombildades rörelsen till ett aktiebo
lag, Tanto Aktiebolag i Stockholm.

Tanto sockerbruk blev det första raffinaderiet 
med industriella mått som etablerades i Stock
holm. Den nya fabriken som stod färdig 1855, ri
tades av Stockholmsarkitekten Johan Fredrik 
Åbom och byggnaderna uppfördes av byggmästa
ren Axel Alm. Åbom ritade efteråt ett flertal an
dra industribyggnader i staden. Anläggningen 
fick ovanligt stora mått och blev på sitt sätt re
presentativ för den tidens industriarkitektur i stä
derna.

Fabriken uppfördes med yttre stomme av tegel 
och putsade fasader. Byggnaden fick fem våning
ar samt vindsvåning, fjorton fönsteraxlar på läng
den och sju på bredden. Invändigt utgjordes kon
struktionen av ett pelar-balksystem av träpelare 
och bjälkar som bar trägolv. Övriga byggnader 
på området utformades efter samma princip och 
byggdes med samma material.

Byggnadens imponerande huvudfasad var vänd 
mot Årstaviken i ett demonstrativt och represen
tativt uttryck för företagets styrka och betydelse.
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*
TANTO SOCKERBRUK, STOCKHOLM.

Tantoanläggningen på 1870-talet. Fabriken med sin strama fasad har förlängts med tre fönsteraxlar från ena gaveln. 
Huset till vänster har genom ombyggnad anpassats till fabrikens arkitektur. Flera byggnader har tillkommit och in
ordnats i brukets stilspråk och tekniska mönster. Hela anläggningen har fått en homogen arkitektonisk karaktär. 
(Ur Svenska industriella verk och anläggningar.)

I motsats till betsockerfabrikerna som oftast 
byggdes efter tyska typritningar präglas Tantofa- 
briken av Åboms klassicerande ideal. Brukets typ, 
storlek, läge och betydelse för stadsbilden gav ar
kitekten där en mera betydande roll än vid de 
flesta andra bruk.

Fabrikens putsade fasader inordnades väl i ett 
nyklassicistiskt formspråk med infällda arkadmo- 
tiv och horisontella band för att motverka mono
tonin på de stora ytorna, medan övriga byggna
der underställdes och anpassades till huvudbygg
naden.

Under åren efter fabrikens invigning iordning
ställdes och kompletterades brukets område med 
park, kaj anläggning och ett flertal andra byggna
der. Ett större hus avsett bl. a. som bostad för 
sockermästaren och som kontor byggdes om un
der perioden. Det är troligt att huset tillhörde den 
äldre anläggningen på Tantoområdet och att det 
införlivades med det nya bruket genom ombygg

naden. I anslutning till fabriken byggdes också ett 
stort magasin om tre våningar med vindsvåning.

Under hela andra hälften av 1800-talet moder
niserades fabriken kontinuerligt. Det tillkom ex
empelvis, 1868, ett nytt ångpannehus med fem 
ångpannor som bl. a. drev en större och fyra min
dre ångmaskiner. På 1890-talet bestod anlägg
ningen av fabriksbyggnaden samt flera fristående 
byggnader: ett pannhus från 1868 framför fabri
ken mot vattnet, ett råsockermagasin från 1857, 
ett raffinadmagasin byggt 1892 samt kontor och 
dessutom mindre verkstäder som smedja, tunn- 
binderi, kopparslageri och formlackeringsverk
stad m. fl.

Fabriken förlängdes också från östra gaveln i 
två etapper, före 1905. Tillbyggnaden motsvarade 
först tre och sedan fem fönsteraxlar, väl anpassa
de till den befintliga fasaden.

I anslutning till byggnaderna anlades en park i 
engelsk stil. Inom det inhägnade området, med
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De första arbetarbostäderna vid Tantobruket uppfördes 1891. De var identiska tvåvåningshus som grupperades 
kring en gemensam gårdsplan och uthus. Bilden visar Tantoområdet på 1930-talet med arbetarbostäderna i förgrun
den och i bakgrunden Årstabron som byggdes under 1920-talet. Fabriksbyggnaden har, jämfört med första byggna
den, nästan fördubblats på längden samt förhöjts med en våning. Vinkelbyggnaden mot fabriken är ett magasin. (Ur 
Fogelström.)

byggnader och parkanläggning, installerades före 
1872 en smalspårig järnväg för interna transpor
ter.

Tanto blev en betydelsefull arbetsplats. Redan 
på 1800-talet sysselsatte verksamheten ca 200 ar
betare medan det största av de äldre raffinaderi
erna i Stockholm endast hade ca tjugo anställda.

Tidigt uppfördes tjänstemannabostäder och 
1891 började man bygga även de första arbetar
bostäderna. Byggnaderna var identiska tvåvå
ningshus grupperade kring kvadratiska gårdar. 
Varje hus innehöll antingen tolv s. k. spisrum el
ler sex lägenheter om ett rum och kök. Åtta såda
na arbetarbostäder med uthus, vedbodar och ge
mensam tvättstuga uppfördes fram till 1897.

Kring 1906 kompletterades bostadsbebyggel
sen med ett stort trevåningshus av sten som upp
fördes i kvarteret Krutet. Detta hus motsvarade 
en ny typ av arbetarbostad enligt hyreskasernens 
princip. Byggnaden rymde i bottenvåningen en

rumslägenheter med kök medan de två övre vå
ningarna upptogs av enrumslägenheter samt av 
enstaka större bostäder om tre rum och kök.

I huset inrättades också brukets varuhandel 
som drevs under kooperativa former.

Ursprungligen var verksamheten enbart inrik
tad på raffinering av utländskt rörsocker. Från 
och med 1880-talet hade förhållandena för den 
svenska sockerindustrin radikalt förändrats ge
nom införseln av sockerbetan. Detta medförde att 
raffinaderiet kring 1890 tvingades övergå till be- 
tråsocker som till stor del inköptes från råsocker
bruken i Karpalund och Roma. Tantos lokalise
ring till Stockholm var numera en anakronism, en 
påminnelse om den tid då import av rörsocker 
och goda hamnförbindelser var förutsättningar 
för raffinaderiernas framgång.

Under 1896 lades det anrika Loheska bruket 
på Södermalm ned och Tanto förblev det enda 
kvarstående sockerbruket i staden. Fram till se-
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Inedals fabriksområde på 1880-talet. Det är troligt att flera av industribyggnaderna på bilden härstammar från bet- 
brukets verksamhet. (Stockholms Stadsmuseum.)

kelskiftet 1900 fortsatte produktionen vid raffi
naderiet att stiga men därefter inträdde en ned
gång som skulle bestå.

Som de flesta andra sockerbolag övergick Tan
to 1907 till Svenska Sockerfabriksaktiebolaget. 
Verksamheten drevs vidare i det nya bolagets regi 
fram till 1956 då Tantobruket lades ner. 1962 på
börjades rivningen av hela bruket som skulle läm
na plats åt ett större bostadsområde.

Råsockerbruket i Inedal 
1869-1872
Hantverksmässiga raffinaderier som förädlade 
importerat rörsocker var etablerade i Stockholm 
sedan 1600-talet. På 1850-talet tillkom Tantoan- 
läggningen, ett modernt raffinaderi med ångtek- 
nik. Från 1830-talet började också betsockerin
dustrin etablera sig i Mellan- och Sydsverige och 
sakta ersätta importen av rörsocker.

Ett antal driftiga affärsmän i Stockholm, bland 
dessa J. W. Smitt och L. O Smith, förde fram tan
ken på ett betsockerbruk i staden. För att för
verkliga företaget bildades, den 10 maj 1869, 
Hvitbetsockeraktiebolaget i Stockholm. Projektet

att driva betodlingar så långt norrut var djärvt 
men bolaget fick ett positivt mottagande i affärs- 
kretsar och bland odlare.

Ett betsockerbruk byggdes i kvarteret Tegelsla- 
garen 8, vid Inedal på Kungsholmen. Tomten äg
des av konsul J. W. Smitt som var delägare i bola
get. I januari 1870 stod fabriken färdig, dess pla
nerade avverkningskapacitet var 85 ton betor per 
dygn.

Maskinutrustningen var bland den modernaste; 
saftutvinning och saturering var baserade på den 
nya diffusions- och slammetoden. Fabrikens slut
produkt var dock inte råsocker utan saftmelis 
d.v.s. strösocker. Orsaken till denna produktions
inriktning var att man inte lyckats etablera ett 
samarbete med Tantoraffinaderiet och därmed 
saknade avsättning för råsocker. Men tiden var 
inte mogen för produktion av saftmelis och detta 
skapade problem för företaget som fick stora svå
righeter av avyttra sin sockerproduktion. Under 
första året sysselsatte fabriken 150 arbetare.

Utöver avsättningsproblem för sockerproduk
tionen saknades nödvändiga förutsättningar för 
en omfattande och från kvalitetssynpunkt till
fredsställande sockerbetsodling i Stockholmstrak
ten. Leveranserna till bruket blev för små och be-
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Avbildningen från 1879 visar Arlövs första anläggning som totalförstördes vid branden 1896. Den kombinerade fa
briken bestod av sammankopplat betbruk och raffinaderi. Fabriken är uppförd efter tyska förebilder som starkt prä
glar byggnadens uppställning och arkitektoniska karaktär. Hela byggnaden är anpassad till den moderna langsgåen
de tillverkningsprocessen där tekniska enheter endast skiljs åt av två brandmurar. Till höger, på avstånd från fabri
ken, står ett sockermagasin i två våningar. Anläggningen omgärdas av ett staket och Sege å som var så avgörande för 
brukets vattenförsörjning rinner nedanför fabriksområdet. (Ur Sveriges Industriella Etablissementer.)

tornas kvalitet dålig. Fabriken fick dessutom tek
niska problem och strösockrets låga kvalitet gjor
de produktionen svårsåld.

Redan efter ett år kom bolaget på obestånd och 
tvingades till en rekonstruktion. Verksamheten 
drevs vidare inom ett nytt bolag, Inedal AB. Sats
ningen misslyckades dock i brist på betor och efter 
att, under sista året, ha tvingats övergå till raffine
ring av inköpt rörsocker nedlades fabriken 1872.

Sockerbruket i Arlöv 1869
Historik
Arlövs ursprungliga anläggning byggdes 1869 
som det andra kombinerade bruket i Sverige. An
läggningen bestod av två fabriker, betbruk och 
raffinaderi, sammankopplade i en byggnad. Ett 
kombinerat bruk med samverkande raffinaderi 
och råsockerbruk fanns i Landskrona sedan 
1854 då det befintliga raffinaderiet utökades 
med betbruk. Efter branden 1875 återuppbygg

des dock enbart raffinaderiet. Betbruket vid Ar
löv förblev därefter länge, fram till 1882 då rå
sockerbruket i Säbyholm grundades, det enda 
betbruk som överlevde betsockerindustrins eta- 
bleringsförsök.

Som många andra sockerfabriker genom årti
onden, drabbades Arlöv 1896 av en eldsvåda som 
totalt förstörde den ursprungliga anläggningen. 
Det nuvarande bruket, som tillkom efter bran
den, uppfördes som en modern kombinerad an
läggning med dubbla, parallella och ganska lika 
fabriker bestående av raffinaderi och betbruk. In
te förrän 1958 avvecklades råsockerfabriken som 
efter modernisering omvandlades till produk
tionslokaler för del av raffinadtillverkningen. Ar
lövs anläggning är sedan 1960 det enda kvarstå
ende raffinaderiet i Sverige.

Under 1830- och 40-talen hade flera misslycka
de försök gjorts att driva betsockerbruk i Malmö. 
På 1860-talet pågick en lång debatt om anläggan
det av en ny betsockerfabrik i Malmöområdet. 
Betodling förekom redan i trakterna och betor
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En avbildning av Arlövs bruk 1888. Fabriken bar genomgått en kraftig tillbyggnad i mittpartiet, även magasinsbygg
naden i förgrunden har förlängts. Ett flertal nya byggnader bar också tillkommit på fabriksområdet. I bakgrunden, 
bakom tågsättet, skymtar Arlövs stationsbyggnad som tillkom 1871. (SSA.)

Delar av fabriken efter branden den 6 januari 1896. 
Den invändiga konstruktionen bestod huvudsakligen 
av ett pelar-balksystem med pelare och bärlinor av 
gjutjärnsprofiler. Takkonstruktion, golvbjälklag och 
golv som var av trä blev helt nedbrända. (Tekniska 
Museet.)

från de befintliga odlingarna i området fraktades 
till bruket i Landskrona.

En kommitté tillsattes för att utreda den lämp
ligaste lokaliseringen för ett nytt betbruk i Mal
mö, Lund eller Örtofta. Slutligen valdes ett lämp
ligt område vid Arlövs by och den 6 augusti 1869 
bildades Malmö Sockerfabriksaktiebolag för ge
nomförandet av projektet.

Platsen för det nya bruket, som låg vid gränsen 
till Malmö stad, valdes med hänsyn till vattentill
gången från Segeån och närheten till stambanan. 
Ett markområde om 7 tunnland, i norr begränsat 
av järnvägen, i söder av Lundavägen och i öster 
av ån, inköptes. Järnvägsstation saknades dock 
på platsen och bolaget fick senare bekosta sta
tionsbyggnaden.

Bolaget hade även anskaffat, från en av delä
garna L. F. Holmquist, Arlöfsgården på 210 
tunnland för att där bl. a. driva egen betodling. 
Betleveranserna från de övriga odlarna skulle ske 
direkt till fabriken eller till järnvägsstationerna i 
Malmö, Lund eller Örtofta.
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Den före detta råsockerfabriken i 
Arlöv, byggd efter branden 1896, 
uppfördes som tvillingbyggnad till 
raffinaderiet. Efter nedläggningen av 
betbruket 1958 anpassades byggna
den till raffinaderiverksamheten ge
nom en invändig ombyggnad. (Foto 
författaren.)

Markområdet som var avsett för fabriken, var 
p. g. a. närheten till ån vattensjukt och dräne
ringsarbeten blev nödvändiga inför fabriksbygget. 
Senare ändrades även åns riktning och delar av 
den blev kanaliserad. Under de första åren fick 
man också stora bekymmer med avlopps- och 
spillvattnet.

Den första fabriken
Plan och ritningar för hela anläggningen samt för 
uppsättningen av maskinerna anskaffades från 
den tyska firman Röhrig & König i Magdeburg. 
Arkitekt E. Granzow deltog dessutom i projekte
ringen.

I oktober 1869 mottogs anbud på grundlägg
ning av fabriken och arbeten påbörjades strax 
därefter. Huvudbyggnadens grund och sockel 
stod färdiga redan i november samma år. Arbe
ten pågick på ackord under ledning av byggmäs
tare E. Mortensson från Malmö, som därefter 
också fick i uppdrag att slutföra fabriksbyggna
den. I april 1870 var andra våningen påbörjad 
och några månader senare var byggnaderna fär
diga.

Utrustning och maskiner anskaffades från 
Tyskland dels från firma Röhrig & König i Mag
deburg, dels från Hallströms verkstad i Nienburg 
men problem uppstod med leveranserna p. g. a. 
det pågående tysk-franska kriget. Trots allt kunde 
utrustningen installeras och uppsättningsarbeten 
pågick dag och natt under ledning av den tyske 
ingenjören M. M. Möller. I december 1870, efter 
endast fyra månaders arbete med installationer
na, var fabriken färdig inför den första betkam- 
panjen som startade den 23 december.

Anläggningen utgjordes av ett råsockerbruk 
och ett mindre raffinaderi. Dessa var samman
byggda till en enda fabriksbyggnad som var ca 
88 m lång och 15 m bred och med tre till sex vå
ningar.

Byggnaden med ytterstomme av tegel var upp
delad i tre sektioner genom två brandmurar. In
vändigt bestod konstruktionen av ett pelar-balk- 
system med pelare och bärlinor av gjutjärn som 
bar golvbjälklag och golv av trä. Takkonstruktio
nen var traditionell med vindsbjälklag och höga 
takstolar av trä. Yttertaket var utfört av impreg
nerade takspån. Samtliga fönster utgjordes av fas
ta fönsterramar utförda i gjutjärn.

Fabriksbyggnaderna omfattade också betlada, 
filtertorn, benkolshus, benbränneri, pannhus, 
kalkugn samt gasverk för belysningen. Dessutom 
fanns tillbyggnader för betmassa, smedja och 
kopparslagareverkstad. Anläggningen komplette
rades senare också med magasin, portvaktstuga 
m. m.

Under de följande åren uppfördes även ett 
bränneri för framställning av brännvin, till stor 
del baserat på melass. 1882 omvandlades bränne- 
riet efter tyskt mönster till elutionsfabrik för ef
fektivare utvinning av socker från melassen. Två 
år senare kompletterades elutionsfabriken med 
ett nytt bränner i.

Järnvägsförbindelserna med fabriken förbättra
des genom uppförandet av Arlövs station som 
bolaget bekostade. Stationen invigdes 1871. Med 
tillkomsten 1886-87 av Malmö-Billesholmsjärn- 
vägen, som vid Arlöv förenades med stambanan, 
kunde stora odlingsområden knytas till betbru
ket.

Arlövsanläggningen var mellan 1869 och 1881
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endast i mindre utsträckning inriktad på socker
betor. Den största delen av råsockret till raffina
deriet utgjordes då av importerat rörsocker. Un
der 1882 ombyggdes dock anläggningen till ett 
modernt betinriktat bruk med raffinaderi. Fabri
ken förbättrades och utvidgades i olika etapper, 
1884 samt mellan 1887 och 1895. Bruket som 
ursprungligen, 1870, var avsett för en avverkning 
av 60 ton betor per dygn hade 1895 tiodubblat 
sin avverkningskapacitet.

Den 5 januari 1896 eldhärjades fabriken. Bran
den började i raffinaderiet och spred sig till samt
liga delar av byggnaden. Hela fabriksanläggning
en förstördes utom två sockermagasin och kon
torsbyggnaden som stod på tillräckligt avstånd 
från eldsvådan. Trots försäkringar blev förlusten 
för bolaget omkring en halv miljon kronor. I fe
bruari 1896 beslöt man, trots allt, om en åter
uppbyggnad av fabriken, byggnationen skulle 
dock bli annorlunda. Man valde att bygga två fa
briker bredvid varandra, den ena som betbruk 
och den andra som raffinaderi.

Den nya anläggningen
All tillgänglig personal sattes i arbete med röjning 
och rivning efter branden. Kvinnor sysselsattes 
med rengöring av teglet som skulle återanvändas 
i det nya bygget.

Som arkitekt engagerades professor O. Intze 
från Aahren och som byggnadsentreprenör valdes 
Svante Svensson från Karlshamn med erfarenhe
ter från bruken i Karlshamn och Roma. Som 
kontrollant anställdes fabriksdirigent Johannes

Geuken. Byggnadsarbetena påbörjades den 15 
mars 1896 med hjälp av en arbetsstyrka på 
800-1 000 man.

Den nya anläggningen bestod av två fristående 
och parallella byggnader för råsockerfabrik re
spektive raffinaderi. Byggnaderna uppfördes i 
brandhärdigt material: sten, tegel, cement och 
järn. Trämaterial bannlystes till och med i tak
konstruktionen. I november 1896, efter mindre 
än ett år, var det nya råsockerbruket färdigt och 
några månader senare i mars 1897 även raffina
deriet.

De nya fabriksbyggnaderna var nästan lika. 
Råsocker fa briken i tre våningar var 130 m lång 
och 23 m bred; raffinaderiet i fyra våningar var 
113 m långt och 23 m brett. Mellan fabriksbygg
naderna uppfördes ett ångpannehus med måtten 
41x31 m och i dess anslutning ett maskinhus i 
två våningar som mätte 39x14 m. Vid slutet av 
1897 hade även en ny maskinverkstad och ett 
melassbränneri tillkommit.

Sammanlagt blev kostnaderna för den nya an
läggningen omkring 3,5 miljoner kronor. Genom 
återuppbyggnaden efter branden hade Arlöv bli
vit den största och modernaste sockerfabriksan
läggningen i Sverige med en arbetsstyrka av ca 
400 fast anställda och ca 1 000 säsongsarbetare.

Sammanslagningen av sockerbolagen 1907 
medförde stegvis en nedläggning av de flesta raf
finaderierna i landet. Avvecklingen av övriga raf
finaderier kompenserades delvis genom en utök
ning av verksamheten och produktionen vid bru
ket i Arlöv. På 1950-talet var Arlöv det enda 
kvarstående raffinaderiet i landet. För att motsva-

Arlövs nya fabriksbyggnader från 
1896 uppfördes med brandhärdiga 
material och konstruktionssystem. 
Bilden visar centrifugsalen i raffina
deriet 1903. Den inre konstruktio
nen utgörs av ett pelar-balksystem 
helt av järn. Golv och tak består av 
gjutna betongvalv mellan I-balkar 
och golven är dessutom täckta med 
klinker. Fabriken är också utrustad 
med elektrisk belysning. (Ur Sveriges 
Handel och Industri.)
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Ma lm ö So < keri ab ri ks Akti ebolag.
Efter branden 1896 uppfördes, på endast ett år, Sveriges modernaste sockeranläggning och i övrigt dåtidens största 
svenska fabrik. Bilden visar Arlövsanläggningen 1903 med betbruket (råsockerfabriken) i förgrunden, de gemensam
ma pann- och maskinhusen i mitten samt raffinaderibyggnaden i bakgrunden. Anläggningen avgränsas i norr och ös
ter av sammankopplade byggnader bestående av kontor, magasin och diverse verkstäder. Till höger, utanför fabriks
området, står ett antal arbetarbostäder och i väster avgränsas området av järnvägen. I bildens vänstra del, framför 
brukets kontorsbyggnad och huvudingång, syns en del av brukets parkanläggning. I bildens medaljong har kampan- 
jehemmet avbildats. (Ur Sveriges Handel och Industri.)

ra produktionskraven hade anläggningen utveck
lats och förändrats kontinuerligt.

I samband med övergången från säckförpack
ning till lösförvaring 1917, byggdes ett nytt rå- 
sockermagasin. Byggnaden uppfördes av Skånska 
Cement i en helt ny konstruktionsteknik med bä
rande struktur av armerade betongbågar. Magasi
net förlängdes 1929 från 104 m till 250 m. Unge
fär under samma period, 1916-17, tillkom en 
lådfabrik i samband med införandet av bitsocker
tillverkning. Byggnaden är ännu bevarad och an
vänds numera för sirapstappning.

Det befintliga raffinadmagasinet tillbyggdes 
1927, och 1936 förlängdes kraftcentralen och la
boratoriebyggnaden. I övervåningen installerades 
ett nytt centrallaboratorium. Samma år uppför
des en ny kalkugnsbyggnad, medan den gamla in
reddes till emballageförråd.

Det bränneri som fanns i anslutning till sock
erverksamheten avvecklades 1938. Några år se
nare, 1944, utrustades det gamla melassbränneri- 
et för tillverkning av dextran ur socker och pek-
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tin ur betmassa. Pektintillverkningen lades ner 
1968.

Under 1950-talet överfördes all raffinering till 
Arlöv medan de flesta råsockerbruk ombyggdes 
för framställning av strösocker. Dessa förändring
ar tvingade fram stora ombyggnader för Arlövs 
del.

De följande åren byggdes raffinaderiet till mot 
sydväst. En ny byggnad i fem våningar uppfördes 
för raffinering av importerat rörråsocker och till
verkning av konsumtionssirap.

Mellan 1955 och 1956 ombyggdes den f. d. 
lådfabriken till tappnings- och lagerlokaler för 
konsumtionssirap.

I samband med strukturförändringar nedlades 
betbruket 1958 och råsockerfabriken byggdes om 
helt för att anpassas till raffinaderiets verksam
het. Fabriken fick nya bjälklag, klinkergolv och 
nya fönster.

Till byggnaden flyttades utrustning för den s. k. 
adanttillverkningen som övertagits från Lands
krona. Adanttillverkningen som lades ned 1966
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Bruket kring sekelskiftet, sett från 
sydväst. I förgrunden ses raffinaderi
et och i bakgrunden betbruket. Ka
rakteristiskt för Arlövs arkitektur är 
segmenttaken samt monumentala, 
regelbundna fasader och byggnads
kroppar. (Tekniska Museet.)

Arlövs ursprungliga raffinaderibygg
nad i dag. Byggnaden förlängdes på 
1950-talet med fem fönsteraxlar at 
sydväst, en tillbyggnad som anpassa
des belt till den ursprungliga arkitek
turen. (Foto författaren.)

Detalj av raffinaderiets välbevarade invändiga trappa 
från 1896. (Foto författaren.)

var en speciell metod för bitsockerframställning. 
Under 1960-talet installerades i byggnaden ny ut
rustning: kokpannor, maischar, centrifuger och 
nya maskiner för framställning av olika sorters 
bitsocker enligt ett nytt i Sockerbolaget utvecklat 
förfarande.

Kalkugnen revs 1964 och på platsen uppfördes 
en verkstadsbyggnad med kontor, personallokaler 
och skyddsrum. Ett nytt raffinadmagasin uppför
des vid Lundavägen.

Kring Arlövsanläggningen växte en liten ort 
med arbetarbostäder och servicefunktioner upp. 
Bolaget bidrog bl. a. till uppförandet av ett nytt 
skolhus, stadspark och tillkomsten av poststa
tion.

Som en följd av den ökande befolkningen bil
dades, den 1 januari 1900, Arlövs municipalsam- 
hälle med då omkring 3 000 invånare, de flesta 
med anknytning till bruket.
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Råsockerbruket i Halmstad uppfördes 1871 utmed Dragvägen och ån som var en viktig transportled för råvarorna. 
Satsningen misslyckades dock och sockertillverkningen lades ned redan 1874. Fabriksbyggnaden är ett av de tidigas
te exemplen på industriella råsockerfabriker i Sverige. Den visar en byggnadsuppställning och utformning som prä
glade flera av de tidiga sockerfabrikerna. Vänstra flygeln är påbyggd med en våning. Anläggningen omvandlades se
nare till hattfabrik m.m. (Hallands länsmuseer.)

Räsockerbruket i Halmstad
1871-1874

Redan på 1860-talet förekom i Halland provbet- 
odlingar i Halmstadstrakten, bl. a. på Väpnö 
gods som arrenderades av C. W. Wallberg. För- 
söksodlingarnas gynnsamma resultat och fram
gångarna vid råsockerbruket i Landskrona stärk
te förutsättningarna för anläggningen av en rå
sockerfabrik i Halmstad.

I november 1869 grundades, på initiativ av 
Wallberg, Halmstads Sockerfabriks Aktiebolag, 
som skulle driva det första betsockerbruket i Hal
land. Bland delägarna fanns flera av Halmstads 
affärsmän, några tyska firmor och köpmän samt 
två svenska raffinaderier nämligen Carnegie & 
Co i Göteborg och Skånska Sockerfabriksaktie- 
bolaget med råsockerfabrik och raffinaderi i 
Landskrona. Bolaget övertog också arrendet av 
jordbruket på Väpnö där man huvudsakligen 
drev odling av sockerbetor.

Bruket uppfördes på Söder i närheten av ham
nen, utmed vattenleden Nissan och Dragvägen. 
På baksidan begränsades tomten av Södra Vägen. 
Området saknade stickspår och det är troligt att 
huvuddelen av transporterna med betor och rå
socker utfördes vattenvägen genom Nissan som 
rinner nedanför brukets tomt.

Fabriken som byggdes av gult tegel är ett 
mycket intressant exempel på tidig råsockerfab- 
riksarkitektur med stadsprägel. En jämförelse kan 
göras med Ljungsfabriken som uppfördes ett par 
år senare på landsbygden och som visar en helt 
annan karaktär.

Halmstadsfabriken byggdes, vilket är anmärk
ningsvärt för perioden, med stark påverkan från 
nyklassicismen i en för sockerfabriker sällsynt 
symmetri. Huvudfasadens utskjutande mittrisalit 
flankeras av två något lägre identiska flyglar i två 
våningar som vetter mot ån. En av flyglarna blev 
senare förhöjd med en våning. Byggnaden har 
stora regelbundna fönstersystem med fyra höga 
fönster i mittrisaliten som förmodligen inrymde 
fabrikens maskinhall. I Halmstads sockerfabrik 
har man övergett packhusets konstruktionsprin
cip för en ny byggnadstyp som skulle prägla 
sockerfabrikerna under 1880- och 90-talen.

Invändigt bestod konstruktionen av ett pelar- 
balksystem som i bottenvåningen var utfört med 
gjutjärnselement, vilka i sin tur bar en golvkon
struktion utförd med stickvalv av tegel. Övriga 
våningar var utförda med ett traditionellt pelar- 
balksystem av trä med brädgolv. Taken fick 
pappbeklädning och fönstren utfördes med fasta 
fönsterbågar av gjutjärn.

Samtidigt med fabriken, uppfördes på samma 
tomt ett flertal byggnader, bland dem disponent-
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I anslutning till fabriken i Halmstad 
uppfördes samtidigt en disponent
bostad i samma strama karaktär och 
material. (Hallands länsmuseer.)

bostad med tillhörande uthus samt en kombine
rad byggnad innehållande kontor och smedja. 
Med all sannolikhet fanns även ett ångpannehus 
som numera är rivet. Magasinsutrymmen för rå
socker fanns i en av fabrikens flyglar.

Till teknisk ledare för fabriken engagerades 
Carl Tranchell, då nyexaminerad ingenjör. På 
grund av försenade maskinleveranser från Tysk
land kunde inte den första kampanjen påbörjas 
förrän januari 1871.

Fabrikens avverkning var beräknad till 85 ton 
betor per dygn, d.v.s. samma kapacitet som Ine- 
dalsbruket, anlagt två år tidigare i Stockholm. De 
uppstod dock stora problem med betleveranser- 
na, den tekniska driften och vattentillgången. 
Kommunikationerna var problematiska, bl. a. 
saknades järnvägsförbindelser, men framför allt 
var kapitalinvesteringarna inte tillräckliga.

Efter flera år med förluster beslöt styrelsen i 
maj 1874, att försätta bolaget i likvidation. Bru
ket hade egentligen goda förutsättningar att över
vinna etableringsproblemen. Huvudorsaken till 
misslyckandet låg främst i en för svag finansie
ring.

Efter nedläggningen inköptes fastigheten av 
Wallberg. Fabriksbyggnaden, som ännu är beva
rad, omvandlades vid slutet på 1880-talet till en 
hattfabrik som drevs fram till 1905. Under de föl
jande två åren hyste lokalerna Malcus Filtfabrik. 
Mellan 1915 och 1949 drev AB Malcus Holmqu
ist en borrfabrik i fastigheten. Därefter användes 
byggnaden som lager. Sedan slutet av 1960-talet 
har det gamla sockerbruket fått ytterligare nya 
funktioner, som industrihotell och lagerlokal.

Råsockerbruket i Vadstena
1872-1878

Vadstena Sockerbruks Aktiebolag grundades i ja
nuari 1871 på initiativ av godsägaren J. G. 
Swartz på Hovgården och apotekaren J. A. 
Holmberg i Vadstena. Bolaget varken ägde eller 
arrenderade jordbruksmark. Företaget var därför 
helt baserat på ett brett samarbete med traktens 
jordbrukare, vilka skulle teckna kontrakt om bet- 
leveranser till fabriken.

Inför starten av verksamheten tecknades 300 
tunnland för betodlingar, av dessa utgjordes den 
största arealen, 75 tunnland, av Swartzs odlingar 
på Hovgården. För transport av betor som odla
des på Hovgården byggdes en 9 km lång smalspå
rig järnväg för hästspårvagnar mellan gården och 
fabriken.

Stora problem uppstod dock med finansiering
en av företaget och man tvingades nedsätta såväl 
aktiekapitalet som fabrikens planerade storlek.

Anläggningen uppfördes vid Slottsgatan strax 
söder om staden, i närheten av slottet och ham
nen. Efter många komplikationer blev fabriken 
färdig i februari 1872. Bruket var ursprungligen 
planerat som kombinerat bruk med råsockerfa
brik och raffinaderi, men endast råsockertillverk- 
ning kom att drivas under brukets verksamhetså
ren.

Bolaget gick under åren med ständiga förluster 
och till slut drogs företaget, i maj 1879, in i en 
smärtsam konkurs som drabbade många inflytel
serika personer i staden. Misslyckandet berodde
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Aktiebrev från 1871 i Wadstena 
Sockerbruks Aktiebolag med en av
bildning av fabriken. Byggnaden har 
flera likheter med fabriken i Halm
stad som uppfördes under samma 
period. Vadstenabruket var dock 
planerat som kombinerat bruk med 
råsockerfabrik och raffinaderi. Avvi
kelsen ligger i den högre flygelbygg
naden som var avsedd som raffina
deri och magasin. (Tekniska Muse
et.)
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Sockerbruket i Vadstena på 1880-ta- 
let efter nedläggningen. Utsikten 
från slottet visar anläggningens bak
sida med bl. a. raffinaderidelen och 
pannhuset. Skorstenen är intressant 
med sin höga hexagonala sockel och 
avslutning med rund pipa byggd av 
radialtegel. (Ur Bergman.)

dels på kapitalbrist, dels på dåliga tekniska kun
skaper och otillräcklig betodling.

Efter sockerbrukets nedläggning 1879, om
vandlades fabriksbyggnaderna först till gasverk 
och efter 1887 till tobaksfabrik. Därefter förvär
vades anläggningen 1894 av staten och lokalerna 
ombyggdes, efter ritningar av Axel Kumlien, till 
sjukhus. När vårdverksamheten flyttades från 
»Asylen» förvandlades det gamla bruket till för
råd åt landsarkivet för att slutligen, under slutet 
av 1980-talet, byggas om till bostäder.

Råsockerfabriken i Ljung
1873-1874

I samband med en positiv konjunktur för socker
industrin och ett ökande intresse för sockerbets
odling, grundades ungefär samtidigt inte mindre 
än sju råsockerfabriker i landet. Av dessa låg två i 
Östergötland, ett i Vadstena och ett på Ljungs sä
teri vid Göta kanal och intill vägen mellan Mota
la och Linköping. För fabriken i Ljung var kana
len tänkt som den avgörande transportlosningen 
för varorna, då järnväg ännu saknades.
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Fabriken vid Ljung är ett renodlat 
och intressant exempel på en mindre 
men rationell industribyggnad som 
tillkom under industrialismens ge
nombrott. Byggnaden är med största 
sannolikhet uppförd efter tyska typ
ritningar. Man kan notera indelning
en av fabriken i två sektioner genom 
en brandmur, de dekorativa avsats
gavlarna och taklister utförda med 
tegelmönster och de ännu små fön
steröppningarna som antyder en på
verkan från magasinsbyggnadernas 
arkitektur. (Foto M. Nisser 1979.)

Företaget grundades av ett tyskt konsortium 
och drevs under namnet Aktiebolaget Hvitbet- 
sockerindustri i Sverige. Bolagets stiftare, deläga
re och samtidigt ägare till Ljungs säteri var baron 
C. von Mecklenburg. Fabriken uppfördes på säte
riets mark; dessutom utarrenderades största delen 
av jordbruksmarken till bolaget. Åren före hade 
omfattande försök med sockerbetsodlingar bedri
vits på godset som var avsett som huvudleveran
tör till fabriken. Syftet var att säkra odlingen av 
sockerbetor till fabriken och kombinera vinst
chanser i fabriken och i jordbruket.

En fabriksbyggnad uppfördes av en tysk firma 
och maskinerna med den övriga utrustningen im
porterades också från Tyskland. Maskindelar 
fraktades från Norrköping, dit de kom från Tysk
land med fartyget Süd, till Ljung genom Göta ka
nal med ångfartyget Westmanland. Fabrikationen 
vid fabriken var avsedd att börja under kampan
jen 1872-73 men anläggningen blev inte färdig 
förrän i mars 1873.

Efter sju månader stod byggnaden färdig, ca 90 
m lång och 11 m bredd, omsorgsfullt uppförd av 
röd kalksten med inslag av rött tegel i murverken 
och med yttertak av papp. Den röda kalkstenen 
togs från det så kallade Marmorbruket i Lychem 
medan teglet troligen inköptes från Ljungs tegel
bruk.

Med all sannolikhet byggdes fabriken efter tys
ka mönsterritningar. Stilen är nygotisk med tyd
ligt tyskt inflytande, framför allt i dekorativa ut
tryck som avsatsgavlar och lisener. Karakteris
tiskt för perioden är fabrikens små fönsteröpp
ningar som är ett exempel på tidiga industribygg

nader med starkt inflytande från traditionella ma
gasinsbyggnader. Ljungsfabriken skiljer sig tydligt 
från tidigare råsockerfabriker som Fialmstad och 
Vadstena. Byggnaden är genom sin uppställning 
och arkitektoniska utformning föregångare till
1880- talets råsockerfabriker.

Samtidigt med fabriken uppfördes också ett an
tal andra byggnader. Anläggningskostnaden upp
ges ha varit 400 000 rdr. Tillverkningsprocessen i 
Ljung var inrättad enligt diffusionsmetoden.

Den första kampanjen mellan hösten 1873 och 
vintern 1874, visade att utvinningen av råsocker 
gav för dåligt resultat, endast 5,8%. Orsakerna 
var att sockerhalten i betorna var låg och process
tekniken för dålig. Anläggningen lades ned redan 
efter första försöket, möjligtvis i brist på kapital, 
och utrustningen återfördes till Tyskland.

Ruinen efter fabriken står ännu kvar och vitt
nar om betsockerindustrins tidiga etableringsför- 
sök i landet.

Raffinaderiet i Ystad (1871)
1881- 1917
Genom ett riksdagsbeslut 1869 främjades bet
sockerindustrin och de följande åren etablerades 
flera nya sockerfabriker i landet. I Ystad tog lag
man Sylvan på Öja gård initiativ att på egen be
kostnad låta uppföra ett sockerbruk för att främ
ja etablering av näringen i området.

Under ledning av hans son R Sylvan påbörja
des 1871 byggnadsarbetena med fabriken. Bygg
naden uppfördes på en tomt strax utanför staden,
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Sockertopp setikett från 1890-talet som visar Ystads 
sockerbruk med ett tågsätt i förgrunden. Fabriken är 
av 1870-års typ och planerades som en kombinerad fa
brik med betbruk och raffinaderi. Råso eker fabrikatio
nen förverkligades dock aldrig. Ystads fabriken liknar 
Vadstenabruket som tillkom under samma period. 
Byggnaden är indelad i tre sektioner genom brandmu
rar, med raffinaderidelen till höger på bilden. Tillbygg
naden i fasadens mitt är ett massatorn. (Ur Ystadiana 
1988.)

KARTA ÖVER YSTADS RAFFINADERI
Situationsplan över raffinaderiet i Ystad, troligen på 
1920-talet. (SSA, renritn. A. Hildebrand.)

__

—-

9

1 Fabriksbyggnad
2 F d massatorn
3 Vattentorn
4 Pannhus
5 Magasin
6 Våghus
7 Snickarverkstad
8 Stall
9 Raffinaderimagasin
10 Arbetarbostäder
11 F d disponentbostad
12 Portvaktsstuga
13 Gamla plåtmagasinet
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Sockerbruket i Ystad 1905. I för
grunden syns en bostadslänga med 
arbetarbostäder. Den lilla byggna
den med pulpettak till vänster om 
längan är portvaktsstugan. Längs till 
vänster står det s. k. »gamla plåtma
gasinet» och i bakgrunden skym
tar fabriksbyggnaden. Den vänstra 
skorstenen avslöjar att ett nytt pann- 
bus tillkommit. (Tekniska Museet.)

vid Östre Vång och Risebäcken, som tillhörde 
Öja gård. Från fabriken drogs även stickspår till 
den planerade järnvägen mellan Malmö och Ys
tad som blev klar 1874. Anläggningen som om
fattade råsockerfabrik och raffinaderi, blev emel
lertid ej fullbordad och donerades i befintligt 
skick av Sylvan till staden Ystad.

Donationen vållade staden en hel del besvärlig
heter. Anläggningen såldes 1875 till två danskar 
som dock saknade resurser för att få i gång fabri
kationen. Staden tvingades därmed att 1877 köpa 
tillbaka bruket på exekutiv auktion och inte för
rän 1881 kunde man hitta en lämplig köpare, ett 
danskt konsortium. Bakom konsortiet fanns brö
derna Fachmann som drev en grosshandelsfirma i 
Köpenhamn. Konjunkturen för sockerindustrin 
var då mycket gynnsam.

Under J. Fachmanns energiska ledning kom
pletterades fabriken och 1881 kunde raffinaderiet 
provköras. Samtidigt gjordes försök att framstäl
la betråsocker, men denna verksamhet upphörde 
relativt omgående. Redan under andra året nådde 
däremot produktionen av raffinerat socker ett 
mycket tillfredsställande resultat, 1 200 ton.

Under de första åren importerades rörsocker 
från Fachmanns egna plantager i danska Västin
dien. Från 1882 genomfördes en kraftig sänkning 
av skatten på betsocker. Följden blev att raffina
deriet i Ystad övergick till betråsocker som köp
tes från olika betbruk i landet.

För att säkra tillgången av betråsocker till raf
finaderiet i Ystad sökte Fachmann delägarskap i 
de nya bolag som stod bakom betbruken. Följ
den blev en maktkamp mellan Ystadsföretaget 
och övriga konkurrenter, framför allt Skånska 
Sockerfabrik och Carnegie. Fachmann verkade 
för en etablering av ett råsockerbruk i närheten 
av Ystad, men mötte länge motstånd. Fösningen 
kom 1893 med tillkomsten av Köpingebrobru-

ket där Ystadsföretaget blev delägare till en tre
djedel. Några år senare, 1899, grundade Fach
mann det första svenska strösockerbruket, fabri
ken i Skivarp som stod klar 1901. Under tiden 
hade Ystadsraffinaderiet anpassats till ökad pro
duktion genom en teknisk upprustning. Kring se
kelskiftet sysselsatte anläggningen ca 300 arbeta
re.

För att stärka sin ställning gentemot den nybil
dade kartellen bakom bolaget Union, ombildade 
Fachmann 1897 sitt företag, d.v.s. fabrikerna i 
Ystad och Köpingebro, till Aktiebolaget Ystads 
Sockerraffinaderi.

Under 1902 lyckades dock det svenska konsor
tiet Sockerfabriks AB Union köpa det Fachmann- 
ska sockerimperiet. Sammanslagningen av flera 
bolag och fabriker blev avgörande för bildandet 
av Svenska Sockerfabriksaktiebolaget några år se
nare. Raffinaderiet i Ystad var verksamt fram till 
1917.

Räsockerbruket i Säbyholm 
1883-1962
Efter branden 1875 vid den kombinerade anlägg
ningen i Fandskrona, återuppfördes 1878, av oli
ka skäl, enbart raffinaderiet. Stadens hälsovårds
nämnd bl. a. betraktade betbrukets verksamhet i 
stadsmiljön som en olägenhet.

Sedan tidigare ägde företaget, Skånska Socker- 
fabriksaktiebolag, den stora jordbruksegendomen 
vid Säbyholm där man bedrev sockerbetsodling i 
stor skala. Bortfallet av betbruket i Fandskrona 
medförde avsättningsproblem för såväl övriga 
odlare i området som för godset som nu gick med 
förlust.

Betsockerindustrin befann sig i början på
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Säbyholms råsockerbruk strax efter 
invigningen 1883. Byggnaden repre
senterar den länga serien av fabriker 
som uppfördes efter typritningar. 
Betladan, till vänster på bilden, är 
fristående. (SSA.)

1880-talet i en brytningsperiod. De stora tekniska 
svårigheterna var lösta och betodlingen spred sig. 
Carl Tranchell och Henrik Kockum tog därför 
åter initiativ till anläggandet av ett nytt råsocker
bruk som lämpligen kunde lokaliseras vid företa
gets gods iSäbyholm.

Inför projektet studerades först utländska bruk 
och därefter sökte man koncession på den plane
rade järnvägen mellan Säbyholm och Landskro
na.

Den 7 april 1883 påbörjades arbeten med den 
nya fabriken vid Säbyholm, som uppfördes efter 
tyska förebilder med hjälp av tyska arkitekter och 
tekniker. Anläggningen blev egentligen den första 
renodlade betsockerfa briken av storformat som 
byggdes i Sverige. Fabriksbyggnaden var helt an
passad till moderna hanteringsmetoder och pro
cesser inom betsockerfabrikationen.

Efter knappt sju månader var betbruket, som 
hade kostat 675 000 kronor, färdigt liksom järn
vägssträckan mellan Säbyholm och raffinaderiet i 
Landskrona. Den 30 oktober 1883 började den 
första betkampanjen vid anläggningen.

Säbyholm blev den första fristående betsocker
fabriken i Sverige, d.v.s. ej tekniskt förenad med 
raffinaderi, som gav ett tillfredsställande tekniskt 
och ekonomiskt resultat. Anläggningen blev pro
totyp för nästan samtliga efterföljande betsocker
fabriker.

För att öka produktionen av råsocker vid Säby
holm samt för att minska transportproblemen 
med betorna, uppfördes 1894 en saftstation i 
Teckomatorp. Genom en två mil lång rörledning 
kunde råsaften föras från Teckomatorp till rå
sockerfabriken i Säbyholm.

Efter nedläggningen 1962 har byggnaderna 
övertagits av fröförädlingsbolaget Hilleshög som 
byggt om dem för sin verksamhet och som även 
har sitt huvudkontor på platsen.

Råsockerbruket i Staffanstorp 
1885-1963

Under 1880-talet inleddes betsockerindustrins 
starka expansionsperiod. Bland de första betbruk 
som grundades under högkonjunkturen var Staf
fanstorp. Vid den tidpunkten fanns i Skåne en
dast två råsockerfabriker, Arlöv och Säbyholm, 
och dessa var anslutna till raffinaderier. På sätt 
och vis representerade därför Staffanstorp en ny 
företagstyp; ett fristående råsockerbruk bildat i 
samverkan med såväl jordbrukare som raffinadö- 
rer, utan egna omfattande betodlingar och med 
en produktion avsedd för den öppna marknaden.

Den 16 april 1883 bildades Lunds Sockerfa
briks Aktiebolag med avsikt att anlägga ett rå
sockerbruk i trakten av Lund. Bakom initiativet 
fanns G. Warholm och C. Tranchell. Önskemålet 
var att få ett stort antal jordbrukare som delägare 
för att på detta sätt främja betodlingen i trakter
na. Bolagets stadgar stipulerade därför, att halva 
aktievärdet skulle inbetalas genom betleveranser. 
Flera raffinaderier skaffade sig större aktieinne
hav: Skånska Sockerfabriksaktiebolag, Öresunds 
raffinaderi i Lund och senare även Carnegie. På 
detta sätt tryggade Staffanstorpsföretaget avytt
ringen av sin råsockerproduktion.

Tre lämpliga platser hade föreslagits för lokali
sering av verksamheten. Det beslutades att bruket 
skulle uppföras vid Staffanstorps station där be
hövligt markområde anskaffades. Läget var 
mycket lämpligt från kommunikationssynpunkt 
då vägarna från Malmö, Dalby och Lund korsa
des där. I anslutning fanns också Staffanstorps 
järnvägsstation på linjen Lund-Trelleborg, som 
tillkommit 1875. Bolaget förvärvade också Torre- 
berga gård i närheten för att i viss mån bedriva 
egna betodlingar.
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Fabriken vid Staffanstorp 1894 med 
disponentbostaden i förgrunden. 
Bron med den leriga vägen, det låga 
vitmålade staketet kring bruket och 
den tidstypiska portalen vid dispo
nentvillan, ger en bild av dåtidens 
närmiljön vid bruken. (SSA.)

Fabriksanläggningen i Staffanstorp 
kring sekelskiftet. I förgrunden för
fabriken som bl. a. innehöll bettvät- 
ten samt massatornet med de karak
teristiska valven för genomkörning 
med järnvägsvagnar. De två mindre 
fristående byggnaderna är med all 
sannolikhet våghus. (Ur Ekman.)

H Handel och småhantverk 
S Samlingslokal och social service 

0 Industri, större kommunikationsföretag, 
lantbruk

Karta över Staffanstorp som visar 
funktionsfördelning och bebyggel
sespridning i samhället 1948. (Ur 
Paulsson.)
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Sta ffanstorp s bruk 1935. I förgrun
den syns den nya svämgården med 
djupsvämmor. I förlängningen av 
pannhuset, som är uppfört vinkelrätt 
mot fabriksbyggnaden, har en kalk- 
ugnsbyggnad tillkommit. I anlägg
ningens mitt reser sig fabrikens 
vattentorn. (SSA.)

Arkitekt E. Granzow, med tidigare erfarenheter 
från Danmark, Tyskland och Arlöv, deltog som 
sakkunnig i planeringen av Staffanstorps anlägg
ning. Det är dock oklart om han ritade fabriken 
eller om ritningar inköptes från Tyskland. Bygg
nadsarbeten och tekniska installationer genom
fördes under ledning av disponent A. J. Roman. 
Till byggnadsentreprenör för fabriken och bostä
derna valdes byggmästare Mortensson från Mal
mö, som tidigare medverkat i arbeten vid Arlöv. 
Som byggnadsförman tjänstgjorde byggmästare J. 
O. Olsson.

Maskiner och teknisk utrustning anskaffades 
från de tyska maskinfirmorna F. Hallström i Ni
enburg och Südenburger Maschinen Fabrik i 
Magdeburg samt från de svenska leverantörerna 
Kockums Verkstad i Malmö och Carl Holmberg i 
Lund.

Brukets avverkning var planerad till 200 ton 
betor/dygn, vilket skulle göra Staffanstorp till det 
största betbruket i Skåne. Motsvarande avverk
ning var vid Arlöv 100 ton och vid Säbyholm 150 
ton. Fabriksbyggnaden stod färdig 1885 och i ok
tober kunde den första betkampanjen starta.

Med undantag för Säbyholm och det kortvari
ga försöket vid Ljung, var Staffanstorp det första 
betbruk som etablerades på landsbygden. Medan 
Säbyholm anslöt sig till godsets samverkande 
struktur, saknades för Staffanstorps bruk en na
turlig eller planerad samhälls- och bostadsinfra- 
struktur. I det avseendet avviker Staffanstorp från 
övriga bruk som anlades senare. Där blev bostä
der och gemensamma lokaler en självklar del av 
anläggningarna.

Under en övergångsperiod inlogerades tjänste
männen i en bondgård söder om vägen till Dalby. 
Maten ordnades vid en annan gård som tillhörde

bolaget. Därefter inreddes rum för de ogifta i fa
brikens övervåning medan ett antal mindre famil
jebostäder började uppföras intill fabriken.

De flesta arbetare tvingades däremot att skaffa 
sig egna bostäder. De hyrde in sig i befintliga hus 
och gårdar eller fick så småningom köpa och be
bygga tomter längs med vägarna som kantade det 
lilla stationssamhället. Genom privata initiativ 
och i spekulativt syfte, uppförde några markägare 
ett flertal hus som sedan såldes till anställda vid 
bruket. Staffanstorps brukssamhälle växte därför 
efter ett oplanerat mönster, i motsats till senare 
samhällen där företagen deltog aktivt i planering 
och/eller uppförande av tjänstebostäder.

Som många andra bruk fick Staffanstorp pro
blem med vattenförsörjningen. Den planerade 
lösningen med brunnar visade sig vara olämplig. 
Man tvingades därför hämta vatten från Torre- 
berga mosse på några kilometers avstånd, med 
hjälp av pumpverk, rör och dike. Senare anlades 
en pumpstation vid mossen. Även problem med 
spillvattnet uppstod så småningom.

Bruket var utrustat med ytbetsvämmor (d.v.s. 
trärännor) och vattenström, vilket var en nyhet 
1885 då betorna vanligtvis bars för hand i kor
gar. Endast några år efter starten utvidgades fa
brikens kapacitet genom tekniska förbättringar 
och beta verkningen höjdes till 300 ton per dygn.

Med tillkomsten av en saftstation i Klågerup 
1894 kunde brukets produktion utvidgas kraftigt 
och nästan fördubblas. Saftstationen som var 
verksam till 1918, hade en dygnsavverkning på 
ca 170-200 ton betor. Klågerup anlades också för 
att förhindra etableringen av ett vid Genarp pro
jekterat konkurrerande bruk.

En modernisering av fabriken genomfördes 
1918 och kort därefter, mellan 1920 och 1924,
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elektrifierades bruket. Ångmaskiner avvecklades 
och man övergick till ångturbiner. Under samma 
period började Staffanstorp som första bruk att 
transportera råsocker med lastbil.

År 1934 hade Staffanstorps bruk, i förhållande 
till startåret, uppnått en nästan tiodubblad pro
duktion. Trots detta var fabriksbyggnaden till 
största delen oförändrad. För att lösa utrymmes- 
problemen hade dock en del ny utrustning instal
lerats utomhus.

Fram till råsockerbrukets nedläggning 1963 ge
nomfördes i olika omgångar ytterligare tekniska 
förbättringar.

Den nedlagda fabriken har övertagits av 
Sockerbolagets jordbrukstekniska avdelning som 
i fabrikslokalerna bl. a. har en provtvätts- och 
analysanläggning för betprover från samtliga 
sockerbruk i landet. Även en dextranfabrik, som

numera övertagits av Pharmacia, har lokaliserats 
till platsen.

Råsockerbruket i Trelleborg 
1887-1955

Råsockerfabriken i Trelleborg tillkom som följd 
av en mycket gynnsam utveckling inom den sven
ska betsockerindustrin. Initiativtagarna var Car- 
negiebolaget med raffinaderi i Göteborg och kon
sul Carl Smith i Trelleborg, vilken senare blev 
verkställande direktör. Den 27 juni 1887 bildades 
formellt det nya bolaget, Trelleborgs Sockerfab- 
riksaktiebolag, med Carnegiebolaget som huvud
ägare. Sockerbruket blev det fjärde i ordningen 
av de livskraftiga betbruken.

Områdesplan över Trelleborgs bruk på 1890-talet. Området avgränsas i väster av Västra Vallgatan, och i öster av 
Bryggaregränden där brukets huvudinfart ligger. I brukets axel, genom betladan, längs fabriken och fram till det nya 
magasinet, drogs järnvägsspår. fSSA, renritn. A. Hildebrand.)

204



■
Bilden visar bruket i Trelleborg, tro
ligtvis i början av 1890-talet och än
nu till stor del oförändrat. Anlägg
ningen består av två parallella bygg
nader med själva fabriken i förgrun
den. Bannhus, kraftcentral och kalk
ugn är förenade till en byggnads
länga. Byggnaderna sammankopplas 
i anläggningens mitt genom vatten
tornet. Till vänster på bilden syns 
betladan som uppfördes samtidigt 
med fabriken och till höger skymtar 
sockenkyrkan. (SSA.)

Interiör från Trelleborgs fabriken 
1888. Till vänster ses diffusionsbat
teriet med tolv diffusorer i rad och i 
bakgrunden betelevator och skärma
skin. Till höger står förvärmare och 
slampressar. Man kan notera den 
öppna takkonstruktionen med trä
takstolar av kraftiga fackverk. 
(SSA.)

Brukets södra sida 1899. I förgrun
den finns från höger till vänster: 
pannhuset med sin fristående skor
sten uppförd mot gaveln, kraftcen
tralen i höjd med vattentornet och i 
dess förlängning till vänster två 
kalkugnstorn av vilka det yttersta 
tillkom 1891. Längst till höger syns 
en del av betladan och vid brukets 
infart två små våghus. (SSA.)
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På bilden från 1932 visar Trelle- 
borgsanläggningen en ny siluett. 
Pannhuset har genomgått stora för
ändringar, delar av byggnaden har 
blivit förhöjda och fatt segmenttak. I 
förgrunden syns de två små portstu
gor med trappgavlar som uppfördes 
1888 och till höger om dessa, paral
lellt med betladan, nya djupsväm- 
mor. (SSA.)

Den 22 april 1887 inköptes en tomt på ca tolv 
tunnland vid den s. k. Kattebäckshejdan för upp
förandet av råsockerbruket. Fabriken skulle an
läggas strax utanför staden och genom stickspår 
anslutas till de tre befintliga järnvägarna, 
Lund-Klagstorp, Malmö-Trelleborg och Trelle- 
borg-Skurup. Utöver anslutningen till ett väl ut
byggt järnvägsnät, bördiga och lämpliga jord
bruksmarker runt om, innebar också lokalisering
en till Trelleborg tillgång till hamnförbindelser.

Bruket skulle inte driva egna betodlingar, men 
1892 inköpte bolaget 150 tunnland vid Slättarp 
främst med syftet att demonstrera gödslingseffek- 
terna vid användning av betmassa och slamkalk. 
1897 inköptes ytterligare en gård på 500 tunn
land.

Byggnadsarbetet med sockeranläggningen in
leddes under våren 1887 med utläggning av fa- 
briksspår från Trelleborgs övre station till brukets 
tomt. I maj påbörjades schaktningsarbetet och 
under juli lades den första grundstenen till fabri
ken. Stenar till grunden hämtades från havsbott
nen i närheten medan grus anskaffades från ett 
närliggande grustag. För byggnaderna inköptes 
»prima rött fasadtegel» av samma sort som till 
Staffanstorp och lättbränt murtegel för innermu- 
rar samt osläckt kalk till murbruk.

Byggnadsarbetena utfördes i egen regi med 
Carl Smith som huvudansvarig och under ledning 
av byggmästare Hans Helgesson. Som byggkon- 
trollant anlitades byggmästare J. O. Olsson från 
Göteborg och som kontrollerande ingenjör för de 
tekniska installationerna, Gustaf Ekman från 
Carnegiebruket. Timmermän, murare och andra 
hantverkare rekryterades från Trelleborg och dess

omgivning där tillgången till kvalificerade bygg
nadsarbetare var tillräcklig.

Det nödvändiga vattnet skulle hämtas från nå
gra större sjöar vid Åmossen ca sju kilometer väs
ter om fabriken. Från dessa grävdes diken som 
kompletterades med dammar, pumpstation och 
rörledningar för att leda vattnet till samlings- 
brunnar på fabriksgården.

Fabriken uppfördes efter mönsterritningar in
köpta från en tysk maskinfirma, Südenburger 
Maschienen Fabrik. Under våren 1888 började 
maskinerna levereras från firmorna Südenburger 
Maschienen Fabrik i Magdeburg och Hallström i 
Nienburg-Saale. Ångpannor och cisterner inköp
tes från Kockums verkstäder i Malmö m. fl. sven
ska verkstäder. Leverantörerna var desamma som 
för bruket i Staffanstorp två år tidigare. Under 
hösten blev fabriken färdig och den första bet- 
kampanjen startade den 25 oktober 1888.

Bruket var planerat för en beräknad kapacitet 
av 200 ton betor per dygn. Den första byggnadse- 
tappen som slutfördes 1888 omfattade fabriks
byggnad, pannhus med lancashirepannor, betlada 
och två mindre grindstugor. Råsockermagasinet 
inrymdes ursprungligen i förlängningen av fabri
kens sockerhus, d.v.s. i själva fabriken. I anslut
ning till pannhuset fanns även en elcentral med 
en mindre ånggenerator. Trelleborgsbruket blev 
därmed en av de första fabrikerna med elbelys- 
ning i staden.

För att lösa boendeproblemet för den tillfälliga 
personalen byggdes 1890 en kasern för kampanj
arbetarna. Eftersom bruket var uppfört i utkan
ten av Trelleborg förelåg i övrigt inget akut behov 
av tjänste- och arbetarbostäder. Bostadsbehovet
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löstes genom uthyrning av befintliga hus i orten. 
Bruket kom därför att sakna den traditionella bo- 
stadsinfrastruktur som därefter uppfördes vid öv
riga bruk.

Kontoret var i inledningskedet inrymt i själva 
fabriken, i bottenvåningen av förfabriken och un
der laboratoriet.

Redan under 1891 tillbyggdes den tekniska ut
rustningen för att förbättra och öka produktio
nen. Bl. a. uppfördes ytterligare en kalkugn i 
pannhusets förlängning. En större byggnad för 
torkning av betmassa tillkom 1893 och 1895 
uppfördes ett kolskjul. Under 1896 tillkom ett rå- 
sockermagasin som 1901 tillbyggdes med en vin
kelbyggnad, medan det 1902 uppfördes en verk
stadsbyggnad i norra delen av fabriksgården.

Vid den stora bolagssammanslagningen 1907 
införlivas Trelleborgsfabriken med Svenska Sock- 
erfabriksaktiebolaget. Samma år ombyggs den 
gamla sackaratfabriken. Aret innan tillkom ytter
ligare ett sockermagasin, kopplat till sockerhuset 
genom en viadukt.

För att förbättra hanteringen av betorna och 
minska behovet av arbetskraft installerades 1910 
djupsvämmor som ersatte de traditionella yt- 
svämmorna. Ursprungligen vägdes betorna i fa
briken. Från och med 1924 vägs betlasterna i 
samband med inkörningen till fabriken och för 
ändamålet uppfördes ett våghus vid infarten mot 
Bryggaregatan. Anläggningen kompletterades 
1938 med en tippbrygga av stål och armerad be
tong över svämmorna. Samtidigt infördes meka
nisk betprovtagning.

Som de flesta andra bruk elektrifierades maski
neriet i Trelleborg under 1920-talet. Detta med
förde förändringar i installationerna.

Ett slutet system för diffusions- och pressvatten 
installerades i början på 1940-talet. Under sam
ma period påbörjades även betfortillverkningen.

Medan övriga råsockerbruk byggdes om för 
strösockertillverkning avvecklades verksamheten 
i Trelleborg 1955. Slutligen revs byggnaderna 
1989.

Raffinaderiet »Öresund» i Lund
1888-1913
Hantverksmässig raffinering av betsocker hade ti
digt förekommit i Fund. 1839 grundades ett litet 
företag som låg på Stora Södergatan, men verk
samheten lades ned redan 1841.

Öresundfabriken grundades egentligen 1882 i 
Malmö av den danske kemiingenjören Vilhem 
Jørgensen som också ägde en kemisk fabrik i Kö

penhamn. Malmöfabriken såldes dock redan 
1886 till grosshandlaren Fars Magnus Westrup 
och firman Westrup &c son.

Den nya ägaren köpte 1888 nedlagda industri
lokaler från Funds Kvarnbyggeri och Mekaniska 
Snickerifabrik och flyttade Malmöverksamheten 
dit. Fastigheten och lokalerna låg på Spoletorps- 
området i anslutning till stambanan, nordväst om 
Funds stadskärna.

Från Malmö överfördes utrustningen till de 
nya lokalerna och den 22 februari 1888 var de 
nya installationerna och den nya sockerfabriken 
klara att tas i bruk.

Företaget ombildades i december 1890 till ak
tiebolag, Aktiebolaget Sockerraffinaderiet Öre
sund. Rörelsen var då inte ansluten till några rå
sockerbruk, därför hade man periodvis svårighe
ter att köpa svenskt råsocker och tvingades im
portera. Mellan 1888 och 1906 expanderade 
dock verksamheten kraftigt och 1891 startades 
en fullständig raffinering medan man tidigare en
bart producerat strösocker.

Produktionen ökade från 1 400 ton 1890 till 
2 900 ton 1892. För att trygga råsockerleveran- 
serna blev bolaget huvudägare i råsockerbruket 
som grundades 1893 i Svedala. Dessutom förvär
vades 1898 aktiemajoriteten i Karlshamns Sock- 
erbruksaktiebolag som vid denna tidpunkt ägdes 
av ett engelskt konsortium. För att säkra sitt 
vattenbehov blev företaget även delägare i AB Sli- 
parelyckan, ett vattenbolag med anläggningar 
utanför Lund.

Verksamhetens kraftiga expansion skapade ett 
utbyggnadsbehov. Av den anledningen förvärva
des i flera omgångar (1889, 1891, 1895, 1897 
och 1898) nya markområden i anslutning till den 
ursprungliga fabrikstomten. 1906 ägde Öresund 
ett område som motsvarade hela det nuvarande 
kvarteret Raffinaderiet.

I motsats till de flesta andra sockeranläggning
ar startades fabriken i befintliga byggnader som 
ursprungligen var avsedda för annan verksamhet. 
Därefter anpassades byggnaderna till fabrikens 
produktionskrav och byggnadsbeståndet utöka
des kontinuerligt under åren.

Byggnationen på fabriksområdet avspeg
lar dock två dominerande byggnadsperioder, 
1891-92 i samband med övergången från strö
sockerraffinaderi till fullständig raffinering och 
1897-98 i samband med branden vid det konkur
rerande Arlövraffinaderiet.

Under 1891 genomfördes den första tillbyggna
den av fabriken. Arbetena utfördes av byggmäs
tare H. O. Forsberg för en kostnad av 11 098 
kronor. Samma år beslöts om ytterligare tillbygg
nader i samband med förändring av raffinadtill-
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Exteriör av fabriken på Grynbodga- 
tan 13 A i Malmö. Den förhyrdes av 
»Brödrene Cloetta» år 1882 för en 
årlig hyra av 2 250 kr. Här installe
rades på nyåret 1883 en skotsk raffi
naderiutrustning med en ny metod 
att däcka socker. Den som tog ini
tiativet till anläggningen var danske 
undersåten Vilh. Jørgensen, ägare till 
Øresunds chemiske Fabriker i Kö
penhamn. (SSA.)

verkningen. Byggnadsarbetena, som bl. a. innebar 
rivning av en befintlig gård utmed järnvägen och 
uppförandet av en lagerbyggnad, utfördes under 
1891-92 av samme byggmästare.

Största delen av den nya utrustningen för raffi
nering anskaffades från firma Selwig och Lange i 
Brunschweig men även begagnade maskiner köp
tes från ett nedlagt tyskt bruk. I september 1892 
kunde den ombyggda anläggningen påbörja sin 
fabrikation, med råsocker, som levererades från 
råsockerbruket i Staffanstorp.

Under åren 1897-98 genomförs nya förbätt
ringar. Raffinaderiet byggs delvis om för att ge 
plats åt en filterstation. Även ångpannehuset 
byggs om för att rymma nya större ångpannor 
och raffinadmagasinet utvidgas. Kring sekelskif
tet uppförs också ett nytt magasin av »järn och 
sten».

Själva raffinaderibyggnaden bestod vid slutet 
av 1800-talet, i likhet med övriga sockeranlägg
ningar i landet, av en lång byggnadskropp. Övri
ga byggnader grupperade sig som flyglar koppla
de till huvudbyggnaden. I den södra delen forme
rade sig byggnaderna till en inre gård som bl. a. 
rymde råsockerlager. I norr fanns ytterligare en 
större fristående byggnad för råsockerlagring. De 
östra och västra långsidorna kom att utgöra fa
brikens egentliga gatufasader.

Trots ständig tillbyggnad utgjorde raffinaderiet 
en homogen anläggning, byggd av gult fasadtegel 
med sadeltak och avsatsgavlar. Fasadutsmyck- 
ningen bestod av socklar, lisener, utkragande lis
ter och dylikt, utförda i rött tegel.

De äldsta byggnaderna hade pelar- och bjälk- 
konstruktioner av trä men från och med 1892 
övergick man till det senaste inom byggnadstek-
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Företagets tillverkning flyttades 
1888 från Malmö till byggnader i 
Lund, en före detta snickerifabrik 
som byggdes om för ändamålet. Den 
lilla fabriksbyggnaden med putsade 
murfält låg i anslutning till stamba
nan. (Ur Jensen.)

Genom åren expanderade företaget 
kraftigt. De befintliga byggnaderna 
byggdes om och flera nya tillkom. 
Av den ursprungliga lilla fabriks
byggnaden återstod 1906 endast ga
veln. (SSA.)

Översikt över Öresundsfabriken 
1912. Bilden visar anläggningens 
uppställning, med bebyggelse som 
expanderat i ett typiskt stadsmönster 
längs kvarterets gränser. Öresund 
intog en särställning bland raffinade
rierna med sin lokalisering utan 
hamnanslutning. Den närliggande 
stambanan var därför av stor bety
delse för företagets transporter. 
(SSA.)
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niken, gjut järnskolonner och järnbalkar. Pelar- 
balkkonstruktionen skapade treskeppiga vånings
plan i de flesta byggnaderna.

Det är framför allt ombyggnaden 1898 som 
gav anläggningen dess homogenitet. Man anlita
de arkitektkontoret Jakobsson. Jakobsson var 
byggnadsingenjör och Lunds stadsingenjör med 
eget arkitektkontor på sidan om sin tjänst. Före 
denna ombyggnad var byggnaderna en eller två 
våningar höga och alla var inte sammanhängan
de. Jakobsson omformade den 70 meter långa 
östra fasaden. Flan förhöjde flera byggnader, ska
pade vertikala och horisontala fält kring en mitt- 
risalit samt nya symmetriska fönsteröppningar 
för att bryta monotonin.

Västra fasadens slutliga utformning skapades 
1907 genom en tillbyggnad som anpassades till 
befintliga byggnader. Den nya byggnaden utgjor
de kompletterande lokaler för själva raffinaderiet.

Inom fabriksområdet fanns också kontorsbygg
nad, snickeri, mekanisk verkstad och tunnbinde- 
riverkstad.

Öresundsfabriken köptes av Svenska Socker-

fabriksaktiebolaget vid den stora sammanslag
ningen 1907. Endast några år senare, 1913, av
vecklades fabriken i Lund, som ett av fem nedlag
da raffinaderier, vid den första stora rationalise
ringen i sockerbranschen.

Sockerfabrikerna i Helsingborg
1890-1948

Två helsingborgare försökte redan 1743 starta ett 
sockerbruk i staden men fick avslag av Kommer
skollegiet. Under nästa sekels första decennier er
höll två handlare, G. M. Gram och J. D. Meisner, 
privilegium att i Helsingborg driva ett socker
bruk. För ändamålet bildades ett aktiebolag, 
»Helsingborgs Sockerbruks Intressenter», och 
verksamheten startade 1815 i en fastighet belägen 
mellan N. Storgatan och Kullagatan. Raffinering
en upprätthölls av två mästare och tre arbetare. 
Rörelsen som trots sin blygsamma storlek var 
framgångsrik övertogs 1824 av handlare C. d'Au-

Sockerbruket i Helsingborg omkring 1916. Bruket uppfördes som ett kombinerat bruk med råsockerfabrik och raffi
naderi. Anläggningen fick därför ansenliga dimensioner. Byggnaderna ritades av Helsingborgs stadsarkitekt Mauritz 
Frohm, men liknar till sin stil tyska fabrikstyper. Av bilden framgår att pannhusets äldsta skorsten uppfördes med 
kvadratisk sektion, trots att radialtegel redan var infört. Längst till höger syns sockermagasinet med tre våningar 
samt vindsvåning och uppdelat i flera sektioner genom brandmurar. (Ur Sveriges Handel & Industri.)
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En översikt över Helsingborgsan- 
läggningen 1934. Bruket som omfat
tar betbruk och raffinaderi har un
der åren utökats på ett för tätortsfa- 
briker typiskt sätt. Byggnadernas 
uppställning styrs av kvartersindel- 
ningen och bildar ett mönster med 
sammanhängande fasader som lik
nar bostadskvarter. Även fasadernas 
utformning präglas av en stadsmäs- 
sig karaktär. Till skillnad från lands
bygdsfabrikerna är bruket uppfört 
på ett industriområde tillsammans 
med flera samtida företag, bl. a. 
valskvarnen till vänster och längre 
upp en mekanisk verkstad. I anslut
ning till industriområdet finns sta
dens utkant med hyreshus (i övre 
vänstra hörnet på bilden). (SSA.)

bigné. Under hans ledning utökades företaget och 
hade som mest åtta anställda. Efter några år 
drabbades dock företaget av svårigheter och blev 
slutligen nedlagt mot slutet av 1820-talet.

Under 1870- och 80-talen gjordes försök att få 
till stånd betodlingar och sockerindustri i nord
västra Skåne, men det är inte förrän 1889 som 
försöksodlingar kunde startas i området. Resulta
tet var mycket positivt och medförde anläggning
en av ett nytt sockerbruk i Helsingborg. Hamnen, 
ett flertal befintliga järnvägsförbindelser, liksom 
lämpliga jordbruksområden runt omkring be
dömdes som positiva förutsättningar för lokalise
ringen.

Det nya företaget, Helsingborgs Sockerfabriks- 
aktiebolag med ett ursprungligt kapital av 
1 170 000 kronor, bildades den 9 mars 1889 på 
initiativ av konsul R Olsson. Bolagets avsikt var 
att uppföra en kombinerad anläggning bestående 
av råsockerbruk och raffinaderi. Orsaken var att 
man önskade trygga raffinaderiets råsockertill- 
gång genom ett eget råsockerbruk. En liknande 
anläggning hade drivits i Landskrona mellan 
1854 och 1875 och en var verksam i Arlöv sedan 
1869.

Mark för uppförandet av bruket inköptes från 
staden på ett industriområde söder om den nya 
hamnen mitt emot Valskvarnen. Den aktuella fa
brikstomten, på 27 000 m2, var dock vid denna 
tidpunkt ännu under vatten och större fyllnings- 
arbeten måste vidtas.

Som arkitekt anlitades Mauritz Frohm, dåva
rande stadsarkitekten i Helsingborg. De stora 
mängder tegel som erfordrades inköptes från två 
olika tegelbruk, Rögle samt Helsingborgs Ångte-

gelbruk. I byggnadsarbetena som startades under 
våren 1889 deltog ca 200 man.

Största delen av den tekniska utrustningen in
köptes från firman Selwig &c Lange i Braunsch
weig i Tyskland, vilken också ställde en ingenjör 
till förfogande för installationerna. Det nödvändi
ga vattnet till bruket hämtades från Gåsebäcken. 
Därifrån leddes vattnet genom delvis nyanlagda 
diken och från Ramlösa även genom en vat
tenledning till fabriken.

Den kombinerade fabriksanläggningen i Hel
singborg togs i drift under oktober 1890, drygt 
ett år efter det att byggnadsarbeten påbörjats.

Två år senare utökades företagets verksamhet 
genom invigningen av ytterligare ett råsockerbruk 
i Ängelholm och 1893 blev bolaget även delägare 
i det nya bruket vid Karpalund i östra delen av 
Kristianstads län. På så sätt kunde bolaget säkra 
leveranserna av råsocker till raffinaderiet i Hel
singborg.

Under den första kampanjen vid råsockerbruket 
i Helsingborg avverkades ca 15 000 ton betor. År 
1907 hade avverkningen ökat till ca 41 000 ton.

I samband med rationalisering av raffinerings- 
verksamheten 1913 beslöts om nedläggning av 
raffinaderiet. Verksamheten skulle därefter enbart 
inrikta sig på framställning av råsocker. Fabri
kens lokaler ombyggdes till sockerhus för råsock
erfabriken. Under samma period genomfördes en 
modernisering av råsockerbruket. Det äldre pelar- 
balksystemet av träbjälkar ersattes med järn- och 
betongbalkar medan den ålderdomliga takkon
struktionen över kokpannorna ersattes med fack
verk av järnprofiler.

Det driftiga företaget bedrev också en omfat-
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tande jordbruksverksamhet, dels på många egna 
gårdar, dels på arrenderade egendomar som sam
manlagt omfattade ca 2 000 ha. En stor del av 
jordbruksverksamheten var inriktad på socker
betsodling men driften omfattade även andra grö
dor samt djurskötsel.

Helsingsborgsbolaget, med intressen i Ängel
holm och Karpalund, tecknade 1897 aktier för 
500 000 kronor i Sockerfabriksaktiebolaget Uni
on som var en första sammanslagning av olika 
sockerbolag. Samma år förvärvade Union den 
nyss uppförda och problemdrabbade anläggning
en vid Hasslarp.

Efter nedläggningen 1948 av råsockerbruket, 
inköptes anläggningen 1957 av varvet. Delar av 
byggnadsbeståndet ombyggdes för nya ändamål 
medan övriga byggnader revs i olika etapper mel
lan 1959 och 1964.

Strö sockerbruket i Örtofta 1890

Betodlingen var etablerad i Örtoftatrakten före 
fabrikens tillkomst, men betorna levererades till 
bruken i Staffanstorp och Arlöv. Med ökningen

av betsockerarealen i området följde frågan om 
anläggande av en sockerfabrik i Örtofta. Initiativ
tagare var dåvarande arrendatorn av Svenstorps 
huvudgård, godsägaren A. Ch. Jacobaeus. Han 
lyckades intressera direktör Carl Tranchell, chef 
för Skånska Sockerfabriksaktiebolaget i Lands
krona, som ställde kapital till förfogande. Där
med kunde Örtofta Sockerfabriksaktiebolag 
grundas år 1889 med Skånska Sockerfabriksak
tiebolaget som delägare.

Platsen för bruket valdes med hänsyn till de go
da förutsättningarna för betodling i trakten, den 
tillfredsställande vattentillförseln från Löddeån 
och det utmärka läget vid södra stambanan.

Sockerbruket i Örtofta började byggas 1889 
under ledning av A. J. Roman, disponent vid 
Staffanstorps bruk. Huvuddelen av utrustningen 
köptes från tyska firmor, som också ställde mon
törer till förfogande. I mindre omfattning anskaf
fades utrustning också från Kockums Verkstäder 
i Malmö.

Fabriksbyggnaden byggdes med endast tre vå
ningar och var ovanlig låg. Pannhuset uppfördes 
vinkelrätt mot fabriken. I direkt anslutning till 
bruket byggdes flera arbetar- och tjänstebostä-

Örtofta bruk under 1890-talet. Pannhuset med sin fristående skorsten är uppfört vinkelrätt mot fabriksbyggnaden. 
Den höga byggnaden i mitten är vattentornet och till höger om skorstenen syns två kalkugnsbyggnader. I förgrun
den står arbetarbostäder, från vänster Göken och Näktergalen. (SSA.)
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Brukets kontor uppfördes 1921. 
Byggnaden används numera som fri
tidslokal för personalen. (Foto för
fattaren.)

En helt ny typ av torkbyggnad för 
betfor, den största i sitt slag, uppför
des 1978 på brukets område. Trots 
specifika tekniska krav fick byggna
dens yttre en arkitektonisk utform
ning. (Foto författaren.)

der. Som vid övriga sockerbruk blev byggtiden 
förvånansvärt kort och i september 1890 stod 
den nya anläggningen färdig. Den totala kostna
den för uppförandet av bruket blev då 953 000 
kronor.

Den 9 oktober 1890 drogs den första kampan
jen i gång och den pågick till mitten av februari, 
ca 28 000 ton betor avverkades. Fabrikens beräk
nade avverkning var då 250-300 ton betor per 
dygn. Produktionen av råsocker avyttrades till 
raffinaderierna i Arlöv och Landskrona.

Ett stort steg i utvecklingen av Örtofta bruk 
togs 1894, då man anlade en saftstation i Eslöv. 
Råsaften från saftstationen transporterades via 
kulvert till Örtofta och därmed kunde en kraftig 
ökning av kapaciteten genomföras.

Under perioden fram till 1907 gjordes avsevär
da förbättringar av processerna samtidigt som en 
del mekaniseringar kunde införas. Brukets kapa
citet ökade från 250 till 400 ton betor per dygn 
samtidigt som energiförbrukningen per ton betor 
minskade med 20%. Kapaciteten var dock otill
räcklig i förhållande till betskörden och man ha
de stora problem med kampanjerna som man 
tvingades förlänga.

En sackaratfabrik, för utvinning av socker från 
melass, inrättades 1900 och var i drift till 1914. 
Mellan 1910 och 1920 inriktas de tekniska insat
serna på mekanisering av transportanordningar, i 
syfte att minska den manuella hanteringen och 
därmed minska personalbehovet. Samtidigt an
läggs betsvämmor och man övergår till lös lag-
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Del av det nuvarande bruket i Örtofta sett från söder. Anläggningen har under åren genomgått kraftiga förändringar 
och mycket få delar av det ursprungliga bruket är ännu bevarade. I bildens mitt ses en del av den ursprungliga fa
briksbyggnaden med segmenttak. Till vänster står den moderna kalkugnen med sitt matningssystem. (Foto författa
ren.)

ring av råsockret. Därefter installeras bandtrans
portörer dels för betmassan, dels för matning av 
kalkugnen.

Under samma period uppfördes ytterligare en 
arbetarkasern då bostäder i trakten saknades för 
den ökande arbetskraften. Orsaken var förkort
ningen av arbetstiden genom den nya lagen om 
åtta timmars arbete som medförde en övergång 
till fler skift och flera anställda. Den nya byggna
den var avsedd för 80 man och hade samlingsrum 
samt sjukrum.

Under första hälften av 1920-talet installerades 
i Örtofta nya större tekniska anläggningar och 
avverkningen kunde höjas till 1 300 ton per 
dygn.

En särskild byggnad för reparationsverkstad, 
smedja, snickeriverkstad och reservförråd upp
fördes 1930 och en centralprovtvätt byggdes 
1932. Löslagringen av sockret kunde 1933 för
bättras ytterligare genom uppförandet av en plåt
silo. Ett år senare byggdes en ny ångpannean- 
läggning.

Genom elektrifieringen på 1930-talet förändra
des stora delar av fabriken. 1938 installerades ex
empelvis 58 elmotorer för olika ändamål, drift 
och transporter kunde därmed rationaliseras.

När saftstationen i Eslöv avvecklades 1938

övertog Örtofta hela beta vverkningen. Brukets 
kapacitet ökades därmed till 2 000 ton betor per 
dygn. Från eldning med stenkol övergick bruket 
1947 till oljeeldning.

Fram till 1952 var Örtofta ett råsockerbruk. 
Produktionen av råsocker var avsedd för raffina
deriet i Landskrona. Redan 1948 påbörjades en 
ombyggnad för att, i likhet med flera andra an
läggningar, förvandla fabriken till strösocker
bruk.

Under 1950-talet gjordes stora insatser för att 
automatisera större delar av produktionen, med 
bl. a. kontrollrum och centraliserad övervakning 
och 1962 avslutades en mycket omfattande ut- 
byggnadsperiod. Brukets kapacitet var nu över 
4 000 ton betor per dygn.

Från 60-talet till 90-talet har Örtoftas kapaci
tet utökats ytterligare till 7 000 ton betor per 
dygn. Energiförbrukningen har genom kontinuer
liga tekniska förbättringar ständigt minskat och 
1985 övergick bruket från olja till naturgas i upp- 
värmningsprocessen.

Under perioden uppfördes även i närheten av 
bruket flera nya bostadsområden med arbetarbo
städer av typhuskaraktär.

Örtofta är numera, tillsammans med Köpinge- 
bro, Sockerbolagets största strösockerbruk.
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Jordbergabruket 1890 avbildat på bolagets aktiebrev. ]ärnvägsanslutningen och dess betydelse framträder tydligt i 
bildens symbolik. Den låga och breda byggnaden till vänster om fabriksbyggnaden är betladan som ännu finns beva
rad. I bakgrunden ses flera av brukets tjänstebostäder. (SSA.)

Råsockerbruket i Jordberga 1891

Jordbergatrakten var redan före brukets tillkomst 
ett etablerat betodlingsområde. Betorna leverera
des sedan flera år till betbruken i Staffanstorp 
(grundat 1885) och Trelleborg (grundat 1887). 
Det befintliga järnvägsnätet, med linjerna Bör- 
ringe-Östratorp, invigt 1887, samt Malmö-Trel- 
leborg som drogs fram till Klagstorp 1890, stärk
te ytterligare förutsättningarna för etableringen 
av ett nytt sockerbruk i området.

Jakob Lachmann, som drev raffinaderiet i Ys
tad, visade tidigt intresse för anläggande av ett 
råsockerbruk i Jordberga, platsen låg på lämpligt 
avstånd från raffinaderiet. Men hans planer föll 
på motståndet från godsägare Jules Stjernblad på 
Marsvinholm. När slutligen planerna förverkliga
des hindrades han av Carnegiebolaget, att med
verka i bildandet av Jordberga Sockerfabriks AB.

Det blev godsägaren Carl Gustaf Stjernswärd 
på Widtsköfle som tog initiativ till råsockerbru
ket i Jordberga. Han lyckades engagera tre befint
liga raffinaderier i affären. På detta sätt blev Mal
mö Sockerfabriks AB (Arlöv), Skånska Sockerfa
briks AB (Landskrona) samt AB Carnegie i Göte
borg delägare i Jordberga Sockerfabriksaktie- 
bolag som grundades den 10 januari 1890. Även 
råsockerföretaget i Staffanstorp tecknade aktier i 
det nya bolaget. Stjernswärd ställde också mark 
till förfogande för anläggandet av fabriken.

Byggnadsarbetena påbörjades under juli 1890. 
Fabriken uppfördes efter ritningar som erhållits

från Südenburger Maschinen Fabrik und Eisen- 
giesserei i Magdeburg. Det blev A. J. Roman, då 
disponent vid Staffanstorps bruk, som utsågs att 
övervaka byggnadsarbetena. För ledning av arbe
tet anställdes byggmästare J. O. Olsson från Trel
leborg som då hade motsvarande uppgift vid de 
pågående arbetena i Örtofta. Hans arvode fast
ställdes till 300 kronor per månad samt fria resor. 
Olsson hade tidigare tjänstgjort som byggnads- 
förman vid uppförandet av sockerbruken i Staf
fanstorp och Trelleborg samt var byggmästare vid 
Örtofta.

De ursprungliga byggnaderna är uppförda i 
rött tegel med dekorativa inslag av svart glaserat 
tegel. Det röda teglet, 1 miljon hårdbrända tegel
stenar för 27:50 kr/tusen, inköptes från Börringe 
tegelbruk nära Sturup vars ägare, greve Beck- 
Friis, var styrelsemedlem i Jordbergabolaget. 
Lättbränt tegel till murarnas fyllning, 2 miljoner 
stenar för 25 kr/tusen, anskaffades från tegelbru
ket i Oxie utanför Malmö. Byggnadskostnaderna 
för Jordbergabruket uppgick 1891 till ca 1 miljon 
kronor.

Inköp och installation av den tekniska utrust
ningen genomfördes under ansvar av Carl Tran- 
chell, direktör vid bruket i Landskrona, samt dis
ponent A. J. Roman från bruket i Staffanstorp. 
Ångpannor och »vanlig» maskinutrustning in
köptes från Kockums Verkstäder i Malmö medan 
specialutrustning och tillverkningsmaskiner im-
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Jordbergabruket på 1890-talet sett 
från söder. I förgrunden, till vänster, 
står brukets restaurationsbyggnad 
som också innehöll tjänstebostäder. 
I bakgrunden syns disponentbosta
den. Parken är nyanlagd och längs 
vägkanterna har man planterat unga 
träd. Den långa träladan framför 
pannhuset, intill skorstenarna, är 
kolhuset. (SSA.)

Tvä av brukets äldre tjänstemanna
bostäder med sin karakteristiska te
gelarkitektur med dekorativa bårder 
av glaserat tegel. (Foto författaren.)

porterades från maskinagenturer i Tyskland, Sü
denburger Machienen Fabrik och F. Hallström i 
Nienburg.

Fabriken togs i drift den 1 oktober 1891. Bet- 
avverkningen var då beräknad för ca 200 ton be
tor per dygn. Produktionen av råsocker avyttra
des till raffinaderierna i Göteborg, Arlöv och 
Landskrona, vilka var delägare i bolaget.

Bruksanläggningen kompletterades etappvis 
med olika tekniska byggnader och bostäder. Re
dan 1890 uppfördes en arbetarkasern som kom 
till användning för byggnadsarbetarna. Huset ha
de i den övre våningen sovsalar för 80 arbetare 
och i nedre våningen matsal med kök samt tre 
mindre lägenheter. Ett år senare tillbyggdes kam
panj ehemmet för att kunna inhysa 160 man. Ett 
flertal bostäder för tjänstemän uppfördes samti
digt. De anställda vid bruket fick som löneför
mån bl. a. fri bostad och trädgård.

Parkanläggningen och områdesplanen för den 
kompletterande bebyggelsen ritades 1892 av läns- 
trädgårdsmästare B. Kjellson, som senare också 
deltog i planeringen av bruket vid Hasslarp. Be
byggelsen kompletterades 1924 med en kontors
byggnad som även innehöll tjänstemannabostä
der. Ett nytt kontor uppfördes 1961 och bostads
bebyggelsen utökades 1963 med sex enfamiljsvil- 
lor som uppfördes på ett området i närheten av 
bruket. 1973 tillkom ytterligare fem villor i an
slutning till de övriga och ett nytt kampanj ehem 
byggdes på andra sidan järnvägen. Även en ny 
disponentvilla uppfördes 1978.

Som vid andra bruk, t. ex. Carnegie eller Tan
to, inrättades 1893 en brukshandel avsedd för de 
anställda vid sockerbruket. Affären, som var 
verksam till 1978, var inrymd i en särskild bygg
nad i närheten av järnvägsstationen.

Redan 1891 installerades elektriskt ljus i fabri-
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Områdesplan från 1905 som visar brukets disposition med fabrik, parkanläggning och bostäder. Kring och i anslut
ning till fabriksanläggningen organiserades och planlades olika funktioner: järnväg med bangård, järnvägsstation 
med stickspår till fabriken, slamdammar, nya vägar samt ett parkområde med brukets bostäder. (SSA.)

ken och inom bruksområdet. Elströmmen fram
ställdes med hjälp av två generatorer som sam
manlagt försörjde 240 glödlampor och 8 båglam
por.

De flesta andra bruk köpte kalksten från Got
land men Jordberga hade ett eget kalkbrott vid 
Östra Torp. Kvaliteten bedömdes dock i längden 
vara för låg och man övergick i slutet på 1890-ta- 
let till gotländsk kalksten.

Fabriken genomgick under åren ständiga för
bättringar och ombyggnader. Redan ett år efter 
starten utfördes en mindre ombyggnad för att 
öka avverkningskapaciteten. Detta upprepades 
1894 och därefter nåddes en dygnsavverkning av 
600 ton betor.

Ett sockermagasin uppfördes 1894 och fabri
ken kompletterades med en kalkugn 1897. Ett 
nytt råsockermagasin som rymde 10 000 ton 
socker blev färdigt 1922. Under 1930-talet gjor
des åter successivt nya installationer och förbätt
ringar. Därmed kunde betavverkningen ökas från 
750 till ca 2 000 ton per dygn.

Brukets pannor drevs ursprungligen med sten
kol men under vissa perioder användes också

frästorv, som hämtades från bolagets mosse vid 
Flås Myr.

Till pannhuset anskaffades 1901 ytterligare en 
Steinmüller ångpanna som inköptes från C. A. 
Mörck i Göteborg och därefter 1942 en liknande 
från Kockums. Under 1940-talet genomfördes 
stora förändringar. Pannhuset och turbinhuset 
byggdes om och fick ny utrustning medan skor
stenen förhöjdes. Hela bruket kunde strax däref
ter elektrifieras. Från kol- och torveldning över
gick fabriken 1947 till olja. Under 1960-talet 
kompletterades utrustningen i pannhuset och 
kraftcentralen och en ny skorsten byggdes 1962. 
Slutligen uppfördes 1989 ett helt nytt pannhus 
för koldrift.

Under 1950-talet moderniserades hela saftre
ningen och en nybyggnad för torkanläggning och 
betforframställning ritades av BTB. Därefter på
gick kontinuerliga ombyggnader och tekniska 
förändringar i fabriken. 1959 tillbyggdes exem
pelvis sockerhuset mot söder med 27 m.

Från traditionella ytsvämmor övergick man 
1907 till djupsvämmor och en första 80 m lång 
svämränna anlades. Svämanläggningen utvidga-
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Järnvägen Börringe - Östratorp var 
fram till 1957 brukets länk till »yt
tervärlden». Den något förändrade 
men bevarade lilla stationsbyggna
den, numera omvandlad till brand
station, står som minnesmärke över 
järnvägens betydande roll för sock
erindustrin. (Foto författaren.)

Jordbergabruket 1932. 1 förgrunden 
syns ett av bostadshusen. Framför 
fabriksbyggnaden och kopplade till 
denna finns olika tekniska enheter 
med frän vänster: pannhus, kraftcen
tral och vattentorn samt kalkugns- 
torn. Till höger ses betsvämanlägg- 
ningen och den gamla betladan. 
(SSA.)
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Vid fabriken i Jordberga installera
des 1989 en helt ny typ av pannhus 
för koldrift. (Foto författaren.)



Vid den nuvarande fabriken i Jordberga möts nytt och gammalt. Ommurade öppningar i fasaden vittnar om byggna
dernas anpassning till ständiga tekniska förändringar. Från bettvätten till vänster leds numera betorna över en via
dukt till fabriken. Nedanför, mellan betlossningsbryggorna från 1950-talet och fabriken, ses takfallet från 1890-ta- 
lets betlada. (Foto författaren.)

des i flera etapper efteråt och kompletterades 
med betlossningsbryggor under 1950-talet.

Jordberga var genom stickspår anslutet till Bör- 
ringe-Östratorps järnväg som invigdes 1887, nå
gra år förre brukets tillkomst. Järnvägen löpte 
strax utanför bruket, och där uppfördes en liten 
men påkostad stationsbyggnad som ännu är be
varad. Järnvägen nedlades 1957 på grund av den 
minskande trafiken och konkurrensen från väg
transporter. De sista kvarstående vågstationerna 
avvecklades också i samband med detta. Alla 
transporter till och från bruket utförs numera 
med lastbilar.

Jordberga blev ett av de fyra företag som 1894 
bildade ett »syndikat» för gemensam försäljning 
av socker och bruket övergick 1907 till det nybil
dade Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Till följd av sitt utmärka läge överlevde bruket 
sockerindustrins strukturrationaliseringar. Medan 
de kvarvarande betbruken på 1950-talet omvand
lades till strösockerbruk, förblev Jordberga den 
enda anläggningen som bibehölls som råsocker
bruk. I samband med detta genomfördes, mellan 
1958 och 1962, omfattande moderniseringar och 
förbättringar medan fabrikens kapacitet fördub
blades. Jordbergas produktion av råsocker är av
sedd för raffinaderiet i Arlöv.

Råsockerbruket i Kävlinge
1891-1955

Kävlingeanläggningen tillkom under en positiv 
konjunktur för betsockerindustrin. Till sin före- 
tagstyp liknade Kävlinge Jordbergabruket som 
grundades samma år. Bägge bolagen skapades på 
initiativ av flera raffinaderier och betbruk.

De drivande krafterna bakom anläggandet av 
den nya fabriken var etablerade sockerbolag. Vid 
bildandet av Kjeflinge Sockerfabriksaktiebolag 
den 17 februari 1890, tecknade sockerföretagen 
från Landskrona, Malmö och Staffanstorp till
sammans mer än hälften av bolagets aktiekapital, 
då fastställt till en miljon. En tiondel av kapitalet 
utgjordes också av betaktier, d.v.s. aktier som 
byttes mot betleveranser och var avsedda för bet- 
producenter.

Avgörande för lokaliseringen av fabriken blev 
framför allt kommunikationsmöjligheter och vat
tentillgång, d.v.s. befintliga järnvägslinjer och 
Kävlingeån. Betodling var då inte etablerad i 
Kävlingetrakten och syftet var att skapa ett helt 
nytt betodlingsområde och därmed förutsättning
ar för en utökad råsockerproduktion.

Kävlingefabriken stod färdig i mars 1891. Den
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Kävlingebruket omkring 1900. Fabriksanläggningen är traditionell med ett, med fabriken parallellt uppfört, pann- 
hus. Fabrikens arkitektur saknar utsmyckning och uttrycker endast rationella målsättningar. Brukets bostadsbebyg
gelse, till vänster om fabriken, är däremot uppförd i en pampig ny renässansstil. (SSA.)

Interiör av fabriken med skärma- 
skinssalen på 1910-talet. Den invän
digt öppna och luftiga konstruktio
nen illustreras tydligt. (SSA.)

Kävlingebruket 1928. I förgrunden 
står ett tågsätt lastat med betor. 
Framför och parallellt med fabriken 
syns pannhuset och kalkugnstornet. 
I förlängningen av fabriken till vän
ster ser man betladan och flera 
svämmor. I bakgrunden finns flera 
av tjänstemannabostäderna i anslut
ning till bron och Kävlingeån. (SSA.)
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första betkampanjen inleddes den 22 oktober och 
dess resultat blev mycket positivt. Produktionen 
av råsocker avyttrades huvudsakligen till raffina
derierna i Arlöv och Landskrona.

Mycket lite är känt om fabrikens historia men 
omkring 1915 nedlades den s.k. sackaratfabriken 
och lokalerna omvandlades till reparationsverk
stad och förråd.

Kävlinge tillhörde det syndikat som bildades 
1894 med tre andra råsockerbruk samt raffinade
rierna i Landskrona och Göteborg. Kävlingebola- 
get övergick 1907 till Svenska Sockerfabriksaktie- 
bolaget. Bruket blev nedlagt 1955 i samband med 
satsningen på strösockerbruk.

Anläggningen fick dock ny funktion och drevs 
från 1957 av Sockerbolaget som potatisanlägg
ning. Potatisodling blev Sockerbolagets första in
sats inom livsmedelbranschen utanför sockernä
ringen. Vid det f. d. bruket i Kävlinge inrättades 
verksamhetens potatiscentral med potatistvätt, 
sortering och förpackning. För ändamålet upp
fördes nya lagerhus.

Sockerbruket i Ängelholm
1892-19S4
För att säkra råsockertillgången till sitt år 1890 
uppförda raffinaderi i Helsingborg, tog Helsing
borgs Sockerfabriksaktiebolag initiativ till uppfö
rande av ett råsockerbruk i Ängelholm. En stor 
del av betleveranserna till råsockerbruket i Hel

singborg kom redan från nordvästra Skåne och 
betodlarna hade tidigt framfört önskemål om lo
kalisering av ett betbruk till Ängelholm. Teck
ningen av betleveranser till den nya fabriken 
medförde därför inga problem. Till lokalisering
en till Ängelholm bidrog väl också goda järn
vägsförbindelser samt vattentillgången från Rön- 
neå.

Sockerfabriken i Ängelholm uppfördes på Ny
broområdet vid Västra Promenaden, också kallad 
Västra Kronoplanteringen, längs ån i utkanten av 
orten. I anslutning till fabriken uppfördes ett 
större sockermagasin som var förenat med fabri
ken genom en smal bro. Anläggning och installa
tioner stod färdiga 1892. Den tekniska utrust
ningen anskaffades från Südenburger Maschinen 
Fabrik i Magdeburg.

Transporten av betor från Star by och Höja 
skedde med pråmar på Rönneån och fram till 
järnvägsanslutningen blev båttransporterna avgö
rande. Brukets lokaliseringen skapade under en 
tid kommunikationssvårigheter. För persontrafi
ken över ån till sockerfabriken fanns exempelvis 
ursprungligen en färja och inte förrän Nybron 
stod färdig 1904 kunde brukets tillgänglighet för
bättras. Följande året förbättrades ytterligare för
bindelserna med fabriksområdet när järnvägslin
jen Engelholm-Östra Ljungby, även kallad »Pyt- 
tebanan», stod klar. På bruksområdet anlades 
bangård med stickspår till byggnaderna. Betleve
ranserna kunde nu ske vid olika stationer längs 
järnvägssträckan. Efter nedläggningen av bruket i 
Genevad 1928 skickades även en del av den hal-

Ängelhohns sockerfabrik på 1910-talet. Bruket fick smalspårförbindelser 1905 och på bilden syns stickspåret till 
sockermagasinet med ett tågsätt i förgrunden. Stickspår fanns även till fabriken och massatornet. I likhet med t.ex. 
Karpalunds fabrik (1894) är massatornet i Ängelholm uppställt i samma höjd som förfabriken. Det fristående sock
ermagasinet till höger på bilden är förenat med fabriken genom en bro. (Ur Sveriges Handel & Industri.)
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Fabrikens skorsten under uppförande 1892. Skorstens
typen med sin fyrkantiga form är mycket ovanlig för 
perioden. Typen hör till äldre och primitiva konstruk
tionslösningar. Man kan notera den dekorativa tegel
uppställningen med skiftande mönster och färg. (SSA.)

ländska betproduktionen med järnväg till Ängel
holm.

Vid invigningen bestod bruket av en fabriks
byggnad, ett pannhus med kraftcentral, en verk
stadsbyggnad, två vågar, ett sockermagasin samt 
en disponentbostad.

Ett försäkringsbrev från samma period återger 
en viss beskrivning av anläggningen. Fabriken 
byggdes av tegel i en till fyra våningar. Golvet i 
hela bottenvåningen var av sten och innertaken 
mellan våningarna utgjordes av tegelvalv mellan 
järnbalkar som samtidigt utgjorde golvunderla
get. Yttertaken bestod av asfaltpapp med undan
tag av kalkugnsbyggnaden som hade taktäckning 
av plåt. Fabriken var utrustad med elektrisk be
lysning, dock utan reservbelysning.

Ångpannehuset, som rymde åtta inmurade ång
pannor, hade golv och väggar av sten. Byggna
dens takkonstruktion som troligtvis utgjordes av 
Polonceautakstolar låg 1,5 m över pannorna. Till 
ångpannehuset hörde en fristående skorsten.

Ritning av Ola Andersson till tjänstemannabostad vid 
bruket i Ängelholm. Andersson ritade senare även bo
stadsbebyggelsen vid Hasslarps bruk. (SSA.)

För råsockret fanns ett större magasin i tre vå
ningar uppfört ca 30 meter från fabriken. Bygg
naden var av tegel med yttertak av plåt och ge
nom brandmurar indelad i två förvaringsavdel- 
ningar.

I efterhand kompletterades bebyggelsen med 
kontorsbyggnad samt flera bostäder längs Östra 
Kyrkogatan.

Vid den första kampanjen avverkades ca 
15 000 ton betor och efter några år, 1907, hade 
avverkningen ökat till ca 68 000 ton.

På fabriksgården fanns ursprungligen tre yt- 
svämmor, ca 100 meter långa. En stor del av det
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Interiör från Ängelholms sockerfa
brik som visar maischvåtiingen med 
centrifugstationen. Takkonstruktio
nen består av lätta Polonceautaksto- 
lar med samtliga delar av järn. Gol
vet är täckt med klinkerplattor. 
(SSA.)

nödvändiga vattnet för bethanteringen hämtades 
från den närliggande ån men vattnet var däremot 
inte tillräckligt rent för användning i processerna. 
Man tvingades därför 1897 att borra brunnar på 
brukets område. Bruket saknade vattenreningsan
läggning som övriga fabriker. Endast otillräckliga 
slambassänger för dekanteringen av svämvattnet 
fanns i anslutning till fabriken och åns vatten för
orenades p. g. a. utsläpp och översvämningar 
från bassängerna.

Fram till 1934 var Ängelholmsfabriken rå
sockerbruk. Därefter omvandlades anläggningen 
till saftstation för råsockerbruket i Hasslarp. För 
ändamålet anlades en nedgrävd 13 km lång rör
ledning mellan fabrikerna.

Ett nytt pannhus uppfördes 1949, men trots 
förändringar och investeringarna avvecklades 
bruket några år senare, 1954. Samtidigt nedlades 
»Pyttebanan» - med brukets nedläggning förlora
de även järnvägslinjen sin betydelse.

De flesta byggnaderna revs och kvar från bru
kets glansår finns endast namnen Sockerbruksga- 
tan och Sockerbruksområdet. Där bruket stod 
finns numera flera höghus och Sockerbrukssko- 
lan men arbetarbostäderna längs Östra Kyrkoga
tan är ännu bevarade.

Råsockerbruket i Hököpinge 
1892-1968
Bruket anlades vid den befintliga järnvägen mel
lan Malmö och Trelleborg, i anslutning till Hökö
pinge järnvägsstation d.v.s. ungefär två mil från

Malmö respektive Trelleborg. Järnvägen som till
kommit 1886 hade redan främjat omfattande be- 
todlingar i området och betorna fraktades bl. a. 
till Trelleborg och Arlöv.

Bakom det nya sockerföretaget stod två raffi
naderier, Carnegie och Tanto, samt det berörda 
järnvägsbolaget vilka blev huvudägare till Hökö
pinge Sockerfabriksaktiebolag som konstituera
des den 20 februari 1891. Huvuddelen av råsock- 
erproduktionen var avsedd för de delägande raffi
naderierna, men efter 1896 blev Carnegie ensam 
avnämare för fabrikens produktion.

Som mark till bruket inköptes delar av flera 
jordbruksfastigheter och hus som låg på området 
öster om järnvägen.

Byggnadsarbetena påbörjades 1891 med dräne
ring av marken kring byggnader och fabriksgård. 
För förvaring av betmassan grävdes en s. k. 
»massegrav» och gårdsplanen stensattes med kul
lersten. På fabriksområdet anlades en bangård 
och man drog stickspår till den närliggande järn
vägen.

Ångpannorna anskaffades från Kockums med
an den övriga tekniska utrustningen till stor del 
inköptes från firmor i Tyskland och Belgien.

Åtta månader senare var fabriken färdig och i 
oktober 1892 inledes den första betkampanjen 
vid råsockerbruket i Hököpinge.

Anläggningen kompletterades med kontor, dis
ponentbostad, en tvåvånings arbetarkasern samt 
två bostadslängor med tj änstelägenheter vid Mal- 
mövägen. Samtliga byggnader uppfördes i rött te
gel med inslag av ljust tegel i dekorativa uppsätt
ningar. Som murbruk användes kalkbruk.

Medan fabriken fick en återhållsam funktionell
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En tidig bild på Hököpinge socker
bruk. Till vänster står den för perio
den så typiska betladan. Fabriken i 
Hököpinge är i sin uppställning, ut
formning och indelning representativ 
för 1890-talets råsockerfabriker. 
(SSA.)

En översikt av bruket med fabriken 
och några av de representativa bygg
naderna med påkostad arkitektur i 
nyrenässansstil. Till vänster ses dis
ponentvillan och till höger brukets 
kontor. (SSA.)

Kampanjehemmet vid Hököpinge- 
bruket var ursprungligen avsett för 
100 arbetare. Byggnaden var av be
tydligt enklare slag än tjänstemanna- 
bostäderna. (SSA.)

utformning, betonades kontorsbyggnadens och 
disponentsbostadens representativitet genom en 
utpräglad nygotisk karaktär med bl. a. trappgav
lar och kopplade rundbågiga fönster.

Den så viktiga vattenförsörjningen kunde i bör
jan lösas genom pumpning från den närliggande 
Gässiebäcken.

På grund av den ständiga ökningen av kapaci
teten vid bruket sökte man redan 1899 att utöka 
vattentillgången. Av den anledningen inköptes en 
gård vid Gässiebäcken, nordväst om Hököpinge 
by. Senare förvärvades även egendomen Lilla

Månstorp i Västra Ingelstad på vars ägor sjön 
Gamlesjö låg. Där anlades en pumpstation för att 
genom ledning och diken föra vattnet till Gässie
bäcken och därmed utöka flödet till fabriken. 
Vattenförsörjningssystemet kompletterades med 
en vattenreservoar vid bruket. Efteråt anlades 
också vattendammar för smutsvattnet.

Bruket moderniserades och kompletterades ge
nom åren bl. a. med torkanläggning för betfor 
samt med silo.

Före järnvägens och sockerfabrikens tillkomst 
fanns i Hököpinge socken ca 600 invånare, de
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flesta boende i anslutning till kyrkan. Vid början 
av 1900-talet hade befolkningen redan ökat till 
1 000 personer. Kombinationen sockerbruk-järn
vägsstation skapade förutsättningar för en större 
samhällsbildning. De flesta nya husen byggdes 
vid stationen och öster om järnvägen där flera av 
brukets tjänstebostäder också var uppförda. Där 
anlades också affärer och senare ortens två sko
lor.

Hököpinge omvandlades inte till strösocker
bruk på 1950-talet som de flesta råsockerbruken, 
inte heller drabbades bruket av nedläggningsvå- 
gen. Tillsammans med Jordberga förblev Hökö- 
pingeanläggningen ett av de två kvarvarande rå
sockerbruken i landet. Rationaliseringsvågen 
nådde så småningom även Hököpinge och bruket 
genomförde sin sista kampanj hösten 1967. Som 
en följd av brukets avveckling lades dessutom 
järnvägen Falsterbo-Malmö ner några år senare, 
1971.

Efter nedläggningen nedmonterades en del av 
utrustningen för att överföras till andra anlägg
ningar, resten skrotades. Under en viss period 
hyrdes lokaler på bruksområdet ut till mindre fö
retag.

Strösockerbruket i Roma 1894
Redan i början av 1800-talet gjordes försök att 
etablera ett sockerraffinaderi i Visby. Produktio
nen förblev dock hantverksmässig och utan fram
gång. Raffinaderiet som grundades 1806 var helt 
nedlagt 1826.

Senare, när betsockerodlingen spred sig i Sveri
ge, insåg lokala krafter att Gotland skulle kunna 
lämpa sig för odling av sockerbetor och därmed 
för produktion av råsocker. Flera positiva försök 
till sockerbetsodling genomfördes och skörden 
avyttrades under de första åren, före Romafabri- 
kens tillkomst, till Skåne.

Hushållningssällskapet, enskilda personer och 
jordbrukare under ledning av landshövding P. G. 
Poignant tog därefter initiativ till anläggandet av 
en råsockerfabrik på Gotland. Den 1 december 
1892 beslöts om bildandet av ett bolag för anläg
gandet av en sockerfabrik i Roma.

Den 5 oktober 1893 bildades Roma Sockerfab- 
riksaktiebolag. Delägarna skulle först och främst 
utgöras av betleverantörer och andra öbor. Det 
gotländska bolagets struktur skilde därmed sig 
från de flesta andra råsockerfabriker som grunda-

Roma sockerfabrik på 1890-talet, kort efter invigningen. Bilden visar norra fasaden. Fabriksbyggnaden som uppför
des efter tyska typritningar fick en mycket spartansk arkitektonisk utformning. Det är endast varierande volymer 
och fönsteruppsättningar som skapar rytm och karaktär i den långa fasaden. Det gula teglet inköptes från Skåne. 
(Tekniska Museet.)
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Sektionsritning av Romafabriken omarbetad av Kockums från tyska typritningar. Från vänster förfabriken med bet- 
tvätt och skärmaskin, massatorn för massapressning, diffusionsenhet med indunstningsbatterier, kokstation, maisch- 
nings- och centr ifugstationer med magasinutrymmen i förlängningen. (SSA.)

Den ursprungliga fabriksbyggnaden 
har under årens lopp genomgått 
många ombyggnader. Färgskiftning
ar i teglet och stilbrott mellan bygg
nadsdelarna avslöjar förändringar
na. Till vänster syns kalkugnstornet 
som trots förhöjningen med en vå
ning är förhållandevis väl bevarat. 
(Foto författaren.)

Kampanjehemmet vid Roma tillkom 
1899, några år efter starten. Byggna
den har genomgått moderniseringar 
och förbättringar under åren. Ur
sprungligen var den avsedd som bo- 
stadskasern för ett hundratal kam
panjarbetare. (Foto författaren.)
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I förhållande till de övriga bruken fick bostadsbebyggelsen vid Roma stilmässigt en alldeles särskild karaktär med 
panelade eller putsade fasader. Den nya disponentbostaden uppfördes 1942. (Foto författaren.)

des under samma period. Inget raffinaderi var 
delägare i bolaget, företaget var därför inte bun
det till några inköpare.

Valet av lämplig lokalisering för sockerbruket 
föll på trakten kring Roma järnvägsstation. Plat
sen bedömdes som bäst med hänsyn till vatten
frågan och järnvägsförbindelserna med Visby 
hamn.

Bolaget hade redan tidigare förvärvat Varplöse 
gård och den 1 september 1893 inköptes en 
lämplig tomt i närheten av gården för uppföran
det av fabriken. Samtidigt köptes även ett jord
område i Buttle socken med tillgång till ren kalk
sten.

Planeringen av sockerbruket utfördes av dispo
nenten vid Örtofta bruk Hugo Küpper och inge
njör Lindfors från Kockums verkstäder i Malmö.

Byggandet av fabriken påbörjades 18 septem
ber 1893 under ledning av byggmästare Svante 
Svensson från Karlshamn. Ritningar hade erhål
lits från en svensk maskinagentur i Tyskland, fir
man F. Hallström i Nienburg-Saale. Byggnaden 
uppfördes dock spegelvänd och med några smär
re ändringar. Romafabriken var identisk med den 
i Svedala som byggdes samma år.

Kostnaderna för anläggningen var beräknade 
till sammanlagt 850 000 kronor fördelade på: 
byggnader 300 000 kronor, maskiner 473 000

kronor och järnvägsspår 77 000 kronor. Det gula 
byggnadsteglet inköptes från Skånska Cement 
AB, det första gotländska tegelbruket tillkom inte 
förrän 1914.

Den tekniska utrustningen hade anskaffats från 
Hallströms agentur i Tyskland samt från Kock
ums verkstäder i Malmö. Tyska montörer svara
de för uppsättningen. Ett stort antal gästarbetare 
deltog i bygget som blev färdigt redan efter ett år 
och kunde tas i bruk den 11 oktober 1894.

Fabriken drevs med ångkraft som erhölls från 
två högtryckspannor och sex lågtryckspannor 
som eldades med kol. Redan 1896 påbörjades en 
utvidgning av anläggningen med avsikt att öka 
produktionen.

För att säkra tillgången på sockerbetor och för 
att främja odlingen, tecknade bolaget kontrakt 
med odlare, frö delades ut gratis och konstgödsel 
förmedlades till inköpspris.

Vid första kampanjen 1894 deltog 835 odlare 
med en total areal om 620 ha. 1896 hade bet
sockerarealen ökat till 2 000 ha och mot slutet av 
1890-talet var Roma ett av landets största rå
sockerbruk med en odlingsareal om 2 300 ha. 
Under en period i början på 1900-talet tvingades 
dock bolaget, med hänsyn till överproduktionen 
av socker, att reglera och nästan halvera den kon- 
trakterade betarealen.
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Ritning över fabrikens norra fasad efter ombyggnaden och takförhöjningen 1962. (SSA.)

Brukets produktion av råsocker såldes huvud
sakligen till raffinaderierna Tanto och Gripen.

För att öka odlingen av sockerbetor krävdes ett 
förbättrat transportnät. Det befintliga järnvägsnä
tet vid anläggandet av Romabruket utgjordes en
dast av sträckan Visby-Hemse, förbi Roma. Bola
get deltog därför ekonomiskt i utvidgningen av 
järnvägen. Nya sträckor anlades i rask takt, mot 
söder till Burgsvik, mot norr till Lärbro, därefter 
från Roma till Slite och till Klintehamn/Habling- 
bo. Sammanlagt blev järnvägslängden ca 200 km 
och nästan alla socknar kunde därmed delta i 
sockerbetsproduktionen. Fabrikens frakter på den 
gotländska järnvägen hade mycket stor betydelse, 
1925 utgjorde dessa 31% av de totala fraktin
komsterna.

I takt med förbättringar och utökning av pro
duktionen förändrades fabriken, dels genom in- 
vändiga ombyggnader, dels genom tillbyggnader 
av fabrikens kropp. I samband med detta ersattes 
trägolven etappvis med klinkerplattor anlagda på 
betonggolv. I flera omgångar förhöjdes delar av 
fabriken, bl. a. i höjd med sockerhuset och mas
satornet. Det nya taket utfördes med fackverkse- 
lement och förseddes med lanternin.

Bruket kompletterades också med ett flertal 
tekniska byggnader och bostäder. En betlada och 
ett råsockermagasin av kalksten avsett för 20 000 
säckar byggdes 1897. Dessutom uppfördes 1899 
tre arbetarbostäder samt en bostadskasern för 
kampanjarbetarna med 100 sängplatser. Bruks
området inhägnades 1921 och samtidigt byggdes

en vaktstuga vid huvudinfarten. Inte förrän 1925 
uppfördes en fristående kontorsbyggnad, mitt 
emot bruket på andra sidan vägen. Innan dess var 
kontoret inrymt i fabriken. En ny disponentbos
tad byggdes också 1942.

Förändringar och utbyggnader utfördes löpan
de under de följande åren. En större ombyggnad 
genomfördes 1936 och berörde bl. a. ångpanne- 
huset där de äldre pannorna från 1894 revs och 
ersattes med nya. I samband med detta förhöjdes 
taket, dessutom installerades ett dieselaggregat. 
Samtidigt tillkom en betmasseelevator och en 
sockersilo. 1938 avslutades brukets elektrifiering 
och 1940 tillkom en reningsanläggning för smuts
vatten.

Under 1940-talet byggdes nya svämanläggning- 
ar med bettipp; i samband med detta revs den 
gamla betladan. Betmottagningen kompletterades 
1943 med en ny centralprovtvätt och en förråds
byggnad; tidigare fanns 24 tvättstationer och en 
huvudstation i Roma. Under samma period inled
des tillverkningen av betfor.

1957 genomfördes övergången från råsocker- 
produktion till strösockerproduktion. För ända
målet uppfördes ett fristående sikthus och en 
Weibullssilo för förvaring av sockret.

Romabruket valdes till försöksanläggning för 
en ny metod vid mottagning och hantering av be
tor. 1977 byggdes därför en ny mekaniserad och 
automatiserad betmottagning för torrhantering 
av betorna.

Sockerbetsodlingen fick stor betydelse för det
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Romafabrikens nuvarande norra fasad. I mitten, med bolagets skylt, ses massatornet som är den enda byggnadsdel 
som är ursprunglig ocb möjlig att känna igen. (Foto författaren.)

Diffusionslokalen i Romafabriken. 
Bruket är numera den minsta enbe
ten inom Sockerbolaget. (Foto för
fattaren.)

gotländska jordbruket och medförde ett tekniskt 
och ekonomiskt uppsving i produktionen, genom 
att påtvinga odlarna ett intensivare jordbruk med 
bl. a. dikning och konstgödsling.

Romabrukets styrelse antog den 14 september 
1907, i samband med den stora bolagssam- 
manslagningen, erbjudandet om försäljning till

Svenska Sockerfabriksaktiebolaget. Köpeskilling
en var 3 710 700 kronor.

Roma utgör nu den minsta enheten inom Sock
erbolaget. Bruket har länge varit hotat av ned
läggning, men p. g. a. dess betydelse för öns jord
bruk och sysselsättning har man med hjälp av in
direkta subventioner kunnat bibehålla driften.
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Svedala råsockerfabrik är »tvilling» till Romafabriken, bruken byggdes efter samma typritning. Fabrikerna är i stort 
sett lika men spegelvända i förhållande till varandra. Svedala uppfördes av rött tegel och Roma av gult. Bilden från 
1898 visar en spartansk anläggning med en renodlad funktionalistisk arkitektur. Bakom fabriken, på vänstra sidan, 
ses en del av pannhuset och till höger, betladan. (Tekniska Museet.)

Råsockerbruket i Svedala
1894-1947

Svedala råsockerbruk tillkom på initiativ av ägar
na till sockerraffinaderiet Öresund i Lund och lo
kala jordbruksintressenter. Mellan 1888 och 
1906 expanderade verksamheten vid raffinaderiet 
i Lund kraftigt. En fullständig raffinering starta
des 1891 medan man tidigare enbart producerat 
strösocker. För att säkra sig om tillräckliga rå- 
sockerleveranser initierade bolaget tillkomsten av 
ett nytt råsockerbruk som kom att lokaliseras till 
Svedala.

I september 1893 bildades Svedala Sockerfab- 
riksaktiebolag med ett aktiekapital om en miljon 
kronor och Öresundsbolaget som huvudägare. En 
hel del aktier tecknades också mot betleveranser.

Svedala tillkom under sockerindustrins starkas
te expansionsperiod. Samma år grundades rå
sockerfabrikerna i Köpingebro, Roma och Karpa- 
lund samt saftstationerna i Eslöv, Klågerup och 
Teckomatorp.

Lokaliseringen av den nya fabriken avgjordes 
av de utomordentliga kommunikationerna. Plat
sen låg vid en järnvägsknut där linjerna Mal
in ö-Ystad och Lund-Trelleborg möttes, dessutom 
fanns många och goda landsvägar runt omkring. 
Vattentillförseln från den närliggande Sege å be
dömdes som tillfredsställande.

För uppförandet av bruket inköptes ett mark
område på 51 tunnland i närheten av järnvägssta
tionen och 1898 förvärvades även ett antal jord
bruksfastigheter.

Ritningar till fabriken och till installationerna 
anskaffades från Hallström och justeringarna ut
fördes av ingenjör Henrik Lindfors. Svedalafabri- 
ken var identisk med Roma som dock uppfördes 
spegelvänd. Utrustningen anskaffades från fir
morna F. Hallström i Tyskland och Kockums 
verkstäder i Malmö. Firman Hallström ställde 
också 26 montörer till förfogande.

Byggnationen startades den 1 oktober 1893 
under ledning av byggmästaren H. O. Forsberg, 
som tidigare svarat bl. a. för ombyggnader vid 
raffinaderiet i Lund. Byggnadsteglet inköptes från 
de närliggande tegelbruken i Minnesberg och 
Börringe, sten och sand från Bökeberg.

Från järnvägsstationen i Svedala anlades stick
spår till fabriken och samtidigt en bangård på fa
briksområdet.

Anläggningen som stod färdig i oktober 1894, 
ett år efter byggnadsstarten, omfattade fabrik, 
betlada, sockermagasin, kokslada och bangård. 
På våren 1894 hade arbeten med kontorsbyggna
den, som även skulle inrymma bostäder och res
taurationslokaler, påbörjats. Samtidigt uppfördes 
disponentbostad och något senare byggdes en 
kamrersbostad. Bebyggelsen kompletterades med 
ett antal tjänste- och arbetarbostäder. Kort före
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Interiör från Svedalafabriken 1901. Till höger ses diffusionsbatteriet och till vänster indunstningen och saftreningen. 
(SSA.)

Svedalaanläggningen 1928 sedd från söder. I förgrunden till höger ligger kontorsbyggnaden och en av tjänstebostä- 
derna. I anslutning till fabriken finns betladan och betgården med svämmor samt längst bak vattenbassängerna. 
(SSA.)
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Svedalabrukets före detta kontors
byggnad har fått ny funktion efter 
nedläggningen av fabriken 1946. 
Sockerbolagets tekniska avdelningar 
etablerade sig i en del av det gamla 
brukets lokaler. (Foto författaren.)

nedläggningen av bruket 1946 byggdes ett nytt 
kampanjehem.

I oktober 1894 startade Svedalas första bet- 
kampanj. Bruket var planerat för en avverkning 
av 500 ton betor per dygn, men redan de följande 
åren utvidgades utrustning och fabrik. Genom 
detta nådde man år 1900 en kapacitet av 600 ton 
betor per dygn. Brukets avverkningskapacitet 
ökade mellan 1894 och 1944, från 290 ton betor 
per dygn till 1400 ton per dygn. Hela råsocker- 
produktionen var avsedd för Öresunds raffinade
ri i Lund.

Svedalafabriken överensstämde i stort sett med 
övriga nyanlagda fabriker, men utrustades med 
ett mycket modernt avdunstningssystem (lexa- 
Rillieux), som var det bästa och mest energibe- 
sparande vid denna tidpunkt. Pannhuset hade åt
ta lågtrycksångpannor och tre högtryckspannor, 
s. k. Tischbeinpannor. Fyllmassan förarbetades i 
s. k. vakuummaischar, en apparatur som Svedala 
var först i landet med. Från och med år 1900 
kunde betmassan transporteras från fabriken till 
massagården på en linbana.

Vattnet från Sege å samlades i bassänger och 
leddes till bruket genom rörledningar. För spill
vattnet fanns två mindre dekanteringsbassanger 
norr om fabriksbyggnaden samt en större sam
lingsbassang i närheten av järnvägen.

Under följande decennier byggdes bruket suc
cessivt ut och moderniserades. 1918 uppfördes en 
180 meter lång viadukt mellan fabriken och sock
ermagasinet för mekaniserad transport av sockret 
på stålband. Så sent som 1937 påbörjades elektri
fieringen av bruket.

Svedalabolaget, liksom Öresunds övriga an
läggningar, övertogs 1907 av Svenska Sockerfab- 
riksaktiebolaget. Under 1940-talet påbörjades en 
strukturrationalisering inom Sockerbolaget. Må
let var större, färre och mer rationella fabriker. 
Följden blev att Svedala valdes bort och fabrika
tionen av råsocker upphörde 1946. Anläggning
en, med sin fördelaktigt geografiska lokalisering, 
fick dock nya funktioner.

Under 1947 flyttades en central maskinteknisk 
avdelning från Arlöv dit, liksom bolagets centrala 
instrumentavdelning. Även en tillverknings- och 
reparationsverkstad för maskiner inrättades.

De nya verksamheterna medförde att det f. d. 
sockermagasinet byggdes om till maskinverkstad 
och centralförråd. Efter nedläggningen av verk
samheten såldes det ombyggda magasinet till ett 
annat företag. Byggnaden ägs numera av Cirrus 
AB.

Själva fabriksbyggnaden såldes 1950. Därefter 
användes lokalerna länge för skilda verksamheter 
tills de i början av 1970-talet såldes till Nya As
falt som 1976 rev den gamla fabriken för att upp
föra 200 villor på området.

Kvar från det gamla bruket, och ännu i Socker
bolagets ägo, finns kontorsbyggnaden, disponent- 
och kamrersbostäderna, kampanjehemmet samt 
parken som anlades samtidigt som bruket. Bygg
naderna är sedan mitten av 1950-talet del av bo
lagets centrala verksamhet med konsult-, service-, 
och utvecklingsavdelning för tekniska frågor. Se
dan nedläggningen av bruket har ett femtiotal 
personer varit sysselsatta inom bolagets nya verk
samheter i Svedala.
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En bild av Köpingebrobruket från invigningsåret 1894. Fabriken fick, i förhållande till andra bruk, imponerande 
mått som tydligt inverkade på produktionen. Tre år efter starten var anläggningen det största råsockerbruket i lan
det. Ett särdrag i fabrikens arkitektur är de valmade taken och vattentornets tälttak. Massatornet är, som vid ett 
flertal bruk, uppställt i böjd med förfabriken. Sockerhuset urskiljs tydligt genom en svag förhöjning och en annor
lunda fönsteruppsättning och våningsfördelning. Längst till höger på bilden står två melasscisterner och till vänster 
om fabriken, i bakgrunden, ses flera av brukets bostäder. (SSA.)

Strö sockerbruket i Köpingebro 
1894

Under 1893 fattade riksdagen ett beslut om skat
telindring vid nyetableringar av betbruk, vilket 
främjade tillkomsten av nya bolag. Den driftiga 
Jakob Lachmann, mannen bakom det framgångs
rika raffinaderiet i Ystad, sökte sedan flera år sä
kra tillgången av betråsocker för sin sockertill
verkning.

Efter motgångarna i Jordberga öppnade sig 
nya möjligheter för Ystadsföretaget. I november 
1893 konstituerades Ystads Sockerfabriksaktie- 
bolag i Köpingebro med ett aktiekapital av 
910 000 kronor, varav Lachmann stod för en 
tredjedel.

Anläggningen av fabriken var ursprungligen 
planerad till Svenstorp, längre upp vid Nybroån. 
Där kunde dock inte markfrågorna lösas och en 
ny lokalisering vid Köpingebro valdes för uppför
andet av fabriken. Genom dämning av Nybroån 
kunde en tillfredsställande vattenförsörjning av 
bruket ordnas. Vattentillgången förbättrades 
1934 genom en ny betongdamm samt vattenpum
par.

Fabriken med ångpannehus byggdes 1894 som 
råsockeranläggning och togs i bruk i oktober 
samma år. Bruket kompletterades med smedja,

reparationsverkstad, snickarverkstad, förråd, ma
gasin, brandstation, bangård, lokstall och bostä
der.

Tre år efter starten blev Köpingebro det största 
råsockerbruket i landet med en dygnsavverkning 
av 600 ton betor, ca 300 fast anställda arbetare 
och ett tillverkningsvärde motsvarande 5,3 miljo
ner kronor.

Betbruken var starkt beroende av järnvägsför
bindelser för sina frakter. Från Köpingebro anla- 
des därför en ny järnväg med sträckan Köpinge- 
bro-Borrby-Gärsnäs. Fabriken anslöts till järnvä
gen med stickspår och så småningom anlades en 
bangård. Ännu sker en stor del av frakterna vid 
bruket med järnväg genom linjen Malmö-Ystad.

För att kontra sammanslutningen av flera sock
erföretag inom kartellen Aktiebolaget Sockerfa
brik Union, bildade Lachmann 1897 ett nytt ge
mensamt bolag för sina fabriker. Aktiebolaget Ys
tads Sockerraffinaderi kom att omfatta bruken i 
Ystad och Köpingebro och senare även i Skivarp. 
1902 inköptes dock Ystadsbolaget av Union, där
med övergick Köpingebro till nya ägare.

I anslutning till fabriken tillkom i etapper ett 
stort antal tjänstebostäder på bruksområdet. 
Samtidigt som fabriken uppfördes 1894, byggdes 
ett flertal bostadshus. En arbetarkasern i två vå
ningar med sovsalar och gemensamt kök för om
kring 80 man; en arbetarbostad med tre lägenhe-
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Situationsplan över Köpingebrofa- 
briken pa 1920-talet. Planen ger en 
bra bild av omfattningen och dispo
sitionen av 1890-talets råsockerfa
briker. Köpingebrofabriken har två 
särdrag; pannhuset är i hela sin 
längd kopplat till fabriken och mas
satornet är uppställt i samma höjd 
som förfabriken. Al: förfabriken, 
A2: fabriken, A3: massatornet, B: 
kontoret, C: nya pannhuset, D: gam
la pannhuset, E: vattentornet, F: 
kraftcentralen, G: verkstaden, H: 
smedjan, J: laboratoriet, K: kalkugn
arna, L: snickarverkstaden, M: bet- 
ladan, O: cisternerna. (SSA.)

Fabrikens kokstation i början på 1900-talet. Före ombyggnaden 1924 var kokpannorna uppställda i fabrikens tvär
riktning. De höga fönstren i ena sidan av salen har stor betydelse för dagsljuset och arbetsmiljön. Dagsljuset kom
pletteras med ett flertal elektriska hänglampor. (SSA.)

ter om två rum och kök; en restaurationsbyggnad 
i tre våningar med flera tjänstemannabostäder, 
matsal och flera enkelrum, ombyggd 1926; en 
bruksfogdebostad byggd som enplanshus; samt 
en kemist- och maskiningenjörsbostad i två vå
ningar.

År 1906 uppfördes ytterligare en tjänsteman

nabostad med fyra lägenheter; 1910 en arbetar
bostad (Heimerska huset), 1921 tillkom dispo
nentvillan i två våningar med nio rum, två hallar, 
jungfrukammare och kök och 1942 en kamrers- 
bostad och en assistentbostad vid Lachmannsvä- 
gen.

Inte förrän 1934-35 fick bruket en särskild
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Länge var brukets kontor inrymt i 
fabriksbyggnaden. En särskild kon
torsbyggnad uppfördes inte förrän 
1935. I den nya byggnaden med tyd
liga »funkisdrag» fanns även tjänste- 
bostäder. (Foto författaren.)

En omfattande tillbyggnad av fabri
ken genomfördes 1943. Den nya 
byggnaden skulle inrymma bl. a. för
fabriken med provtvätt, bettvätt, 
saftblandning, laboratorium och tek
niska kontor. Projekteringen utför
des av lektor E. Winberg, Malmö, 
och som entreprenör anlitades E. 
Liljegren, Malmö. (SSA.)

Fabriksbyggnaden efter eldsvådan 
1947. Branden drabbade främst fa
brikens mellersta del i höjd med in- 
dunstningsstationen. (SSA.)
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För att uppfylla moderna produk
tionsförutsättningar uppfördes 1967 
en ny fristående byggnad för diffu
sion av saften. Byggnaden represen
terar en ny lösning och en ny typ av 
byggnader vid bruken. (Foto förfat
taren.)

Vid bruket i Köpingebro framställs 
numera även kostfiber, med bl. a. 
betmassa som råvara. Fibrexfabri- 
ken är anlagd i anslutning till sock
erfabriken pä brukets område. (Foto 
författaren.)

kontorsbyggnad i två våningar vilken även in
rymde kassör- och kontoristbostad. Under 1950- 
och 60-talen uppfördes ytterligare bostadshus. 
Kontorsbyggnaden ersattes 1990 med en ny ad- 
ministrationsbyggnad som byggdes i tomma ut
rymmen inom fabriken. Under åren revs samti
digt flera av de äldre bostadshusen.

Brukets tj änstemannabostäder och arbetarbo
städer kom att utgöra kärnan i det lilla samhälle 
som vuxit fram i anslutning till bruket och järn
vägen.

För att ytterligare öka brukets produktion samt 
för att minska transporterna kompletterades Kö
pingebro med en saftstation i Gärsnäs som var i 
drift mellan 1921 och 1966. Tillkomsten av 
Gärsnäs var även ett uttryck för konkurrensen 
om betorna mellan olika bolag. Mellersta Sveri
ges Sockerfabriksaktiebolag med bl. a. raffinaderi
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i Lidköping sökte en etablering i Skåne. Bolaget 
hade långt framskridna planer på att bygga ett 
sockerbruk i O. Tommarp, ca 5 km från Gärsnäs. 
För att hindra detta anlade Köpingebrobolaget 
saftstationen i Gärsnäs.

Verksamhetens utökning och förändring med
förde under åren ett flertal om- och tillbyggnader 
av den befintliga bebyggelsen samtidigt som nya 
byggnader uppfördes.

Pannhuset ombyggdes första gången 1925 och 
därefter 1940.

1942 beslöt styrelsen om en större tillbyggnad 
av fabriken. Den nya byggnaden skulle inrymma 
»betskakar, massasnäckor, blandningscistern för 
brukets och Gärsnäs saft, provtvätt, laboratorium 
samt tekniskt kontor». Ritningarna utarbetades 
av lektor E. Winberg, Malmö och till entreprenör 
tillsattes E. Liljegren, Malmö. Byggnadsarbetena



Fabriksbyggnaden i Karpalund 1894 strax efter invigningen. Till vänster massatornet, i mitten bakom de höga fön
stren diffusionslokalen och till höger fabrikens sockerhus med sina fyra våningar. Fabriksområdet är inhägnat av ett 
provisoriskt staket. Till höger om fabriken står två plåtcisterner för förvaring av melass. (SSA.)

påbörjades 1943. För att ge plats åt den nya 
byggnaden revs den gamla betladan som även 
rymde provtvätten. Under 1947 drabbades fabri
ken av en brand som främst skadade byggnadens 
centrala del.

Köpingebro omvandlades 1957 från råsocker
bruk till strösockerbruk för tillverkning av kon- 
sumtionsfärdigt strösocker. Övergången medför
de tekniska förändringar i fabriken och tillkom
sten av nya enheter som sikthus, strösockersilo, 
paketeringsbyggnad och ett nytt magasin. Brukets 
tekniska installationer har därefter förnyats och 
kompletterats löpande genom åren. Köpingebro 
är nu ett av de största och modernaste betbruken 
i landet.

Vid anläggningen framställs dessutom Fibrex, 
en kostfiber som tillverkas ur sockerbetan. Mel
lan 1980 och 1989 har även biobränsle, tillverkat 
av halm, sågspån och bark, framställts i en sär
skild fabriksanläggning på brukets område. Den
na produktion har dock visat dålig lönsamhet 
och fabriksanläggningen såldes till Polen.

Strösockerbruket i Karpalund 
1894-1989
Karpalunds bruk anlades i nordöstra Skåne. 
Trakten var lämplig för sockerbetsodling som re
dan bedrevs i viss omfattning.

Initiativtagare var, bland andra, godsägaren 
greve R. G. Hamilton och flera jordbrukare som i 
september 1893 bildade Karpalunds Sockerfab- 
riksaktiebolag med sockerbolaget i Helsingborg 
som betydelsefull delägare.

Kristianstads stad önskade få fabriken lokalise
rad inom stadsgränsen men sockerbruket anlades 
slutligen några kilometer utanför, där fabriken 
byggdes 1893-94 på Karpalunds ägor.

Den nödvändiga vattenförsörjningen kunde 
tillfredsställas genom Vinnöån som rann i anslut
ning till anläggningen. I närheten fanns också 
Vinnös och Karpalunds järnvägsstationer med 
nödvändiga järnvägsförbindelser, vilket var avgö
rande för transporterna. Till bruket hörde även 
en torvfabrik vid Hulta.

Den första betkampanjen påbörjades i oktober 
1894. I anslutning till bruket uppfördes tjänste
manna- och arbetarbostäder samt kampanj ehem 
för den tillfälliga personalen. Endast ett år efter 
starten, den 10 oktober 1895, efter en explosion i 
destillationsapparaturen, drabbades fabriken av 
en brand som skadade en stor del av byggnaden. 
Fabriken var dock försäkrad och återuppbyggna
den påbörjades omedelbart.

Som vid övriga bruk genomfördes kontinuerli
ga förbättringar, ombyggnader och tillbyggnader 
av anläggningen. 1914 byggdes en bana för trans
port av pressad massa från massatornet till en 
upplagsplats. Året därpå flyttades ett sockerma
gasin av trä till en ny uppställningsplats på säkra
re avstånd från fabriken. 1917 uppfördes repara-

237



Fabriken efter branden i oktober 
1895. Hela takkonstruktionen, delar 
av murverken och installationerna 
invändigt är förstörda. (SSA.)

Kontorsbyggnaden som tillkom un
der 1910-talet var jämfört med an
dra bruk av blygsam storlek. Bygg
nadens utformning för tanken till 
mindre stationsbyggnader. (SSA.)

Kontoret genomgick en kraftig om
byggnad 1955 som helt förvandlade 
dess ursprungliga karaktär. (Foto 
författaren.)
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Fabrikens kortsida mot förfabriken 
med svämanläggningen och tillhö
rande järnvägsspår i förgrunden. 
(SSA.)

En av arbetarkasernerna som upp
fördes i anslutning till fabriken. 
(SSA.)

Fabriken i Karpalund kort efter ned
läggningen 1989. I förgrunden ses 
sockerhuset vars övervåning förhöj
des på 1910-talet. (Foto författa
ren.)
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tionssmedja, oljeförråd och kontorsrum och året 
efter byggdes en arbetarbarack, av trä under 
spåntak, med kök och matrum och med plats för 
30 man. För att ersätta äldre träbyggnader upp
fördes omkring 1919 en byggnad av tegel under 
papptak avsedd för snickeri, kopparslageri och 
rörverkstad. Till byggnaden återanvändes delvis 
material från betladan som rivits året innan. Bo
stadsförhållandena förbättrades ytterligare 1920 
genom en större arbetarkasern, avsedd för 150 
man.

Vid starten 1894 tog bruket emot betleveranser 
från ca 700 betodlare och fram till 1920-talet för
blev antalet betodlare under 1 000 men steg där
efter snabbt för att 1954 nå en topp av 2 900. På 
1980-talet odlades sockerbetor av 2 200 jordbru
kare på ca 4 000 ha.

Huvuddelen av råsockerproduktionen såldes i 
ett tidigare skede till raffinaderierna Tanto och 
Gripen.

Karpalund var som de andra betbruken ett rå
sockerbruk. Vid rationaliseringsvågen på 1950- 
talet byggdes anläggningen om och adapterades 
1957 enligt det nya mönstret till framställning av 
strösocker. I samband med detta moderniserades 
hela fabriken och en sockersilo samt två nya ma
gasin tillkom. En ny torkanläggning för betfor- 
produktion uppfördes dessutom 1969 och på 
1980-talet anlades en modern vattenreningsan
läggning.

I anslutning till bruket växte Vinnö samhälle 
där många av brukets anställda byggde bostäder. 
Under 1980-talet bestod den fasta arbetsstyrkan 
av 110 man och ytterligare ett hundratal anställ
des tillfälligt under betkampanjerna.

Vid bildandet av Svenska Sockerfabriksaktie- 
bolaget 1907 övergick Karpalund till det nya 
konsortiet. Bruket blev slutligen nedlagt 1989 då 
Sockerbolaget valde att satsa på färre, men större 
anläggningar.

Saftstationen i Teckomatorp 
1894-1962

Teckomatorps anläggning 1928.1 fabrikens förlängning finns fem parallella djupsvämmor med ett centralt järnvägs
spår. Till höger syns lokstallet med vändskiva. (SSA.)
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Skånska Sockerfabriksaktiebolaget, med raffina
deri i Landskrona och råsockerbruk i Säbyholm, 
beslöt att ytterligare öka sin produktion genom 
anläggandet 1894 av en saftstation i Teckoma- 
torp. Bruket blev ett av tre i sitt slag och utgjor
de, tekniskt och ekonomiskt, en ny lösning inom 
sockerindustrin.

I anslutning till platsen ligger den s. k. Lunda- 
slätten, ett viktigt område för sockerbetsodling. 
Bruket anlades strax nordväst om själva samhäl
let, vid järnvägen mellan Teckomatorp och Sva- 
löv. Fabriken var genom stickspår ansluten till 
järnvägslinjen. Det nödvändiga vattnet för hante
ringen av betorna och processerna hämtades från 
Braån, d.v.s. norra grenen av Saxån, samt från 
två mossar, Revlinge och Bara. Senare komplette
rades vattenförsörjningen genom borrade brun
nar i anslutning till fabriken.

Stationen producerade kalkad råsaft avsedd för 
råsockerfabriken i Säbyholm. Saften kunde leve

reras genom en 17 km lång underjordisk järnrör
ledning anlagd mellan fabrikerna. På grund av 
problem ersattes 1921 den ursprungliga ledning
en med en ny.

Den ursprungliga anläggningen, uppförd i rött 
tegel, omfattade en fabriksbyggnad med tillhö
rande pumphus, pannhus, vattentorn, massatorn 
och kalkugnsbyggnad. Fabriken kompletterades 
med fristående byggnader som betlada, våghus 
och disponentvilla som även innehöll kontor och 
två enkelrum för tjänstemän.

Kontinuerliga moderniseringar och ombyggna
der av anläggningen skedde under åren. Det är 
framför allt under andra hälften av 1940-talet 
som de största förändringarna genomfördes. Fa
briksbyggnaden tillbyggdes mellan 1938 och 
1948 med matsal, kontor, laboratorium m. m. En 
transformatorbyggnad uppfördes 1941. En ny 
disponentbostad byggdes 1948 medan den ur
sprungliga omvandlades till kampanjehem. För-

SITUATIONSPLAN ÖVER SOCKERBRUKET ! TECKOMATORP

Plan över fabriksanläggningen 1978. 
1) saftstation; 2) pannhus, påbyggt 
1948; 3) pumphus; 4) massatorn; 5) 
matsal m.m. 1938, påbyggn. kontor 
och lab. 1948; 7) kalkugn; 8) våg
hus; 9-11) förråd, transformator 
1941 och senare; 12) verkstad och 
garage 1949; 15) torkbyggnad 1957; 
17) disponentvilla 1894, fr. 1947 
kampanjehem; 19) bostadshus 1948; 
13, 14, 16) lagerbyggnader efter 
1962. (Ur Industriminnen i Svalövs 
kommun 1978, renritn. A. Hilde
brand.)
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Fabriksbyggnaden i Teckomatorp 
har saftstationernas specifika sär
drag, med pannhus i gavelns för
längning, vattentorn över fabrikens 
mitt och betmassatorn i vinkel mot 
fabrikens kropp. (SSA.)

råd, garage och verkstad tillkom under samma 
period. Nya djupsvämmor av betong ersatte 1952 
en äldre svämanläggning byggd av tegel. Samma 
år drogs ytterliggare ett stickspår på fabriksområ
det. En större byggnad för torkning av betmassan 
byggdes 1957.

Vid fabriken var ett tjugotal personer anställda 
året runt och ytterligare ett hundratal under kam
panjerna.

Saftstationen som lades ned 1962 övertogs 
1964 av Bönnelycke & Thuröe AB för framställ
ning av växtbekämpningsmedel. Företaget upp
förde 1969 två stora lagerbyggnader för den nya 
verksamheten. 1971 såldes företaget till Högan- 
äsbolaget och vidare till det danska företaget Ke
misk Verk från Köge, som bildade det beryktade 
dotterbolaget BT-Kemi. Byggnaderna är numera 
rivna.

Eslövs saftstation 1928. I förgrunden syns betsvämanläggningen. Fabriksbyggnaden är typisk för saftstationerna 
med sitt lilla vattentorn på taket och pannhus i gavelns förlängning. Framför fabrikens tvätthus har två betlador till
kommit. I bakgrunden till höger står disponentbostaden och två tjänstebostäder. (SSA.)
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Saftstationen i Eslöv 
1894-1939
Ett stort steg i utvecklingen av Örtofta bruk togs, 
då man anlade en saftstation i Eslöv. Fabriken blev 
fårdig i november 1894. Råsaften från saftsta
tionen transporterades via kulvert till Örtofta och 
möjliggjorde där en kraftig ökning av brukets ka
pacitet. Tillkomsten av saftstationen tvingade fram 
en kraftig utvidgning av den tekniska utrustningen 
vid Örtofta som därmed fördubblade sin kapaci
tet.

Denna lösning hindrade samtidigt en eventuell 
etablering av konkurrenter i närliggande betdist- 
rikt, minskade transporten av betor och avlastade 
bethanteringen vid Örtofta.

Den ursprungliga beta vverkning vid Eslöv var 
beräknad till 300 ton per dygn. Under inlednings
skedet fick fabriken stora problem med vattenför
sörjningen.

Saftstationen i Eslöv var i drift fram till 1939. 
Efter nedläggningen övertogs anläggningen av 
Felix AB.

Saftstationen i Klågerup 
1894-1919
Saftstationen i Klågerup tillkom 1894. Syftet var 
att öka kapaciteten vid råsockerbruket i Staffans- 
torp men också att hindra etableringen av ett 
konkurrerande sockerbruk vid Genarp. En bety
dande del av betorna som levererades till Staffan- 
storp odlades redan i trakterna kring Klågerup. 
Transporterna av betor till bruken kunde på det 
sättet förenklas, då en betydande del av betskör- 
den kunde levereras till den närmaste anläggning
en, vilket därmed sänkte fraktkostnaderna. Ge
nom att samtidigt anlägga järnväg mellan Malmö 
och Genarp räknade man dessutom med en ut
vidgning av betupptagningsområdet längs järn
vägssträckan.

I Klågerup framställdes kalkad råsaft, som ge
nom en underjordisk ledning pumpades till sock
erbruket i Staffanstorp för vidare bearbetning till 
råsocker. Saftstationen hade ursprungligen en 
dygnsavverkning på ca 170 till 200 ton betor. Ge
nom framställningen av råsaft i Klågerup, kunde

Klågerups saftstation, med disponentbostaden till vänster, kort efter invigningen 1894. Den lilla fabriksbyggnaden 
saknar vattentorn men har, som övriga saftstationer, pannhuset i gavelns förlängning. (SSA.)
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Klågerups personal samlad framför fabriken under kampanjen 1917. Den låga byggnaden mot fabrikens gavel är 
pannhuset. (SSA.)

produktionen vid Staffanstorp utvidgas kraftigt 
och nästan fördubblas.

Saftstationen var i drift t.o.m. betkampanjen 
1918 då den uppnått en kapacitet av ca 600 ton 
betor per dygn. Omstruktureringen av socker
fabrikationen till större enheter ledde till fabri
kens nedläggning 1919. Avvecklingskostnaderna, 
d.v.s. åtgärderna för att bygga ut Staffanstorps 
bruk, angavs till 321 000 kronor.

Det närbelägna Klågerups gods ägdes sedan 
1908 av Sockerbolaget. Vid försäljningen av god
set 1926, ingick även saftstationens mark och 
byggnader. Brukets byggnader kom efter nedlägg
ningen inte till någon betydelsefull användning 
utan revs under 1939 och 1940, skorstenen hade 
redan rivits 1935. Den kvarstående delen av an
läggningen, föreståndarens bostad, revs slutligen 
1988. Därmed utplånades det sista spåret av 
sockerindustrins närvaro i orten.

Råsockerbruket i Karlshamn
1895-1954
Råsockerfabriken i Karlshamn är en av de få an
läggningar inom sockerindustrin som ursprungli

gen byggdes för annan verksamhet. Fabriken 
uppfördes 1883-84 som spritfabrik på initiativ 
av L.O. Smith. Verksamheten byggde på import 
av råbrännvin från Ryssland som efter förädling i 
Karlshamn exporterades till Spanien. Smith hade 
redan 1876 förvärvat en spritfabrik i staden som 
drevs under namnet Karlshamns Spritförädlings- 
aktiebolag.

Lokaliseringen av den nya fabriken till Karls
hamn styrdes av stadens isfria hamn och lämpligt 
geografiskt läge för import från Ryssland och ex
port till Spanien. Smith erhöll även fördelaktiga 
villkor från staden, som till stor del befriade verk
samheten från hamnavgifter och till förmånligt 
pris överlät fabrikstomter på västra hamnområ
det.

Som arkitekt till fabriksbyggnaden anlitades 
professor Per Magnus Reinhold Isaeus och som 
byggmästare Svante Svensson i Karlshamn, vilken 
efteråt kom att leda även arbetena vid bl. a. Ar
löv och Roma. Byggnadsverksamheten inleddes i 
slutet av 1883 och mot slutet av följande år kun
de fabriken komma i gång.

Fabriksbyggnaden uppfördes av tegel i en im
ponerande nygotisk stil med medeltida rådhus 
och hallar som förebild.

Den framgångsrika verksamheten medförde att
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Fasadritning till spritfabriken i Karlshamn som uppfördes 1884 på uppdrag av affärsmannen L.O. Smiths. Byggna
den ritades av den berömda arkitekten Per Magnus Reinhold Isaeus. Inspirationskällan och förebilden hämtades 
med sannolikhet från de medeltida gotiska hallbyggnaderna. (Karlshamns byggnadsnämnd.)

Spritfabriken i Karlshamn efter utvidgningen 1886. I bildens mitt, kring tornet, står den ursprungliga fabriksbyggna
den. I samband med verksamhetens utökning byggdes fabriken till med nya byggnader i förlängningen av de befintli
ga. Anläggningens nya del grupperar sig kring skorstenen och en flervåningsbyggnad till höger på bilden. (Karls
hamns museum.)
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Karlshamns fabrik 1908. Efter nedläggningen av sprittillverkningen 1893 byggdes anläggningen om till sockerbruk. 
I samband med detta revs en del av fabrikens äldsta byggnader och på området uppfördes bl. a. en betlada med te
gelstomme, som ses i bildens mitt nedanför tornet. Den yngre delen av anläggningen, till höger om tornet, byggdes 
till med nya fabriksenheter. De nya byggnaderna uppfördes i en sammanhängande arkitektonisk stil som anpassades 
till befintliga byggnader. (Tekniska Museet.)

Smith 1886 lät bygga till fabriken för en årskapa
citet av 100 miljoner liter sprit, första året produ
cerades 9 miljoner liter. Utbyggnadsarbeten ge
nomfördes under ledningen av ingenjör Tengvall 
som även var ledamot i styrelsen. Byggnadsarbe
ten pågick dag och natt med hjälp av elektriska 
båglampor och den 1 december 1886 blev den 
ombyggda fabriken färdig.

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från 
mars 1887 återges en detaljerad skildring av det 
stora företaget. Den nya byggnaden upptog en 
tomtyta på ca två hektar och huvudfasaden var 
ca 260 meter lång. Mot hamnen fanns en port
vaktstuga och en särskild tullavdelning.

Efter komplicerade turer och konflikter inom 
bolaget, avvecklades verksamheten med spritför
ädling. Personalen blev uppsagd i januari 1893, 
bolaget Carlshamn Spirit Company ägdes då av 
engelska intressen. Trots ansträngningar blev 
driftstoppet definitivt.

Tengvall arbetade dock vidare för att omvand
la spritfabriken till råsockerbruk. Han bad godsä
garen B. Santesson vid Jannebergs gård att under
söka intresset för sockerbetsodling bland jordbru
karna i Blekinge. Ritningar för en ombyggnad av

fabriken beställdes och anbud på nödvändig ut
rustning infordrades.

De engelska ägarna övertygades slutligen om 
att skjuta till nytt kapital. Den 14 november 
1893 beslöt företaget att bygga om fabriken i 
Karlshamn under förutsättning att tillräckliga le
veranser av sockerbetor kunde tecknas. Ett be- 
todlarmöte hölls kort därefter den 9 december 
1893 i Karlshamn, 370 betodlare tecknade ca 
1 000 tunnland och därmed var tillräckliga betle- 
veranser till fabriken säkrade.

Tyska fackmän och ingenjör Roman från bet- 
bruket i Staffanstorp hade tidigare bedömt den 
befintliga fabriken som lämplig för ombygg
nad till råsockerbruk. Det nödvändiga kapitalet, 
400 000 kronor, tecknades som nämnts till stor 
del i England. Till den nya styrelsen valdes bland 
andra flera kommunala politiker vilket säkrade 
stadens stöd för företaget. Stadsfullmäktige bevil
jade därefter företaget flera nya hamntomter, väs
tra hamnkajen förstärktes, Prinsgatan förbättra
des och Espinghamn utfylldes. Dessutom skulle 
bolaget under femtio år vara befriat från hamn
avgifter på betfrö, betavfall och andra avfall från 
fabriken. För andra varor sänktes hamnavgifter-
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Karlshamns fabrik. Delar av fabriksbyggnaderna i början av 1900-talet. Byggnaden till höger uppfördes 1886 i sam
band med utvidgningen av spritfabriken. Den byggdes till med ungefär motsvarande volym (den vänstra delen) i 
samband med övergången till sockerproduktion. Fabrikens framsida mot kajen tog upp den ursprungliga anlägg
ningens nygotiska tema med karakteristiska gavlar, spetsbågiga portaler och rosettfönster. De större byggnaderna i 
bakgrunden visar däremot inspiration från renässansens palats. På kajen framför fabriken har även en lastbrygga 
tillkommit. (Tekniska Museet.)

Situationsplan över Karlshamns sockerbruk 1928. Renritn. A. Hildebrand.

247



na och bolaget erhöll befrielse från spåravgifter 
för järnvägstrafiken. De sammantaget mycket 
fördelaktiga villkoren tryggade företagets etable
ring.

Under 1894 påbörjades ombyggnadsarbetena 
för att förvandla fabriken till betsockerbruk. Den 
ursprungliga byggnaden förlängdes från ena ga
veln och utvidgades mot hamnsidan. På kaj områ
det anlades en uppställningsgård för betleveran- 
serna och där uppfördes också en betlada. Hös
ten 1895 startade första betkampanjen. De föl
jande åren visade positiva verksamhetsresultat 
och avverkningen av betor ökade konstant.

Under 1898 övergick fabriken till ett konsorti
um där Aktiebolaget Sockerraffinaderiet Öresund 
i Lund blev huvudägare. För att trygga råsocker- 
leveranserna till sitt raffinaderi hade bolaget re
dan 1894 grundat ett nytt råsockerbruk i Svedala 
och 1898 förvärvade Öresund aktiemajoriteten i 
Carlshamns Sockerbruksaktiebolag.

Trots den nya ägarstrukturen fick fabriken, 
vid flera tillfällen under 1900-talet, stora ekono
miska svårigheter och produktionen gick med 
förlust.

I oktober 1907 övertogs Karlshamnsfabriken 
av Svenska Sockerfa briksaktie bolaget. Anlägg
ningen moderniserades därefter successivt. Bru
kets ständigt ökande kapacitet medförde att pro
duktionen av sockerbetor i Blekinge i längden in
te räckte till. För att kompensera underskottet in
köptes betor från östra Skåne, främst från Kiviks- 
trakten, vilka fraktades till Karlshamn med sku
tor.

Sockerbolagets rationaliseringar nådde till slut 
även råsockerbruket i Karlshamn. Medan valda 
råsockerfabriker omvandlades till strösockerbruk 
nedlades 1954 driften definitivt vid den före detta 
spritfabriken. Byggnaderna är nu till stor del riv
na.

Strösockerbruket i Hasslarp
1896-1992

Redan 1889 tecknades aktier för 1,14 miljoner 
för anläggandet av en råsockerfabrik i nordvästra 
Skåne. Rörelsen var tänkt som ett andelsbruk 
med betodlare som majoritetsägare men kapital
bristen tvingade fram en övergång till aktiebo
lagsform.

Den 20 december 1894 bildades Nordvestra 
Skånes Sockerfabriks Aktiebolag, för att uppföra 
sockerfabriken. W. Schwartz från Billesholms 
stenkolsbolag var den drivande kraften bakom 
projektet. Företaget var planerat som råsocker
bruk men svårigheter att hitta eventuella uppkö
pare för råsockret medförde att man beslöt upp
föra en kombinerad anläggning med raffinaderi. 
Det nya projektet krävde mera kapital, som sök
tes utomlands och hittades i Belgien. Ett nytt bo
lag, Lyckåkers Sockerförädlings Aktiebolag med 
ett aktiekapital på 2 miljoner kronor, konstituera
des den 1 februari 1896. I det nya bolaget ägde 
det ursprungliga bolaget, Nordvestra Skånes 
Sockerfabriks Aktiebolaget, hälften av aktierna.

I det första planeringsskedet, under 1895, skul
le bruket lokaliseras till Ormanstorp. Prisfall på 
socker medförde att beslutet om byggstart på 
platsen sköts upp. När byggnadsfrågan åter aktu
aliserades, visade det sig att sockerbolaget i Hel
singborg hade förvärvat en tomt som var avsedd 
för stickspåret till fabriken. Projektet Ormans
torp föll och man tvingades se sig om efter nya 
lämpliga platser.

Man bestämde sig i stället för att anlägga fabri
ken vid Lyckåker by i Kattarps socken. Invid då
varande Lyckåkers järnvägsstation inköptes i ok
tober 1895 för ändamålet 19 tunnland från lant
brukaren Johannes Mattsson.

Hasslarps bruk kring sekelskiftet. I 
förgrunden står en tjänstemannabos
tad uppförd på bolagets planlagda 
bostadsområde. Bostadens fasadut- 
smyckning består av synliga tegelfält 
och putsade omfattningar. Till vän
ster i gatans förlängning skymtar 
den nya järnvägsstationen. Mellan 
bostads- och fabriksområdet sträck
er sig bangården med stickspår till 
fabriken. Den putsade tvåvånings- 
byggnaden pä andra sidan är bru
kets kontorsbyggnad och det mindre 
huset i bakgrunden, disponentbosta
den. (Ur Fransson & Fredriksson.)
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Hasslarpsanläggningen omkring 1940 
sedd från norr ock söder. Anläggning
en uppfördes som kombinerad råsock
erfabrik och raffinaderi efter tyska 
typritningar. Råsockerfabrik, raffina
deri och magasin var sammankoppla
de i en och samma byggnad. Pannhus 
och kraftcentral uppställdes parallellt 
med fabriken. (SSA.)

I oktober 1895 påbörjades byggnadsarbetet. 
För att utföra grundläggningen anlitades bygg
mästare E. Mårtensson i Malmö som tidigare del
tagit i arbeten vid Arlöv och Staf fanstorp. För 
uppförandet av fabriksbyggnaderna tecknades 
kontrakt med byggmästarna Åström & Nilsson i 
Halmstad. Den 20 februari 1896, vid en offentlig 
tillställning, lades den första grundstenen till fa
briken.

Stadsplanen från 1896 för Lyckåker berörde 
även en ny stationsbyggnad mitt emot fabriken. 
Bolaget upplät en tomt till järnvägsbolaget som 
uppförde den nya Lyckåkers station, invigd 1898. 
Den befintliga stationen låg längre västerut och 
omvandlades till banvaksstuga. Lyckåker låg på 
linjen Höganäs-Åstorp som hade förbindel
ser med Västkustbanan och Södra stambanan. 
Bruksområdet är ännu anslutet till järnvägen.

Fabriksanläggningen uppfördes efter typrit
ningar från firman Maschinenfabrik Greven
broich, vorm Langen & Hundhausen. Råsocker
fabriken, raffinaderiet och raffinadmagasinet var 
kopplade till varandra och utgjorde en och sam
ma byggnad. På traditionellt sätt var pannhuset, 
på sydsidan, uppställt parallellt med fabrikerna 
och råsockermagasinet låg bredvid raffinadmaga
sinet på norra sidan. Som typ liknar Hasslarps 
kombinerade anläggning Arlövs första fabrik, fö
re branden. Där var råsockerfabrik, raffinaderi 
och magasin på samma sätt sammanförda till en 
enda byggnad.

På fabriksgården anlades djupsvämmor, en ny 
lösning, för tippning och rengöring av betorna. 
Bangård och stickspår till den närliggande järnvä
gen kompletterade anläggningen.

Samtliga byggnader på bruket uppfördes i gult
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SITUATIONSPLAN ÖVER HASSLARPS SOCKERBRUK

Områdeskarta från 1991 över Hasslarps bruk med till
hörande byggnader och kringliggande bebyggelse. 
(SSA, renritn. A. Hildebrand.)

1 Våg 17 Melass
2 Kontor 18 Olja
3 Verkstadsbyggnad 19 Massatransportör
4 Järnförråd 20 Betfortork
5 Förråd 21 Betformagasin
6 Lastpallförråd 22 Säckningshus
7 Spoltvätt 23 Utlastning
8 Fabrikslokaler 24 Betforlager
9 Sockermagasin 25 Slamkalkupplag
10 Sockeremballering 26 Anaerobcistern

Sockermagasin 27 Kyltorn
11 Turbin och pannor 28 Kyldamm
12 Sockersilor 29 Spillvattendamm
13 Pump 30 Betlossningsbryggor
14 Sockersilo 31 Betlager
15 Kalkugn 32 Fritidslokal
16 Matarvatten

tegel med röda tegelband i bl. a. hörnkedjor, 
dörr- och fönsteromfattningar, lister och bårder. 
Till byggnadernas tegelstommar krävdes sam
manlagt fem miljoner tegelstenar, rött och gult te
gel, som levererades från tre olika tegelbruk: 
Höganäs, Fleninge och Danhult. Hela arbetsstyr
kan bestod av ca 400 man, varav 80 murare och 
140 hantlangare. Den 22 september 1896, drygt 
ett år efter byggstarten, var samtliga fabriksbygg
nader under tak och i november var råsockerfa
briken färdig.

Efter många svårigheter startade råsockerfabri
ken sin första kampanj i november 1896. Betbru- 
ket var dimensionerat för en avverkning av 600 
ton betor per dygn. Raffinaderiet som drabbades 
av tekniska problem och försenade maskinleve
ranser, blev inte färdigt förrän 1897.

I uppbyggnadsskedet, vid slutet på 1800-talet, 
omfattade anläggningen en fabriksplan på 3,6 ha, 
råsockerfabrik och raffinaderi, torkhus, kalkug
nar, benkolshus, sockerhus, ångpannehus, raffi- 
nad- och råsockermagasin, snickarverkstad, tre 
våghus, svämanläggning samt pumphus vid Vege- 
ån varifrån vattnet hämtades. Runt om i nordväs
tra Skåne uppfördes också 25 betvågar för den 
lokala mottagningen av betor.

Samtidigt med fabriksanläggningen tillkom 
kontor, hotellbyggnad, tjänstemanna- och arbe
tarbostäder samt två arbetarkaserner efter rit
ningar av arkitekt Ola Andersson i Helsingborg. 
Byggmästarna Åström & Nilsson fick i uppdrag 
att uppföra även dessa hus. De anlades efter rikt
linjerna i den från 1896, av länsträdgårdsmästare 
B. Kjellsson, utarbetade stadsplanen med parkan
läggning.
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Med undantag för fabriken ritades 
brukets bebyggelse av arkitekt Ola 
Andersson. Husen fick en mycket 
karakteristisk arkitektur. Det mörk
röda fasadteglet används till utsökta 
dekorativa effekter i lister, omfatt
ningar, hörnkedjor o.dyl. som kon
trasterar mot vita putsade fält. Ett 
annat särdrag är byggnadernas skif
fertak, en påkostad detalj. Bilden vi
sar den f.d. kontorsbyggnaden från 
1896. (Foto författaren.)

Fabriken genomgick 1955 en omfat
tande ombyggnad i samband med 
övergången till strösockerframställ
ning, bl. a. förhöjdes pannbuset. 
(SSA.)

Byggnaderna uppfördes i tegel med putsade fält 
och dekorativa röda tegelband. Husen har en en
hetlig arkitektonisk stil men varje hus har fått en 
särskild utformning som är representativ för sin 
funktion och status.

Efter många missöden med raffinaderianlägg
ningen, överskott av betor och ackumulerade för
luster tvingades man efter endast ett år att av
veckla bolaget. Särskilt svårt drabbades många 
betodlare som tecknat stamaktier, vilka skulle be
talas med betleveranser. 1897 försåldes anlägg
ningen för tre miljoner kronor till ett nytt bolag, 
Sockerfabriks Aktiebolaget Union som bildats för 
ändamålet. Union ägdes av befintliga sockerbolag 
med bl. a. raffinaderierna i Helsingborg, Lands

krona och Göteborg som pådrivande krafter. Ef
ter Unions övertagandet av Lyckåker ändrades 
namnet till Hasslarps Sockerfabrik.

På 1890-talet bestod arbetsstyrkan vid bruket 
av 25 fast anställda och drygt 400 arbetare under 
kampanjen. 1910 sysselsattes vid bruket omkring 
470 kampanjarbetare och den fasta arbetsstyrkan 
bestod av ett sextiotal personer. Strax före ned
läggningen 1992 var antalet fast anställda ca 140 
personer, men endast 70-80 personer var kam
panjarbetare.

Leverantör till bruket var ca 1 000 betodlare 
från nordvästra Skåne och södra Halland.

Tjänstemannabostäderna, arbetarkasernerna och 
brukets offentliga byggnader, som uppfördes sam-
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Skivarps fabrik tillhör den sista generationen betbruk som uppfördes i landet. Anläggningen var också det första 
strösockerbruket i Sverige, om man bortser från det kortvariga försöket vid Inedal 1869. Fabriksbyggnaden uppför
des efter ett traditionellt och väl beprövat mönster. Byggnaden avslöjar dock genom sin storlek den stora kapacitets
ökning som skett under åren. Fabrikens fasad har fått ett särdrag genom ett framskjutande mittparti i form av en ri- 
salit som bär brukets namn i gavelfältet. Bilden är tagen på 1910-talet. (SSA.)

tidigt som fabriken, var utspridda söder om järn
vägen i den engelska park som upptar området 
nordväst om fabriken.

Norr om järnvägen och fabriken, inom det 
planlagda området, uppförde bolaget samtidigt 
enstaka arbetar- och tjänstemannabostäder. De 
övriga tomterna upplåts till de anställda som 
kunde uppföra egnahem i enlighet med bolagets 
byggnadsordning.

I olika etapper, från 1950-talet, kompletterades 
bostadsbeståndet med nya arbetarbostäder upp
förda av bolaget. Sedan dess har även ett flertal 
av de ursprungliga bostäderna rivits.

Bruket byggdes som kombinerad anläggning 
med råsockerbruk och raffinaderi, men raffine
ringen lades ned redan 1913, som en följd av ra
tionaliseringarna inom det nya Sockerbolaget. Ut
rustningen övertogs av raffinaderiet i Landskrona.

Nedläggningen av sockerbruken i Ängelholm 
och Helsingborg på 1940- och 50-talen medförde 
en förstärkning och utökning av verksamheten 
vid Hasslarp som till stor del övertog betodlings- 
områdena från dessa bruk. Med 50-talet följde 
också, som vid de flesta kvarstående betbruken, 
en övergång till strösockerframställning.

För att anpassa bruket till de nya kraven på
börjades 1955 stora ombyggnadsarbeten. Bl. a

förhöjdes pannhuset, fabriksanläggningen till
byggdes eller kompletterades med ny siktstation, 
massatorn, betfortork, silo, sedimenteringsbas
sang m. m. och 1957 var den förnyade anlägg
ningen klar.

Något oväntat nåddes bruket av ett nedlägg
ningsbeslut under 1992 och fabriken genomförde 
sin sista betkampanj samma år.

Bruket i Skivarp 1901-1962
En stor del av betleveranserna till Köpingebrofa- 
briken kom från odlingar väster om Ystad och 
särskilt från Skivarpstrakten. För att minska 
transportavståndet till närmaste betbruk och av
lasta raffinaderiet i Ystad beslöt Fachmann, ägare 
till Köpingebro och Ystad, att anlägga en större 
fabrik för framställning av konsumtionsfärdigt 
strösocker.

Carnegiebolaget m. fl. konkurrenter försökte 
hindra Fachmanns planer genom anläggandet av 
ett bruk vid Tofthögsgården, varifrån vattenflödet 
till Skivarp kunde regleras. Fachmann svarade 
med att skaffa sig aktiemajoriteten i Trelle- 
borgs-Rydsgårds järnväg och meddelade att en
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Interiör från fabriken i Skivarp om
kring 1910. I förgrunden ses in- 
dunstningen och bakom den koksta
tionen. Kombinationen av pelar-, 
balk- och hallkonstruktion med 
fackverk gav önskad våningshöjd el
ler öppna och fria volymer. (SSA.)

Flygbild från 1920 som visar Skivarps anläggning. I förlängningen av fabriken, till vänster på bilden, är sockermaga
sinet kopplat till fabriken med en viadukt. Till höger ses betladan och i bakgrunden vattendammarna. (SSA.)

eventuell fabrik vid Tofthög skulle vägras anslut
ning till järnvägen. Därmed var tillkomsten av fa
briken i Skivarp säkrad.

Skivarps anläggning, som togs i bruk 1901, var 
unik för sin tid och en föregångare till 1950-talets 
strösockerbruk. Råsockerfabriken var komplet
terad med en raffineringsavdelning som förädlade 
råsockret till raffinerat strösocker, en process som 
tidigare enbart utfördes vid raffinaderierna.

Bruket kompletterades med en särskild järn
väg, Skivarp-Ystad, för transporter till raffinade
riet och hamnen. Efter avvecklingen av raffinade
riet i Ystad 1917, förlorade järnvägslinjen sin be
tydelse och lades därför ner 1919.

Fabriken i Skivarp blev framgångsrik och i bör
jan på 1900-talet var antalet åretruntanställda 
vid bruket ca 360. Tillverkningsvärdet motsvara
de 2,1 miljon kronor.
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Lidköpings sockerbruk på 1910-talet med Östra Hamnen i förgrunden. Kring ångpannehuset i bildens mitt gruppe
rar sig till höger raffinaderibyggnaden och till vänster råsockerfabriken. (Foto W. Lindhe. Lidköpings Hantverks- 
och Sjöfartsmuseum.)

Som vid många andra bruk tillkom ett litet 
brukssamhälle i anslutning till fabriken.

Skivarp, liksom Lachmanns övriga bruk, över
togs 1902 av kartellen inom bolaget Union som 
därefter 1907 uppgick i Svenska Sockerfabriksak- 
tiebolaget.

Strösockertillverkningen pågick till 1921. Där
efter drevs fabriken som traditionellt råsocker
bruk fram till nedläggningen 1962.

Sockerbruken i Lidköping
1903-1949
Det blev godsägaren Axel Synnergren som tog in
itiativ till anläggandet av ett sockerbruk i Väster
götland. Sedan några år tillbaka bedrev han för- 
söksodlingar av sockerbetor på sina ägor. För att 
genomföra projektet med den kombinerade fabri
ken i Lidköping, bildade Synnergren ett konsorti
um med sin bror och ytterligare en person. Rörel
sen överfördes den 1 september 1904 till ett bo
lag, Lidköpings Sockerfabriksaktiebolag. Efter

ekonomiska svårigheter rekonstruerades bolaget 
1908.

I januari 1903 tillstyrkte Lidköpings stad Axel 
Synnergrens begäran om att få uppföra en sock
erfabrik i staden och upplät mark för ändamålet i 
Gamla Staden. Till verksamheten förvärvades ett 
område om ca 8 ha i anslutning till hamnen och 
mitt emot järnvägsstationen. Staden åtog sig att 
bekosta stickspår till bruket. Vid den tidpunkten 
var järnvägsnätet kring Lidköping redan väl ut
byggt och transportförutsättningarna för verk
samheten kompletterades av goda vattenförbin
delser.

Bruket i Lidköping uppfördes som kombinerad 
anläggning, det sista i sitt slag i landet. Raffinade
riet uppfördes under 1903 medan råsockerfabri
ken blev färdig i oktober 1904. Avtal för uppför
andet av byggnaderna slöts med byggmästare A. 
Nyquist. Utrustningen till råsockerfabriken in
köptes begagnad i Finland, från ett nedlagt bruk i 
Åbo. Maskinutrustningen till raffinaderiet köptes 
huvudsakligen från tyska leverantörer. Betbrukets 
planerade avverkningskapacitet var 400-500 ton 
betor per dygn.
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SOCKERFABRIKENS TOMT I LIDKÖPING 1937
Magasin 
Konfektfabrik 
Råsockerfabrik 
Bettvätt 
Ångpannehus 
Råsockermagasin 
Raffinaderiet 
Raff, magasin 

10 Betkolshus, smedja 
reparationsverkstad 
Betsvämmor

12 Våghus
13 Kontor
14 Råsockercistern
15 Melasscistern

Situationsplan från 1937 över det kombinerade bruket i Lidköping. Anläggningen med råsockerfabrik och raffinade
ri är uppförd pä hamnområdet och ansluten till järnvägen genom stickspår. Mellan fabriksbyggnaderna finns ett ge
mensamt pannhus. Pä bruksområdet tillkom i etapper flera tekniska byggnader och vid hamnen uppfördes 1915 en 
ny kontorsbyggnad. I anslutning till råsockerfabriken finns även betgård med svämanläggning och bangård. Raffina
deribyggnaden omfattade ursprungligen också magasinsutrymmen. Dessa utökades 1920 och 1934 genom tillbygg
nader från ena gaveln. (Renritn. A. Hildebrand. Ur Fransson och Hagren.)

Fabriksbyggnaderna och kontoret uppfördes i 
rött tegel. Sadeltaken på fabriken var täckta med 
papp medan kontorets yttertak bestod av skiffer
plattor.

Raffinaderibyggnaden som var den mest repre
sentativa och största, byggdes längs nuvarande 
Sockerbruksgatan med söderfasad mot järnvägs
stationen. Denna fasad med utsökt symmetri ut
görs av en högre mittkropp med fyra våningar 
samt två identiska flyglar med tre våningar var. 
Fasaden indelas genom pilastrar och horisontala 
bårder av mörkare tegel som markerar våningar
nas fördelning. Mittkroppen inrymde själva raffi
naderiet medan flyglarna ursprungligen bestod av 
råsockermagasin i väst (mot hamnen) respektive 
raffinadmagasin med förpackningsverkstäder i 
öst.

Råsockerfabriken byggdes långsides med raffi
naderiets baksida i norr. Mellan fabrikerna låg 
det gemensamma ångpannehuset som var anslu
tet till råsockerfabriken.

På 1910-talet blev sockerbruket stadens näst 
största arbetsplats med 175 fast anställda och 
dessutom ett stort antal säsongsanställda under 
betkampnjerna. På grund av brukets lokalisering 
och den nära anslutningen till stadsbebyggelsen 
uppkom dock inte behovet av särskilda tjänste- 
eller arbetarbostäder i anslutning till fabrikerna. 
De flesta sockerarbetarna var bosatta i Sund- 
bäckslyckan, ett område i Gamla Staden som låg 
i närheten av hamnen.

Under åren genomfördes löpande förändringar 
på de befintliga byggnaderna medan nya tillkom. 
En ny kontorsbyggnad uppfördes 1915 i hörnet
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Sockerbruket 1946. En utvidgning 
och förtätning av fabriksbebyggelsen 
har skett medan flera äldre byggna
der blivit om- eller påbyggda. Fram
för bruket, mot hamnen, står den 
nya kontorsbyggnaden som uppför
des 1915 och till vänster syns del av 
Weibull-silon för förvaring av lös
socker. (Foto Andersson & Wahl- 
quist. Fidköpings Hantverks- och 
Sjö fartsmuseum.)

Sedan nedläggningen av sockerfabrikationen 1949 har brukets byggnader fått nya funktioner, bl. a. som ostlager och 
industrihotell. Trots förändringarna har anläggningen bibehållit en stor del av sin ursprungliga karaktär. (Fidkö
pings Hantverks- och Sjöfartsmuseum.)
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av tomten mot Östra hamnen. Mellan 1920 och 
1934 genomfördes ytterligare förändringar och 
kompletteringar av bebyggelsen. Ett nytt magasin 
för raffinadprodukter tillkom i förlängningen av 
raffinaderibyggnaden i öster, samt snickeriverk
stad och råsockermagasin norr om råsockerfabri
ken. För att säkra utvidgningen av verksamheten 
inköptes 1934 en ny tomt om ca 2 ha norr om 
den befintliga.

De största förändringarna genomfördes efter 
1936, d.v.s. efter Sockerbolagets övertagande 
av bruket. Raffinaderiet och raffinadmagasinet 
byggdes om och till, liksom råsockerfabriken. 
Därtill uppfördes flera nya byggnader: ett nytt 
magasin mellan raffinaderiet och råsockerfab
riken som förband båda byggnaderna, förråds
byggnader, råsockersilo, melassbod, skyddsrum 
och betvågar. Samtidigt påbyggdes kontorsbygg
naden och en gångtunnel anlades mellan raffi
naderiet och råsockerbruket medan betladan 
revs.

För att säkra tillgången på råsocker till sitt raf
finaderi förvärvade Lidköpingsbolaget aktiemajo
ritet först i Linköpings råsockerbruk och senare 
även i Mörbylångas råsockerbruk. En samman
slagning av dessa företag genomfördes 1916 när 
de tre bolagen bildade Mellersta Sveriges Socker- 
fabriksaktiebolag (MSSA). I det nya bolaget in
gick även ett flertal jordbruksfastigheter. För att 
förbättra transporterna mellan bolagets bruk bil
dades dessutom 1923 ett rederi, Kinnevik Rederi
aktiebolag, som blev dotterbolag till MSSA.

Vid Lidköpingsbruket skapades 1932 en ovan
lig verksamhet. Som dotterbolag till MSSA bilda
des Lidköpings Konfektyraktiebolag. Rörelsens 
tillverkning av olika slags karameller förlädes till 
råsockerfabriken 1933. Tillverkningen flyttades 
till Alingsås 1936 i samband med att Mellersta 
Sveriges Sockerfabriksaktiebolag samma år över
togs av Svenska Sockerfabriksaktiebolaget. Kon- 
fektyrbolaget och jordbruksverksamheten berör
des dock inte av avtalet och avyttrades för sig.

I förhållande till andra bruk var produktivite
ten vid Lidköpingsbruket ganska låg, särskilt vid 
betbruket, och 1949 nedlades hela verksamheten 
i samband med rationaliseringar inom Sockerbo
laget.

Efter nedläggningen 1949 överfördes en del av 
utrustningen till de kvarvarande bruken i landet. 
Fabriksbyggnaderna såldes i början av 1950-talet 
till Rörstrand som 1964 i sin tur sålde anlägg
ningen till Lantmännen. Den förre detta raffina
deribyggnaden hyrs sedan 1968 ut till Riksost 
som använder lokalerna till ostlager. Även andra 
delar av byggnaderna är uthyrda till olika verk
samheter.

Strö sockerbruket i Linköping 
1905-1955

Redan på 1870-talet anlades två fabriker i Öster
götland i samband med goda konjunkturer för 
sockertillverkning. Det var fabrikerna i Vadstena 
och i Ljung vid Göta kanal. Satsningen misslyck
ades dock, främst på grund av dåliga kommuni
kationer, tekniska problem, kapitalbrist och höga 
skatter. Båda nedlades därför kort efter starten, i 
Ljung redan efter en kampanj och i Vadstena ef
ter fem år. Ett försök gjordes också att anlägga 
ett sockerbruk i Norrköping men detta misslyck
ades i brist på kapital.

När Östergötlands Sockerfabriksaktiebolag 
grundades drygt trettio år senare för att anlägga 
ett råsockerbruk i Linköping var kommunika- 
tionsförutsättningarna avgörande. Stambanan, 
det smalspåriga järnvägsnätet i västra Östergöt
land som hade Linköping som knutpunkt, liksom 
Fogelstabanan som invigdes 1898, var av stor be
tydelse för fabriken och betodlarna. Betfrakterna 
blev dessutom betydande, om inte avgörande, för 
järnvägsbolagens ekonomi. Även hamnen som 
byggdes på 1850-talet och förbindelserna med 
Göta kanal och Kinda kanal spelade en väsentlig 
roll för de omfattande frakterna.

O. Hagberg på Brestad gård fann, efter sitt 
misslyckade försök i Norrköping, istället intresse 
för en ny sockerfabrik hos kapitalstarka företaga
re i Linköping. Även det nya sockerbolaget i Lid
köping, som önskade säkra råsockerleveranser till 
sitt raffinaderi, var berett att medverka till anläg
gandet av ett betbruk i staden. I januari 1905 
samlades dessa intressenter samt ett trettiotal 
jordbrukare till ett möte i Linköping för att grun
da Östergötlands Sockerfabriksaktiebolag. Den 4 
mars konstituerades bolaget och aktieförteck
ningen uppgick till två miljoner kronor, vilket var 
minimikapitalet.

I maj 1905 hade omkring 750 enskilda odlare 
tecknat kontrakt med bolaget för leveranser av 
sockerbetor. Dessutom bedrev bolaget egna od
lingar på arrenderad mark vid Vreta Kloster och 
Klockrike.

Bolaget förvärvade i februari 1905 ett mark
område på ca 7 ha från Linköpings kommun för 
att uppföra fabriksanläggningen. Fabrikstomten 
låg utmed Stångån, vid Nykvarn och järnvägs
bron strax norr om Linköpings järnvägsstation. 
Konflikter kring markens förvärv pågick under 
en längre tid då vissa intressen i staden bedömde 
att bolaget erhållit tomten till ett alldeles för lågt 
pris. I gengäld hade dock företaget åtagit sig att 
anlägga gator, avlopp och belysning.
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Råsockerfabriken i Linköping strax 
efter invigningen 1905. Bruket upp
fördes enligt ett traditionellt mönster 
och med tyska ritningar som under
lag. I förgrunden, parallellt med fa
briken och vid den fristående skor
stenen, står ångpannehuset vilket 
förbinds med fabriksbyggnaden ge
nom vattentornet. Bakom fabriken, 
på höger sida, skymtar gaveln till 
sockermagasinet. (Foto D. von Es
sen. Östergötlands Länsmuseum.)

En översikt över fabrikens maskin
hall med två av ångmaskinerna. Den 
ena ångmaskinen drev genom band
transmission och drivaxlar olika ma
skiner inom fabriken, den andra är 
troligen kopplad till en vakuum
pump. Man kan notera den funktio
nella och smäckra pelar-balkkon
struktionen med gjutjärnspelare som 
bär våningsplattformar med klinker- 
beläggning. Bilden ger även en upp
fattning om dagsljusbelysningen från 
det omfattande fönstersystemet. (Ur 
Sveriges Handel och Industri.)

Framför förfabriken i Linköping 
uppfördes en särskild tvättbyggnad 
om en våning. Bilden visar byggna
dens bethjul med drivmekanismen. 
(Ur Sveriges Handel och Industri.)
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Linköping. Sockerbruket.

Byggnaderna i Linköping uppfördes efter ett ytterst rationellt mönster och var väl anpassade till de modernaste tek
nikerna. Fabriken var en av de första i Linköping med direkt anslutning till både det smalspåriga och det normalspå- 
riga järnvägsnätet. Pä fabrikens bangård förenades båda spårbredderna i ett och samma spår. I förgrunden, med lå
ga murar, syns tre av de fem svämmorna. I fabrikens mitt, med den låga gaveln, finns bettvättbyggnaden. Den ar- 
kadförsedda byggnaden i spårets förlängning är massatornet. (Östergötlands Länsmuseum.)

Den 12 mars 1905 togs de första spadtagen. 
Bruket, som var planerat för en avverkning av 
500 ton betor per dygn, uppfördes under ledning 
av disponenten från Lidköpings sockerfabrik, 
Axel Synnergren. Fabriken byggdes efter tyska 
ritningar, troligtvis från firman A. Wernecke 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft i Halle an der 
Saale som även levererade utrustningen.

Byggnadsarbetena genomfördes under ledning 
av byggmästare J. A. Nyquist från Lidköping, 
som tidigare svarat för byggnationen vid Lidköp- 
ingsbruket. Byggnadsentreprenör var Axel Syn
nergren i Hålltorp.

Virke inköptes från närliggande Boxholms 
brädgård, sandtag fanns på platsen och sten togs 
från ett i närheten liggande granitberg.

Med hjälp av elektriska båglampor kunde 
byggnadsarbeten pågå dag och natt. I grundlägg- 
ningsarbetet medverkade en arbetsstyrka på om
kring 100 man och i april var redan en stor del av 
grunden färdigmur ad. Därefter ökades antalet 
byggnadsarbetare till 300 man. Till stor hjälp för 
arbetena och transporten av material, var järnvä
gen och hamnen som fanns i anslutning till fa
brikstomten.

Fabriksbyggnaden var ca 114 m lång och ca 
19 m bred och uppfördes till största delen med 
fyra våningar. Det kopplade vattentornet hade 
dock sex våningar. Invändigt bestod konstruktio
nen av ett pelar-balksystem av järnbalkar som 
bar golvkonstruktioner på stickvalv. I hela fabri
ken var golvbeläggningen av klinkersten. Större 
maskiner och den tunga utrustningen vilade på 
gjutna fundament av betong.

Ångpannehuset som rymde 6 ångpannor, anla- 
des på traditionellt sätt parallellt med fabriks
byggnaden. I byggnaden fanns även smedja samt 
reparationsverkstad. I anslutning till pannhuset 
stod den 58 m höga skorstenen.

Till anläggningen hörde också bangård och 
magasin. Dessutom uppfördes inte mindre än fem 
betlador som var anslutna till järnvägsspår. La
dorna var 70 m långa och 6 m breda.

Bruket var också utrustat med eget vattenverk 
som genom två 300 mm rör, direkt från ån, pum
pade upp vattnet i det 26 meter höga vattentor
net. För smutsvattnet fanns en dekanteringsbas- 
säng, vilket då var en nyhet i Sverige.

Hela bruket försågs med såväl inre som yttre 
elektrisk belysning. Elströmmen producerades av
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en kraftcentral utrustad med en ångmaskin som 
drev en generator.

Maskinerna och den tekniska utrustningen in
köptes från firman A. Wernecke Maschinenbau- 
Aktien-Gesellschaft och monteringsarbeten utför
des under ledning av ingenjör Becker från samma 
firma. Ett stort antal tyska montörer deltog också 
i uppsättningen av utrustningen.

Trots förseningar från materialleverantörerna 
blev arbetet med fabriken endast en vecka för
dröjt. Den 7 oktober 1905, efter sju månaders in
tensivt arbete, stod fabriken färdig inför den för
sta betkampanjen.

De följande åren kompletterades bruket med 
ett flertal byggnader, bl. a. en kontorsbyggnad 
som på grund av markkonflikten inte kunnat 
uppföras tidigare. Under tiden hade ett proviso
riskt kontor inrättats i sockerhuset. Även en arbe- 
tarkasern för kampanj arbetarna tillkom i anslut
ning till fabriken.

Efter ett par år visade sig satsningen vara lyck
ad. Produktionen av råsocker avyttrades till raffi
naderiet i Lidköping och transporterna dit skedde 
till stor del med kanalbåtar.

Ursprungligen fanns planer att komplettera och 
utvidga anläggningen i Linköping med ett raffina

deri. Konjunkturförändringar, konkurrens och 
produktionsöverskott medförde dock att planer
na aldrig förverkligades.

För att motverka kartellen som skapats 1907 
genom bildandet av Svenska Sockerfabriksaktie- 
bolaget, ombildades 1915 företagen i Lidköping 
och Linköping till ett gemensamt bolag, Mellersta 
Sveriges Sockerfabriksaktiebolag. Det nya bolaget 
övertog också, 1916, sockerbruket vid Mörby- 
långa på Öland. 1936 uppgick slutligen Linkö- 
pingsbruket och de övriga bruken inom bolaget i 
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Råsockerfabriken i Linköping blev, 1950, det 
första bruket som ombyggdes till strösockerbruk. 
Trots anpassningen till de nya tekniska och eko
nomiska villkoren avvecklades bruket 1955. Or
saken var en mycket låg produktivitet beroende 
på otillräcklig betproduktion. Byggnaderna revs 
1988.

Råsockerbruket i Genevad 
1907-1928
Ett första försök att etablera ett sockerbruk i Hal
land genomfördes på 1870-talet då en råsocker-

Råsoekerfabriken i Genevad byggdes 1907 med tegel från ett intilliggande tegelbruk. Den dåliga lönsamheten vid 
den halländska anläggningen medförde dock nedläggning redan 1931. Lokalerna omvandlades först till textilfabrik 
men har numera övertagits av GE VA -handelshus. Bilden är från 1915. (SSA.)
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En av de ännu bevarade tjänsteman
nabostäderna vid Genevads socker
bruk. Byggnaden är uppförd som 
parhus, med två tvillinglägenheter 
avsedda för brukets ingenjörer och 
deras familjer. Byggnadens arkitek
tur uttrycker engelskt inflytande. 
(Hallands Länsmuseer.)
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fabrik anlades i Halmstad 1871, men verksamhe
ten avvecklades redan 1874. Det dröjde till bör
jan på 1900-talet innan nya krafter samlades och 
1907 bildade Hallands Sockerfabriksaktiebolag, 
med godsägare S. B. Bruhn från Wallda som ord
förande. Förhoppningar fanns att en ökad betod- 
ling skulle verka positivt på sysselsättningen och 
delvis hejda emigrationen i området.

Ett nytt sockerbruk uppfördes norr om La
holm, vid Genevads järnvägsstation. Platsen var 
belägen i Genevadsåns dalgång, på Elestorps bys 
gamla ägor, i en utpräglad jordbruksbygd.

Anläggningen byggdes till en kostnad av 2,5 
milj. kronor och uppfördes på rekordtiden sex 
månader, under maj till oktober 1907. Det blev 
ett hektiskt arbete som sysselsatte 200-300 arbe
tare. Fabriksbyggnaden liksom tjänstebostäderna 
uppfördes med tegel från det närliggande tegel
bruket, Tjärby tegelbruk. Utrustningen anskaffa
des från Tyskland och installerades av tyska mon
törer. Fabrikens kapacitet var beräknad för en av
verkning av 600-700 ton betor per dygn.

På bruksområdet uppfördes också en lager
byggnad av trä, disponentvilla, tre tjänstemanna
bostäder, kontorsbyggnad, kampanj ehem och ett 
barndaghem.

Mellan det intilliggande tegelbruket och sock
erfabriken anlades järnvägen med stickspår till 
anläggningarna.

Den första kampanjen blev en katastrof p. g. a. 
ett ihållande regnväder. Förlusterna för bolaget 
uppgick till 90 000 kronor och samtidigt skulle 
en ny beskattningslag införas vilket ännu mera 
skulle försvåra bolagets ekonomiska ställning. 
Enda lösningen var att överlåta fabriken till det

nya konsortiet, Svenska Sockerfabriksaktiebola- 
get, som bildats samma år.

Sockerbruket, tillsammans med det i närheten 
belägna tegelbruket, kom under 1900-talets för
sta decennier att utgöra ett ekonomiskt viktigt 
centrum i den omgivande bygden. I början av se
klet sysselsatte fabriken ett femtiotal heltidsan
ställda, bosatta på platsen, och vid kampanjerna 
var hela arbetsstyrkan bortåt 400 man. Socker
betsodlingarna i området gav dessutom arbete åt 
ett stort antal personer.

Personalbostäder för tjänstemännen och för ar
betarna i anslutning till fabriken var uppförda av 
tegel. 1920 kompletterades byggnaderna med ett 
nytt bostadshus för två familjer och samtidigt 
byggdes arbetarkasernen om. I anslutning till 
bruken tillkom också 1919 en kooperativ affär. 
Kring sockerfabriken och tegelbruket växte på 
detta sätt och relativt snabbt ett betydande sam
hälle upp.

Under 1920-talet blev lönsamheten sämre för 
betodlingen och betsockerfabrikationen i Hal
land. Bruket tvingades till flera uppehåll och drif
ten blev inställd 1922 och 1926. Följden blev 
slutligen en nedläggning av fabriken och 1928 ge
nomfördes den sista betkampanjen. Betodling 
drevs dock vidare i Halland men betorna trans
porterades till bruken i Helsingborg och Ängel
holm och efter nedläggningen av dessa, på 1940- 
och 50-talen, till Hasslarp.

Under åtta år stod fabriken öde, därefter om
vandlades den till textilfabrik av Svenska Textil
verken som drev sin verksamhet mellan 1937 och 
1956. Efteråt följde många år utan användning 
för byggnaderna tills anläggningen förvandlades
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till arbetslokaler för mindre industrier och hant
verk. Fabriksbyggnaden och brukets övriga bygg
nader är ännu bevarade.

Strösockerbruket i Mörbylänga 
1908-1991
Redan 1865 gjordes ett försök att etablera bet
sockertillverkning i Småland. J. Th. Nylén, som 
arbetat i många år som tekniker vid tyska bet
sockerfabriker, köpte ett mindre raffinaderi som 
var lokaliserat till Kalmar och utökade fabriken 
med betbruk. Sockerbetorna hämtades från trak
terna runt Kalmar och från Öland. Den första 
kampanjen genomdrevs under årskiftet 1865-66 
och anläggningen var verksam fram till 1872. 
Bruket fick aldrig någon produktion av betydelse, 
men försöket öppnade vägen för sockerbetsod
lingar i området och inte minst på Öland. Från 
mitten av 1890-talet levererades öländska betor 
till bruket i Karlshamn, som ägde en större gård 
vid Mörbylånga.

Den 17 april 1906 väcktes frågan om anläg
gande av ett råsockerbruk på Öland. De låga 
spannmålspriserna som rådde i början på 1900- 
talet främjade en utveckling av betodlingen. En 
kommitté tillsattes därför för att utreda förutsätt
ningarna för en sockerfabrik och dess lokalisering 
på ön. Bruket skulle anläggas högst fyra kilome
ter från järnväg eller hamn. Förutsättningen var 
dessutom att Kalmar stad kostnadsfritt skulle 
upplåta mark, anlägga lastkaj för sjötransporter, 
utsträcka järnvägen till bruket och tillhandahålla 
brukets behov av färskvatten. Tre platser före
slogs för lokaliseringen av bruket: Mörbylånga, 
Lovers samt Binga. Slutligen valdes Mörbylånga 
av så väl tekniska orsaker som av kostnadsskäl.

Redan samma år var frågan utredd och de for
mella problemen lösta, den 6 december 1906 
konstituerades Södra Kalmar läns och Ölands 
Sockerfabriksaktiebolag. Den 29 augusti 1907 
antogs entreprenörerna efter anbud, byggmästare 
Svante Svensson från Karlshamn för fabriks byg
get till en kostnad av 426 893 kronor och 
A. Wernecke Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft i 
Halle an der Saale (Tyskland) för maskinutrust
ning och tekniska installationer. Arbetena påbör
jades omgående därefter.

Fabriksbyggnaden är nästan identisk med Lin
köpings fabrik som tillkom två år tidigare. Labri- 
kerna är dock uppförda spegelvänt i förhållande 
till varandra. Med all säkerhet användes samma 
typritning som underlag. Ritningarna anskaffades 
från den tyska firman som levererade maskin
utrustningen.

Mot slutet av 1907 tvingades huvudägarna i 
bolaget i konkurs vilket medförde förluster för 
bolaget. Som ny delägare inträde Lidköpings 
Sockerfabriksaktiebolag som på så sätt försäkra
de sig om råsockerleveranser till sitt raffinaderi 
och samtidigt sökte stärka sin ställning gentemot 
det nybildade Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Under året inköptes ytterligare mark till an
läggningen och ett tilläggsanbud antogs för upp
förandet av en arbetarkasern och tre tjänstebostä- 
der.

Problem uppstod med leveranserna av utrust
ningen och maskininstallationerna, vilka fördröj
des. Av dessa skäl försenades invigningen av fa
briken och den första kampanjen startades så 
sent som den 9 november 1908.

Brukets avverkning hade beräknats till 600 ton 
betor per dygn. Vid första kampanjen avverkades 
dock sammanlagt endast 16 990 ton betor, d.v.s. 
en medelavverkning av ca 200 ton per dygn, och 
produktionen av råsocker blev endast 1 749 ton.

Mörbylångafabriken vid invigningen 
1908, med västra fasaden sedd från 
massagården. Mot förfabrikens ga
vel finns en låg byggnad avsedd som 
bettvätt. Vinkelrätt mot förfabriken 
står ett ovanligt brett massatorn med 
tre lastarkader. På motsatta sidan 
skymtar gaveln till kalkugnstornet. 
Väderkvarnen i bakgrunden symbo
liserar mötet mellan två generatio
ner tekniska byggnader inom livsme
delsproduktionen. (Ur Mörbylånga, 
en öländsk socken.)
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1 Bettvätt
2 Kolvåg
3 Maskinhall
4 Massatorn
5 Kalkugnstorn
6 Kokstation
7 Sockerhus
8 Kontor och motorrum
9 Melassbod
10 Motorrum
11 Laboratorium
12 Vattenorn
13 Pumphus
14 Oljebod
15 Ångpannehus
16 Kolsilo
17 Kopparslagareverkstad
18 Sockermagasin
19 Virkesförråd
20 Lokstall, portstuga
21 Kokslada
22 Förråd
23 Spruthus

SITUATIONSPLAN
ÖVER

MÖRBYLÅNGA SOCKERFABRIK

—

—
—
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21 —i22

Situationsplan över Mörby långa sockerbruk 1908. (SSA, ren- 
ritn. A. Hildebrand.)

Under första året gick därför bruket med stora 
ekonomiska förluster.

Betleveranserna till bruket kom till stor del 
från Öland men även från Småland och nordös
tra Blekinge. Fram till 1916 mottogs också betor 
från Gotland och mellan 1911 och 1916 dessut
om från Kivikstrakten.

Fabriken som uppfördes med stomme av tegel 
och en invändig pelar-balkkonstruktion av järn
balkar hade mellan en och sex våningar, var 118 
m lång, 18 meter bredd och 20 meter hög. Bygg
naden som var byggd i nord-sydlig riktning om
fattade bettvättsbyggnad, kalkugnsbyggnad, dif- 
fusionsbyggnad, massatorn, sockerhusbyggnad, 
vattentorn och laboratorium. Till anläggningen 
hörde även ångpannehus med verkstad, råsocker- 
magasin, betlada och stickspår med lokstall. 
Dessutom fanns en arbetarkasern och tre tjän
stemannabostäder.

Personalstyrkan bestod mellan 1908 och 1913 
av ca 40 årsanställda medan ytterligare 200 till 
220 deltog under kampanjerna. 1930 var arbets
styrkan under kampanjen sammanlagt 350 man, 
av dessa arbetade 250 man på fabriken medan 
100 ägnade sig åt hanteringen av betor på betvå- 
gar och lossningsbryggor. Detta ger en bild av

den vid tidpunkten mycket personalkrävande bet- 
hanteringen.

Efter några problematiska år kunde man inleda 
en modernisering av anläggningen. För att under
lätta mottagningen av betorna byggdes 1912 en 
svämanläggning av kalksten med bottenrännor av 
betong. Svämmorna kompletterades med loss- 
ningskaj 1925.

Fabriksbyggnaden påbyggdes 1924 med en tre
dje våning och de följande åren genomfördes 
mindre om- och tillbyggnader för att anpassa 
byggnaden till förändringar i den tekniska utrust
ningen. Som första bruk fick Mörbylånga 1935 
en fristående byggnad som bettvätt, innan dess 
var tvätten inrymd i förfabriken. Fabrikens äldre 
takkonstruktion ersattes 1960 med ett nytt tak av 
betongelement.

Pannhuset tillbyggdes 1943 med en kraftcen
tral i två våningar och i samband med övergång 
från kol- till oljedrift 1958 ombyggdes själva 
pannhuset. De nya oljepannorna krävde bl. a. en 
förhöjning av taket.

Ett materialförråd uppfördes 1914 samt däref
ter två oljeförråd 1917 och 1939. Ett nytt rå- 
sockermagasin avsett för förvaring av löst socker 
tillkom 1919, liksom en brandstation 1921 och
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Bruket i Mörbylånga sett från norr 
på 1910-talet. Till höger syns gaveln 
till förfabriken. Till vänster, framför 
skorstenen, syns pannhuset och i mit
ten vattentornet. Bruket var anslutet 
till den smalspåriga järnvägen. (SSA.)

Ett nytt kampanjehem uppfördes 
1927 efter den brand som året före 
eldhärjade den första arbetarkaser- 
nen. Den nya byggnaden genomgick 
1947 en kraftig ombyggnad som gav 
den dess nuvarande funktionalistiska 
karaktär. (Foto författaren.)

Några av tjänstemannabostäderna 
som uppfördes i två etapper på 
1940- och 50-talen, i anslutning till 
bruket. Husen anskaffades som 
monteringsfärdiga typhus. (Foto för
fattaren.)
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Mörbylångafabriken kort före dess nedläggning 1991. Trots förändringar genom åren kan man ännu avläsa den ur
sprungliga fabrikens särdrag och volym. Förfabriken till vänster byggdes på med två våningar och slutligen ersattes 
sadeltaket med segmenttak, vilket gav gaveln dess nuvarande utformning. Massatornet har förvanskats men har kvar 
sin ursprungliga volym. I hörnet mellan förfabriken och massatornet har en liten fristående kalkugn fått sin plats. 
Avdunstningsenheten och sockerhuset, till höger om massatornet, har blivit påbyggda men bibehållit sin karaktär. 
(Foto författaren.)

ett nytt lokstall, kombinerat med vaktstuga 
1923.

I samband med införandet av betfortillverkning 
uppfördes 1949 en torkanläggning och 1960 ett 
särskilt magasin. Torkanläggningen utökades 
1970 med ytterliggare en torktrumma medan be
fintliga installationer moderniserades.

En ny ombyggnadsperiod för modernisering av 
bruket påbörjas 1949 och 1950-51 genomförs 
övergången från råsockerproduktion till strösock
erproduktion. Detta medförde bl. a. nya forva
ringstekniker samt installationer för paketering 
av strösockret. En högsiloanläggning tillkom i 
detta sammanhang.

Under 1980-talet installerades flera pressar för 
bearbetning av slamkalk till jordförbättringsme- 
del i torr pulverform. Parallellt började man 
blanda jord, sand och löv för att framställa mat
jord.

Under de första åren var kontoret inrymt i fa
briksbyggnaden men 1921 uppfördes en särskild 
kontorsbyggnad på fabriksområdet. Ursprungli
gen uppfördes vid bruket två tjänstemannabostä
der och en arbetarkasern för 200 man vilken 
dock brann 1926. Året därpå byggdes därför ett 
nytt kampanjehem.

Efter kriget 1945 utökades bostadsbeståndet 
med fem tjänstebostäder, avsedda för kassören, 
maskinmästaren, verkmästaren, betinspektören

och kontoristen. Byggnaderna bestod av monte- 
ringsfärdiga trähus inköpta från AB Svenska Trä
hus. Bostäderna kompletteras 1951 med dispo
nentvilla och mellan 1957-58 med ytterligare fle
ra tjänstemannabostäder.

Det sista lilla självständiga bolaget köptes upp 
1916 av Mellersta Sveriges Sockeraktiebolag, 
med raffinaderi i Lidköping, som redan var delä
gare i bolaget och Mörbylångas största avnämare 
av råsocker. Därefter, 1936, övertogs Mörby- 
långa, som del av Mellersta Sveriges Sockeraktie
bolag, av Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Med 1950-talet följde väsentliga tekniska för
ändringar vid anläggningen och bruket anpassa
des till strösockertillverkning. Samtidigt övergick 
man till kontinuerliga processer och ständigt 
ökande mekanisering och automatisering.

Under perioden installerades också en torkan
läggning för framställning av betfor, ett kontinu
erligt extraktionssystem, ny bettvätt, nya ångpan
nor m. m.

Under 1970-talet moderniserades en del befint
liga installationer medan brukets kapacitet öka
des. Ytterliggare en torkanläggning installerades 
och hela betmottagningen och bethanteringen 
förnyades.

Sockerbruket på Öland hotades från och med 
1960-talet vid ett flertal tillfällen av nedläggning. 
På grund av dess betydelse för öns jordbruk och
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sysselsättning ingrep staten. Genom subventioner 
drevs verksamheten vidare, men 1991 kom det 
definitiva beskedet om avveckling.

Saftstationen i Gärsnäs 
1921-1966
Bruket som anlades som saftstation till Köpinge- 
bro blev den sista sockerfabriksanläggningen som 
uppfördes i Sverige. Huvudorsaken till etablering
en av en saftstation i ett så pass sent skede var det 
konkurrerande sockerbolagets planer att anlägga 
ett betbruk i Ö. Tomarp, ca 5 km öster om Gärs
näs, där ett lämpligt markområde hade inköpts

för det planerade bruket. För att förhindra Mel
lersta Sveriges Sockerfabriks projekt, byggde där
för Svenska Sockerfabriksaktiebolaget en saftsta
tion i närheten av Ö. Tomarp, vid Gärsnäs. Målet 
var samtidigt att öka Köpingebros kapacitet samt 
att minska transporterna från betodlingsområde- 
na.

Efter stora svårigheter lyckades Sockerbolaget 
den 8 mars 1917 förvärva en lämplig tomt på 10 
ha intill Gärsnäs järnvägsstation. På grund av 
kontrakterat arrende kunde dock inte området 
tillträdas förrän två år senare. Under tiden plane
rades anläggningen.

Det nödvändiga vattnet till processen kunde er
hållas från Rogavadsån i närheten, där en strand
tomt inköptes. Vattenrättigheten var dock be
gränsad till 2,5 m3 per minut.

Gärsnäs saftstation som tillkom 
1921, var ansluten till råsockerfabri
ken i Köpingebro. Anläggningen be
stod av en mindre fabrik för fram
ställning av råsaft. På grund av to
pografin uppfördes spåranläggning
en på en jordbank, vilket placerade 
fabriksbyggnaden nedanför spåren. 
(SSA.)
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Områdesplan över Gärsnäs anläggning 1921. Bruket anlades i anslutning till Malmö-Simrishamns och Ystad-Gärs- 
näs-S:t Olofs järnvägar. Stickspår drogs till fabriksområdet där en mindre bangård skapades genom utfyllning. I an
slutning till fabriken fanns jäsdammar och slambassäng samt svämanläggningar. (SSA.)

Diffusionssalen vid Gärsnäs saftsta
tion. Fabriken uppfördes med myck
et traditionella tekniker och materi
al. Medan konstruktioner av valsade 
profiler eller armerad betong tilläm
pades sedan länge, byggdes pelar- 
konstruktionen i Gärsnäs med gjut- 
järnskolonner. Golven bestod dock 
av betonggjutna stickvalv mellan 
järnbalkar och golvbeläggningen var 
utförd med klinkerplattor. Takkon
struktionen bestod av Polonceautak- 
stolar med överram av trä som bar 
takpanel. (SSA.)
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Gärsnäs kontorsbyggnad från 1921 inrymde även en tjänstemannalägenhet samt tre enkelrum. (SSA.)

För saftledningen krävdes också att bolaget 
skulle teckna kontrakt och ersätta markägare för 
servitut. Den 18 km långa ledningen berörde 64 
jordägare.

Gärsnäs bruk kunde dra fördel av flera järn
vägsförbindelser: Ystad-Gärsnäs, Malmö-Simris- 
hamn samt Gärsnäs-S:t Olof. Från Gärsnäs sta
tion drogs ett ca 200 meter långt normalspår för 
att ansluta fabriken till befintligt järnvägsnät.

Ett första förslag till planläggning av saftsta
tionsområdet utarbetades av G. Cederborg, assis
tent i Staffanstorp. Den kuperade terrängen på 
platsen skapade ovanliga problem och krävde 
särskilda lösningar. Planen utarbetades vidare av 
direktör H. Gödecke och ingenjör T. Lindman. 
Projekteringen av dels saftledningen, dels spåran
läggningen med bangård utfördes av byråingenjör 
A. Erlandsson.

Under juli 1919 påbörjades stora markarbeten 
med schaktning av slamdammen och uppläggning 
av järnvägsbanken. Fyllningsmassor till banken 
erhölls från utgrävningen av dammen. Dessa ar
beten slutfördes på våren 1920.

Fabriks- och kontorsbyggnaderna uppfördes 
efter anbud av byggmästare Fl. Nilsson i Ystad. 
Den fristående skorstenen uppfördes av Minnes- 
bergs Tegelbruk AB. Byggnadsarbeten påbörjades 
i september 1919 och skulle slutföras enligt kon
trakt under våren året därpå. På grund av arbets
marknadskonflikt fördröjdes dock byggnationen 
ett helt år.

Anläggningsarbetena med saftledningen utför
des, under ledning av Allmänna Ingenjörsbyrån i 
Stockholm, mellan april och december 1920. Rö
ren till saftledningen inköptes från firman »Sana» 
i Malmö. Ledningen bestod av två rörtyper, 175 
mm gjutna, asfalterade muffrör försedda med 
blyränna i längder av 3-4 meter, samt flänsade 
stålrör som användes vid svåra passager.

Huvuddelen av den maskinella utrustningen le
vererades av Hässleholms Verkstäder och elek
triska installationer inköptes från ASEA. En hel 
del begagnad utrustning övertogs också från an
dra bruk.

Efter många förseningar inleddes slutligen bru
kets första kampanj den 23 oktober 1921. Saft
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stationen var planerad för en avverkning av ca 
900 ton betor per dygn.

Anläggningen bestod av en fabriksbyggnad 
som även inrymde pannhus i ena gaveln, våghus, 
provtvätthus, slambassäng och reningsdammar, 
bangård samt kontorsbyggnad med tjänstebostä- 
der. Senare uppfördes även en disponentbostad. 
Bruket saknade arbetarbostäder och kampanj e- 
hem.

Fabriken var uppförd med ytterväggar av rött 
tegel och ett inre pelar-balksystem med pelare av 
gjutjärn och balkar av järnprofiler. Alla golv var 
av armerad betong och beklädda med klinker- 
plattor. Takkonstruktionen var uppförd med Po- 
lonceautakstolar av smidesj ärnsstänger och gjut- 
järnsstöttor men med taksparrar av trä. Taksto
larna bar späntade brädor täckta med papp. Fön
stren bestod av fasta gjutjärnsbågar.

Byggnaden som även inrymde pannhuset var ca 
47x17 meter, d.v.s. ungefär hälften så lång som 
en råsockerfabrik där pannhuset dessutom utgör 
en fristående byggnad. Själva fabriksdelen var 
uppförd i tre våningar medan pannhuset bestod 
av enbart en våning. Invändigt rymde fabriken 
bettvätt, skärmaskiner, diffusionsbatterier, mas- 
sapressar, kalkugn, matsal, vattentorn och ång- 
pannerum.

Från fabrikens massatorn transporterades bet- 
massan med en 90 m lång stålbandstransportör 
till massagården på fabriksområdet. Smutsvatt
net från svämmor och bettvätt fördes till slam- 
dammen från vilken en del vatten återgick till 
svämsystemen. Det förorenade vattnet från diffu
sionsprocessen pumpades till en anläggning med 
fem reningsbassänger anlagda i fabriksgårdens 
sydöstra del, där vattnet bl. a. tillsattes bränd 
kalk.

För att ansluta fabriken till den närliggande 
Malmö-Simrishamns järnväg drogs stickspår till 
bruksområdet. På grund av nivåskillnader och en 
stark lutning från norr till söder tvingades man 
bygga en jordbank för hela spåranläggning på fa
briksgården.

För betmottagning fanns två svämsystem. Det 
ena var avsett för järnvägslaster och bestod av en 
80 m lång djupsvämma längs lossningsspåret, det 
andra systemet för körvagnar bestod av sju styck
en parallella ytsvämmor.

I närheten av fabriken uppfördes en kontors
byggnad i en våning med en delvis inredd vinds
våning. Byggnaden av putsat tegel under tegeltak 
utformades, i kontrast till fabrikens torra funk
tionalistiska karaktär, i en egendomlig national
romantisk stil, med bl. a. trappgavlar och korg- 
bågiga fönster- och dörröppningar.

Husets östra del inrymde två kontorsrum med 
biutrymmen och ett gästrum, i västra delen fanns 
en tjänstemannabostad om fyra rum och kök 
samt två vindsrum, också avsedda som personal
bostad.

Anläggningens övriga byggnader utgjordes vid 
invigningen enbart av ett våghus, en byggnad för 
provtvätt samt en pumpstation vid Rogavadsån.

Efter urlakning fördes råsaften genom rörledning
en till Köpingebro för vidare bearbetning. Genom 
detta fick Köpingebrobruket landets högsta kapa
citet och produktion.

Saftstationen avvecklades så sent som 1966. 
Övergången till lastbilstransporter och utökad 
avverkningskapacitet vid betbruket i Köpingebro 
gjorde Gärsnäs olönsamt. Fabriksbyggnaden är 
ännu bevarad och används för närvarande av en 
vulkaniseringsfirma.
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Råsockermagasin 1920 sektion 1/50 » »

Karpalund
Bruket 1979 översiktsplan 1/1000 SSA
Fabriken, del av 1976 2 st. plan BV+sektion 1/100 SSA
Fabriken, sikthus 1955 planer 3 st. 1/100 SSA
Fabriken, sikthus 1956 fasader 3 st. 1/100 SSA
Lagerbyggnad 1959 3 st. fasader, sekt., plan 1/100 SSA
Torkbyggnad 1969 planer 2 st. 1/100 SSA
Torkbyggnad 1969 fasader 1/100 SSA
Torkbyggnad 1969 sektioner 1/100 SSA
Personalbyggnad 1973 plan, fasad 2 st. 1/100 SSA
Verkstadsbyggnad 1976 3 st. planer, sekt. fasader 1/100 SSA
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Köpingebro
Bruket 1895 Situationsplan 1/2000 ?
Bruket 18?? » » p p
Bruket 1903 » » 1/2000 ?
Bruket 19?? » » 1/2000 p
Bruket 1922 » » ? ?
Bruket 1976 situationsplan 1/2000 p
Fabriken 1903 » » 1/500 ?
Fabriken 1894 plan ? ?
Fabriken 1954-64 delplaner 3 st. 1/1000 ?
Disponent-, kamrer

bostad 1897 fasad + ? 1/100 sign. oläsb.
Restaurangbyggn. 1894 fasad + ? 1/100 » »
Bostad 1900 fasad + ? 1/100 » »
Kontor 1934 fasad 1/100 P

Mörbylånga
Bruket 1941-44 situationsplan 1/1000 p
Bruket 1987 situationsplan ? p
Fabriken 1924 situationsplan 1/500 ?
Fabriken 1923 planer, fasad 1/200 p
Fabriken 1923 plan, fasader ? p
Portvaktstuga 1923 plan, fasader 1/50 p
Kalkugnen 1934 sektion ? ?

Roma
Bruket 1957 översiktsplan 1/2000 SSA
Bruket 1980-85 översiktsplan 1/2000 SSA
Fabriken 1962 fasader O+V 1/200 ?
Arbetarbostad 1894 planer 1/100 ?

Ystad
Stadskarta med 

fabriken 1876 del av stadskartan ? p

Ängelholm
Magasin 1800-tal sektion 1/200? p
Tjänstebostad 1896 fasader, sektion 1/100 Andersson

Örtofta
Bruket 1960-tal översiktskarta 1/1000 p
Bruket p översiktsplan ? SSA
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12. Bilagor

Fakta om de befintliga sockerbruken 1990

ROMA
Funktion: strösockerbruk 
Betareal: ca 4 200 ha 
Strösockerproduktion: ca 17 700 t 
Betforproduktion: ca 15 000 t 
Fast personal: 105 personer 
Samhälle: Roma, 1 200 invånare

Antal odlare: ca 800 
Melassproduktion: 7 000 t 
Slamkalk: ingen försäljning 
Säsonganställda: 55 personer

Skörd: 212 000 t betor 
Betmassa: 11 400 t

KÖPINGEBRO
Funktion: strösockerbruk samt tillverkning av kostfiberprodukter genom FIBREX
Betareal: ca 9 500 ha 
Strösockerproduktion: ca 97 000 t 
Betforproduktion: ca 24 000 t 
Fast personal: 250 personer 
Samhälle: Köpingebro, 800 invånare

Antal odlare: ca 2 000 
Melassproduktion: 24 000 t 
Slamkalk: ca 28 500 t 
Säsonganställda: 50 personer

Skörd: 655 000 t betor 
Betmassa: 31 800 t 
Sten: ca 10 000 t

JORDBERGA
Funktion: råsockerbruk 
Betareal: ca 9 500 ha 
Råsockerproduktion: ca 95 500 t 
Betforproduktion: ca 54 300 t 
Fast personal: 180 personer 
Samhälle: Jordberga

ÖRTOFTA
Funktion: strösockerbruk 
Betareal: 10 100 ha 
Strösockerproduktion: ca 91 000 t 
Betforproduktion: ca 66 000 t 
Fast personal: 210 personer 
Samhälle: Örtofta, ca 800 invånare

Antal odlare: 1 400 
Melassproduktion: 17 500 t 
Slamkalk: ca 29 000 t 
Säsonganställda: 60 personer

Antal odlare: 1 750 
Melassproduktion: ca 22 000 t 
Slamkalk: ca 31 000 t 
Säsonganställda: 100 personer

Skörd: 615 000 t betor 
Betmassa: 31 500 t

Skörd: 628 400 t betor 
Betmassa: ca 31 800 t

ARLÖV
Funktion: raffinaderi
Kapacitet: 600 t/dygn insmält råsocker
Årsavverkning insmält råsocker: ca 120 000 t
Produktion: specialsockerprodukter för industri och konsumtion
Fast personal: 430 personer
Samhälle: Arlöv, 9 000 invånare
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Sammanställning av kända sockerföretag

Sockerbruksaktiebolaget Patrioten (Malmö), 1776-1800?
Förenade Sockerraffinaderierna Patrioten och Svanen (Malmö), 1801-1826
Helsingborgs Sockerbruks Intressenter, 1815, trolig, till 1824
Aktiebolaget Patrioten (Malmö), 1826-1836
Landskrona Hvitbets Sockerfabrik (Landkrona), 1836-1848
H. J. Mattson & Co (Landskrona), 1851-1853
Handelsbolaget D. Carnegie & Co (Göteborg), 1851-1865
Tanto Sockerbruks Bolag, 1855-1865
Tanto Aktiebolag i Stockholm, 1865-1907
Aktiebolaget D. Carnegie & Co (Göteborg), (1810 Lorentska) 1865-1907 
Aktiebolaget Gripen (Norrköping) (1757), 1865-1907
Firma H. J. Mattsson & C:o övertog rörelsen vid Landskronabruket 1851-1853
Skånska Sockerfabriksaktiebolaget (Landskrona, Säbyholm och Teckomatorp), 1853-1907
Rosendahls Fabriks Aktiebolag (Mölndals raffinaderi), (1849) 1856-1879
Sockerbruks Aktiebolaget i Stockholm, 1864-1896
Hvitbetsockeraktiebolag i Stockholm (Inedal), 1869-1870
Vadstena Sockerbruks Aktiebolag, 1871-1879
Malmö Sockerfabriksaktiebolag (Arlöv), 1869-1907
Halmstads Sockerfabriks Aktiebolag, 1869-1874
Inedals Aktiebolag (rekonstruktion av Hvitbetsockeraktiebolaget), 1871-1875 
Öja Sockerbruk (Ystad), 1872-1897
Aktiebolaget Hvitbetsockerindustri i Sverige (Ljung, Östergötland), 1873-1874 
Lunds Sockerfabriks Aktiebolag (Staffanstorp och Klågerup), 1883-1908 
Trelleborgs Sockerfabriksaktiebolag, 1887-1908
Aktiebolaget Sockerraffinaderiet Öresund (Malmö d.ä. Lund), 1882-1913 
Helsingborgs Sockerfabriksaktiebolag (Helsingborg, Ängelholm), 1889-1907 
Örtofta Sockerfabriksaktiebolag (Örtofta och Eslöv), 1889-1907 
Jordberga Sockerfabriksaktiebolag, 1889-1907 
Kjeflinge Sockerfabriksaktiebolag, 1890-1907 
Hököpinge Sockerfabriksaktiebolag, 1891-1907
Ystads Sockerfabriksaktiebolag i Köpingebro (Köpingebro), 1893-1997
Karpalunds Sockerfabriksaktiebolag, 1893-1907
Roma Sockerfabriksaktiebolag, 1893-1907
Svedala Sockerfabriksaktiebolag, 1893-1907
Carlshamns Sockerbruksaktiebolag, 1894-1907
Nordvästra Skånes Sockerfabriks Aktiebolag (Hasslarp), 1894-1896
Lyckåkers Sockerförädlingsaktiebolag (Hasslarp), 1896-1897 (konkurs)
Aktiebolaget Ystads Sockerraffinaderi (Ystad, Köpingebro, Skivarp), 1897-1902 
Sockerfabriksaktiebolaget Union (Hasslarp, Ystad m.fl.), 1897-1907 
Skivarp (se Ystad och Union), 1900-1907
Lidköpings Sockerfabriksaktiebolag, 1904- (rekonstruerat 1908) 1914 
Östergötlands Sockerfabriksaktiebolag (Linköping), 1905-1914 
Södra Kalmars Läns och Ölands Sockerfabriksaktiebolag, 1906-1916 
Hallands Sockerfabriksaktiebolag (Genevad), 1906-1908 
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget 1907- 
Mellersta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag, 1915-1936
Idro Aktiebolaget bildades 1934 som holdingbolag för de mellansvenska sockerfabrikernas företag.
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Tidpunkt för tillkomst och nedläggning av sockerindustrins 
anläggningar

Plats Typ Tillk. Nedl. Anm.
Stockholm /Wassenberg) raffinaderi 1647 1884 rivet
Stockholm (Loheska) raffinaderi 1663 1896 delv.bev.
Göteborg (Sahlgrenska) raffinaderi 1729 1835 rivet
Norrköping (Gripen) raffinaderi 1741 1913 1974
Norrköping (Planeten) raffinaderi 1742 1856 1916
Norrköping (Patrioten) raffinaderi 1743 1749 brand
Göteborg (Palace) raffinaderi 1750 1841 rivet
Landskrona raffinaderi (nytt raffinaderi 1877) 1757 1960 1875 brand. riv.
Stockholm (Tanto området) raffinaderi 1758 1769 rivet
Göteborg (Liseberg) raffinaderi 1773 1807 rivet
Malmö (Svanen) raffinaderi 1777 1826
Malmö (Patrioten) raffinaderi (råsockerbruk fr. 1838) 1777 1846
Stockholm (Loheska) raffinaderi 1797 1896 delv. bevarat
Göteborg (Katrinedal) raffinaderi 1806 1848 brand
Göteborg (Idogheten) raffinaderi 1808 1848 rivet
Göteborg (Carnegie) raffinaderi 1810 1957 delv. bevarat
Kalmar raffinaderi/råsockerbruk 1814 1872 rivet
Helsingborg raffinaderi 1815 1828-9
Stockholm (Tanto området) raffinaderi 1833 1850 brand 1850
Landskrona råsockerbruk 1838 1847
Lund råsockerbruk 1839 1841 annan verks.
Malmö (kv, Kronan) råsockerbruk/raffinaderi 1842 1858 rivet
Mölndal raffinaderi 1849 1879 rivet
Landskrona råsockerbruk 1854 1875 1875 brand. riv.
Stockholm (Tanto) raffinaderi 1855 1956 1962
Arlöv råsockerbruk 1869 1958 1896 brand
Arlöv raffinaderi 1869 1896 brand
Inedal (Stockholm) råsockerbruk 1869 1875 rivet
Halmstad råsockerbruk 1871 1874 annan verks.
Vadstena råsockerbruk 1872 1878 ombyggt
Ljung (Östergötland) råsockerbruk 1873 1874 ruin
Ystad (Öja) raffinaderi (byggt 1871) 1881 1917 rivet
Säbyholm (Landskrona) råsockerbruk 1883 1962 rivet
Staffanstorp råsockerbruk 1885 1963 annan verks.
Trelleborg råsockerbruk 1887 1955 1989
Lund raffinaderi 1888 1913 annan verks.
Helsingborg raffinaderi 1890 1913 delv. rivet
Helsingborg råsockerbruk 1890 1948 delv. rivet
Örtofta strösockerbruk (fd. råsockerbruk) 1890
Jordberga råsockerbruk 1891
Kävlinge råsockerbruk 1891 1955 annan verks.
Ängelholm råsockerbruk (saftstat. 1934-1954) 1892 1954 rivet
Hököpinge råsockerbruk 1892 1968 annan verks.
Eslöv saftstation (till Örtofta) 1894 1939 annan verks.
Karpalund strösockerbruk (fd. råsockerbruk) 1894 1989 1895 brand
Klågerup saftstation (till Staffanstorp) 1894 1919 riven
Roma strösockerbruk(fd. råsockerbruk) 1894
Köpingebro strösockerbruk(fd. råsockerbruk) 1894
Svedala råsockerbruk 1894 1948 rivet
Teckomatorp saftstation (till Säbyholm) 1894 1962 rivet
Karlshamn (Öregrund) råsockerbruk 1895 1954 rivet
Hasslarp (Lyckåker) strösockerbruk (fd. råsockerbruk) 1896 1992
Hasslarp (Lyckåker) raffinaderi 1897 1914
Skivarp råsockerbruk (strösockerb. till 1921) 1901 1962 annan verks.
Lidköping råsockerbruk/raffinaderi 1903 1949
Linköping råsockerbruk/strösockerbruk 1905 1955 1988
Genevad (Halmstad) råsockerbruk 1907 1931 annan verks.
Mörbylånga strösockerbruk (fd. råsockerbruk) 1908 1991
Hilleshög betförädling 1912
Gärsnäs saftstation till Köpingebro 1921 1966 annan verks.
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D
et första sockerföretaget i Sverige startade 
1647. Fram till sockerbetans introduktion 
på 1830-talet fanns endast hantverksmässi
ga raffinaderier som förädlade importerat råsock

er, främst från sockerrör.
Under snart 350 år har socker framställts på ett 

sextiotal anläggningar av skiftande typ och storlek. 
Idag återstår endast fem bruk.

Sockrets katedraler är en dokumentation och 
analys av sockerindustrin och dess anläggningar. 
Den skildrar sockernäringens förutsättningar, för
ändringar, utveckling och avveckling - men också 
de människor som arbetat där.

Bokens författare, Jean-Paul Darphin, är dokto
rand vid Kungl. Tekniska högskolan och har lång 
erfarenhet av byggnadsdokumentation och bygg
nadsvård.
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