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Förord

Sedan 1970-talets slut har i län och kommuner på
gått ett omfattande arbete med att utarbeta regio
nala och kommunala kulturmiljöprogram. År 1987 
pekade Riksantikvarieämbetet ut de miljöer som en
ligt lagen om hushållning med naturresurser m.m. 
har sådana kulturvärden att de är av riksintresse. 
Tiden är nu mogen att påbörja en bredare samman
fattning av den kunskap om landets kulturmiljöer 
som på detta sätt tagits fram, men också att 
genomlysa miljöerna med vetenskapligt grundade 
tematiska kunskapssammanställningar av det slag 
som denna bok är ett prov på. Vi siktar på att 
framställa ett Kulturmiljöprogram för Sverige som 
skall redovisa den kulturhistoriska referensramen 
till riksintresseurvalet. Mer härom står att läsa i en 
faktaruta längst bak i boken.

Denna bok ingår i en serie av förstudier: Studier 
till Kulturmiljöprogram för Sverige. Syftet med des
sa förstudier är att väga samman rådande forsk
ningslägen inom det breda spektrum av vetenska
per som behandlar frågor av betydelse för kultur
miljön. Med sådant syfte har föreliggande studie av 
industrimiljöerna på landsbygden utarbetats av

Eva Vikström vid konstvetenskapliga institutionen, 
Umeå universitet. Mångårig verksamhet inom kul
turmiljövården har gjort henne särskilt kvalificerad 
för uppgiften.

Översikten beskriver kunskaperna i form av 
forskning och andra historiska undersökningar, vil
ka delar som är belysta och hur samt var kunskaps
luckorna finns. Här ingår förslag till indelning av 
Sverige i industriregioner och i bebyggelsemässigt 
relevanta ”industrimiljötyper”. Vidare görs en över
sikt över byggnadstyper och andra inslag i bruks- 
och industriorterna samt ett försök att tillämpa en 
enhetlig mall för beskrivning av inbördes olika in
dustrimiljöer utifrån sinsemellan skilda källor.

Arbetet har genomförts i samråd med en refe
rensgrupp. Där har ingått Marie Nisser, professor i 
industriminnesforskning vid KTH, bitr. styresman 
Bengt Nyström och intendent Lena Palmqvist vid 
Nordiska museet, l:e antikvarie Kersti Morger och 
undertecknade vid Riksantikvarieämbetets kultur
miljöavdelning.

Bengt O.H. Johansson Nils Blomkvist
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1 Inledning

Vad är en industrimiljö?
Vad vet vi om Sveriges industrisamhällen och in
dustrimiljöer och vad vet vi inte? Hur ser de ut, hur 
skall de karakteriseras? Avsikten med denna över
sikt är att belysa frågor av den arten ur olika histo
riska perspektiv. Sveriges industri har dominerats 
av landsbygdsindustri fördelad på industriella 
kärnområden. Den traditionella arbetsdelningen 
regionerna emellan gällde specialisering på produk
tion av olika varor, baserad på olika typer av råva
ror. Vissa bygder dominerades av järn och stål, an
dra av trä, textil etc.

Vad har orterna Tidaholm, Huskvarna, Avesta, 
Ludvika, Höganäs, Karlskoga, Sandviken, Borlänge, 
Fagersta, Kramfors, Kiruna, Hagfors och Säffle ge
mensamt? De är alla industriorter som vuxit upp vid 
landsbygdsindustrier och under 1900-talet upphöjts 
till städer i administrativ mening. Norrköping och 
Borås är två äldre städer som växte till betydande 
industristäder, den senare som centrum i ett omland 
med äldre industritraditioner än staden. Och vad 
skall man säga om äldre industristäder som Falun 
och Sala med sina gruvor? Vi kan inte dra några 
skarpa gränser mellan land och stad, framför allt

inte för perioden 1850-1950, industrialismens epok. 
Av praktiska, arbetsekonomiska skäl är det motive
rat att skildra forskningsläget för landsbygdens in
dustrimiljöer skilt från städernas. Men historiskt 
sett borde de ses tillsammans och komparativt.

Vad är industri? Här är den officiella statistikens 
definitioner en utgångspunkt. Den nutida industri
statistiken (SCB) räknar med tre näringsgrenar: 
gruvor och mineralbrott, tillverkningsindustri och 
gas samt el-, värme- och vattenverk. De indelas i 
branscher enligt Svensk standard för näringsgrens- 
indelning (1969). För tillverkningsindustrin räknas 
med nio huvudgrupper:

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 
Trävaruindustri
Massa-, pappers- och grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenvaruindustri
Järn-, stål- och metallverk
Verkstadsindustri
Annan tillverkningsindustri.
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Statistikuppgifterna gäller enheten arbetsstället, en 
lokal produktionsenhet där verksamhet inom en 
definierad bransch bedrivs inom ramen för ett före
tag och med minst fem personer sysselsatta.

Denna klassifikation av näringsgrenar och bran
scher är naturligtvis otillräcklig och inte avpassad 
efter historikerns behov. Gruvor och mineralbrott 
kretsar kring råvaruuttag. Annan råvaruproduk
tion bortfaller. Odling av textilfibrer eller fårskötsel 
för framställning av pälsskinn faller underförstått 
inom jordbruk och boskapsskötsel. Skogsavverk
ning kommer bort. Kraftförsörjningen utgör en 
egen näringsgren, däremot inte transportväsendet. 
Variabeln arbetsställe är så vidsträckt tilltagen, att 
den passar in i varierande historiska situationer. 
Det blir mer problem när vi betraktar processer. 
Forskningen om industrialiseringsprocessen ställer 
frågor om förhållandet mellan slöjd och fabriksin
dustri, om jordbruk, mångsyssleri och industri, or
ganisation, teknologi och verksamhetens skala.

Vad är då en industrimiljö? Vad är i så fall ett in
dustriminne} Man kan tänka sig att ”miljön” om
fattar hela miljön kring en eller flera industriella 
anläggningar, medan ”minnet” står för något mera 
avgränsat, närmast industrianläggningen. Denna 
åtskillnad mellan ordens innebörd förekom ibland 
på 1970-talet. 1800-talsarkitektur och industri
samhällets bebyggelse hade av tradition föraktats, 
delvis ägnats systematisk utplåning, men till sist 
blivit värdefull. Ett rikt bestånd av märkliga indu
stribyggnader hotades i strukturrationaliseringens 
spår. Industriminnen blev ett begrepp för detta 
byggnadsbestånd. Det korresponderade mot be
greppet byggnadsminnen. I boken Industriminnen 
(red. Marie Nisser 1974, 1979) gavs emellertid en 
bred bild av industribyggnader och omgivande mil
jö i form av bostäder, brädgårdar etc. 1970-talets 
dokumentation och hävd av trästads- och industri
bebyggelse blev de mest karakteristiska inslagen 
när kulturminnesvårdens synfält vidgades från mo

nument till miljö. När Naturresurslagen kom gäll
de den miljöer. I dag syftar orden industriminne 
och industrimiljö på samma sak.

Industrisamhälle och brukssamhälle är ord som 
kommer till rikligt bruk i det följande. Deras inne
börd är inte särskilt distinkt. Det förstnämnda kan 
syfta på samhällsformen i vid mening under indu
strialismens epok i ett land eller i den industrialise
rade världen. Det kan också syfta på att landsbyg
dens industrier ofta verkat samhällsbildande, på 
den konkreta samhällsbildningen, i snävare mening 
på att dess historia sammanfaller med industrialis
mens eller industrikapitalismens epok ca 1850- 
1950. Ordet brukssamhälle förknippar vi med en 
motsvarande samhällsbildning från förindustriell 
tid. Men näringsgrenen järn-, stål- och metallverk 
har in i vår tid kallats järnbruksindustri och järn
bruksorterna brukssamhällen. Det gäller även 
1800-talsindustrier och stora samhällen som Bor
länge och Sandviken.

Kunskaperna om Sveriges industrihistoria och 
industrins miljöer har tagits fram inom ett stort an
tal vetenskaper: historia, ekonomisk historia, idé
historia, företagsekonomi och nationalekonomi, 
geografi, folklivsforskning - etnologi och konstve
tenskap. Dessa kunskaper har producerats för av
handlingar, företagsmonografier, biografier och 
kommunhistoriker, inom museiväsendet för års
böcker och andra publikationer. Den konkreta, fy
siska industrimiljön behandlas i första hand inom 
discipliner med bebyggelsehistoria på repertoaren, 
av kulturgeografer och kulturhistoriskt orienterade 
konst- och arkitekturhistoriker och etnologer. En 
stor del av kunskapsstoffet om hur det ser ut på 
verklighetens platser faller inom fältet kulturhis
torisk bebyggelseinventering i kulturmiljövårdens 
regi.

Denna kunskapsproduktion kan sorteras efter 
vetenskaplig disciplin, efter industrigren, region el
ler den tidsepok som behandlas. Den tid, forsk-
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ningstradition m.m. i vilken kunskaperna har pro
ducerats påverkar val av ämne, frågeställningar 
och förhållningssätt till ämnet. Följande avsnitt 
om industri som forskningsobjekt beskriver hur 
den klassiska bilden av Sveriges industrialisering 
byggdes upp, skisserar perspektiv inom framför 
allt kulturvetenskaperna i förhållande till inställ
ningen till samtidens frågor.

Industri och industrimiljö som 
forskningsobjekt
Forskningen om industrihistoria och industrimil
jöns historia går i huvudsak tillbaka till tiden kring 
sekelskiftet 1900. Tidigare utgivna lokala eller re
gionala beskrivningar, reseberättelser m.m. har mer 
karaktär av källor än bearbetningar. Sekelskiftets 
historieintresse var ett svar på industrins, främst 
järnhanteringens omstrukturering, den som föran
lett det slagkraftiga uttrycket bruksdöden i Bergsla
gen. Industriledare i Bergslagen gick i spetsen för 
att bevara och förnya, för att bevara lämningar 
som gav kontinuitet och relief åt järnhanteringens 
förnyelse eller modernisering. De gav en mer påtag
lig erinran om det historiska arvet än företagshisto- 
riker.O

Historieintresset speglar också tidens national
romantik och tillbakablickande eller kulturkritiska 
förhållningssätt till industrialismen. Ferdinand Bo
berg avslutade sin arkitektbana och inmutade Bergs
lagens industrivärld som sin konstnärliga hembygd 
som tecknare. Brukssamhället, främst järnbruket, 
inventerades och definierades i det tidiga 1900-ta- 
lets stora kartläggning och rekonstruktion av det 
nationella kulturarvet, särskilt genom Nordiska 
museets undersökningar av förindustriella miljöer 
och byggnadstyper, vilka riskerade att förintas av

den fortgående industrialiseringen. Kulturforskare 
och antikvarier ansåg industrialismen ha en kultur
upplösande verkan. Forskning, insamling och vård 
pågick under ett ständigt närvarande hot om fort
satt förintelse av spillrorna, samtidigt som industria
lismens kulturyttringar värderades lågt.2’

Under 1910-talet blev också brukssamhället ett 
nationellt arkitekturideal med tonvikt på den klas
siska bruksgatan från omkring 1800. Den framträ
der främst i Gamla svenska allmogehem (1912), i 
John Åkerlunds industribostadsutredning för In
dustriförbundet Arbetarebostäder vid industriella 
verk (1917) och i Osvald Almqvists bidrag Bygg- 
nadsplaner för bostadsområden till den offentliga 
bostadsutredningen Praktiska och hygieniska bo
städer (1921).

Åren 1910-1950 gjordes en mycket gedigen do
kumentation och forskning om de gamla gruvorna, 
hyttorna och hamrarna, om de klassiska järnbru
ken. Här ingår Arkitekturminnesföreningens upp- 
mätningsverk Svensk arkitektur (1908-24). Men 
viktigast är Nordiska museets fältundersökningar 
och den insamling som de inspirerade till ute i lä
nen. Universitetens konsthistoriker ägnade sig 
mera åt kyrkor, slott och herrgårdar. Nordiska mu
seets organisation motsvarade länge ståndssamhäl
lets epok med Sigurd Wallin i spetsen för högre- 
ståndsavdelningen och Sigurd Erixon (senare pro
fessor i etnologi) för allmogeavdelningen. Från 
1910-talets slut bedrevs fältstudier av bruk och 
bergsmansbyar som delvis bekostades av företag, 
t.ex. undersökningarna inom Stora Kopparbergs 
domäner eller för Erixons monografi om Skultuna 
bruk (1921-35). Fältarbetena omfattade bl.a. upp
mätning av byggnader och arkivstudier. Sedan In
stitutet för folklivsforskning inrättats 1940 kom 
museets insamling och institutionens forskning att 
gå hand i hand.

Materialet publicerades bl. a. i Svenska Kultur
bilder, t.ex. Erixons uppsats om bergsmansbyn
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Br åfors. Fältarbetena satte också spår i tre konst
historiska avhandlingar där bruksherrgårdar spelar 
en större eller mindre roll: Gösta Sellings Svenska 
herrgårdshem under 1700-talet (1937), Manne 
Hofréns Herrgårdar och boställen (1937) och Bo 
Beskows Bruksherrgårdar i Gästrikland (1954). 
Detsamma gäller Sigurd Wallins bok Byggnads- 
skick i herrgårdar, boställen och städer (1947).

Det nationella perspektivet fokuserade provinser
nas särart och landskapskaraktärer. Erixon skapade 
den svenska kartografiska skolan för att ta fram 
”kulturgränser och kulturprovinser”. Sigfrid Svens
son bidrog med studier av spridningsförlopp utifrån 
dikotomin ”bygd och yttervärld”. Spridningsstu- 
dierna skulle sedan utvecklas av geografen Torsten 
Hägerstrand i hans avhandling om innovationsför- 
loppet ur korologisk synpunkt (1953).3)

Under första delen av 1900-talet var banden 
starka till geografin, som först på 1960-talet dela
des i naturgeografi och kulturgeografi eller sam- 
hällsgeografi. Perspektivet var regionalgeografiskt, 
med inriktning på att identifiera och avgränsa ho
mogena regioner som var enhetliga med avseende 
på naturförhållanden eller en viss faktor. Den ho
mogena regionen präglades av likhet, mot vilken 
omvärlden avvek. Den regionala utvecklingen för
klarades mot bakgrund av en lång historisk utveck
ling. Sådana studier kunde exempelvis beskriva ne
dre Luledalens byar (Gerd Enequist, 1937) eller 
Östergötlands bergslag (K.-E. Bergsten, 1943). Ett 
sent arbete i genren är lundaprofessorn Helge Nel
sons arbete Studier över svenskt näringsliv, sä
songsarbete och befolkningsutveckling under 
1800- och 1900-talen (1963).

Under 1920- till 1950-talen gjordes en rad geo
grafiska studier av industriregioner, där industri
branschen är den faktor eller företeelse som av
gränsar regionen. Intresset växer också för studier 
av funktionella regioner. Då ses industriorten som 
huvudort i en funktionell region. Studierna tar i va

rierande utsträckning upp lokaliseringsteori. De vi
sar också geografiämnets specialisering, t.ex. eko
nomisk geografi, bebyggelsegeografi etc.4)

Inom detta fält finns studier av värmländska 
järnbruk (Jalmar Furuskog, 1924), Skånes jord- 
och stenindustri (Lars Bjerning, 1947), träindustri i 
Småland (Helge Ståhlberg, 1947), textilindustri 
och andra industrier i Sjuhäradsbygden (Björn Ster
ner i flera skrifter), norrländsk sågverksindustri 
(Harald Wik, 1950), järnhanteringens träkolsför- 
sörjning (Gunnar Arpi, 1951), pappersindustri 
(Olof Lindberg, 1951), småländska glasbruk (Olof 
Nordström, 1952), tegelindustri i Mälardalen (Wil
liam Bruno, 1954), trävaruindustri i Sundsvallsdis- 
triktet (Filip Hjulström, Gunnar Arpi och Esse Löf
gren, 1955) och bruksdöden i Bergslagen efter 
1850 (Gösta Eriksson, 1955). Dessa arbeten är 
främst publicerade i skriftserier från de geografiska 
institutionerna i Uppsala (Geographica) och Lund 
[Meddelanden...). Erikssons avhandling utkom i 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, där en 
lång rad arbeten om järnhanteringen har publice
rats. Härtill framlades ett stort antal smärre stu
dier av industriregioner, -orter eller -företag i Ymer 
och Svensk Geografisk Årsbok.

Forskning om industri inom ekonomisk geogra
fi, ekonomisk historia och ekonomiämnena har i 
sin tur angränsande perspektiv. De första delarna i 
Sveriges ekonomiska historia av Eli Heckscher, 
nationalekonom vid Handelshögskolan i Stock
holm, utkom 1935-36 och hans Svenskt arbete och 
liv utkom 1941. Arthur Montgomery kom ut 1947 
med Industrialismens genombrott i Sverige. Ekono
miämnena med ekonomisk geografi innefattade 
delvis tillämpad forskning som anknöt till aktuella 
frågor inom industrin och näringslivet. En rad fors
kare knöts till offentliga utredningar och till den 
ekonomiska forskning om näringslivsfrågor som 
drivs av Industriens Utredningsinstitut, inrättat 
1939 av Industriförbundet. Under 1950- och 60-ta-

10



len etablerade geografin utredningsarbete för den 
offentliga planeringen som ett betydande arbetsfält. 
När Umeå fick sin geografiprofessur 1966 inrikta
des den på samhällsplanering.

”Försvunnen är den tid då en nations historia 
var dess regenters. Vill man i dag skaffa sig en bild 
av den utveckling som fört fram till det nutida Sve
rige, måste detta till en mycket stor del ske genom 
studium av den svenska arbetarklassen och dess ef
terhand alltmer ökande inflytande på alla områden 
inom samhällslivet.” Så står det i baksidestexten 
till de nio banden i Den svenska arbetarklassens 
historia, utgivet på Tidens förlag. Här medverkade 
historiker och statsvetare med nu klassiska arbeten: 
Herbert Tingsten om socialdemokratins idéutveck
ling (1941), Torsten Gårdlund om industrialismens 
samhälle (1942), Jörgen Westerståhl om fackför
eningsrörelsen (1945), Bertil Boéthius om gruvor
nas, hyttornas och hamrarnas folk (1951), Per Ny
ström om stadsindustrins arbete (1955), Gustav 
Utterström om jordbrukets arbetare och saluslöj
den på landsbygden (1957). Nordiska museet bi
drog med Arbetaren i helg och socken (1943) om 
bl.a. arbetarbostäder.

Ett viktigt fält för historiker blev också brett 
upplagda företagsmonografier. Här intar den stora 
Fagerstabrukens historia i fem band (1957-59) en 
särställning.5^

Under 1930- och 40-talen upptogs arbetarbostä
der, arbetarhistoria och livet i industrialismens 
samhälle på programmet för kulturvetenskaper och 
kulturhistoriska museer, för Nordiska museet och 
Skansen tidigast med utställningen Metall 1888- 
1938, en jubileumsutställning om landets in i sen 
tid största och mest tongivande fackförbund.6) För 
texterna svarade Torsten Gårdlund. Sedan följde 
bl.a. arbetarminnena, finansierade av fackförbun
den och redigerade av Mats Rehnberg. Björn Hal- 
lerdt gav ut Leva i brukssamhälle (1957) om Sura
hammars bruk 1845-1920 och Rut Liedgren Så

bodde vi (1961) med Svenska Riksbyggen som fi
nansiär.

Med dessa studier närmade sig etnologer och 
konsthistoriker den samtida socialhistoriska och 
ekonomisk-historiska forskningen, och inte minst 
den i Sverige nya vetenskapen sociologi. År 1947 
inrättades den första lärostolen i ämnet i Uppsala 
med Torgny T:son Segerstedt som professor. Socio
logi var ämnet i tiden, som skulle komma att förse 
den nya funktionalistiska samhällsplaneringen som 
nu etablerades med ett relevant kunskapsunderlag 
om attityder till olika boendeformer, till arbete 
m.m. Krigsåren och åren därefter var huvudfrågan 
hur det gamla samhällets lagbildningar skulle kun
na ersättas med nya gemenskapsformer och grupp
bildningar för urbaniserade storstadsmänniskor, 
hur människor skulle kunna trivas i industrialis
mens samhälle. De totalitära regimerna under 
1930-talet hade visat hur illa det kunde gå.7)

År 1948 inleddes arbetet med den första indu
strisociologiska undersökningen i landet enligt 
amerikanska förebilder. Den leddes av Segerstedt 
och gällde en attitydundersökning av arbetsliv, fri
tid och samhällsliv i Huskvarna och Katrineholm - 
Människan i industrisamhället (1952-55). Med 
hjälp av sociologisk teori studerades ”det svenska 
samhällets omvandling genom industrialiseringen” 
och ”företaget som sociologisk företeelse”. Seger
stedt skriver i förordet: ”Vi voro överens om bety
delsen av en bred vetenskaplig undersökning av de 
mänskliga relationerna i industrisamhället i all
mänhet och på arbetsplatserna i synnerhet. Få upp
gifter kunna te sig mera angelägna än att söka 
skaffa fram verklig kunskap om gruppbildnmgarna 
pä arbetsplatsen och de åsikter som besjäla dessa, 
inte bara därför att arbetsglädjen i och för sig mås
te tillmätas ett högt värde, utan även därför att det 
är av livsavgörande betydelse för hela vår framtid, 
att dessa grupper fungera och producera. ”

Resonemang om gruppbildningar återkommer i
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de nämnda undersökningarna från Nordiska muse
et. Ett sådant perspektiv präglar också Gregor 
Paulssons stora projektarbete Svensk stad I-III 
(1950-53), med Börje Hanssen som den ledande 
medarbetaren. Av de andra medverkande hade flera 
arbetat med Metallutställningen och Arbetaren i 
helg och socken, bl.a. Brynolf Hellner och Mats 
Rehnberg. Svensk stad ger den arkitekturhistoriska 
bakgrunden till Människan i industrisamhället. Li
vet i fabriken får emellertid liten uppmärksamhet 
jämfört med bostaden och funktionssepareringen i 
1800-talets städer och industriorter. Det är den 
moderna samhällsplaneringens förhistoria, en bak
grund som fick visst utrymme i industrins bostads- 
utredning, Jöran Curmans Industriens arbetarebo
städer (Industrins utredningsinstitut, 1944), där
emot ingen alls i Bostadssociala utredningen 
(1945-47). Frågor och val av exempel speglar med 
stor konsekvens 40-talets frågor och preferenser. 
Historiebilden har mindre gemensamt med exem
pelvis Eli Heckscher och Torsten Gårdlund än med 
Lewis Mumford, vars kritik av storstaden och in
dustrialismen presenterats i boken The Culture of 
Cities,8) Den utkom på svenska 1942 och blev de
cenniets viktigaste bok för dem som intresserade 
sig för hur efterkrigstidens Sverige skulle planeras.

Svensk stad fick i huvudsak sin efterföljd först 
med 1970-talets breda forskning om 1800-talets 
och industrialismens bebyggelse och samhällsliv. 
Nyutgåvan 1972 kom samtidigt med en nyoriente
ring inom ämnena konst- och arkitekturhistoria 
och etnologi, liksom med kulturminnesvårdens 
omorientering från monument till miljö, i spåren av 
den gigantiska rivningsvågen och kritiken av den 
arkitektoniska modernismen.

Inom historieämnena följde man den tidigare 
ekonomisk-historiska och socialhistoriska forsk
ningen i spåren men reviderade synen på bl.a. den 
industriella revolutionen. Inom en rad vetenskaper 
har man sedan länge ifrågasatt tanken på 1800-ta-

lets plötsliga omvandling - då kom järnvägen, aktie
bolagslagen, förordningarna om näringsfrihet och 
kommunalstyrelse, bysprängning genom laga skifte 
m.m. I stället har man pläderat för långa perspektiv 
och pekat på att det förindustriella samhället varit 
mindre statiskt än vad som ofta framhållits. En rad 
studier behandlar arbetarhistoria, ofta i ett historie- 
materialistiskt perspektiv: arbetskraftsrekrytering, 
arbetsliv, fackföreningsrörelse, familj och hushåll 
inom framför allt 1800-talets metall-, textil- och 
sågverksindustri. Det är främst ekonom-historiker 
som diskuterat proto-industrialisering, industrialis
mens rötter i äldre saluslöjd och hemindustri, sär
skilt Maths Isacson och Lars Magnusson i Vägen 
till fabrikerna (1983) och i Bebyggelsehistorisk tid
skrift nr 16, 1988.

Konsthögskolans Arkitekturskola med Göran 
Lindahl som professor i arkitekturhistoria intog en 
ledande ställning när arkitekturforskningen ny- 
orienterades genom att fältet utvidgades till 1800- 
och 1900-talen och bebyggelse i vid mening, stude
rad med mångvetenskapliga metoder som bebyg
gelsekartering och demografiska studier. Som på- 
byggnadsutbildning för arkitekter förenade den 
historiska bebyggelsestudier förda fram till nutiden 
med fördjupning i aktuella planerings- och om- 
byggnadsfrågor. Den lockade även konstvetare och 
geografer. En rad undersökningar behandlar regio
ner och lokalsamhällen, t.ex. Ådalen. Bebyggelse
frågor i Kramfors kommun (1977) och Bergslagen. 
Arbetsplatser och bostäder under hundra år 
(1983). Bebyggelsehistorisk tidskrift kan ses som 
en fortsättning på Arkitekturskolans arbete men 
materialet hämtas väsentligen från universitetsinsti
tutionernas forskningsprojekt.

En rad konstvetenskapliga lokalundersökningar 
av industriorter och industriarkitektur under 1970- 
och 80-talen anknyter till Arkitekturskolans bebyg
gelseforskning, samtidigt som de speglar intresset 
för industriminnesvård. Men tidsperspektivet var i
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regel kortare, några strategiska decennier då sam
hället byggdes upp. Här finns seminarieuppsatser 
och avhandlingar, som Mats Ahnlunds avhandling 
Norrbyskär (1978) resp. Lasse Brunnströms Kiru
na (1981). Här lyftes ett stoff fram som tidigare 
skymtat i företagsmonografier och stadshistoriker. 
Miljön och det sociala livet rekonstruerades och 
sågs i perspektiv av sin samtid. Det gäller även et
nologen Mats Hellspongs studie av Borlänge 
(1972) i samverkan med Dalarnas museum. Bland 
etnologiska lokalstudier av yrkeskulturer kan 
nämnas Barbro Bursells avhandling om Lancashi- 
resmederna i Ramnäs, Träskoadel (1975).

Om den nutida industriortens kultur handlade 
Åke Dauns Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969), om 
reaktionerna på industrinedläggelsen i ett norrbott
niskt sågverkssamhälle, och Billy Ehns avhandling 
om jugoslaviska invandrare i ett dalsländskt bruks
samhälle, Sötebrödet (1975). De representerar 
båda den nya etnologin inspirerad av bl.a. Börje 
Hanssen, där materiell kultur blev kulturprodukter 
i stället för kulturelement och de fysiska ramarna 
kring socialt liv spelar en underordnad eller blott 
en skisserad symbolisk roll.

1960- och 70-talens inriktning mot kulturvård 
anknöt också till den teknikhistoriskt orienterade 
engelska Industrial Archaeology. Den företräddes i 
Sverige framför allt av Marie Nisser, bl.a. redaktör 
för Industriminnen (1974, 1979), professor 1992 i 
det nyinrättade ämnet industriminnesforskning vid 
KTH.

En omfattande industrihistorisk dokumentation 
har sedan 1970-talet genomförts av museer, Riks
antikvarieämbetet, branschorganisationer och and
ra organisationer och publicerats i rapporter, års- 
tryck och annan periodica. En tidig branschinven
tering var Marie Nissers och Helene Sjunnessons 
Massafabriker och pappersbruk i Värmland och 
Dalsland (1973), tillkommen genom Svenska Pap
pers- och Cellulosaingeniörsföreningens försorg.

En rikstäckande inventering av pappers- och mas
saindustrin genomförs nu av Skogsindustriernas 
samarbetsråd. Inom järnhanteringen finns en lång 
tradition av dokumentation och forskning, liksom 
publicering av Jernkontoret, som också har sitt 
bergshistoriska utskott. Riksantikvarieämbetet har 
genomfört branschinventeringar av bl.a. bryggerier, 
brännerier, kvarnar och tegelbruk. Industriläm
ningar registreras i fornminnesinventeringen. Mu
seernas dokumentation sker bl.a. genom SAM- 
DOK. Nordiska museet har fortsatt insamlingen av 
arbetslivsminnen och dokumenterat bl.a. massain
dustri och yrkeskulturer. Förutom Tekniska museet 
i Stockholm med årsboken Dcedalus och flera in
dustrimuseer finns i dag Arbetets museum i Norr
köping. Inom industrimuseernas dokumentations
verksamhet kan nämnas TEKO-museets i Borås på
gående textilindustriinventering i Älvsborgs län.9*

Under 1970-talet växte också den kulturhistoris
ka bebyggelseinventeringen för kommunal plane
ring i omfattning genom länsmuseer och länsstyrel
ser. Verksamheten förde vidare den byggnadsdoku- 
mentation som Nordiska museet och länsmuseerna 
bedrivit sedan 1910-talet. Där ändamålet tidigare 
varit att dokumentera den gamla försvinnande 
byggnadskulturen, blev syftet nu att få bred över
blick över bebyggelsen med sikte på bevarande. 
Det förutsatte översiktliga metoder, totalinvente
ring i olika tillämpningar.

Industrimiljön under 1900-talet blev forsknings
objekt under 1980-talet, samtidigt som 1970-talets 
bebyggelsehistoriska studier av 1800-talet och sekel
skiftet följts upp av studier av städernas bostadsbyg
gande under 1900-talet. Studierna bidrar till kun
skapen om det moderna svenska industrisamhällets 
byggnader, om folkhemmets arbetarbostäder och fa
briker, två viktiga byggnadstyper i den framväxande 
välfärdsstaten. 1970-talets intresse för bebyggelse
forskning i planeringens tjänst har under 1980-talet 
motsvarats av intresse för att ge historiskt perspek
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tiv på samtida arkitekturfrågor, som när Arkitektur
skolan arbetat med regional byggnadstradition eller 
rekonstruktion av den klassiska arkitektutbildning
en, eller de många studierna kring funktionalismen, 
bostadsbyggandet och den nya samhällsplaneringen.

Många historiker och etnologer ägnade också 
sitt 1980-tal åt 1900-talet genom studier av ”det 
moderna projektet”, av arbetarrörelsen och arbe
tarkulturen. Här medverkade en rad historiker men 
framför allt idéhistoriker i Umeå och etnologer i 
Lund i antologier som Modärna tider (1985) från 
Lund och lokalundersökningar som Ronny Am
björnssons Den skötsamme arbetaren (1988) och 
Mats Lindqvists Klasskamrater (1987).

Uppläggning
Denna översikt syftar till en presentation av kun
skapsläget om industrins bebyggelsehistoria och in
dustrimiljöer på landsbygden, utifrån historiskt 
orienterad forskning och dokumentation. Tidsper
spektivet avser nyare tiden intill nutiden. Den me
deltida bergshanteringen hör också hit, däremot 
inte lågteknisk järnframställning under förhistorisk 
tid.

Att beskriva miljö är att ta en rumslig avgräns- 
ning som utgångspunkt för att beskriva det fysiska 
rummet, men också förhållanden som är av sam
hällelig, social och kulturell art. I kapitel 2-5 be
handlas frågor och resultat utförligare på tre rums
liga nivåer: nationen (riket), regionen och platsen. 
Perspektiv på Sveriges industrialisering och utveck
ling till en industrination berörs i flera kapitel, 
t.ex. saluslöjd och proto-industrialisering i kapitel 
2 om regioner och urbanisering i kapitel 3 om plat
sens bebyggelse.

Kapitel 2 beskriver industrins regionala fördel
ning, eller industriella kärnområden och industrilo
kalisering, de regionindelningar, regionbegrepp och 
regionala perspektiv som framträder inom främst 
geografisk forskning. Regionerna beskrivs kortfat
tat i jämförande perspektiv och med avseende på 
historisk utveckling och bebyggelse.

Kapitel 3 behandlar platsen eller den lokala mil
jön utifrån frågeställningar och resultat i bebyggel
sehistorisk forskning. Först görs en ansats att över
blicka det vida fältet av industrimiljöer, att diskute
ra begrepp, indelningsgrunder och klassifikations
problem. Den vanligaste indelningen är funktioner 
(jordbruk, administration, kommunikationer etc.), 
vilket ger funktionstyper. Men de är inte tillräckli
ga för att beskriva en komplex och motsägelsefull 
verklighet, de stora variationerna i platsens bebyg
gelse, arbetsorganisation, teknisk nivå och ägande
former. All industri har inte verkat samhällsbildan
de. Ett klassiskt exempel är järnhanteringens bergs- 
mansbyar och brukspatronbruk. Diskussionen ut
mynnar i ett skissartat försök att urskilja "industri
miljötyper", främst utifrån kriterierna agrart - ur
bant, samhällsbildning och arbetsorganisation. Se
dan beskrivs i kapitel 3 platsens typologi med avse
ende på bruks- och industrisamhällen, eller det 
konkreta innehållet del för del: samhällsplan, bo
städer etc.

I kapitel 4 presenteras fem industrimiljöer. Urva
let är ett försök att exemplifiera de ovannämnda 
"industrimiljötyperna" samt variationer mellan 
branscher. Beskrivningarna avses vara kortfattade, 
enhetliga och jämförbara, trots högst skiftande 
kunskapsunderlag.

Kapitel 5 summerar översikten och forskningslä
get genom en bedömning av kunskapstillgången 
och kunskapsluckorna, sådana de framträtt i denna 
översikt.
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2 Industriregioner

”Varför ligger industrien där den ligger f” Så kan 
man formulera geografernas huvudfråga i deras stu
dier av industrins lokalisering och regionala fördel
ning. Det år William William-Olsson som står för 
just den hår formuleringen. Mer än någon annan 
geograf arbetade han med att presentera svenskt nä
ringsliv i kartform. Han har tagit fram två kartor 
över svenska industriregioner eller industriella kärn
områden: en karta över ”Industriområdena och de 
större städerna” (1950) och ”Industriområden och 
orter i Sverige 1960” (1966). Det är de kartor på 
riksnivå som föreligger. Hans indelning bygger på 
kända geografiska och historiska förhållanden. Där
för är den utgångspunkt här. Då kommer regionerna 
först att listas. Sedan diskuteras vilka regioner det är 
fråga om och hur de kan avgränsas, d.v.s. regionbe
grepp och variabler som är tillämpliga för avgräns- 
ning av industriregioner i historiskt perspektiv. Där
efter beskrivs regionerna i fråga.

Kartan från 1950 finns i uppsatsen Den svenska 
industriens geografi (Svensk industriell uppslags
bok, 1950). William-Olsson redovisar här 12 in

dustriområden, förutom industri i större städer och 
”spridda industrier”. Industriområdena är söder
ifrån räknat:

1) Kol- och lervaruindustriområdet i nordvästra 
Skåne

2) Glasbruksområdet i Kronobergs län
3) Snickeriindustriområdet i östra Småland
4) Småindustriområdet i västra Småland
5) Västergötlands textilindustriområde
6) Stenindustriområdet i Bohuslän
7) Värmlands och Dals skogsindustriområde
8) Närkes skoindustriområde
9) Bergslagen

10) Norrlandskustens skogsindustriområden
11) Skelleftefältets gruvområde
12) De lappländska malmfälten.

William-Olssons karta som avser 1960 återfinns i 
uppsatsen Sveriges näringsliv i kartografisk sam
manfattning (Sverige. Land och folk, I, 1966). Här 
är det områden med industriorter som karteras.
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Han gör några modifieringar och tillägg: ett mind
re skinnindustriområde i Västerdalarna (Malung), 
metallindustri och diverse industri i Blekinge/nord
östra Skåne och metallindustri kring Trollhättan/

INDUSTRIOMRÅDEN 
OCH ORTER 

I SVERIGE 1960

Område med industri - 
orter av angiven typ.

Industriområden och orter i Sverige 1960. Ur William Willam- 
Olsson: Sveriges näringsliv i kartografisk sammanfattning. Sverige. 
Land och folk. I, 1966.

Göta älv. I stället för kol- och lerindustriområdet i 
nordvästra Skåne markeras ett område med diverse 
industri i västra Skåne. Bergslagen beskrivs som ett 
område med metallindustri och har dragits ner i 
Sörmland/Östergötland.

William-Olssons kartor kan jämföras med en in
delning av Gunnar Arpi i Sveriges nutida näringsliv 
(1958). I senare upplagor av boken tar Arpi med 
vad han kallar ”ett schematiskt försök att urskilja 
industriområden i Sverige” ca 1960, dock inte ut
lagda på karta. Arpi räknar med 21 områden:

1) Stockholmsområdet med mångsidig industri
2) Göteborg - Göta älvdal med mångsidig indu

stri
3) Västskåne med mångsidig industri
4) Boråsområdet med textilindustri
5) Jönköping - Huskvarnaområdet
6) Norrköping - Linköpingsområdet
7) Örebro - Kumlaområdet med skoindustri
8) Eskilstuna med metallindustri
9) Västerås med metallindustri

10) Gävle-Sandviken - Hoforsområdet med järn- 
och träindustri

11) Bergslagen med gruvor, järnhantering och 
skogsindustri

12) Värmland - Dalsland med skogsindustri
13) Gnosjö - Anderstorps småindustriområde
14) Smålands möbelindustriområde
15) Östra Smålands glasindustriområde
16) Bohusläns stenindustri- och konservindu

striområde
17) Kristianstadsområdets potatisförädlingsområde
18) Öland - Gotland med kalkstensindustri
19) Skogsindustri vid Norrlands älvmynningsom- 

råden
20) Skelleftefältets gruv- och metallindustriom

råde
21) Lapplands järnmalmsbrytningsområde.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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Jämfört med William-Olsson har alltså Arpi indu
stristäder på sin lista. Han har potatisförädling i 
Kristianstadstrakten och kalkstensindustri på 
Öland - Gotland som särskilda områden, vilka 
William-Olsson hänförde till ”spridda industrier”. 
Indelningen är annars likartad. Här kan vi också 
jämföra med Sten De Geers bygdeindelning i Be
folkningens fördelning i Sverige (1919) med tillhö
rande karta. Han fick fram olika bygdetyper, där
ibland industribygder: träindustribygder (8 vid 
Norrlandskusten och 1 i Värmland samt 2 mindre 
i Jämtland), textilindustribygder (Sjuhäradsbygden, 
Norrköping och Göteborg), järnindustribygd (Svea
lands bergslag), stenkolsindustribygd (nordvästra 
Skåne) och glasindustribygd (sydöstra Småland). 
Han ansåg att malmgruvorna i norr inte bildade 
bygder. I fråga om stenindustrin hade han otillräck
liga uppgifter. Kartering av befolknings- och yrkes
fördelning ger ungefär samma resultat som arbets
ställen, såvida industrin skapar befolkningsagglo- 
merationer och de anställda inte bor utspridda.

En beskrivning av industrins regionala fördel
ning bör kunna ha William-Olssons och Arpis lis
tor som utgångspunkt för tiden 1950-60. Bortser 
vi från industristäderna får vi ett antal områden 
jämte spridda industrier och mindre agglomeratio- 
ner. De områden man får fram beror dels på vad 
man väljer att hänföra till spridda industrier och 
om man tar upp mindre agglomerationer - såsom 
exempelvis skinnindustrin i Malung, industrin i 
Göta älvdal eller taktegelindustrin i Heby-Sala- 
Vittinge - som ”regioner”, dels på om man räknar 
Gästrikland till det stora metallindustriområdet 
Bergslagen, om man till detta också lägger Söder
manland/Östergötland. Jag har valt 15 områden ef
ter William-Olsson och Arpi, och därtill lagt ytterli
gare 3 områden efter inhämtade synpunkter från 
olika bedömare.

1) Bergslagen
2) Västergötlands textilindustriområde
3) Glasbruksområdet i sydöstra Småland
4) Snickeriindustriområdet i Småland
5) Småindustriområdet i västra Småland
6) Göta älvdal
7) Stenindustri- och konservindustriområdet i 

Bohuslän
8) Västskåne med mångsidig industri
9) Ölands och Gotlands kalkstensindustri

10) Närkes skoindustriområde
11) Taktegelindustriområdet i Västmanland
12) Värmlands och Dals skogsindustriområde
13) Glasbruksområdet i Värmland
14) Skinnindustriområdet i Malung
15) Lindistriktet i Hälsingland
16) Norrlandskustens skogsindustriområden
17) Skelleftefältets gruvområde
18) De norrbottniska malmfälten.

Denna uppställning gäller alltså för tiden omkring 
1960 och skulle senare förändras. Industrisamhäl
let nådde sin kulmen i början av 1960-talet, i den 
meningen att den expansiva tjänstesektorn passera
de industrin i andel av den totala sysselsättningen.

William-Olssons kartbilder visar de industriella 
verksamheternas och industriorternas fördelning i 
rummet och det är koncentrationerna som bildar 
regionerna. Denna kartering har hävd för redovis
ning av näringslivets rumsliga fördelning. Sedan 
1925, och senast 1992, har Sveriges Industriför
bund presenterat översikter med branschvisa kar
tor i publikationen Sveriges industri.

William William-Olsson gjorde följande kom
mentar till sin karta från 1960: ”...industribran
scherna är ojämnt fördelade. De uppträder i något 
som man skulle kunna kalla industriområden, ehu
ru det bär emot att använda uttrycket, som för tan
ken till kontinentens våldsamma anhopningar av 
industriföretag. Ett karakteristiskt drag för Sverige
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är just att vi saknar dylika industriområden, att fö
retagen i ovanligt hög grad är spridda i lantliga 
omgivningar. När här talas om industriområden, 
menas endast att man inom delar av landet mycket 
ofta stöter på vissa typer av industrier och industri
orter. ”

Regionala perspektiv och 
regionbegrepp
När man skall beskriva varför industrin ligger där 
den ligger och förändringen över tiden blir det fråga 
om att kombinera olika regionala perspektiv. Hur 
vi än beter oss blir de regioner vi diskuterar kon
struktioner. Den administrativa regionen är kon
struerad som en enhet underordnad nationalstaten. 
Men den är reellt existerande i kraft av sin organi
sation och det inflytande den utövar. Staten, länet, 
kommunen, den administrativa staden är ofta an
vända enheter för att sortera olika slags kunskap 
på olika rumsliga nivåer. Den administrativa regio
nen är mindre lämplig för att beskriva regional för
delning av industri, men som en enhet för utövande 
av statlig näringspolitik (t.ex. avvittringen, järn
hanteringens reglering och avreglering, lokalise
ringsstöd) är den ”verklig”. Geografernas två re
giontyper, homogena regioner (objektslikhet) och 
funktionella regioner (objektsrelationer), är kon
struerade som analytiska redskap. Avgränsningen 
blir beroende av frågeställningarna. När dessa re
gionbegrepp läggs till grund för samhällsplanering 
blir de också reellt existerande. Konstruktionen av 
landskapet som homogen region gav upphov till en 
omfattande kulturproduktion: landskapsdräkter, 
-rätter, -blommor, de provinsmuseer som med tiden 
blev länsmuseer. Det funktionella regionbegreppet 
har påverkat den administrativa indelningen (kom
munindelning) och ligger till grund för avgränsning

av t.ex. arbetsmarknadsregioner och det inre stöd
området.

En homogen region karakteriseras av inomregio- 
nal likhet i något eller flera avseenden, mot vilken 
omvärlden avviker. Den är unik och tenderar att 
framstå som ”naturlig”. Perspektivet kallas ideo- 
grafiskt och har kritiserats för historicism och en 
deterministisk syn på sambanden mellan natur, kul
tur och samhälle. Etnologernas begrepp bygd syftar 
också på en homogen region. Sigfrid Svensson me
nade med bygd ”ett område, inom vilket innebyg
garna stått i närmare beröring med varandra än 
med utanför boende och där alltså den folkliga kul
turen blivit likartad genom samma traditioner och 
samma historiska förutsättningar”. Geograferna 
Helge Nelson och Gerd Enequist har presenterat 
liknande bygdebegrepp. Sigurd Erixons karta över 
svenska gårdstyper (1919)0 är ett klassiskt exem
pel på regioner som är homogena med avseende på 
ett visst element, fäbodgränsen och den skånska dia
gonalen är exempel på kulturgränser mellan bygder 
där naturförhållanden och en rad kulturelement 
konstituerar likhet eller enhetlighet. Men Sigfrid 
Svensson betonade att en naturgräns inte behövde 
ge upphov till en kulturgräns. Att kalla perspekti
vet ”historicistiskt” är också att underskatta natio
nalromantiken - ordvalet speglar den hävdvunna 
funktionalistiska vokabulären.

Studier av industriregioner beskriver i praktiken 
funktionella samband inom ett rum konstruerat ut
ifrån naturmässiga och funktionella likheter och re
lationer. Helge Nelsons uppsats En bergslagsbygd 
(Ymer 1913) ger en historisk-geografisk överblick 
över naturförhållandena och bergshanteringen i 
Örebro läns bergslag i relation till bygdens utbred
ning (bebyggelsespridning). Jalmar Furuskogs av
handling De värmländska järnbruken (1924) hand
lar också om järnhanteringen i ett län. Han visar 
hur bruksbygden från 1500-talet växer västerut 
från gruvområdet i östra Värmland, för att från
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1800-talets slut åter krympa ihop i bruksdödens 
spår, till sin sentida utbredning öster om Klarälven. 
Han beskriver samband mellan gruvor och bruk 
(råvaruuttag och bearbetning), kraftförsörjning 
m.m. i det värmländska rummet.

Begreppet funktionella regioner avser något an
nat. Det kom att användas när geografin vid mel
lankrigstiden övergav ideografin för en positivis
tiskt inriktad forskning om samhällets rumsliga or
ganisation, om lokaliserings- och utbredningsmöns- 
ter i ett vanligen relativt kort eller synkront tids
perspektiv.

Olika lokaliseringsteorier står i förgrunden, sär
skilt Alfred Webers teori om industrilokalisering 
(1909) och Walter Christallers centralortsteori 
(1933). Weber framhöll råvaror, transporter, mark
nad och arbetskraft som de viktigaste lokaliserings- 
faktorerna för industrin. Syftet var att diskutera 
optimala förutsättningar för industri snarare än att 
förklara äldre eller befintlig lokalisering. I Christal
lers centralortsteori är centralorten nod i en funk
tionell region. Den nodala regionen är ett område 
där det finns en viss slags bindningar, främst när 
det gäller konsumtion.. Orterna ingår i ett hierar
kiskt system. Om den ideografiska geografin prio
riterade studier av landsbygd speglar centralortsteo- 
rins genomslag 1900-talets växande fokusering av 
urbana förhållanden. Det nodala regionbegreppet 
är också utgångspunkten för tanken på tillväxtpo
ler.

Inom etnologin framförde Börje Hanssen den 
tyngst vägande kritiken mot det ideografiska byg- 
debegreppet utifrån ett funktionellt synsätt. Sociala 
aktivitetsfält bildades av människans sociala nät
verk, inte av materiella kulturelements utbredning 
(Österlen, 1952). Hans socialekologiska kartering 
av stadsbefolkning är en slags socialgeografi 
(Svensk stad, 1950-53).

Utpräglade industriorter är svåra att placera in i 
hierarkiska centralortssystem. Däremot har histo

riska studier av bruk och omland gjorts efter in
tryck av centralortsteorin, särskilt Olof Nord
ströms avhandling Relationer mellan bruk och om
land i östra Småland 1750-1900 (1952). Där be
skrivs en mindre bruksregion med en koncentra
tion av fyra bruk (järnbruken Orrefors, Sävsjö- 
ström och Klavreström samt Kosta glasbruk). Re
gionen har centra vid dessa bruk med omland och 
de påverkar gemensamt omlandet, utvecklat inom 
privilegieområdena. Dessa orter samverkar också 
med den närbelägna Kalmar stad med dess hamn 
och handelshus som kreditgivare. Här infördes 
bergmalm från Bergslagen som komplement till 
traktens sjömalm.

De industriregioner William-Olsson karterat är 
industriella kärnområden som konstitueras av kon
centrationer av arbetsställen inom samma industri
bransch. Där finns arbetskraften, ibland råvaran 
och energin. För att också få med transportvägarna 
för råvaror och färdiga produkter, kredit- och av
sättningsmarknadernas lägen blir respektive ut
bredningsområde större. Flera områden kräver en 
egen Sverigekarta eller en större karta för att verk
samheterna skall få plats. Gruvindustrins områden i 
Norrbotten, Västerbotten och Skåne är ganska 
små, eftersom det handlar om råvaruuttag och par
tiell förädling. Järnbruken kunde hämta malm 
långväga ifrån och den västgötska bomullsindu
strins råvara kom ända från USA. Den norrländska 
sågverksindustrin är beroende av hela skogslandet.

Områdena förändras över tiden, vilket avspeglas 
i den rumsliga utbredningen. Produktionsinrikt
ning och näringsgrenar avlöser varandra, exempel
vis järn—► glas i Småland och järn—► trä i Sunds- 
vallsdistriktet. Tekniska innovationer, nya energi
källor och transportmedel förändrar bilden eller 
förändrar den påfallande litet. Det finns en seghet i 
form av kapital bundet i byggnader och anlägg
ningar (anläggningskostnader) samt ofta en fast ar
betarstam. Det finns kontinuitet och förändring.
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Slöjdregioner i Norden vid 1800-talets mitt, vars produkter sål
des genom kringförsel. Ur Göran Rosander: Gårdfarihandel i 
Norden, 1980. Södra Västergötland/västra Småland är det tydli
gaste exemplet på utveckling från saluslöjd till industri.

I praktiken behöver man inte dra skarpa gränser
mellan homogena och funktionella regioner. Empi
riskt är det fördelaktigt att kombinera en ideogra
fisk och en funktionell syn, t.ex. när man diskute
rar korta och långa perspektiv på industrialisering
en. Proto-industrialisering har främst diskuterats i 
perspektivet ”industrialismens rötter” i äldre salu
slöjd och hemindustri, som en avvägning mellan 
inomregional utveckling och externt inflytande.I 2' 
Textilindustrin i Sjuhäradsbygden är av särkskilt 
intresse. Annan industri har också studerats i ter
mer av proto-industrialisering, närmast sågverks

industrin i södra Norrland. Den behandlas bl.a. i 
Kjell Haraldssons avhandling Tradition, regional 
specialisering och industriell utveckling - sågverks
industrin i Gävleborgs län (1989). Den storskaliga 
sågverksindustrin ges en inomregional förhistoria i 
bondesågarna. Av hävd diskuteras järnhanteringen i 
Bergslagen och randområdena i ett långt historiskt 
perspektiv. En rad industribranscher och regioner 
har ett äldre förflutet i hantverksmässig tillverk
ning, utan att det behöver vara fråga om äldre pro- 
to-industri av saluslöjdens karaktär. Men i några 
regioner kan inte ett långt perspektiv vederlägga 
bilden av utifrån kommande, industrikapitalistisk 
exploatering av slumrande naturresurser. Malmfäl
ten i Norr- och Västerbotten kunde utnyttjas först 
genom avancerad teknik och finansiering genom 
storbanker. Studium av inomregionala förhållan
den riktar blicken mot regional särart. Vi kan också 
tala om industrialisering på bygdens villkor jämfört 
med större områden. Eltvecklingen av ortssystem 
inom regionen måste också ingå i bilden.

Företaget kan vara en regional enhet. Det ger 
inte en lämplig grund för regionindelning av Sverige 
i industriellt hänseende, men det ger viktiga regio
nala perspektiv på svensk industrihistoria, på in
tern och extern utveckling, på företagsstrukturens 
förändring över tiden, på företaget som gestaltare 
av konkreta industrimiljöer i sin egenskap av 
byggherre. Några exempel: Skellefteområdets gruv
område sammanfaller med Bolidenbolagets verk
samhetsområde och bildar samtidigt ett ortssystem 
med Bolidens samhälle som centralort. Efter bruks- 
döden i Värmland kom områdets järndistrikt 
nästan att sammanfalla med vad Arpi kallat ”stor- 
furstendömet Eiddeholm” och dess rumsliga orga
nisation.3' 1900-talets koncernbildningar och inter
nationalisering kan också ses rumsligt. Företagen 
var byggherrar. Elöganäsbolagets arkitekt ritade 
delar av de skånska gruvsamhällena i en genomar
betad och enhetlig tegelarkitektur. Motsvarande
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kan sägas om bl.a. LKAB, Boliden, Uddeholm och 
Mo & Domsjö.

Det finns också andra regionala perspektiv på 
miljöernas fysiska och estetiska utformning. Varia
tionerna i industriorternas byggnadsskick är tydli
ga över tiden men de är inte tydliga i rummet. En 
rad av Upplandsbruken har en kvalificerad och 
planmässig utformning. Det finns motsvarigheter 
på andra håll, men variationerna fördelar sig inte 
på något systematiskt sätt över en Sverigekarta. 
Därför kan man inte bygga någon övertygande re
gionindelning på den grunden. De produktions- 
mässigt givna skillnaderna mellan exempelvis en 
masugn byggd vid samma tid som ett sågverk och 
en textilfabrik åtföljs inte av signifikanta regionala 
skillnader mellan byggnadssättet i Bergslagens in
dustriorter, norrländska sågverk eller textilindu
striorter i Sjuhäradsbygden. Formen följer inte 
funktionen på något signifikant sätt.

De regionala variationer vi kan se på platsen 
hänför sig snarare till hur byggnadsskicket ankny
ter till agrara men också urbana byggnadstraditio
ner i samma trakt. I större delen av landet har man 
byggt i trä, men i skånska gruvorter och andra mil
jöer härskar tegel som byggnadsmaterial. Skillna
der i industriorternas bostadstyper och bruksjord- 
brukets ekonomibyggnader har härletts till regio
nala byggnadstraditioner. Bostadskökets dominans 
i norra Sverige och enrumslägenhetens övervikt i 
söder har t.ex. jämförts med enkelstugan av nordlig 
respektive sydlig typ. Storhässjor vid västerbottnis
ka bruk jämförs lämpligen med storhässjorna i om
givande jordbruksbyar. Byggnadsskicket i Sjuhä- 
radsbygdens förläggargårdar har härletts ur panel
arkitekturen i Borås. Regionala byggnadstraditioner 
i bruksherrgårdar har också påvisats. Det finns allt
så en växelverkan mellan agrart, urbant och indu
striellt. Här ger Sigurd Erixons och Sigfrid Svens
sons regionala perspektiv de hittills mest övertygan
de tolkningarna. Det behövs breda jämförelser av

byggnadsskicket i områden vars gränser det inte är 
nödvändigt att fixera exakt, där det också finns oli
ka slags inomregionala och externa impulser.

Den forskning om lokalisering, ortssystem och 
regional utveckling som här behandlats hade sin 
grund i industrisamhällets idévärld och organisato
riska uppbyggnad, ett samhälle med massproduk
tion enligt modell från Fords fabriker, förlagd till 
industriella kärnområden och inom ramen för den 
keynesianskt inspirerade välfärdsstaten.

Från 1960 minskade sysselsättningen inom in
dustriländernas tillverkningsindustri medan ser
viceverksamhet ökade. Tjänstesamhället var på 
väg. Industrin blev mer globalt rörlig och produk
tionen av massvaror tenderade att omlokaliseras 
från de gamla kärnområdena till nya scener i tredje 
världen. Samtidigt gick utvecklingen mot mer små- 
skaliga produktionsformer och mer flexibla organi
sationsformer. De traditionella regionbegreppen är 
mindre tillämpliga på den nutida regionala utveck
lingen med nätverk som ibland inte syns. Nya re
gioner växte fram, men med en klar global över
byggnad, av vilka Silicon Valley är bekant för de 
flesta.

Gunnar Törnqvist har beskrivit skillnaderna 
mellan gammal och ny regional fördelning: ”Den 
gamla var i hög grad naturbunden, den nya är 
mera kulturbunden. Den gamla var geografiskt slu
ten, den nya är mer öppen. Den regionala förank
ringen i det förindustriella samhället var en följd av 
starka bindningar till råvaror som resurs och trans
portproblem. Dagens regionala förankring tycks 
inte på samma sätt hänga samman med materiella 
förhållanden. Marken är inte den strategiska pro
duktionsfaktorn, utan människans kompetens. 
Den nya regionalismen bygger på kunskapsupp
byggnad med täta relationer mellan människor... 
Den nya regionalismen är rörlig och beroende av 
kommunikation. Kompetenser är flyttbara, vilket 
historien ger oss många exempel på. Denna flytt-
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barbet är i dag större än någonsin. Vi kan därför 
föreställa oss de regionala produktionskomplexen 
som betydligt instabilare geografiska företeelser än 
de gamla stadsstaterna och andra regioner. ”4) 

Dannemora var den mellansvenska järnmalms
gruva där brytningen pågick längst, till 1992. I 
Grängesberg upphörde verksamheten några år tidi
gare. Våra gamla svenska basindustrier förlorar 
terräng. En aspekt på strukturomvandlingen är in
dustrins omlokalisering, som geografer i dag disku
terar med delvis andra variabler och annan nä- 
ringsgrensklassificering än tidigare för att redovisa 
geografisk fördelning: sysselsättning inom olika in
dustrisektorer på lokala arbetsmarknader och i 
kommuntyper av olika storlek, industrialiserings- 
och urbaniseringsgrad.5*

Industriregioner
I det följande beskrivs de 18 tidigare listade indu
striområdena eller industriella kärnområdena. Den 
branschvisa regionindelningen sammanfattar till
ståndet vid tiden omkring 1960. Eftersom den byg
ger på industristatistiken, finns möjlighet att göra 
motsvarande kartering för tiden strax före första 
världskriget. Det skulle ge läget före 1900-talets 
förändringar. Att lägga tidigare snitt stöter på stora 
källproblem. I den ekonomisk-geografiska littera
turen finns kartor med arbetsställenas utbredning 
inom respektive regioner vid olika tider, d.v.s. för
ändring över tid beskriven som tidssnitt. Några så
dana kartor redovisas här som exempel. Men sam
manställningar av dessa regionala kartor till na- 
tionskartor över regionerna vid olika tider saknas. 
Sådana är svåra att upprätta, eftersom kartserier 
för olika branscher inte redovisar samma tidssnitt.

Det viktigaste kriteriet för regionavgränsningen 
är alltså:

Koncentrationer av arbetsställen inom samma in
dustribransch eller kombinationer av branscher 
omkring 1960.

Regioner med en industribransch som basindustri 
är alltså homogena i detta avseende. I andra regio
ner är flera branscher representerade, som i västra 
Skåne eller Bohuslän.

I de följande beskrivningarna anges först områ
dets utbredning. Därefter skildras historisk utveck
ling, hur regionen har uppstått och utvecklats. De 
klassiska lokaliseringsfaktorerna bildar stomme: 
råvaror, energi, transporter, arbetskraft och mark
nad. Entreprenörskap i form av framträdande in
dustrigrundare nämns i vissa fall. Till bilden hör 
också traditioner, en industriell förhistoria i form 
av proto-industri eller äldre industri. Avslutningsvis 
kommenteras bebyggelse och industrins effekter på 
urbanisering och ortssystem.

Avsikten har varit att åstadkomma jämförbara 
beskrivningar, men källorna i form av litteratur är 
inte alltid jämförbara. Författarnas olika inrikt
ning, val och bortval har inte helt kunnat besegras.

1 Bergslagen
Bergslagen har varit järnhanteringens huvudområ
de i Sverige. Området är stort och sammansatt. Det 
utbreder sig i huvudsak från Klarälven i väster till 
Gävle i öster, omfattande järngruvor och bruk i 
Värmland, Närke, Dalarna, Västmanland, Upp
land och Gästrikland. Här finns också Falun med 
sitt kopparberg. Utanför Bergslagen har järnhante
ring bedrivits även i Södermanland, Östergötland, 
Småland, Dalsland och Norrland.6*

Historisk utveckling. Järn- och metallindustrins 
kärna var gruvdriften som i äldre tid bedrevs av 
bergslagernas bergsmän. Gruvdistriktet sträcker sig 
från Persberg-Nordmark i väster till Dannemora i
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Öster, jämte roslagsgruvorna. 1600-talets statliga 
näringspolitik reglerade den för landets ekonomi 
centrala järnhanteringen, bl.a. genom att söka skil
ja gruvbrytning och bruksrörelse åt. En krans av 
järnbruk etablerades i det egentliga gruvdistriktets 
periferi. En del av dem förvandlades under 1800- 
och 1900-talen till moderna järnverk. Bergsmän
nens gruv- och hyttdrift var säsongsbetonad och 
kombinerades med jordbruk. Personalen arbetade i 
båda verksamheterna. Bruksrörelsen hade en fasta
re organisation med patronen eller förvaltaren i 
spetsen för smeder, kolartorpare och jordbruksper- 
sonal. Bruksarbetarna vandrade ofta mellan olika 
bruk.

Falu koppargruva anses vara landets äldsta 
bergverk, med brytning före 1100-talet. Bergsbru
ket fick sitt genombrott under högmedeltiden. Men 
järnhanteringen visar lång kontinuitet: lågteknisk 
järnframställning av sjö- och myrmalmer under 
förhistorisk tid, medeltida bergsbruk och masugns- 
drift i bergsmännens regi, 1600- och 1700-talens 
stora järnbruksetableringar för stångjärnssmide ge
nom brukspatroner och deras förlagsmän i de stora 
hamnstäderna, samma epoks starka statliga styr
ning, 1800-talets avreglering av järnhanteringen, göt- 
stålsprocesser och bruksdöd, 1920-talets bransch
rationalisering, därefter de goda åren med expan
sion och produktionens rationalisering under 
1940-talet-l960-talet, slutligen våra dagars ekono
miska kris. Här utvecklades en för Sverige unik in
dustrikultur.

Bebyggelse. Bergsmansbyn och järnbruket speg
lar de två förindustriella organisationsformerna. 
Bergsmansbyn ser ut som en vanlig by, men gårdar
na är kanske ovanligt präktiga, och det finns en 
hyttplats i byn. Järnbruket fick mer eller mindre 
planmässig bebyggelse som speglar en patriarkalisk 
ordning och brukshushållningens halvagrara prä
gel. Hammarsmedsordningarna inkluderade nor
mer för smedernas bostäder. Till bruket hörde jord

bruk och bruksarbetarnas odlingstäppor för livs
medelsförsörjningen. I periferin låg torp och land- 
bogårdar som försåg bruket med kol. Områdets ur
banisering har i hög grad präglats av järn- och me
tallindustrin. Falun blev stad och residensstad på 
1600-talet. En rad bruksorter har blivit städer eller 
kommuncentra under 1900-talet, t.ex. Hagfors, Karl
skoga, Fagersta, Avesta, Borlänge och Sandviken.

2 Västergötlands textilindustriområde 
Den svenska textilindustrins kärnområde är södra 
Västergötland, framför allt Sjuhäradsbygden med 
Borås som centrum. Begreppet Sjuhäradsbygden 
myntades emellertid så sent som 1919 av geografen 
Sten De Geer.7)

Historisk utveckling. Sjuhäradsbygdens förut
sättningar för att bli textilt industricentrum låg inte 
på råvarusidan - bomullsindustrins råvara fick im
porteras över haven. Däremot fanns medeltida tra
ditioner inom saluslöjden, där olika trakter speciali
serade sig på olika tillverkningar och med en för
säljningsorganisation i de kringvandrande knallar
na. Borås stad anlades på 1620-talet för att stävja 
lanthandeln, men snart fick knallarna särskilda 
handelsrättigheter. I området fanns också ett bon- 
dedominerat jordbruk med betydande inslag av 
småbrukare och torpare, en arbetskraftsreserv. För- 
lagssystemet växte fram under 1700-talet och etab
lerades under första hälften av 1800-talet, då också 
importerad bomull ersatte hemmaproducerat lin 
som råvara och förläggarna tog steget över till fa
briksindustri. Maskinerna togs från England. Fa
brikerna anlades vid vattendragens forsar. Viskan 
erbjöd både vattenkraft och, åtminstone på 1800- 
talet, rent vatten för färgning och beredning. Senare 
anlades vattenkraftverk, och fabrikslokaliseringen 
anpassades efter kommunikationerna. Om järn
hanteringen och skogsindustrin intill nutiden varit

25



□ Af/nsirn/nę > -£%

^MCK-rr/r/ę 5-25%

Bomullsindustrins lokalisering 1840, 1861 och 1937. Det västsvenska textilindustridistriktet tar form. Ur Ymer 1947.

utpräglat manliga branscher, är textilindustrin den 
industribransch som haft störst andel kvinnlig ar
betskraft. Ofta arbetade flera familjemedlemmar i 
fabrikerna, vilket speglar en tradition från hemin
dustrins tid och gav jämförelsevis god familjein
komst, trots låga löner.

Sjuhäradsbygden är det tydligaste exemplet i 
Sverige på fabrikssystem med proto-industriell 
bakgrund, en lång förhistoria. Industrialiseringen 
inleddes 1834, då det första mekaniska väveriet an- 
lades i Rydboholm av storförläggaren Sven Erikson, 
som etablerade kompletterande spinnerier m.m. på 
andra håll i trakten. Hemindustrin försvann därmed 
inte. Den blev karakteristisk för den tidiga trikå- 
och sömnadsindustrin som fick sitt genombrott på 
1890-talet. Först under 1940- och 50-talen upp
hörde hemvävningen och trikå- och konfektions- 
tillverkningen koncentrerades till fabrikerna.

Bebyggelse. Textilindustrin har verkat samhälls
bildande. 1800-talssamhällen som Rydal och Ryd
boholm har brukskaraktär medan andra orter har 
mer oregelbunden bebyggelse. Genom 1900-talets 
egnahemsbebyggelse har flera industriorter vuxit 
samman. Borås blev också en betydande industri
stad. Här ligger inte fabrikerna samlade som i 
Norrköping, utan utspridda över hela staden.

3 Glasbruksområdet i sydöstra Småland 
Det småländska glasbruksdistriktet ligger i östra 
delen av Kronobergs län och sydvästra delen av 
Kalmar län, eller Uppvidinge härad och delar av 
angränsande härader.8*

Historisk utveckling. Det var inte av naturresur
serna givet att Småland och inte Värmland eller

26



År 1933
Antal glasbruk

och glasvarufabriker.______ 98
Antal arbetare___________ 5 600
(1,4% av landets industriarb.)
Salutillverkningsvärde,

milj. kr--------------------- ...21,1

Antal arbetare

Produktionsvolym 
(värde reduc. till 
1913 års prisläge) Milj.

kr.

/

#/
f'"

/
/

10

1895 1900 05 10 15 20 25 1930

A.-B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET

Glasindustrin 1933. Koncentrationen till östra Småland tillhör det sena 1800-talet. Ur Sveriges industri 1936.

sydvästra Västergötland skulle bli centrum för 
svensk glasindustri. När järnbruksrörelsen i områ
det gick tillbaka vid 1800-talets mitt fanns svag 
skog lämplig för bränsle, teknisk kompetens vid 
det 1741 startade glasbruket i Kosta och lokal ar
betskraft i landsbygdens torp och småställen, samti
digt som glas alltmer blev en konsumtionsvara. 
Bruken låg spridda i området. Järnvägarna påver

kade nylokalisering, t.ex. av fönsterglasbruket i 
Emmaboda stationssamhälle.

Kosta blev stamföretag för ett stort antal små 
glasbruk anlagda från 1850-talet och framåt genom 
en kombination av lokalt kapital, lokal arbetskraft, 
låga anläggningskostnader och en relativt tänjbar, 
ospecialiserad tillverkning. Åren 1860-1900 anlades 
ett 40-tal glashyttor. Från sekelskiftet industria-
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Snickeri- och möbelindustrin 1933, en spridd industri med koncentration till Småland. Ur Sveriges industri 1936.
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liserades verksamheten och specialiseringen ökade. 
Den konsthantverksbetonade kristalltillverkningen 
med anlitande av glaskonstnärer tillhör 1900-talet.

Bebyggelse. Glasbruken gav upphov till en 
mängd små brukssamhällen, där endast de större 
fick samlad och planmässig bebyggelse. Av dem 
märks Kosta och Orrefors, det senare anlagt 1898 
vid ett äldre järnbruk. Ett fåtal bruk har utvecklats 
till moderna tätorter.

4 Snickeriindustriområdet i Småland 
Småland har varit kärnområde för snickeri- och 
möbelindustrin, eller tillverkningen av möbler och 
byggnadssnickerier, i senare tid också monterings- 
färdiga hus.9)

Historisk utveckling. Den småländska trävaruin
dustrin har delvis varit regionalt fördelad. Den äld
re massaindustrin var koncentrerad till Tabergs 
bergslag med god tillgång på vattenkraft, den yngre 
mer spridd. Sågverken anlades företrädesvis i öster, 
där det fanns tillgång på tallskog och närhet till 
kusthamnar. Tillverkningen av byggnadssnickerier 
koncentrerades till östra Kronoberg och angränsan
de delar av grannlänen och möbelindustrin till Jön
köpings län. Träindustrin ligger i regel vid järnväg.

Möbelindustrin har sin grund i den pinnstolstill- 
verkning som växte fram vid 1800-talets mitt och 
fick prägel av storindustri i Nässjö, Bodafors, Diö 
och Virserum. Många mindre företag har anlagts 
av träindustriarbetare som startat eget. Möbelin
dustrin i Skillingaryd har sin bakgrund i äldre 
vagnmakeri. Trähustillverkningen sköt fart på 
1930-talet, med stora industrier i exempelvis 
Landsbro (Boro), Hultsfred, Gullringen och Fågel
fors. Ibland har orten ett förflutet som järnbruk, 
t.ex. Diö och Fågelfors.

Bebyggelse. Träindustrin blev ett småsamhälle
nas signum. När träindustrierna lades vid järnväg

bidrog de till tätortstillväxten vid stationerna. Fö
retagen uppförde sällan egna arbetarbostäder, utan 
de anställda byggde sig egnahem.

S Småindustriområdet i västra Småland 
Småindustriområdet i västra Småland har sin kärna i 
Gnosjö och Anderstorps socknar i Jönköpings län.10)

Historisk utveckling. Småindustrin har sin bak
grund i äldre smides- och tråddragerihantverk i en 
bondedominerad bygd med avsevärd torpbebyggel
se och brukstraditioner, med vattenkraft från de 
många små vattendragen och med råvara från järn
bruken som lokala resurser. Hantverket kombine
rades med småjordbruk. Produkterna avyttrades 
genom gårdfarihandel. Under senare hälften av 
1800-talet uppträdde också förläggare som agera
de grossister till detaljhandeln. Småindustridistrik
tet i västra Småland har mycket gemensamt med 
Sjuhäradsbygden, men man har specialiserat sig på 
metall och trä i stället för textil.

JÄRN-och METALL

MANUFAKTURER
ÅSENHÖOA

Företag startade
• före 1901
• 1901 - 192ö 
O 1925 - 1959

ANDERSTÖRP

Småindustrin i Gnosjö-Anderstorp. Företag inom järn- och 
metallmanufaktur 1939. Ur Svensk Geografisk Årsbok 1942.
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Konsten att dra järntråd anses ha förmedlats av 
smeder vid Jönköpings gevärsfaktori. Tråddragare 
från Gnosjö är kända från 1730-talet. Järntråden 
blev utgångspunkt för tillverkning av halvfabrikat 
och olika varor. Under senare hälften av 1800-talet 
gick tråddragningen tillbaka medan förädlingen 
alltmer mekaniserades. Gnosjö anses ha varit först 
med tråddragningen medan övergången till fabriks
industri skedde i Anderstorp. Småindustrin fick sitt 
genombrott i 1900-talets början. Härtill bidrog 
järnvägsförbindelserna och elkraften. 1900-talet 
har präglats av förmåga till anpassning till kon
junktursvängningar och efterfrågan på olika varor, 
av att vissa stamföretag har knoppat av sig och av 
samverkan mellan de olika företagen. Småföretags- 
strukturen förde vidare saluslöjdens små enheter. 
Ar 1960 fanns ca 400 industriföretag i Gnosjö-An- 
derstorpsområdet. Produktionen var rikt differenti
erad: främst metall-, trä, textil-, läder-, gummi- och 
plastindustrier med ett stort antal produkter. Ny
etableringarna har fortsatt.

Bebyggelse. Karakteristiskt för småindustriom
rådet är industrins förankring i en agrar miljö med 
små gårdar och byar samt många små industrien
heter runtom i socknarna. Anläggningarna kunde 
växa ut och ge byarna tätortsdrag. Gnosjö och An
derstorp fick draghjälp av järnvägarna för att växa 
upp till centralorter som också drog till sig många 
småindustrier.

6 Göta älvdal
Göta älvdal är en mångsidig industriregion där me
tallindustri dominerar. Regionen sträcker sig längs 
Göta älv, från Vargön i nordost till Göteborg i syd
väst.11!

Historisk utveckling. Älvdalens utveckling till 
industridistrikt hade sin grund i att älven var en

god transportled och erbjöd vattenkraft i rikt mått. 
Slussar och kanaler möjliggjorde fraktfart från Vä- 
nerområdet och älvdalen via Göteborg. Vatten
kraftsutbyggnaden i de stora forsarna drog till sig 
energislukande industrier.

Industrialiseringens förutsättning var de sluss
byggen som inleddes under 1700-talet. Göta kanal 
öppnades 1832. Från 1844 kunde stora fartyg pas
sera den breddade Trollhätte kanal. Vattenkraften i 
Trollhättefallen drog till sig industri, bl.a. Önans 
träsliperi, Sveriges första från 1857, och de verk
stadsföretag som främst skulle komma att prägla 
sin ort, nämligen Nydqvist & Holm (Nohab) och 
Stridsberg & Biörck. Nästa steg blev att anlägga 
vattenkraftverk som erbjöd elenergi. Trollhättefal
len hade varit 1800-talets förnämsta turistattrak
tion. De tämjdes när staten övertog vattenrättighe
terna och byggde det stora Trollhätte kraftverk, i 
drift från 1910. Industrin i Trollhättan fick anknyt
ning till transportteknik. Nohab tillverkade bl.a. 
lokomotiv och under 1900-talet kom Volvo Flyg
motor och Saabs bilfabrik. En betydande elektro
kemisk industri utvecklades också. I Vargön i norr 
etablerades trä- och metallindustri. Utmed älven 
tillkom en rad pappersmassafabriker. Göta älvdal 
fick också en betydande tegelindustri, inriktad på 
Göteborg som marknad.

Bebyggelse. Trollhättan med sina vattenfall blev 
centrum i områdets norra del och en betydande in
dustristad, begåvad med stadsrättigheter 1916. 
Längs älven växte en rad andra industrisamhällen 
upp, såsom Lilla Edet, Göta, Nol och Vargön med 
trä- och metallindustri, Surte med sitt glasbruk 
samt Sjuntorp med textilindustri. Göteborg antog 
prägel av en stor industristad med varvs- och me
tallindustri, tillika regioncentrum.
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att transportera de tunga stenvarorna.
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7 Stenindustri- och konservindustri
området i Bohuslän

Bohusläns stenindustri och konservindustri är beläg
na i anslutning till fiskelägesbygden i kustbandet.12*

Historisk utveckling. Den moderna stenindu
strin växte fram under 1800-talet, främst i Ble
kinge, Halland och Bohuslän där det finns såväl 
granit som hamnar. Stenvaror var svåra att forsla 
med landtransporter. Varorna exporterades till stor 
del. Stenindustrin präglades av att brytning och be
arbetning till gatsten, byggnadssten (beklädnad), 
gravvårdar m.m. väsentligen skedde på samma 
plats. Arbetarna kom väsentligen från jordbruket. 
Stenindustrin grundades 1844 på Malmön av köp
mannen C.A. Kullgren med inriktning på byggsten 
för Göta kanal samt monumentsten. Tillverkningen 
inriktades senare på gatsten. Kullgrens blev ett av 
de större företagen i branschen, men även mindre 
firmor etablerades. Brytningen skedde i början i 
många småbrott, från sekelskiftet i storbrott där 
dagsverkare tog ut stenen och forslade den fram till 
yrkesutbildade stenhuggare.

Konservindustrin innebar förädling och diffe
rentiering av bohusfisket, med Göteborg och Lyse
kil som centra för tillverkningen av fiskkonserver. 
Konservfabriker anlades i de flesta större fiskeläge
na, ofta av fiskare. Kvinnorna i fiskarfamiljerna 
hade deltagit i att ta hand om fångsten och blev nu 
industriarbeterskor. Konservindustrin innebar in
dustrialisering av gamla konserveringsmetoder i 
stor skala vid 1800-talets mitt, då konserverings- 
tekniken utvecklades och nya marknader öppna
des.

Bebyggelse. Stenhuggerier har inte verkat tät- 
ortsbildande och det gäller i ännu mindre grad 
konservfabrikerna. Stenhuggerifirmorna byggde i 
viss utsträckning arbetarbostäder, men oftare bod
de arbetarna i egna bostäder eller hyrde in sig. 
Stenhuggarna har satt spår i den lokala byggnads
traditionen. I de bohuslänska fiskelägena kan man

finna storartade prov på vackert huggna husgrun
der och verandapelare, även på högst ordinära eg
nahem. Många bohuslänska hällar visar spår av 
sten huggning i liten skala.

8 Västskåne med mångsidig industri 
Västra Skåne hyser Sveriges enda kolgruvedistrikt, 
beläget mellan Ängelholm och Helsingborg och 
med Höganäs som huvudort. Här finns också ett 
kärnområde för tegel- och lervarutillverkning, del
vis knuten till kolgruvorna, och för kalk- och ce
mentindustri. Västra Skåne blev tillika centrum för 
svensk sockerindustri.13*

Historisk utveckling. De skånska stenkolsfyn- 
digheterna är kända sedan medeltiden men har 
framför allt brutits under 1800- och 1900-talen. 
Stenkolen över- eller underlagras av goda leror som 
bröts tillsammans med kolen och användes för ler- 
varuindustri med tillverkning av eldfast tegel, tak
tegel, klinker, Höganäskrus och andra lervaror. 
Den svenska stenkolsproduktionen fick aldrig nå
gon större betydelse för landets stenkolsförsörj- 
ning, även om den gav sitt tillskott, särskilt under 
och strax efter världskrigen.

Upptäckten av kolfältet vid Höganäs gjordes se
nast 1795. Kolbrytningen förenades på 1820-talet 
med tillverkning av eldfast tegel. Under 1800-talets 
senare hälft och början av 1900-talet upptogs en 
rad nya gruvor: Billesholm (1867), Stabbarp 
(1867), Bjuv, (1873), Skrom berga (1875), Hyllinge 
(1901), Ormastorp (1910) och Gunnarstorp 
(1914). Lervarufabriker inrättades vid flertalet gru
vor. Verksamheten drevs genom en rad bolag. Efter 
en serie fusioner återstod 1918 ett stort företag: 
Höganäs-Billesholms AB som under mellankrigsti
den gjorde kraftiga rationaliseringar och lade ner 
kolbrytningen på 1960-talet.

Den skånska tegel industrin framträdde under
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1800-talets senare hälft och blev, jämte tegelindu
strin i Mälardalen, ledande i landet. De moderna 
tegelbruken tillkom främst vid Öresundskusten och 
tillverkade såväl mursten som taktegel av olika 
slag. Kalkhanteringens huvudort var Limhamn.

Tegelindustrin utgick från äldre godstegelbruk. 
Bland de stora skånska tegelbruken märks Minnes- 
berg och Helsingborgs Angtegelbruk, vars tegel
produkter också blev tongivande i det tidiga 1900- 
talets nationalromantiska tegelarkitektur. Den förs
ta svenska cementfabriken anlades 1873 i Lim
hamn av Skånska Cement AB, som under 1900-ta- 
let helt kom att dominera cementbranschen.

Sockerindustrin etablerades på 1860-talet och 
fick sitt genombrott på 1880-talet. Sockerbetsod
ling skapade förutsättningar för en inhemsk pro
duktion av råsocker. Sockerbruken anlades fram
för allt i Skåne, men även bl.a. i Östergötland och 
på Gotland. Sockerbruken drevs hela året, men 
med tyngdpunkt på ”kampanjen” under senhösten 
då bönderna levererade betor. Sockerindustrin och 
tegelindustrin har båda säsongsmässiga toppar och 
rekryterade arbetskraften bland lantarbetare.

Arlövs sockerbruk från 1869 hör till de äldsta 
anläggningarna. Bland andra skånska sockerbruk 
kan nämnas Hasslarp, Karpalund och Örtorfta, 
alla anlagda på 1890-talet. Från sekelskiftet ge
nomfördes en långtgående koncentration i bran
schen. Det 1907 bildade Svenska Sockerfabriks AB 
är sedan 1930-talet det enda företaget inom svensk 
sockerindustri.

Bebyggelse. Kolgruvorna har verkat tätortsbil- 
dande. Genom gruv- och lervaruindustrin växte 
Höganäs från ett litet fiskeläge till en svensk stad. 
Andra gruvsamhällen som också blev tätorter är 
Billesholm, Bjuv, Gunnarstorp, Hyllinge, Ljungs- 
gårds-Bjuvstorp, Nyvång, Skromberga och Södra 
Vram. Höganäs-Billesholm AB agerade samhälls- 
byggare och anlitade arkitekter, främst Martin 
Cronsiö. Även sockerbruken kunde bli till små

samhällen, med bostäder och ett varierande antal 
lokaler för service lagda kring stora fabrikskom
plex. Bebyggelsen i de små gruv- och sockerbruks
orterna tillkom till stora delar under decennierna 
kring sekelskiftet 1900 och fick sin särart av trak
tens tegelmaterial.

Cementindustrin satte sin prägel på orter som 
Limhamn och Klagshamn. Kring tegelbruken kun
de små samhällen uppstå, som vid Minnesberg, 
men i allmänhet har inte tegelindustrin verkat sam
hällsbildande.

9 Ölands och Gotlands kalkstensindustri 
Kalkstensindustrin räknades av William-Olsson till 
de spridda industrierna, medan Arpis lista upptog 
Öland-Gotlands kalkstensindustri som en industri
region. 14)

Historisk utveckling. Kalkstensindustrin omfat
tar brytning av kalksten till byggnadssten och 
bränning till kalk och cement. Den finns i kambro- 
silurområdena, särskilt sydvästra Skåne, Västgöta- 
bergen, Öland-Gotland och Södertörn. Gotlands 
kyrkor och Visby ringmur minner om medeltida 
stenhuggeri och kalkbränning. Verksamhet i större 
skala krävde ett kalkbrott i närheten av en lämplig 
hamn. Kalkbränningen var till följd av bränsle
brist reglerad under 1600- och 1700-talen och 
gick under 1800-talet tillbaka till förmån för ce
ment.

Export av bränd kalk från Öland är känd från 
1500-talet. De gotländska kalkbrotten ägdes till 
mitten av 1600-talet av bönder som inriktade verk
samheten på export av obearbetad sten till städer
na kring Östersjön. Under 1600-talet tog borgare i 
Visby (”kalkpatroner”) över kalkbrotten och brän
de kalk för export. Sveriges andra cementfabrik an
lades 1883 i Visby. Rute och Slite på norra Gotland 
blev cementindustricentra med fabriker anlagda
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1916-19, för Slites del med bakgrund i det på 
1600-talet anlagda Länna kalkbruk och en bety
dande hamn. Cementfabriken i Degerhamn på 
Öland tillkom på 1880-talet men hade äldre anor i 
branschen. Under 1930- och 40-talen övertogs des
sa anläggningar av Skånska Cement.

Bebyggelse. På Gotland och Öland finns många 
lämningar efter äldre kalkbrytning, såsom Bläse 
kalkbruk, kalkugnar vid Kyllaj och Lörge, S:t 
Olofsholm, Barlast och Katthammarsvik på Got
land. På några platser uppstod små samhällen med 
ugnar, lador, kalkpatrongård och personalbostäder. 
Cementindustrin blev tätortsbildande. Slite med sin 
hamn blev Gotlands viktigaste tätort efter Visby.

10 Närkes skoindustriområde 
Närke har varit den svenska skoindustrins kärnom
råde med Örebro och Kumla som centra.15!

Historisk utveckling. Förutsättningarna för 
skoindustri var inte bättre i Närke än annorstädes. 
Att denna trakt blev branschcentrum tillskrivs till
gång på råvaror, billig arbetskraft som med tiden 
blev yrkeskunnig, nya marknader för konsumtions
varor under 1800-talet och järnvägstransporter.

Jämte textilindustrin i Sjuhäradsbygden är 
skoindustrin i Närke den svenska industriverksam
het som tydligast visar en utveckling från proto-in- 
dustri på förlagsbasis till fabrikssystem. Skoindu
strin har ett förflutet i partiskomakeri på det gamla 
skrå- och sockenhantverkets grund. Partiskomake- 
riet uppkom i början av 1800-talet och innebar 
tillverkning av skor i parti, främst arbetsskor och 
stövlar. Tillverkningen organiserades huvudsakli
gen på förlagsbasis och de viktigaste momenten i 
arbetet utfördes hantverksmässigt. Skoindustrin 
tog fart vid sekelskiftet och har, genom de många 
tillverkningsleden, kallats ett mekaniserat hant
verk. Bland fabrikörerna fanns både förläggare och

grossister. Antalet industrier växte till stor del ge
nom avknoppning från äldre företag. Skoindustrin 
gick tillbaka under mellankrigstiden och framför 
allt från 1950-talet.

Bebyggelse. 1800-talets partiskomakeri var i hög 
grad knutet till landsbygdens torp och backstugor 
och förenat med jordbruksarbete. I Kumla koncen
trerades tillverkningen vid sekelskiftet alltmer till 
stationssamhället. Skoindustrin bidrog till att ska
pa Kumla tätort och att Örebro stad utvecklades 
till en industristad.

11 Taktegelindustriområdet i Västmanland 
Det västmanländska taktegeldistriktet är koncen
trerat till området kring Sala, Heby och Vittinge i 
östra Västmanland.16*

Historisk utveckling. Järnvägens ankomst på 
1870-talet tycks ha varit utslagsgivande för fram
växten av taktegeldistriktet i trakten kring Heby. 
Härigenom kunde taktegel och annat känsligt 
tunnväggigt gods fraktas långa sträckor. Härtill 
kom tillgången på lämpligt bränsle i form av såg- 
verksavfall, goda tegelleror, initiativstarka entre
prenörer jämte arbetskraft.

Taktegelområdet har ett bondedominerat jord
bruk med få gods. Industrin har uppstått dels ur äld
re kvarn- och sågverksrörelse, dels ur hantverksmäs
sig tegelslagning vid några gods och byar. Den förste 
industrialisten i Heby var mjölnaren och byggmästa
ren Axel Rosenlund som 1881 anlade det första in
dustriellt betonade tegelbruket vid Arnebobäcken, 
ett biflöde till Örsundaån. Kring sekelskiftet tillkom 
ytterligare fem tegelbruk i stationssamhället med 
omnejd samt ett antal i Vittinge och kring Sala. Ett 
par av dem var godstegelbruk, men entreprenörerna 
var främst mjölnare, sågverksägare och trävaru
handlare. Härmed etablerades byggnadsmaterialfö
retag av vilka Rosenlunds företag blev ett storföre-
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tag under namnet Olsson & Rosenlund med verk
samhet också i Hägersten i Stockholm. År 1918 bil
dades Heby Tegelverk genom sammanslagning av 
tre mindre tegelbruk. Förutom taktegel slogs dräne
ringsrör för jordbruk under omvandling, blomkru
kor samt mursten. Driften var ännu vid sekelskiftet 
säsongspräglad. Marknaden fanns tidigast i Norr
land och Dalarna, men Stockholmsområdet kom att 
dominera. Hebyindustrin - mer kvantitativt än kvali
tativt inriktad - sågs som en uppkomling av konkur
renterna. Takteglets starka ställning i folkhemsbyg- 
gandet avtog under 1960-talet. Vittinge var det enda 
tegelbruk som moderniserade driften med bl.a. tun
nelugnar i stället för de äldre flamugnarna. Det är i 
dag områdets enda kvarvarande tegelbruk, tillika 
Sveriges enda taktegelbruk.

Bebyggelse. Karakteristiska för tegelbruken var 
stora röda ladliknande byggnader med torkvåning
ar ovan ugnarna (Svedalasystem). De relativt väl be
varade anläggningarna i Hårsbäck och Sillbo är 
förvuxna kvarnplatser där de röda jätteladorna 
passats in och nyare mangårdsbyggnader ersatt 
äldre mjölnargårdar. Företagen byggde enstaka bo
städer av kaserntyp, men hade knappast samhälls
byggande ambitioner. Det gäller också Heby där te
gelbruken låg utspridda utan planmässig ordning.

12 Värmlands och Dals skogsindustriområde 
Skogsindustriområdet i Värmland och Dalsland ut
breder sig längs Vänerns norrsida och upp efter 
vattensystemen mot Norge.17*

Historisk utveckling. Sågverksindustrin fick sitt 
svenska genombrott i södra och västra Sverige men 
dominerades från 1800-talets senare del av Norr
land med sina stora skogstillgångar. Sågverksrörel
sen i området byggdes upp i slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet, väsentligen av exportfir
mor i Göteborg. Massaindustrin grundlädes under

18 70-talet-l 920-talet och skulle komma att domi
nera skogsindustrin i Vänerområdet.

Skogsindustrin, framför allt massaindustrin, 
blev en ersättningsindustri när järnbruksrörelsen 
gick tillbaka. Här fanns skog, anläggningar i form 
av bostäder m.m., industrikultur och goda trans
portmöjligheter i älvar och andra vattensystem. 
Vattensågarna lades främst i Klarälvsdalen, Fryks- 
dalen och västerut, delvis som komplement till 
bruk, medan järnhanteringen behöll sin dominans i 
östra Värmland. En teknisk förutsättning var de 
virkesbesparande finbladiga sågramarna. Genom 
övergången till ångkraft koncentrerades sågarna 
till Vänerområdet med goda flottleder för råvaran. 
Härmed försvagades sambanden med bruken. 
Massaindustrin lokaliserades på ett likartat sätt 
och blev drivande för anläggningen av vattenkraft
verk. Utskeppningen skedde över Göteborg via Vä
nern och Göta kanal men också per järnväg.

Bebyggelse. Många massa- och pappersfabriker 
anlades vid äldre järnbruk, vilket satte sin prägel 
på miljön. Företagens insatser som samhällsbyggare 
varierar avsevärt Exempelvis bodde de anställda 
vid Bäckhammars bruk på den omgivande lands
bygden och egnahemsbyggandet dröjde till 1930- 
talet, medan Uddeholm gjorde stora satsningar på 
uppbyggnaden av ett samhälle vid Skoghallsver- 
ken. De värmländska träindustriorterna har i större 
utsträckning än de norrländska utvecklats till mo
derna tätorter som också fått ställning som kom
muncentra, såsom Säffle (Sveriges yngsta stad, ut
nämnd 1951), Grums, Forshaga och Skoghall. 
Marknadsplatsen Säffle expanderade när den ny
blivna köpingen 1883 blev huvudort för Billeruds 
AB. Grums och Skoghall växte upp från en herr
gård respektive en lastageplats tack vare Billeruds- 
och Uddeholmsbolagen.
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13 Glasbruksområdet i Värmland 
De värmländska glasbruken har företrädesvis legat i 
västra Värmland, i trakten kring Glafsfjorden och 
ner mot Vänern.18*

Historisk utveckling. Glasbruken anlades främst 
med hänsyn till bränsletillgången, medan trans
portförhållandena varierade .

Glasbruksrörelsen i Värmland grundades under 
det merkantilistiska 1700-talet. Fram till 1800-ta- 
lets slut anlades nio glasbruk, av vilka hälften drevs 
in på 1900-talet. Det 1864 grundade Annebergs 
glasbruk på Värmlandsnäs blev föregångare till Lil
jedals bruk (1781-1917) vid Kyrkebysjön intill Vä
nern. Bruket drevs under 1700-talet av kapitalstark 
lantadel med stora jorddomäner. Här tillverkades 
främst butelj- och fönsterglas för en lokal marknad 
och för Göteborg. Under 1800-talets första hälft 
tillkom Sölje och Eda med varierad tillverkning, 
och åren 1858-97 de utpräglade fönsterglasbruken 
Glava, Forshaga och Karlstads glasbruk. Arbets
kraften kom från andra glasbruk. Under 1800-talet 
industrialiserades hantverket. Bolagsbildningar och 
sammanslagningar gjordes. Den värmländska glas
bruksrörelsen upphörde under mellankrigstiden 
utom Eda (nedlagt 1953).

Bebyggelse. 1700-talets glasbruk var blygsamma 
bebyggelseagglomerationer. Under 1800-talet blev 
bruksorterna större med en mer ordnad bebyggel
se, såsom Liljedal, Eda och Glava.

14 Skinnindustriomrädet i Malung 
Malungs socken i västra Dalarna har varit ledande 
inom svensk skinnindustri och bildar en liten men 
pregnant industriregion.19*

Historisk utveckling. Malungs skinnindustri har 
en proto-industriell bakgrund. Det var främst här 
och i Mora, med sin verkstadsindustri, som dalfol
kets traditionella ”herrarbete” övergick till in

dustri. I Malung fanns ett bondedominerat små
jordbruk som kombinerades med säsongsbetonat 
slöjdarbete. Det traditionella skinneriet gällde be
redning och skrädderi av skinn till fällar och pälsar. 
Skinnarna arbetade i mer eller mindre organiserade 
lag under en arbetsledare. Lagen besökte under 
vinterhalvåret distrikt som de delade mellan sig, 
gränder, från Västmanland och Värmland i söder 
till Jämtland i norr samt Norge i väster. Kunderna 
tillhandahöll skinn. Skinneriet avtog mot 1800- 
talets slut samtidigt som skogen gav inkomster.

På 1880-talet etablerades en skinnindustri base
rad på förlagssystem. Järnvägens ankomst till 
Malung 1892 gav nya transportmöjligheter. Då 
hade också handsömnaden alltmer ersatts av ma
skinsömnad. Hemarbetarna sydde i hemmet på 
egna symaskiner. Nya produkter blev skinntröjor, 
västar och handskar, typiska arbetsplagg. Pälsar, 
mössor och handskar levererades också till den 
svenska armén. Skinnen bereddes i gårdarna eller 
garvades i ortens garverier. Hemindustri blev ka
rakteristisk för skinntillverkningen under första 
hälften av 1900-talet. År 1931 fanns 36 företag 
som sysselsatte 586 arbetare, varav 509 hemarbe
tare. Under 1940-talet övergick man alltmer till 
fabriksindustri. Andra världskriget hade inneburit 
stora beställningar. Bruksplaggen ersattes av mo
devaror. Fabrikssystemet innebar inte någon större 
teknisk förnyelse, men arbetsgivaren stod för ar
betslokaler och maskinutrustning. Företagen för
blev små. År 1951 fanns 102 skinnfirmor, varav 
nära hälften enmansföretag. Produktionen bör
jade också differentieras, bl.a. med plastproduk
ter.

Bebyggelse. Skinneriet och hemindustrin satte få 
spår i bebyggelsen. Hemarbetarna satt i sina gårdar 
i byarna och sydde. Grönlands by blev stations
samhälle och i kraft därav centralort i en bygd med 
skinnindustri som basindustri, men fabrikerna an
lades i både byarna och stationssamhället.
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15 Lindistriktet i Hälsingland 
Hälsinglands lindistrikt omfattar i huvudsak Ljus
nans och Voxnans dalgångar jämte Dellensjöarnas 
vattensystem.20*

Historisk utveckling. Linhanteringens huvudom
råden i Sverige har varit Västergötland, Hälsing
land och Ångermanland. I Hälsingland togs steget 
över från saluslöjd till proto-industri och vidare till 
industri. Linhanteringen etablerades tidigt men fick 
sitt uppsving under 1700-talet. Nu mekaniserades 
den arbetskrävande brakningen och skäktningen 
genom vattendrivna linberedningsverk, karakteris
tiska för Hälsingland. Linhanteringen ägnades uti- 
listiska omsorger av staten och prästerskapet. År 
1729 inrättades Flors linnemanufaktur nära Söder
hamn med sikte på linhanteringens förkovran, vil
ket skedde genom utbildning av spinnerskor. I Gäv
le fanns flera damast- och segelduksväverier. Under 
1700-talet och det tidiga 1800-talet hade linhante
ringen i Hälsingland karaktär av proto-industri. 
Spånaden för väverierna skedde delvis genom 
linspinnerskor ute i bygderna och bondeförläggare 
förekom. Men den förlagsbaserade hemindustrin 
blev inte lika dominerande som i Västergötland. 
Bönderna avsatte främst lin och linvävnader genom 
marknadshandel i Mellansverige. Lin såldes också 
till spinnerier i södra Sverige.

I slutet av 1800-talet gick linhanteringen tillba
ka. Skogsindustrin kom, och försäljning av skog 
gav kontanter. Nu gjordes den största industriella 
satsningen inom lindistriktet, spinneriet i Sörforsa, 
grundat 1897 av det bondeägda Helsinglands 
linspinneriaktiebolag. Spinneriet gick upp 1907 i 
Holma-Helsingland AB, 1929 i Almedahlskoncer- 
nen som drev linspinningen här till 1968, en allians 
mellan västsvensk och hälsingsk linneindustri. På 
1840-talet hade bomullsindustri etablerats i Gävle, 
Strömsbro bomullsspinneri.

Bebyggelse. Linhanteringen satte spår i miljön 
genom linåkrar och rötningsplatser i odlingsland

skapet. Verksamheten bedrevs inom agrarsamhäl
lets miljö men skapade de kvarnliknande linbered- 
ningsverken i vattendragen. I Trolldalen i Växbo 
finns en grupp av vattendrivna verk. Att linhante
ringen var vinstgivande avspeglas också i hälsinge
böndernas rika byggnadskultur och folkkonst. In
dustrialiseringen avsatte ett industrisamhälle, Sör
forsa, som ansluter sig till tidens välorganiserade 
bruksorter med arkitektritade bostäder (Cyrillus 
Johansson).

16 Norrlandskustens skogsindustriområden 
Det norrländska sågverks- och massaindustridis
triktet utbreder sig längs Norrlandskusten, från 
Skutskär till Seskarö, och fördelar sig på mindre 
distrikt kring älvarnas mynningsområden.21*

Historisk utveckling. Den norrländska skogsin
dustrin tar ut råvaran i inlandet och förädlar den 
vid kusten. Verksamheten utbreder sig längs älvda
len, i äldre tid med skogsavverkning i inlandet, 
flottning av timret ner till den vattendrivna sågen 
vid forsen, och flottning av det sågade virket till 
lastageplatsen vid älvmynningen för utskeppning. 
När ångsågarna på 1860-talet kom till kunde man 
lägga sågverken vid hamnarna. Undantagsvis lades 
sågverk på småöar, t.ex. Norrbyskär. Avverkning, 
flottning, sågning och skeppning krävde en bety
dande organisation. Arbetskraften kom från den 
omgivande landsbygden, men också inflyttad från 
bl.a. Värmland, till de syd- och mellannorrländska 
distrikten. Skogs- och flottningsarbete var säsongs
arbete som kombinerades med småbruk eller lant
arbete. Det gällde länge också sågverksarbetet, 
främst i övre Norrland där skeppningssäsongen var 
kortare. Sågverksdistrikten utvecklades till indu
stribygder med många industriplatser. Där märks 
Sundsvallsdistriktet, Ådalen och Söderhamnsom- 
rådet.
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Skogsindustrin har sin bakgrund i en äldre såg
verksrörelse inom agrarsamhällets ram och i den 
bruksrörelse som i övre Norrland etablerades un
der 1600- och 1700-talen. Sågverks- och massain
dustri blev, liksom i Värmland, ofta ersättningsin
dustri för järn- och glasbruk. Under 1800-talets 
väldiga expansion växte skogsindustrin till en stor 
exportindustri med sin förhistoria i 1700-talets 
många finbladiga vattensågverk, anlagda av bruks
ägare och lokala köpmän. Större sågverk började 
anläggas vid 1800-talets mitt och de första ångså
garna 1860, ofta av grossistföretag från bl.a. Göte
borg. Från 1890-talet spreds stora massafabriker 
längs Norrlandskusten, oftare inriktade på massa 
än på förädling till papper. 1800-talets storföretag 
var Dickson & Co, under 1900-talet SCA och Mo 
& Domsjö. Under 1900-talet differentierades pro
duktionen genom tillverkning av träfiberplattor, 
trähus m.m.

Bebyggelse. Sågverksrörelsen blev samhällsbil
dande, med ett stort antal sågverkssamhällen från 
1700- och 1800-talen. De kunde organiseras som 
brukssamhällen men hade ofta en mer instabil prä
gel. Det var blott få av dem som blev tätorter, och 
då var förutsättningen ett stort sågverk med många 
anställda, eller att en massafabrik lades på platsen. 
Massafabriker har ofta ersatt sågverk. Detta kräv
de investeringar i en annan storleksordning. Massa
industrisamhällena fick en mer permanent och ord
nad karaktär. Många blev centra i 1950-talets stor
kommuner, blott en i de nutida kommunblocken, 
järnbruks- och massaindustriorten Robertsfors.

17 Skelleftefältets gruvområde 
Gruvdistriktet sammanfaller med Skelleftefältets 
fyndigheter av sulfidmalmer i norra Västerbotten 
och södra Norrbotten. Det utbreder sig i huvudsak 
kring Skellefteälven med biflöden.22!

Historisk utveckling. Brytningen inleddes 1926 i 
Boliden, med Skelleftehamn som utskeppnings- 
hamn. Ar 1930 anlades smältverket på Rönnskär. 
När nya gruvor öppnades byggdes interna trans
portsystem, främst en lång linbana och järnvägen 
Boliden-Skelleftehamn. Elenergi togs från en nytt 
kraftverk i Skellefteälven. Gruvindustrin blev delvis 
en ersättningsindustri när sågverksrörelsen i områ
det gick tillbaka vid sekelskiftet. Gruvarbetare re
kryterades också från de norrbottniska malmfälten 
och från Bergslagen.

En viktig förutsättning för Bolidenmalmens ex
ploatering var de nya elektriska malmletningsmeto- 
derna. Bolidenbolagets huvudintressenter var det 
första malmletningsföretaget och Skandinaviska 
Banken (Skandinaviska Kredit). Från 1938 började 
Boliden AB bryta andra fyndigheter, tidigast Laver 
(1938) och Kristinebergsgruvan (1940). De fyndig
heter som påträffades av Sveriges Geologiska Un
dersökning bröts också av Boliden för statens räk
ning, bl.a. Adak och Stekenjokk.

Bebyggelse. Den rationella exploateringen mot
svarades av ett lika rationellt samhällsbyggande i 
Bolidenbolagets regi genom egna arkitekter, främst 
John Åkerlund. Det gäller särskilt 1920-ta- 
let-1940-talets gruvsamhällen, som byggdes upp 
från grunden med bostäder och service för kortare 
eller längre brytning, med början i Boliden. Det nu 
rivna Laver anlades exempelvis med sikte på att 
bostäderna skulle kunna flyttas till ett annat gruv
samhälle.

Skelleftehamn var däremot en äldre hamnplats. 
Bolidens samhälle blev gruvdistriktets huvudort 
och hyste huvudkontoret, men konkurrerade aldrig 
med Skellefteå stad om rangen som bygdens admi
nistrativa och kommersiella centrum.
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18 De norrbottniska malmfälten 
De norrbottniska malmfälten ligger inom Norrbot
tens norra lappmarker (Lappland), med Kiruna och 
Gällivare som huvudorter.23!

Historisk utveckling. Järnmalmen i norr upp
täcktes redan på 1600-talet. Brytningen kom till 
stånd i slutet av 1800-talet, vilket tillskrivs nya tek
niker och transportmöjligheter. Genom de nya göt- 
stålsprocesserna kunde malmen, som har hög järn- 
halt men är fosforrik, tillgodogöras och därmed bli 
attraktiv på världsmarknaden. Den 1902 öppnade 
järnvägen Luleå-Narvik påbörjades i privat regi 
och färdigställdes av staten. Banan nådde Gällivare 
1888 och Kiruna 1899. Härmed erbjöds järnvägs
transporter ut till kusthamnarna. Elenergi togs från 
1910-talet från Porjus. Arbetskraft kunde inte re
kryteras från trakten, vars befolkning i huvudsak 
var renskötare. Blivande gruvarbetare kom därför 
tillresande från skilda håll.

Gruvbrytningen i Norrbotten koncentrerades till 
fyra gruvfält: Malmberget i Gällivare, Koskullskul- 
le, Kiruna och Tuolluvaara. Gruvorna i Gällivare 
och Kiruna började brytas åren kring 1890 och ex
ploaterades av AB Gällivare Malmfält respektive 
det 1890 bildade LKAB. År 1903 förvärvades aktie
majoriteten i de båda bolagen av Grängesbergsbola- 
get. LKAB inlöstes 1957 av staten. Nya gruvor har 
tagits upp under 1900-talet, bl.a. Svappavaara. Ex
port av malmen till europeiska stålverk har domi
nerat. Norrbottens Järnverk i Luleå anlades 1940 
för att åstadkomma förädling inom regionen.

Bebyggelse. Gruvverksamheten gav upphov till 
gruvsamhällen, av vilka flera har blivit moderna tät
orter. Gruvorterna betraktades på 1890-talet som 
Sveriges Klondyke och Kåkstaden i Malmberget gav 
syn för sägen. Kiruna byggdes upp i LKAB:s regi 
med anlitande av kända arkitekter. Av nyare gruv
samhällen har Svappavaara uppmärksammats för 
god samhälls- och bostadsplanering från 1960-talet

(arkitekt Ralph Erskine). Kiruna blev huvudort i 
malmfälten men också regionalt centrum i norra de
len av Norrbottens inland. Gällivare kyrk- och 
marknadsplats blev centralort i södra delen av 
malmfälten. Gällivare och Malmberget bildar i dag 
ett nästan sammanhängande tätortsområde.

Icke regionalt fördelad industri 
De koncentrationer som beskrivits här täcker inte 
industribranschernas hela spridning. Branscherna 
är mer eller mindre spridda över hela landet, med 
eller utan tydliga koncentrationer. Järnhantering 
finns i stora delar av Sverige, även om Bergslagen 
är centrum. Här har behandlats kalkindustrin på 
Öland-Gotland, men inte den i västgötabergen och 
i Närke. Betydande granitindustri finns, förutom i 
Bohuslän också på östkusten, främst i Blekinge. 
Glasbruk finns spridda över hela landet, utöver den 
småländska koncentrationen också i Värmland, 
Västergötland och Norrland.

Inom livsmedelsindustrin har skånsk sockerin
dustri och bohuslänsk fiskkonservindustri behand
lats, men det är uppenbart att annan produktion av 
fisk-, frukt- och bärkonserver skulle kunna näm
nas, liksom beredning av potatis, d.v.s. livsmedels
industri som anknyter till traktens jordbruk eller 
andra areella näringar. Den relativt betydande 
skoindustrin i Västerbotten kan exempelvis knytas 
till ett jordbruk med tyngdpunkt på boskapssköt
sel.

Tegelindustrin har uppstått ur tillverkning av 
byggnadsmaterial inom agrarsamhället, för husbe
hov eller avsalu. Den finns därmed över hela lan
det. Förutom de här beskrivna koncentrationerna i 
Skåne och Västmanland kan framhållas tegel- och 
kakelindustrin kring Uppsala.
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3 Platsens bebyggelse och arkitektur

I detta kapitel behandlas den konkreta industrimil
jön, platser med olika karaktär, deras uppsyn, be
byggelse och estetik.

Under 1960- och framför allt 70-talet var lokal
samhället det ord som oftast användes när man 
studerade den lokala nivån (i hierarkin centralt-re- 
gionalt-lokalt). Att studera det byggda i bemärkel
sen bebyggelse var att studera miljö. Under 1980- 
talet etablerades begreppet platsen bland arkitekter 
och inom konst- och arkitekturhistoria. Vi finner 
det också inom geografin. Platsbegreppet kom in i 
arkitekturdiskussionen i kritik mot modernismen, 
där följsamhet mot tiden satts högre än följsamhet 
mot platsen. Att bygga på platsens villkor blev ett 
annat uttryck för att ta hänsyn till miljön. Platsen 
är för både arkitekter och bebyggelsehistoriker ett 
mer konkret och användbart ord än miljö, när vi 
avser det lokala i bemärkelsen landskap och bebyg
gelse. När det här talas om platsen handlar det om 
hur enskilda byggnader och anläggningar existerar i 
ett lokalt sammanhang, arkitektoniskt och i förhål
lande till natur, kultur och samhälle.

Kulturmiljövården arbetar med kulturmiljöer, 
eller ”spår av människans anordningar för produk
tion och konsumtion som avlagrats över tid, be
traktade som helheter och sammanhang i landska
pet” (Kulturmiljöavdelningens vid RAÄ provisoris
ka definition). Härmed avses både de konkreta 
minnena och deras sammanhang. Begreppen plats 
och kulturmiljö avser alltså båda att se helheter, en
skildheter i vidare perspektiv. De har sin bakgrund i 
olika verksamheter med olika traditioner och 
språkbruk: arkitektur och stadsplanering respekti
ve kulturminnesvård och kulturarvets hävd. Man 
kan ta båda till utgångspunkt för att beskriva det 
arkitektoniska och historiska innehållet i ett gam
malt järnbruk, och för att förklara varför ett bo- 
stadshöghus i Österbybruk, ehuru ett i alla avseen
den osannolikt projekt, inte borde läggas invid val- 
lonsmedjan, även om den senare på intet sätt är 
rivningshotad. Man sträcker sig i båda fallen längre 
än till det enskilda huset/minnet, och kan i båda 
fallen tolka traditioner och historiens spår. Kultur
miljöbegreppet markerar ett synsätt på kulturarvet
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och platsbegreppet endast ett synsätt på det lokala. 
Så kan man formulera skillnaden.

I den första delen av kapitlet görs en ansats att 
överblicka det vida fältet av industrimiljöer. En dis
kussion av begrepp, indelningsgrunder och klassifi
kationsproblem utmynnar i ett skissartat försök att 
urskilja ”industrimiljötyper” som hjälpmedel för 
att bättre förstå olika slags industrimiljöer. Bak
grunden är egna erfarenheter av en klyfta mellan 
skildringar av vidare historiska sammanhang och 
de konkreta och högst varierande förhållanden kul
turmiljövårdaren arbetar med till vardags. Jag före
ställer mig att denna översikt kan vara till större 
nytta om den inte är allmänt och vagt hållen utan 
kan bidra med praktiskt användbara redskap för 
att karakterisera variationer och sammanhang i 
verkliga livet. Slutligen beskrivs platsens typologi 
med avseende på bruks- och industrisamhällen, el
ler det konkreta innehållet del för del: samhälls
plan, industri, bostäder m.m.

Mindre industrianläggningar 
och industrisamhällen
I det föregående kapitlet om industriregioner be
skrevs de i huvudsak branschmässigt definierade 
regionerna med avseende på bl.a. bebyggelse, ur
banisering och ortssystem. Av de kortfattade be
skrivningarna framgick att det finns både bebyg
gelsemässiga likheter och olikheter mellan:

□ branscher
□ regioner
□ produktionssätt, ägande och organisation
□ över tid, perioder och mellan bl.a. tätortsbil- 

dande krafter inom olika branscher.

Merparten av forskningen handlar om bruks- och 
industrisamhällena, livet sådant det levs där, inre 
differentiering, och hur det ser ut på dessa platser. 
Det finns inte någon översikt över hela fältet av 
vad vi kan kalla mindre industrianläggningar och 
industrisamhällen, från små industriella verk som 
sätter blygsamma spår i landskapet till stora indu
strisamhällen som syns och märks i högsta grad. 
Uttrycket mmdre industrianläggningar är klumpigt 
och används i brist på bättre ord. Det är klent be
ställt med litteratur där klassifikation, kategorier 
och begrepp diskuteras. Att klassificera dessa plat
ser efter det konkreta innehållet (efter hur det ser 
ut) i relation till vad som är likt och olikt mellan 
de nämnda variablerna stöter på stora svårigheter. 
Det skall understrykas att det följande resone
manget går ut på att försöka omspänna mångfal
den, på begreppsprövning och är av preliminär art.

I Svensk stad (1950-53) spelade funktionstypen 
en väsentlig roll. Funktionstänkandet hämtades 
från samtida arkitektur och samhällsplanering. 
”Det nya låg i att det nu tillämpades på historiskt 
material konsekvent och i stor skala.Under ru
briken ”Industrialismens nya samhällen” finns ex
empel på industrisamhällen, utvalda för att belysa 
industrialismens samhällsbildande verkan. Inled
ningsvis sägs att kontinuerligt framvuxna städer 
med en bakgrund som samlings- och distributions- 
platser för ett omland blott utgör en liten del av 
landets alla tätorter: ”Dessa ha i allmänhet kommit 
till pä ett annat sätt, nämligen som samhällskon- 
centrationer för en speciell ekonomisk funktion: 
för tillvaratagande eller halvförädling av råmaterial 
- gruvsamhället, järnbruket, sågverket, sockerbru
ket - för specialtillverkning av en viss konsum
tionsvara - möbel- eller textilsamhället - eller slutli
gen handels- och trafiksamhället med köpenskap 
och kommunikation som enda eller i varje fall klart 
dominerande funktion. Det finns slutligen samhäl
len som tillkommit för utförande av tjänster obero
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ende av det ekonomiska livet, såsom turismens 
samhällen och slutligen det rena bostadssamhället, 
villasamhällena runt storstäderna. Alla dessa ha det 
draget gemensamt att endast fylla en viss sektor av 
det urbana funktions fältet.” (Del III, s. 131.) De 
kallas därför industrialismens specialsamhällen, 
som kan vara produktions- och kommunikations- 
(resp. handels-) samhällen samt komplementsam
hällen. Exemplifieringen utgår från ”arten av sam
hällets dominerande funktion och den tidpunkt då 
det fått sin bestämmande gestalt” (del III, s. 132).

Beskrivning av exempel på idealtypiskt betonade 
funktionella samhällstyper och förändring redovi
sad som tidssnitt kan belysa frågor av typen: Vad 
skiljer och förenar ett gruvsamhälle från ett såg
verk eller ett tegelbruk? Vad skiljer och förenar äld
re gruvsamhällen från dem som grundats på 1900- 
talet? Men därmed belyses inte frågor som: Vad 
skiljer och förenar järnbrukens miljöer i Uppland, 
Värmland och Norrland? Vad skiljer och förenar 
den äldre linhanteringens platser och det sena 
1800-talets textilfabrikssamhällen? I Svensk stad 
hade inte frågor om regionala variationer någon

hög prioritet. Land och stad skildes åt och lands
bygdens bebyggelse ströks ur det ursprungliga pro
grammet.

Industrin har inte alltid verkat samhälls- eller 
tätortsbildande. Det gäller både förindustriella 
epoker och det sena 1800-talets och 1900-talets in
dustri. Om man skall diskutera förutsättningar för 
att beskriva ”industrimiljötyper” måste funktioner 
- den aktuella industribranschens betingelser - 
kombineras med bl.a. aspekter på mindre industri
anläggningar och industrisamhällen som beaktar 
de flytande gränserna mellan land och stad, agrart 
och urbant.

Här följer en ansats att i diagramform belysa 
hur olika industribranschers samhällsbildande ver
kan eller förankring i landsbygd, halvagrar miljö, 
städer och stadsliknande samhällen samvarierar 
med produktionssätt, organisation och ägande un
der två grovt indelade epoker: förindustriell tid och 
industrialismens tidsålder, med gränsen ungefär vid 
1840-talet, dock med stora regionala variationer. 
Samhällsbildningen uttrycks som ett continuum 
mellan land och stad, eller agrar miljö - halvagrar
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— urban miljö på den horisontala linjen. Den verti
kala linjen visar i figuren t.v. variationer i produk
tionssätt, ägande och organisationsformer under 
förindustriell tid, från former som ryms inom bon
desamhället till bruks- och godsbetonade domäner 
ägda av godsägare och köpmän (”patroner”). I fi
guren t.h. finns här i stället hantverk, saluslöjd, för- 
lagssystem i ena änden och fabriksindustri driven 
av industrialister i den andra.

Det är inte givet var man lämpligast placerar in 
alla de branscher och verksamheter inom skilda in
dustriregioner som tidigare berörts. Diagrammen 
belyser ändå hur merparten av de förindustriella 
verksamheterna finns inom såväl bondesamhällets 
agrara miljö som halvagrar bruksmiljö och urban 
miljö, under bönders respektive brukspatroners 
och jämförbara intressenters ledning. Den äldre te
geltillverkningen, kalk- och stenhanteringen och 
sågverksrörelsen finns både i bonde- och gods/ 
bruksmiljö och i halvagrar — urban miljö. Under in
dustrialismens epok finns merparten av produktio
nen inom agrar hantverksmiljö med olika organisa
tions- och ägarformer, eller med fabrikssystem i 
mer eller mindre urbana miljöer. Småindustrin och 
snickerierna är förankrade i såväl lantliga som mer 
urbana miljöer. Fabrikssystem i halvagrar eller ur
ban miljön dominerar numera.

Uppställningen på nästa sida är en omskrivning 
av de tidigare diagrammen och placerar in olika 
proto-industriella och industriella verksamheter ef
ter organisationsform, tid och förankring i agrar - 
halvagrar - urban miljö. Uppställningen är varken 
fullständig eller invändningsfri.

Hur uppstår då konkreta platser? De viktigaste 
miljöbildande faktorerna torde vara drift, investe
ring och arbetsorganisation. Om vi indelar fältet av 
platser i mindre industrianläggningar och industri
tätorter kan dessa faktorer beskrivas enligt upp
ställningen på sidan 47.

Stora fabriker som sysselsätter många männi

skor året runt gör att investeringarna måste vara 
långsiktiga och att de berörda människorna måste 
bo i närheten. Vid brist på arbetskraft, särskilt spe
cialiserad sådan, är bostäder och service ett kon
kurrensmedel. Industritätorten uppstår inom fa
brikssystemets ram i det industriella samhället. 
Även här är variationerna stora. Inom skogsindu
strin kan man exempelvis se hur sågverksindustrin 
alstrar en mängd små samhällsbildningar, men tät
orterna växer främst upp i de stora massafabriker
nas hägn. Skillnaderna är både kvantitativa och 
kvalitativa.

Tätortsklassificering, stations- och 
industrisamhällen
Under 1900-talet uppträder industritätorterna i 
den officiella statistiken och diskuteras inom ramen 
för ortsklassificering av olika slag. Stads- och tät- 
ortsbegrepp diskuterades livligt av geografer under 
första hälften av 1900-talet. Helge Nelson beskrev 
i en uppsats 1918 vad som var stadsbygd. Hit räk
nade han städer och orter som var stadslika i admi
nistrativ mening (köpingar och municipalsamhäl- 
len). Andra orter var stadslika genom en större 
sammanträngd befolkning, om ”invånarna till 
övervägande del idka annan näring än åkerbruk” 
eller om de hade en ”yttre stadslik karaktär”. Dessa 
kriterier var svåra att mäta men användes i statisti
ken till 1950. Därefter har man endast räknat med 
befolkning och täthet (husavstånd), varvid en tät
ort betraktades som en bebyggelseenhet med minst 
200 invånare och upp till 130-150 meter mellan 
husen.2'

Denna tätortsdiskussion har mindre intresse här. 
Det skall inte heller handla så mycket om den ad
ministrativa tätortsbildningen (municipalsamhäl- 
le-köping-stad). Visserligen dominerar stora indu
stritätorter bland de platser som under 1900-talet
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Agrar - halvagrar miljö Halvagrar - urban miljö

Den förindustriella tiden
Bergslag, byamän Bergsmansbyar

Gruvor
Sågar
Stenindustri
Kalkbränning
Tegelslagning
Linhantering
Trä- och metallhantverk

Gruvor

Bruksrörelse, Sågverk Järn- och glasbruk
aristokrati, köpmän Stenindustri Stenindustri

Kalkbränning Kalkbruk
Godstegelbruk Tegelbruk

Gruvor
Sågverk
Pappersbruk
Textiltillverkning
Massfiske

Industrialismen
Hantverk, saluslöjd, Glastillverkning Textil hemindustri
förlagssystem Kalkbränning Skoindustri

Textil hemindustri 
Småindustri
Skoindustri
Trä- och metallhantverk

Snickeri

Fabrikssystem Småindustri Järnverk
Snickeri Glasbruk

Kalkindustri
Stenindustri
Gruvor
Sågverk
Massa- och pappersindustri
Snickeri
Småindustri
Textilfabriker
Skoindustri
Tegelbruk
Sockerbruk
Konservindustri
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Mindre industrianläggningar Industri tätorter

Drift Liten skala
Säsongsbundenhet
Vatten och ånga som drivkraft

Större skala
Helårsdrift
Elektrisk kraft

Transporter Hästar, pråmar, segelfartyg Järnväg, ångfartyg, lastbilar

Investeringar Små anläggningskostnader Stora anläggningskostnader

Arbetskraft Liten arbetsstyrka, stort 
inslag av säsongsanställda

Stor arbetsstyrka, dominans 
av helårsanställd arbetskraft

fick rang av städer (under landsrätt, d.v.s. utan råd
hus). Men i den mån de mindre industritätorterna 
blev administrativa tätorter inträffade det i regel 
sent. Intresset koncentreras här i stället på hur in
dustrialismens nya samhällen har grupperats, på 
olika begrepp för industritätorter i förhållande till 
främst stationssamhällen.

Eli Heckscher visade i sin avhandling hur nya in
dustriorter uppstått längs järnvägarna, i områden 
som saknade de äldre industribygdernas vatten
kommunikationer (Till belysning af järnvägarnas 
betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, 
1907). Avsikten med stambanebyggena var ju också 
att stimulera näringslivets utveckling. Han ställde 
här frågor som förblivit grundläggande. I kapitlet 
om stationssamhällena och industrin på landsbyg
den tog Heckscher upp fyra grupper av stations
samhällen: 1) Stationssamhällen i egentlig mening. 
2) Historiska orter vilkas utveckling påskyndats av 
de nya kommunikationerna. 3) Nya industrisam
hällen vid järnväg. 4) Förstads- och villasamhällen.

Som industrisamhällen av vikt bland de ”egentli
ga” stationssamhällena (1) räknade han upp större 
orter som Katrineholm, Hässleholm, Eslöv, Mjölby, 
Nässjö och Hallsberg. Statistiken 1907 medgav 
inte en klassificering av de många stationssamhäl
len som administrativt var municipalsamhällen. I

dag kan vi som exempel nämna Svedala och Heby, 
och utanför Heckschers lista, Tibro och Arbrå.

Nya industriorter som uppstått vid järnvägarna 
(3) menade Heckscher var orter som ofta uppstått 
omkring en enda industrianläggning eller ett enda 
företag. I hans lista över stationssamhällen ingår de 
nya orterna (3) främst bland de orter som anges 
sakna självstyrelse (ej administrativa tätorter). Or
sakerna till att stadsstadgorna, bl.a. ordningsstad- 
gan, inte tillämpades här ”måste sökas i förtroen
det till att brukens och fabrikernas ägare ha vilja 
och förmåga att öfvervaka ordningens upprätthål
lande”. Bland de orter han förtecknar finns uppen
bart många äldre bruks- och industriorter, inte 
minst bruksorter i Bergslagen. ”Vill man åter un
dersöka hvilka af dessa orter som ha järnvägen att 
tacka för sin tillvaro blir uppgiften ännu svårare än 
vanligt” (s. 65). En senare tid har haft möjlighet att 
undersöka den frågan genom att mäta tillväxten i 
befolkningen, eller att gå närmare in på de enskilda 
fallen. Det har egentligen inte gjorts.

Det väsentliga är att Heckscher pekar ut vad vi 
kan kalla stations- och industrisamhällen, där in
dustri har vuxit upp invid järnvägsstationer, med 
eller utan ett äldre förflutet, men inte att förblanda 
med etablerade äldre bruksorter där järnvägen 
kunde bidra till en expansion och centralortsut-
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veckling. Svedala är ett stations- och industrisam
hälle, men Surahammar är en industritätort med 
bakgrund i äldre bruksrörelse, därtill i sen tid med 
järnväg.

Ortsklassificering efter yrkesgrupp 
Under 1900-talet har en omfattande diskussion 
förts om tätorternas definition, avgränsning och 
typindelning. Här kan vi stanna vid geograferna 
William William-Olssons och Gerd Enequists orts
klassificering efter yrkesgrupper och redogöra för 
deras begrepp och vad de står för.3* Båda utgick 
från den officiella statistikens huvudgrupper av yr
ken: 1) Jordbruk, skogsbruk och fiske. 2) Industri 
och hantverk. 3) Samfärdsel. 4) Handel. 5) Allmän 
(offentlig) tjänst och fria yrken. 6) Husligt arbete. 
7) Ospecificerad verksamhet.

William-Olsson räknade med följande närings- 
typer:

D Industriorter (minst 50% av de yrkesverksam
ma arbetade inom industri och hantverk).

D Ensidiga industriorter (minst 50% av indu
striortens industri tillhörde en enda industri
grupp). De ensidiga industriorterna indelades 
efter bransch: gruv- och metallindustriorter, 
träindustriorter, skogsindustriorter (alla in
dustrier med skogen som råvara), textilindu
striorter, övriga ensidiga industriorter (typer 
som av karttekniska skäl inte kunde redovisas 
separat, t. ex. stenhuggerisamhällen, glasindu
striorter, kol- och lervaruindustriorter, cement
industriorter, läderindustriorter, livsmedelsin
dustriorter, kemiska industriorter).

D Mångsidiga industriorter (ingen ensam grupp 
dominerade industrin).

D Mångsidiga orter (mindre än 50% av de yr
kesverksamma arbetade inom industri och

hantverk). Om ingen enskild yrkesgrupp om
fattade 25% av yrkesutövarna kunde de också 
kallas handelsorter.

D Kommunikationsorter (mer än 25% arbetade 
inom samfärdsel).

D Tjänstemannaorter (mer än 25% arbetade 
inom allmän (offentlig) tjänst och fria yrken). 

D Jordbruksorter (mer än 25% arbetade inom 
jordbruk med skogsbruk och fiske - fiskeorter 
där fisket dominerade).

Gerd Enequist använde delvis andra gränsvärden 
och andra beteckningar och begränsade sig till tät
orterna med över 500 invånare. Hon slog samman 
grupperna handel, samfärdsel och offentliga tjäns
ter och kallade dem servicenäringar. Därmed blev 
det följande näringstyper:

D Jordbruks-, skogs- och fiskeorter (minst 50% 
av de yrkesverksamma arbetade inom jord
bruk, skogsbruk och fiske).

D Biandorter (betydande inslag av jordbrukare). 
D Serviceorter (minst 60% arbetade inom han

del, samfärdsel och offentliga tjänster).
D Köpstadsorter (mindre än 20% jordbrukare 

och de övriga ungefär jämnt fördelade på in
dustri och servicenäringar).

D Industriorter (60-75% arbetade inom indu
stri).

D Utpräglade industriorter (60-75% arbetade 
inom industri).

Vi kan stämma av William-Olssons och Enequists 
bestämningar av några orter mot Heckschers lista 
över stationssamhällen på landsbygden (se nästa 
sida). [Stationssamhälle] betecknar en ort utan 
självstyrelse.

Katrineholm, Nässjö och Hallsberg nämnde 
Heckscher som industrisamhällen av vikt bland de 
egentliga stationssamhällena. William-Olsson och
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Ort Heckscher 1907 William-Olsson 1940 Enequist 1950

Katrineholm Stationssamhälle Metallindustriort Industriort
Nässjö Stationssamhälle Mångsidig ort Köpstadsort
Hallsberg Stationssamhälle Kommunikationsort Serviceort
Borlänge Stationssamhälle Mångsidig ort Serviceort
Sandviken [Stationssamhälle] Metallindustriort Utpräglad industriort
Svedala Stationssamhälle Metallindustriort Industriort
Surahammar [Stationssamhälle] Metallindustriort Industriort
Tibro — Träindustriort Industriort
Arbrå — Metallindustriort Utpräglad industriort
Rydal (ej vid järnväg) Textilindustriort Utpräglad industriort
Husum (ej vid järnväg) Träindustriort Utpräglad industriort
Heby Stationssamhälle Mångsidig industriort Utpräglad industriort
Gnosjö - Mångsidig industriort Utpräglad industriort

Enequist betonar Hallsbergs karaktär av stations
samhälle. Borlänge och Sandviken kan få exempli
fiera hur en 1800-talsindustri med tiden kan få 
växande centralitet eller förbli dominerad av indu
strin. Borlänge betecknas 1940 och 1950 som en 
mångsidig ort respektive serviceort, medan Sandvi
ken förblir en ensidig ort (metallindustriort) re
spektive utpräglad industriort. Svedala, Tibro, 
Heby och Arbrå nämnde jag som exempel på några 
mindre orter som blev industriorter i kraft av järn
vägen. Härtill har lagts några fritt valda orter. Vi 
ser att Surahammar klassificeras lika som Svedala 
och Tibro (ensidig industriort och industriort), Ry- 
dal och Husum lika som Arbrå (ensidig industriort 
och utpräglad industriort), Gnosjö lika som Heby 
(mångsidig industriort och utpräglad industriort).

Även så medvetet och logiskt utformade klassifi
kationssystem som William-Olssons och Enequists 
skapar tveksamheter i tillämpningen. De historiska 
skillnaderna framträder inte mellan stations- och 
industriorterna Svedala och Tibro respektive bruks
orten Surahammar, mellan stations- och industrior
ten Arbrå och de bruksbetonade fabrikssamhällena

Rydal och Husum, mellan småindustriorten Gno
sjö och tegelmetropolen Heby, mellan Heby med 
många tegelbruk och Tibro med många möbelfa
briker.

Enföretagsorter, patriarkaliska och 
industrialistiska industrisamhällen, 
mönstersamhällen
År 1955 gjordes en kartläggning av landets ensidiga 
tätorter enligt 1950 års folkräkning. Som ensidiga 
tätorter räknades då orter med över 500 invånare, 
där minst 45% av de yrkesverksamma arbetade i 
samma företag. Av landets upp mot 1000 tätorter 
1950 var 155 enföretagsorter, varav 14 gruvorter, 
50 järnverks- eller metallindustriorter, 56 skogsin
dustriorter, 14 textilorter och 21 övriga. Exempel
vis fanns i Värmland 17 enföretagsorter, varav 7 
existerade i kraft av Uddeholms AB.4)

De gamla bruken och en betydande del av 1800- 
talets industriorter har varit enföretagsorter. Indu
striföretag agerar samhällsbyggare in på 1960-talet.
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Det finns en betydande litteratur om bruks- och 
industriorternas patriarkaliska styre och sociala liv. 
Grindarna som avslutar bruksgatan i Lövstabruk 
och staketet mellan Gamla bruket och Ytter Sand
viken brukar tolkas i sådana termer. Bruksorterna 
har varit miljöer där alla människor varit kända 
till namn, adress, utseende, göranden och låtanden. 
Långt in på 1900-talet har den sociala miljön präg
lats av stark och synlig indelning i sociala skikt, yr
ken, föreningar och släkter. Detta blir särskilt tyd
ligt i boendet. Så länge företagen byggde egna bo
städer ifrågasatte varken byggherrar eller konsulter 
ett socialt differentierat boende med chefsbostad, 
tjänstemannabostäder och arbetarbostäder som de 
viktigaste grupperna.51 Detta mönster bröts eller 
blev allt mindre synligt när det lånefinansierade all
männa och privata byggandet av flerfamiljshus och 
enfamiljsvillor slog igenom på 1940-talet.

Svensk stad har förblivit den mest systematiska 
ansatsen att överblicka bruks- och industriorternas 
bebyggelsehistoria. Orterna beskrivs genom hori
sontala snitt. Synen på forandringsprocesser kan 
belysas med kapitlet om Domnarvet (Borlänge) i 
Svensk stad. Här skildras hur brukssamhället som 
samhällsmodell lever vidare under industrialismen 
men förlorar sitt funktionella innehåll. Bolagsbild- 
ning innebär ett mer opersonligt ägande, den halv
agrara hushållningen upphör. Den nya tidens tjäns
ter och gemenskapsaktiviteter utvecklas i komple
mentsamhället, utanför bruket. Brukssamhällets 
decentralisering sätter in: ”Industrisamhället kom
mer att bestå av två delar, en som bevarar många 
av den gamla bruks kulturens kännetecken, men 
föga av dess liv, en som söker den yttre formen för 
ett nytt liv, men ännu icke lyckas integrera den till 
en miljöhelhet.” (Del III, s. 175). Detta perspektiv 
drar åt det materialistiska, men det är i lika hög 
grad en översättning av de modernistiska arkitek
ternas föreställningar om en samtidsestetik, idéer 
som Gregor Paulsson varit bland de första att på

ett stringent sätt formulera i Sverige.6) I industria
lismens och det kapitalistiska produktionssättets 
industrisamhälle sätts fabriken i fokus. Det talas 
om industrialistiska sågverkssamhällen, närmast 
Skönvik vid Sundsvall. Bostäderna är stora kaser
ner och den av Isac Gustaf Clason ritade disponent
villan (Merlo) ligger på behörigt avstånd. Samtidigt 
framhålls hur mera traditionella former kunde 
upprätthållas av patriarkaliska patroner med krist
ligt socialt-utopiska intressen. Familjerna Gibson 
och Dickson har skapat patriarkaliska samhällen 
vid Jonsered och Svartvik, vilket tillskrivs deras 
engelska bakgrund och inflytande från Robert 
Owen (Del III, s. 212-215). Den engelska oriente
ringen var självskriven. Textilindustrins teknologi 
hämtades i hög grad från England som också var 
en viktig marknad för trävaror. Men det stöter på 
svårigheter att beskriva en specifikt ”industrialis- 
tisk” form.

Lasse Brunnström och Mats Ahnlund har disku
terat olika typer av bolagssamhällen (Från Dawson 
till Pullman, BHT Nr 13 1987). Begreppet motsva
rar det amerikanska company towns, ett uttryck 
som myntades i slutet av 1800-talet för industrior
ter grundade av industribolag, huvudsakligen un
der 1800-talet. Det motsvarar alltså enföretagsor- 
ter, men i första hand under den äldre industrialis
mens epok. Brunnström & Ahnlund beskriver oli
ka samhällstyper utifrån graden av planering (mil
jögestaltning och social organisation) och perma
nens. Bolagssamhällets poler är provisoriska läger 
och mönstersamhällen anlagda för verksamhet på 
lång sikt. De motsvaras utanför bolagsdomänen av 
kåkstäder och komplementsamhällen. Läger (be
greppet lånat från de romerska legionernas läger) 
är enkelt organiserade, ofta tillkomna för snabb rå- 
varuexploatering. De kan föregå mera stadigvaran
de samhällsbyggen. Välplanerade sådana, som syf
tar till att åstadkomma bästa möjliga produktions- 
förutsättningar, kan få karaktär av mönstersamhäl-
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len. Kåkstäder är oreglerad bebyggelse på mark 
som upplåtits på bolagsmarken eller på angränsan
de mark. Kåkstaden i Malmberget är ett känt 
svenskt exempel, som vid 1800-talets slut svarade 
mot svenskars föreställningar om Klondyke. Kom
plementsamhället är alltså det servicesamhälle som 
under 1800-talet ofta växte upp invid industrier 
och kan ha sin grund i en hastigt uppvuxen kåk
stad.

Uppställningen gäller i första hand 1800-talets 
större bruks- och industriorter. Terminologin är 
mindre tillämpbar på äldre bruksorter och inte alls 
på andra industriplatser än enföretagsorter.

Ordet mönstersamhälle används relativt ofta 
om välplanerade samhällen med god arkitektur 
och omsorg om detaljer. Men det är inte givet vad 
vi skall tolka som mönstergillt. Det modernistiska 
1900-talet har prioriterat det idealtypiska och ren
odlade, det vi finner i det klassiska brukssamhäl
let och dess arvtagare. Mot det står det samman
satta, otydliga och svårtolkade, svårare att accep
tera som eventuella mönster. Bedömningen av 
Skönvik i Svensk stad ger en fingervisning om det.

PLANERING
(planning)

ii
läger mönstersamhällen
(camps) (model company towns)

PERMANENS
(permanence)

kåkstäder 
(shanty towns)

komplementsamhällen 
(service &c supply towns)

Samvariation mellan planering och permanens i bolagssamhällen, 
främst kring sekelskiftet 1900. Ur Ahnlund &C Brunnström: Från
Dawson till Pullman. BBT Nr 13 1987.

Ordet mönstersamhälle reserveras lämpligen för 
orter som vi vet att samtiden fann mönsterbildan
de och tog intryck av, exempelvis 1800- och 
1900-talens Sandviken. (Se bild s. 56.)

Ibland möter ordet idealsamhälle. Det syftar 
snarast på idealstäder av utopiskt slag. Dit kan vi 
räkna Robert Owens New Lanark (då avses hans 
ansatser inom pedagogik och kooperation i New 
Lanark, inte hans senare experiment i USA). På 
svensk botten har hittills inga utopiskt betonade 
lösningar av brukssamhällets planeringsfrågor kun
nat beläggas. Vi bör i så fall känna till industri- 
grundarens eventuella utopiska ambitioner, hans 
egna utsagor i den riktningen.

”Industrimiljötyper”: ett skissförslag 
Kan man då beskriva ”industrimiljötyper” som är 
tillämpbara på den konkreta platsens innehåll och 
uppsyn, utan att hamna i deterministiska fällor? 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja skissera sju hu
vudgrupper utifrån variablerna agrart-urbant, 
drift-investering-arbetsorganisation och platsens 
bebyggelse. Gränserna mellan dem är flytande och 
kan revideras genom att mer systematiskt avstäm
mas mot faktiskt material. För att göra uppställ
ningen tydligare omfattar den också ”industristä
der”, även om de beskrivs högst summariskt. Där
med beaktas också kriteriet administrativ tätorts- 
bildning:

1. Mindre industrianläggningar i agrar miljö
2. Enstaka större verk och anläggningar
3. Mindre bruks- och industriorter
4. Äldre industristäder
5. Industritätorter
6. Äldre städer som fått industri
7. Stations- och industrisamhällen.
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Skönvik vid Sundsvall - det idealtypiska, oregerliga sågverkssamhället. Både Söderfors och Skönvik har utpekats som riksintressanta 
kulturmiljöer. Foto från sekelskiftet, Sundsvalls museum.

Mindre industrianläggningar i agrar miljö. Verk
samheten är småskalig och hantverksmässig, med 
stark säsongsprägel. Den har karaktär av proto-in- 
dustri. Produktionen kan avse både halvfabrikat 
och hög förädlingsgrad, med råvaror som är lokala 
eller importerade. Verksamheten bedrivs i huvud
sak i kombination med jordbruk. Investeringarna i 
bostäder och serviceanläggningar är jämförelsevis 
obetydliga. De anställda är få, huvudsakligen 
drängar, torpare m.fl. som sällan bor i företagsbo- 
städer.

Platsens bebyggelse har en agrar prägel. Här 
finns bergsmännens byar och mindre gruvor och 
hyttor, linskäktar, kalkugnar, små stenbrott (t.ex. 
Lugnås kvarnstensbrott), kvarn- och sågplatser, 
(t.ex. Vånsjö kvarn - inte små skvaltkvarnar under 
byar), tråddragerier, godstegelbruk och många in
dustriellt bedrivna tegelbruk utanför tätorterna

(t.ex. Almvik). Hit hör också hemindustrin med 
förläggargårdar och familjevis bedriven bomulls
vävning m.m. som inte avtecknar sig i den yttre 
miljön. Här kan vi också räkna in den nyare små
ländska småindustrin när den finns i bymiljö. Plat
sen har en agrar prägel och de industriella verk
samheterna har inte verkat tätortsbildande, även 
om de ofta, men inte alltid, givit upphov till bygg
nader och anläggningar som man annars inte fin
ner på den agrara landsbygden.

Enstaka större verk och anläggningar. Verksamhe
ten är tekniskt avancerad och tjänar storindustrin. 
Den är inte samhällsbildande men är väl synlig i 
landskapet genom mäktiga byggnader, imponeran
de konstruktioner eller stora landskapsingrepp. Hit 
kan räknas kraftverk med någon enstaka maski
nistbostad som byggd omgivning, stora ångkvarnar
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och silos, kanaler som Strömsholms kanal och Eng
elska kanalen i Norrbotten, större flottningsan- 
läggningar.

Mindre bruks- och industriorter. Verksamheten är 
jämförelsevis småskalig och har hantverkets prägel. 
Även här kan produktionen avse både halvfabrikat 
och hög förädlingsgrad, med råvaror som är lokala 
eller importerade. Driften är jämförelsevis jämn, 
men säsongsbundenheten är påfallande vid de 
vattendrivna verken. Antalet helårsanställda är så
pass stort att det behövs familjebostäder av viss 
omfattning.

Hushållningen präglas av den klassiska halv
agrara brukshushållningen, där livsmedelsförsörj
ningen kräver att företaget driver eget jordbruk i 
kombination med livsmedelsinköp, och där livs
medlen tillhandahålles i någon form av brukshan- 
del. Härtill kommer de anställdas odlingslotter 
och kreaturshållning. Vid bruken finns landbor och 
torpare som också utgör en buffertarbetskraft. Det 
är den klassiska bruksrörelsens platser, men också 
1800-talets mindre industrisamhällen med deras 
starka inslag av brukshushållning.

Järnbruken står i förgrunden. Här finns också 
förindustriella gruvor, glasbruk, kalkbruk, socker
bruk, mindre pappersbruk och större stenbrott. Hit 
kan vi också räkna många små sågverk och textil
fabrikssamhällen av brukskaraktär som stannade i 
växten under 1900-talet, industriella verksamheter 
som verkade samhällsbildande men inte skapade in
dustritätorter av någon betydenhet. Kraftverkssam- 
hällen som Porjus har också sin plats här, även mer 
kortlivade anläggarsamhällen. Platsen ser ut som ett 
bruk med dess karakteristiska byggnader, anlägg
ningar och rumsliga organisation, må det så vara 
ett förindustriellt bruk eller en 1800-talsindustri.

Äldre industristäder. Här åsyftas en liten grupp stä
der som grundades som industristäder eller domi

nerades av industri redan före stadsbildningen, stä
der som Eskilstuna och Falun. Det är framför allt 
tidig administrativ tätortsbildning som skiljer dem 
från mindre bruks- och industriorter.

Industritätorter. Verksamheten präglas av stor ska
la, hög förädlingsgrad och avancerade tekniska 
processer. Investeringarna i de industriella verken 
är stora, arbetsstyrkan är stor och helårsanställd. 
De anställda bor fram till första världskriget i stor 
utsträckning i företagsbostäder. Här uppstår under 
det sena 1800-talet komplementsamhällen, där pri
vata affärer, en allmän bostadsmarknad, förenings
lokaler och nöjesetablissemang etableras.

Här finns järnverken, de stora sågverken och 
massafabrikerna, många textilfabriker och cement
fabriker, de norrländska gruvsamhällena. Industri
tätorterna kan ha ett förflutet som halvagrara mind
re industrianläggningar eller mindre bruks- och in
dustriorter sådana de beskrivits här. Det gäller för 
Sjuhäradsbygdens textilindustri, de norrländska 
och mellansvenska massaindustriorterna och för de 
stora järnbruksorterna i Bergslagen. Här finns både 
det som kallats patriarkaliska och industrialistiska 
industriorter, de kända exemplen Skönvik, Svartvik 
och Jonsered. Industritätorterna kan efter William- 
Olsson vara både ensidiga och mångsidiga industri
orter och efter Enequist industriorter eller utprägla
de industriorter. Enföretagsorter dominerar antag
ligen.

Platsen präglas av uppdelningen i en bruksbeto- 
nad industridel och ett komplementsamhälle. Bo- 
fors-Karlskog och Domnarvet-Borlänge är några 
exempel. Bolidenbolagets samhällen från 1920- till 
1940-talen är den sista stora satsningen på ny- 
grundning av en rad bruksbetonade gruvorter, fast 
några var avsedda för kortvarig men effektiv drift. 
Här planerades service medvetet in i bruksorten, 
för att undvika förstadsbebyggelse av komplement
samhällets typ.
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Om orter av det här slaget alls blir administrati
va tätorter gäller regleringen först komplement
samhället, långt senare industriområdet och dess 
bostäder. Många orter blev kommuncentra i 1952 
års eller dagens kommuner. Här finns de industri
orter som blev städer under 1900-talet: Karlskoga, 
Kiruna, Sandviken, Borlänge, Hagfors, för att bara 
nämna några. De är industristäder med andra his
toriska förutsättningar än äldre industristäder.

Äldre städer som fått industri. Några av våra mest 
betydande industristäder har en förhistoria som 
inte är av industriell art. Platsens bebyggelse har 
köpstadens karaktär. Industrin sätter sin prägel på 
sysselsättningen men anläggningarna dominerar 
inte miljön. I Norrköping bildar de ett stort äldre 
industriområde. I Borås ligger de utspridda över 
staden, i Västerås samlade i centrum. Städer där in
dustrin spelar en marginell roll i yrkessammansätt- 
ning och industriområdena inte är så omfattande, 
t.ex. Umeå, räknas inte hit.

Stations- och industrisamhällen. En del industri
tätorter har vuxit upp vid järnväg, d.v.s. industrin 
har lokaliserats till en befintlig järnvägsstation, så
som Svedala, där den mekaniska verkstaden lades 
på en tomt inom antagen regleringsplan för sta
tionssamhället. Det väsentliga är att järnvägen en
dera finns före industrins etablering eller kommer 
så tidigt att den sätter spår i bebyggelsen, att orten 
inte får utpräglad brukskaraktär. Industrin kan ha 
äldre anor, som tegelindustrin i Heby, med ett för
flutet inom kvarn- och sågrörelse samt hantverks
mässig tegelslagning, eller Gnosjö, där småindu
strin var gammal och inte specifikt knuten till den 
expanderande centralorten vid stationen. De små
ländska snickeriindustriorterna kan ofta räknas 
hit, liksom Tibro med sina utspridda möbelindu
strier. Dessa industritätorter kan ha en förhistoria 
som mindre bruks- och industriort, men det före

faller inte att vara normalfallet. De kan efter Wil- 
liam-Olsson kallas både ensidiga och mångsidiga 
industriorter och efter Enequist industriorter och 
utpräglade industriorter.

Platsens bebyggelse domineras av järnvägen lika 
mycket som av industrin. Industrin kan ligga något 
så när koncentrerad eller utspridd. Enföretagsorter 
är inte det mest typiska. Många stations- och indu
strisamhällen blir tidigt administrativa tätorter och 
den tidiga regleringen tycks ofta innefatta indu
striområdena (stationssamhällena är de landsbygds
samhällen som tidigast reglerats, ett led i 1800- 
talets järnvägspolitik). Härigenom är de mindre 
tydliga och gripbara än de industritätorter som är 
uppdelade i industridel och komplementsamhälle.

Platsens typologi: bruks- och 
industriorter
Det man kan se på platsen är bebyggelsens utbred
ning, täthet, skala, gruppering och rumsliga organi
sation i förhållande till topografin, enskilda bygg
nader och ensembler av byggnader, gator och vä
gar, odlingsmark och trädgårdar samt andra land
skapselement. Man kan göra det hela gripbart ge
nom att bryta ner det i delar på formalistiska-este
tiska eller funktionella grunder och på den vägen 
beskriva stads- eller landskapsbilden respektive 
funktionsinnehållet i ett historiskt perspektiv. I 
praktiken kombineras vanligen dessa perspektiv.

Följande typologiska indelning tar upp de funk
tionella kategorier som ständigt återkommer i be
skrivningar av bruks- och industriorter, deras inne
håll och uppsyn. Det är en svaghet att framställ
ningen avgränsas till bruks- och industriorter och 
inte tar upp de tidigare berörda grupperna mindre 
industrianläggningar i agrar miljö, enstaka större
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verk samt stations- och industrisamhällen. Perspek
tivet vidgas dock något i slutkapitlet om kunskaps
läget.

Beskrivningen av den historiska utvecklingen för 
varje kategori utgår från följande epokindelning, 
som antas spegla de viktigaste brytpunkterna i 
bruksorternas bebyggelsehistoria.

1. Det äldre brukssamhället
2. Industrialismens genombrott I
3. Industrialismens genombrott II
4. Mellankrigstiden
5. Från bruksort till normal tätort
6. Den nutida industriorten

-1840
1840-1870
1870-1910
1910-1940
1940-1975
1975-

Naturligtvis kan man sätta andra gränser och an
vända andra ord. Exempelvis skriver Barbro Bur- 
sell om sekelskiftet som en brytningstid i brukssam
hällen som Ramnäs: ”Då fick den gamla brukspa-

tronstiden vika för bolagstiden ocb fackföreningsti- 
den,”7) Ett liknande språkbruk finns i LO-mannen 
Johan-Olov Johanssons folklivsberättelser från 
Bergslagen. I Norrlands inland talar man om 
skogsavverkningstiden, det sena 1800-talet. Att 
hitta ett riksspråk för detta är svårt.

Samhällsplaner
Brukens- och 1800-talsindustriernas samhällspla
ner belyses översiktligt i arbeten som Arbetaren i 
helg och socken, Svensk stad, i Sellings och Be
skows avhandlingar om herrgårdar och i Nord
ströms arbeten med tyngdpunkt på Småland. En 
rad lokalstudier belyser enskilda platser i jämföran
de perspektiv.

”Låt oss slå fast, att de allra flesta brukssamhäl-

Lövstabruk i Uppland omkring 1700, osignerad målning. Barockens stora anslag tycks tala sitt tydliga maktspråk, men vi vet föga om 
byggherrens intentioner. Foto Upplandsmuseet.
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len i 1600- och 1700-talens Sverige voro små orter 
med ofta inte ens 100 invånare, utan magnifika 
bruksgator, eller kanske med endast en liten svag 
ansats därtill i den för övrigt ganska spridda bebyg
gelsen.”^ Många bruk liknade snarare vanliga 
byar, om än med ett annat byggnadsbestånd, mest 
påfallande om bruket etablerats i en by såsom Ro- 
bertsfors.9) Det stora järnbruket och bergsmansbyn 
representerade, grovt sett, två olika organisations- 
och bebyggelseformer.

Varifrån kommer bruksgatan, d.v.s. den rumsli
ga fördelningen på herrgård, ladugård, bruksbostä
der utmed en gata och verksbyggnader vid ån? 
Upplandsbrukens genomarbetade kompositioner 
tillhör främst 1700-talet och förknippas med bl.a. 
arkitekten Jean Eric Rehn. Bruksreglering i det 
sena 1700-talets Gästrikland och Småland har re
dovisats. Privilegierna begränsade möjligheterna 
att investera i produktionsökning, medan överskot
tet däremot kunde läggas på nya bruksetableringar 
eller på att förbättra befintliga anläggningar.10) Hur 
skall man härleda Lövstas symmetriska 1600-tals- 
anläggning? Gehard Eimer ansåg att bruksgatan 
inte kunde hänföras till stadsplanering: ”Gewiss 
darf eine ’bruksgata’ noch nicht mit Stadtplanung 
gleichgestellt werden, sie liefert eher die Keimzellen 
für solche Planungen wie Eskilstuna - Carl Gustafs 
stad.” Olof Hirn har framfört tanken att det är 
idealstadsplaner av vitruvianskt slag som ligger 
bakom Lövsta.11* Det finns andra paralleller att dra 
med 1600-talet, av vilka flera beskrivs hos Eimer, 
såsom militäranläggningarna Nyboder i Köpen
hamn och Långa raden på Skeppsholmen i Stock
holm, den filantropiska 1500-talsanläggningen Fug- 
gerei i Augsburg, Tyskland. Exemplen visar att 
Upplandsbrukens planläggning inte är klargjord, 
utan kräver långt mer av arkivforskning.

Bruksgatan blev likväl en vanlig lösning, som i 
sin enkelhet gav viss stadga, täthet och ett drag 
av storslagenhet åt mindre bebyggelseagglomera-

Nya bruket i Sandviken, Gästrikland, perspektiv. Smålägenheter, 
bostadskomplement i uthus, enhetlig färgsättning. En av höjd
punkterna i 1800-talet, i dag väsentligen borta. Ur Björk, Kall- 
stenius &c Reppen: Så byggdes husen 1880-1980, 1983.

tioner. Åkerby i Uppland är ett exempel. Oregel
bunden gruppering kring en landsväg gav inte sam
ma effekt. Bruksgatan återkommer också vid 
många 1800-talsindustrier av brukskaraktär, ofta i 
något uppförstorad skala, t.ex. i Sandviken och 
Hagfors.

1800-talets nya industrisamhällen är lättare att 
undersöka ner till grundningen än de äldre. Åt
minstone finns fler undersökningar som dokumen
terar samhällsgrundningen i arkivmaterial. Även de 
mest välplanerade samhällsbildningar har ett mer 
eller mindre provisoriskt första skede av lägerka
raktär. Det är detta skede i Jonsereds historia som 
beskrivs i Svensk stad. Detsamma gäller än mer Ki
runa, där en kåkstad av enklaste slag fick vika för 
ett välorganiserat bolagssamhälle med ett nästan 
lika välorganiserat komplementsamhälle intill. Ett 
bruksbetonat sågverkssamhälle som Norrbyskär 
byggdes däremot upp från intet på några år. Läget 
på en grupp trånga skär var vid sekelskiftet prak
tiskt ur transportsynpunkt, men marken blev snart
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fullbyggd och samhället föga utvecklingsbart ur en 
senare tids perspektiv.12*

Vid de äldre bruken kunde det finnas bebyggelse 
i närheten med drag av komplementsamhälle. Men 
sådan bebyggelse hör framför allt till det sena 
1800-talet och 1900-talets början. Borlänge är ett 
känt exempel. Platsen vid stationen blev komple
mentsamhälle till industrierna vid Domnarvet och 
Kvarnsveden.13* Om orten alls blev administrativ 
tätort gällde regleringen tidigast komplementsam
hället, medan industrimarken vanligen sent införli
vades, ofta av skatteskal (skatten blev lägre i en 
landskommun än i municipalsamhället-köping- 
en-staden med dess högre tätortskostnader). Först 
med 1931 års byggnadsstadga kunde bebyggelsen 
regleras med specialområden med särskilda be
stämmelser, bl.a. industriområden.14*

Från 1920-talet växer industrisamhällena utan
för den gamla kärnan, d.v.s. om de överlevt bruks- 
eller sågverksdöden och motsvarande kriser. Ex
pansionen sker i bostadsegnahemmens tecken, inte 
sällan uppmuntrade av industriföretagen, som här
med kunde hålla kostnader för bostadsbyggande 
och underhåll nere.

Få industriorter har nygrundats efter 1920. Det 
främsta undantaget är Bolidens gruvsamhällen. 
Stora utbyggnader har skett genom bl.a. Gränges- 
bergsbolaget (Oxelösund). Det rör sig främst om 
trädgårdsstadsbebyggelse med småhus, enligt pla- 
neringsprinciper som främst formulerades av John 
Åkerlund och Osvald Almqvist.15* Almqvists bo
stadsområden för Domnarvet på 1910-talet blev 
mönsterbildande och det förnämsta exemplet på 
hur brukssamhället från omkring år 1800 blev ett 
nationalromantiskt ideal, i första hand vid nybygg
nad i bruksorter. Så länge företagen byggde bostä
der sattes den klassiska bruksgatan högt. Grann- 
skapsplaneringen introducerades på 1940-talet av 
Jöran Curman, som gjorde industrins bostadsut- 
redning 1944, och ännu på 1960-talet sökte åter-

' i.IkilL

Bergslagsbyn i Borlänge. Plan och hustyper av Osvald Almqvist, 
1915-20. Egnahemsidealet i dess mest sparsmakade form. Ur 
Björn Linn: Osvald Almqvist, 1967.

skapa något av de gamla brukens kvaliteter i Orre
fors.16* Ombyggnaden av Gästrike-Hammarby (ar
kitekten Ralph Erskine) är kanske det förnämsta 
exemplet.

Efter 1920 tog stat och kommun ett allt större 
ansvar för samhällsplanering och bostadsförsörj
ning också i bruksorter. Huvudfrågan har varit 
vem som bär samhällsansvaret när konjunkturen 
går ner och bristen på arbetskraft och bostäder för-

Skiss till arbetarbostad i Söderfors 1943 av arkitekterna Jöran 
Curman och Nils Gunnartz, Länsarkitektkontoret i Uppsala.
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byts i överskott. Bruksorternas normalisering kan 
sägas ha fördröjts av den industriella högkonjunk
turen från slutet av 1930-talet till början av 1970- 
talet. Industrin fortsatte att bygga bostäder för att 
bemöta arbetskraftsbristen. Men utvecklingen gick 
mot att bostadsbyggandet styrdes över på kommu
nerna, bostadskooperationen och stora byggfirmor, 
medan företaget drog sig tillbaka till industrimar
ken, men behöll makten över jobben och stora 
markarealer. Folkhemsepoken i industritätorterna 
präglas av balansgången mellan kommun och före
tag. För järnbrukens del har man talat om ”bruks- 
andans renässans”. Oxelösunds nya järnverk räknas 
som den största industrisatsningen i 1950-talets 
Sverige. Här samsades Grängesbergsbolaget och sta
dens företrädare om att skapa en nästan helt ny stad 
”utanför staketet”.17)

Industrianläggningar
Det är inte lätt att sammanfatta industribyggnader
nas utveckling och byggnaderna som arbetsplatser. 
Litteraturen präglas av teknikhistorisk professiona
lism, av beskrivningar som följer produktionspro
cesser på ett ganska ingående sätt ifråga om arbets
metoder och maskinutrustning. En översikt ges 
bl.a. i skriften Industriminnen (1979). Här kan en
dast några allmänna drag över tiden anges.

Teknikerna, energikällorna och regelsystemet 
har givit olika förutsättningar för verksbyggnader- 
na och deras lokalisering. Den äldre industrin var 
nästan alltid vattendriven, vilket innebar små enhe
ter och ojämn drift. Tillgångarna på kol och vatten
kraft, liksom privilegiesystemet, bidrog till järn
hanteringens decentralisering under 1600- och 
1700-talen. Sågverksindustrins framväxt i Norr
land under 1700-talet tillskrivs den befarade skogs- 
bristen i Syd- och Mellansverige och de finbladiga, 
virkesbesparande sågramarna. Smidesprivilegiernas

avskaffande och avvittringsverkets genomförande 
var några förutsättningar på regelplanet för järn
hanteringens och sågarnas utveckling under 1800- 
talet. Ångkraften bidrog till nya lokaliseringsmons
ter och mer stabil drift. Järnhanteringen och textil
tillverkningen industrialiserades i kraft av nya tek
niker. Elkraften och möjligheterna till kraftöverfö
ring på långa sträckor vid sekelskiftet banade vä
gen för storindustrin, för energislukande anlägg
ningar som moderna stålverk och massafabriker.

På lokal nivå kan det därför finnas lång kontinu
itet i en sen tids industrianläggning, även när olika 
industriella verksamheter har avlöst varandra och 
läget förskjutits till annan tomt. I bruksdödens spår 
etablerades ett stort antal träsliperier vid de mellan
svenska bruken. Kolveden blev pappersved, över
lag ägnades skogsbruket större uppmärksamhet än 
förut. Den norrländska massaindustrin lades ofta 
vid äldre sågverk. Nyetableringar på befintliga or
ter var ekonomiskt fördelaktigt, eftersom bostäder 
m.m. redan fanns, även om läget inte alltid var det 
optimala från transportsynpunkt. Många äldre 
små industrianläggningar övergavs också och helt 
nya kom till.

Industribyggnaderna indelas av praktiska skäl 
efter bransch. Produktionsprocessen ställer grund
läggande krav på byggnadsbeståndets art och grup
pering, på byggnadernas inre disposition. Därmed 
inte sagt att formen följer funktionen. Det är på in
dustribyggandets område som det tidiga 1900-ta- 
lets diskussion om samstämmighet mellan det inre 
och det yttre blev särskilt tillspetsad.

Landsbygdsindustrierna var ofta processfabri
ker, där tillverkningsprocessen fördelas på flera 
byggnader, såsom vid järnverk och massafabriker. 
Inom textilindustrin finner vi dock enkelfabriker, 
där t.ex. bomullsspinningen skett i en enda bygg
nad i en eller flera våningar. Enkelfabrikerna krävde 
inte så stora tomtytor och var därför den vanligaste 
fabrikstypen i städerna. Deras samlade byggnads
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volym och läge bidrog till att de ofta var arkitektri- 
tade. Massafabriker och järnverkens produktions- 
byggnader var sällan arkitektritade, men om det 
förekom gällde det i så fall främst fasaderna, såsom 
de fem norrländska massafabriker som ritades av 
Sigge Cronstedt. Anläggningar konstruerade och 
uppförda av bruksbyggmästare och ingenjörer var 
vanligare.

Äldre verk var byggda i trä eller murade av sten. 
Under 1800-talet introducerades skelettkonstruk
tioner, där den inre stommen bestod av gjutjärns- 
eller betongpelare som uppbar balkar. Sekelskiftets 
fabriker var ofta antingen flervåningsbyggnader, 
hallbyggnader eller sågtaksbyggnader med över
ljus. Dessa hustyper kunde kombineras, såsom i 
textilfabriker med en högre byggnad för spinneri

och en sågtaksbyggnad för väveri, t.ex. Jonsered.18) 
Äldre anläggningar är mer gripbara än nyare, 
t.ex. hyttor och hamrar jämförda med järnverk, 
vattensågar jämförda med sulfitfabriker eller kalk
ugnar jämförda med cementfabriker. Industrian
läggningarna kan innehålla flera historiska skikt, 
mer eller mindre lätta att läsa. De nutida industri
komplexen bildar i regel konglomerat av äldre och 
nyare byggnader, där mycket rivits och nytt till
kommit, till- och ombyggnader gjorts i många om
gångar.

Industrianläggningarnas utveckling brukar be
skrivas branschvis och med lokala exempel. Lokal
beskrivningarna i nästa kapitel ger några högst 
summariska lokala exempel från järnhanteringen, 
sågverks-massaindustrin och verkstadsindustrin.

Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk, Uppland, 1880-talet. Foto Ingvar H. Ericson, Upplandsmuseet.
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Oxelösunds Järnverk, Södermanland, efterkrigstidens största industrisatsning i Sverige. Foto Bo Björkdahl för SSAB, Oxelösund.

Transportanläggningar
Varje industriell verksamhet har krävt mer eller 
mindre omfattande transportsystem för råvaror, 
bränsle och färdiga produkter. Transportsystemen 
har sin givna plats i ekonomisk-geografiska fram
ställningar av industribranscher. Här skildras 
transporternas betydelse för industrilokalisering, 
infrastrukturens utbyggnad och effekten av trans
portteknisk förändring, t.ex. genom järnvägar och 
ångdrivna fartyg. Järnhanteringens modernisering i 
slutet av 1800-talet och 1900-talets början gällde 
exempelvis både produktionsmetoder och trans
portväsen. Besegrande av svåra transportförhållan
den i avsides trakter med strängt klimat tillhör an
nars de mest dramatiska och gestaltningsmässigt 
mest tacksamma inslagen i vår industrihistoria. Ett 
exempel är Janrik Bromes skildring av 1600-talets

ofattbart besvärliga renkörslor från Nasafjälls sil
vergruva vid norska gränsen ner till Piteå hamn vid 
Bottenviken.19*

Bära till fots, köra med häst och forsla med bå
tar i vattendragen är de klassiska transportsätten. 
Det förstnämnda tillhör hantverkets och gårdfari- 
handelns sfär. Hästkörslor var stommen i järnbru
kens transportväsen. De krävde inte några större 
anordningar. Vägar med mindre broar kunde nyan
läggas, som vägen från Lövstabruk till Tobo mas
ugn i Uppland. Men landbor höll själva hästar. 
Hästkörslor dröjde sig kvar mycket länge inom den 
norrländska skogsindustrin, där arrendatorer och 
småbrukare som förfogade över hästar forslade 
timmer från avverkningsplatserna till timmeravläg- 
gen på den isbelagda flottleden. De temporära tim
mervägarna motsvaras i dag av skogsbilvägar.
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Brädgårdar på Norrbyskär. Mo & Domsjös stora exportsågverk lades av transportskäl på några skär vid Västerbottenskusten (1890-ta- 
let). Vid stränderna syns såg, timmerupplag, kajer och brädstaplar, t.v. en bostadsgata utmed det smala skäret. Foto Västerbottens mu
seum.

Hamnar, lastageplatser och vattenleder krävde 
stora investeringar och har satt bestående spår i 
landskapet. Hamnarna ligger tätt längs våra långa 
kuster och vid de större sjöarna. Här ordnades kaj
er, upplagsplatser och magasin, lyftanordningar, i 
förekommande fall bostäder för uppsyningsperso- 
nal och hamnarbetare. Hamnarna kan vara förena
de med fiskelägen eller handelsplatser, eller ha ett 
sådant förflutet, som i exempelvis småländska Pa- 
taholm och Bergkvara, lydköpingar under Kalmar. 
Upplandsbruken hade egna lastageplatser. Detsam
ma gällde de norrländska vattendrivna sågverken, i 
dag ofta övergivna om inte en ångsåg eller massafa
brik förlagts till platsen. Till de senare hör Sandarne 
under Askesta såg vid Söderhamn och Svartvik un
der Matfors bruk och såg vid Sundsvall, liksom

Skoghall vid Vänern. Om de nordnorrländska 
hamnarna finns en specialstudie, Ian Laytons The 
Evolution of Upper Norrland's Ports and Loading- 
places 1750-1976 (1976). Utbyggnaden av stora 
vattenleder tillhör i huvudsak 1800-talet. Hit hör 
flottlederna i de stora älvarna med biflöden, och 
tillhörande skiljen nedströms älvarna, en grundför
utsättning för sågverksindustrins expansion. När 
timmerfrakterna övergått på lastbilar har många 
flottningsanordningar rivits.

Järnvägarna och de stora kanalerna blev 1800- 
talets stora moderniseringsprojekt på det trans
porttekniska området. Hit hör både det statliga 
stambanenätet och privata industrijärnvägar. Stam
banorna påverkade lokaliseringen av ny industri 
och möjligheterna till förnyelse inom etablerade fö-
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retag. Till de viktigaste industri järnvägarna hör ba
nan från Bergslagen till Oxelösund i Trafikaktiebo
lagets Grängesberg-Oxelösund regi och den under 
spektakulära påfrestningar anlagda Ofotenbanan 
Luleå-Narvik för norr bottensmalmerna. Järnvä
garna är de transportanordningar som satt de tydli
gaste spåren i bebyggelsen. Kring stationshusen 
växte det upp representativa miljöer och järnvägs
spåren avgränsar ofta äldre och nyare bebyggelse
områden.

Herrgårdar och kontor
Litteraturen om bruksherrgårdar sammanfaller i hu
vudsak med den litteratur som behandlar slotts- och 
herrgårdsarkitektur, eller mangårdar på gods, bruk 
samt äldre lantvillor för ståndspersoner. Herrgårdar
na beskrivs också i ortsmonografier. Mera kända 
bruksherrgårdar, främst de uppländska, tillhör stan
dardurvalet i konsthistoriska läroböcker (Forsmark, 
Gimo, Lövsta, Harg, Österbybruk, Söderfors). Den 
vetenskapliga publiceringen tillhör främst 1910- 
talet-1940-talet och avser i första hand anläggning
ar från tiden före 1840. Selling beskrev bl.a. herrgår
dar vid de stora upplandsbruken och Hofrén Tjust- 
empiren, delvis knuten till bruksherrgårdar som 
Överum.20* Hans Beskows Bruksherrgårdar i Gäst
rikland (1954) är den enda större specialundersök
ningen. Härtill kommer mindre översikter i uppsats
form. Hofrén och Beskow kunde påvisa vissa regio
nala särdrag i Smålands- respektive Gästrikegårdar
nas byggnadsskick. Men bostadstyperna skilde sig 
inte från herrgårdar på godsen. Platsen var naturligt
vis en annan, bruket och inte godset. Bruksherrgår- 
darnas landskap var ett annat än de stora jord- 
bruksslätternas herrgårdslandskap. Det var främst 
genom bruken och industrin som herrgårdskulturen 
spreds till Övre Norrland.

De gamla bruksherrgårdarna, parkerna och

Bolidenbolagets huvudkontor i Boliden. Ritning til huvudkonto
rets tillbyggnad av arkitekt John Åkerlund 1932.

herrgårdsarkitekturen är jämförelsevis väl kända. 
Detsamma gäller inte det sena 1800-talets herrgår
dar eller förvaltarebostäder och 1900-talets dispo
nentvillor. De tas upp i ortslitteratur och arkitekt
monografier, men har inte särskiljts i studier av 
1800-talets borgerliga villor och 1900-talets villa
bostadstyper.

Bruket styrdes från herrgården. Där residerade 
ägaren eller hans förvaltare, efter bolagsbildning i 
regel kallad disponent. Herrgården var brukets för
nämsta byggnad, tillika kärna i ett stort jordbruk. 
Kontoret låg i äldre tid i huvudbyggnaden eller i en 
flygel, där de fåtaliga tjänstemännen också bodde. 
Från 1800-talets slut växte förvaltningen, vilket 
manifesterades i kontorsbyggnader. De var inte säl
lan nästan lika påkostade som herrgårdarna, exem
pelvis 1910-talets brukskontor i Uddeholm och 
Surahammar.
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Bostäder för anställda
Arbetarbostäderna är det inslag i bruksbebyggelsen 
som uppmärksammats mest i forskning, dokumen
tation och inventeringar. Standardverket är Ruth 
Liedgrens Så bodde vi (1961). Korta men innehålls
rika översikter över bostadstyperna finns också i 
industrins bostadsutredningar.21* På 1970-talet 
kom en våg av studier i form av avhandlingar, 
uppsatser, elevarbeten och inventeringar.

Det kan vara praktiskt att indela bostäderna i 
följande kategorier:

a) Företagsbostäder vid bruket
- Familjebostäder för arbetare
- Bostäder för ensamstående arbetare
- Lösarbetarbostäder
- Tjänstemannabostäder

b) Landbogårdar, torp och lägenheter i periferin
c) Arbetarnas egna eller förhyrda bostäder utan

för företagets domäner.

I de äldre bruksorterna dominerades bostadsbe
ståndet av yrkesarbetarnas bostäder på bruksområ
det, förutom landbogårdar och torp för arrendato- 
rer som deltog i bruksdriften som kolare och köra
re samt med dagsverken i bruksjordbruket. De 
j ordbruksanställda bodde i anslutning till ladugår
darna eller i herrgårdsflyglarna, liksom bruksbe- 
tjänte. Variationerna är stora mellan bruk med be
tydande bostadsbestånd på platsen och små bruk 
och hyttor där ett fåtal byggnader räckte för att 
hysa yrkesarbetarna, medan andra kategorier bod
de på torp i periferin. På liknande sätt förhöll det 
sig vid annan äldre landsbygdsindustri med bruks- 
betonade ägande- och organisationsformer. Vid de 
äldre sågverken fanns inte torpbebyggelse i samma 
omfattning, däremot boende på småställen utanför 
industridomänen.

Inom järnhanteringen var arbetsförhållandena 
reglerade. Bestämmelserna om smedsbostäder i

1766 års hammarsmedsordning saknar motstycke 
på det bostadssociala området före 1930-talet. En
ligt § 14 skulle bruksägaren hålla nödiga smeds
hus: för mästare en stuga och kammare, en visthus- 
bod samt fähus med skulle. Mästersven och smeds
dräng som smidde för lön (inte hade kost hos mäs
taren) borde ha kammare, matbod, fähus med hös- 
kulle för dem vardera, helst under ett tak. Under
håll och smärre reparationer ankom på arbetarna. 
Därtill hade de rätt till fritt underhåll för boskap, 
mästaren för två kor, mästersven och gift smeds
dräng för en ko såsom äng eller motsvarande fo
derpengar. I praktiken varierade det mellan olika 
bruk. Naturaförmånerna vid järnbruken avskaffa
des i princip i riksavtalet 1908, slutgiltigt först 
1946, även om bostadssubventioner för anskaff
ning av egnahem och bostadsrätter förekom ännu 
på 1970-talet.22) Förmånen av fri bostad började 
överlag avlösas mot hyror och höjda kontantlöner 
vid tiden kring första världskriget.

Bostadstyperna anknöt till landsbygdens bo
stadstyper: enkelstugor, parstugor och andra före
kommande planlösningar i företrädesvis timmer
hus. Dessa bostadstyper fanns kvar under hela 
1800-talet, men då främst i den perifera bebyggel
sen. 1600-talets brukshus i Lövsta och Radema- 
chersmedjorna i Eskilstuna vände gaveln mot ga
tan. Under 1700-talet utbildades de klassiska 
brukshusen i en våning, ofta med två till fyra lägen
heter. De ligger med långsidan mot bruksgatan. 
Husen är dubbelstugor med sammanbyggda enkel
stugor enligt olika lösningar. Enligt samma additiva 
princip kunde fler enheter läggas samman och av
delas av förstugor. En annan typ av flerfamiljshus 
med fyra lägenheter har lämnat den additiva prin
cipen. Brynolf Hellner framhöll en bostad i Fors
mark, byggd 1762 som ”den mest utbredda bruks- 
bostadstypen”. Den hade dubbla rumsfiler och en 
lägenhet i varje hörn, eller fyra lägenheter om ett 
rum och kök kring en förstuga i mitten.23*
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Bostad med fyra lägenheter, Forsmarks bruk i Uppland 1762. 
Fyra enkelsidiga enrumslägenheter kring en genomgående förstu
ga. Ur Brynolf Hellner: Brukens arbetare. Arbetaren i Helg och 
socken, 1943.

Under senare delen av 1800-talet får bostadshu
sen två våningar och fler lägenheter. Decennierna 
kring sekelskiftet är de ibland mycket stora kaser
nernas tid. Trähusen byggdes ofta av stående 
plank. Samtidigt minskar kreaturshållning och od
ling i omfattning.

Ett rum och kök var fram till 1940-talet den 
svenska folkbostaden. Under 1800-talet var bo- 
stadsköket, spisrummet, mycket vanligt, för att 
minska i betydelse från 1800-talets slut. I 1912-14 
års allmänna bostadsräkning (s. 228) heter det: 
”Inom flertalet industrisamhällen giva emellertid 
numera enkelrummen huvudsakligen bostad åt än
kor, understödstagare o.d. ensamma personer, 
medan de egentliga arbetarfamiljerna i regel hänvi
sas till bostäderna om 1 rum och kök. ” Sågverksor-
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Bostad med fyra lägenheter, Stora Hagen och Källfallet i Gräng
esberg, Dalarna, omkring 1900. Två enrumslägenheter med biut
rymmen och delat trapphus. Ur Bergslagen. Arbetsplatser och 
bostäder under hundra år, 1983.

ten Holmsund var en plats där vid tiden för bo
stadsräkningen nära hälften av bostadsbeståndet 
bestod av enkelrum. De flesta var ombyggda små 
tvåvåningskaserner om åtta spisrum från 1850-ta- 
let. Spisrum innebar att det fanns eldstad, att skilja 
från andra enkelrum.

Bostäder för ensamstående uppläts på vindar el
ler i särskilda kaserner. Här finns också lösarbetar- 
kaserner för säsongsarbetare. Inom textilindustrin 
fanns i flera orter särskilda kaserner för ogifta ar- 
beterskor, såsom Flickhemmet i Jonsered (1906).

På 1840-talet väcktes arbetarbostadsfrågan, vil
ket satte spår i flera arkitekters projekt till arbetar
bostäder under det sena 1800-talet. Här kan näm
nas flerfamiljshusen i gårdsform i Jonsered (troli
gen ritade av A. W. Edelsvärd, 1850-talet) och Axel 
Kumliens kvadratiska fyrfamilj shus i Fagersta och 
Västanfors från 1870-talet. Här prövas nya plan
lösningar men också arkitektoniska former som 
bryter med de klassiska brukshusen och prövar and
ra regelbundna situationsplaner än bruksgatan.

Kring sekelskiftet tog arbetarbostadsfrågan en 
ny vändning. Till de hygieniska och liberalt reform
sinnade idéerna kom socialestetiska i Ellen Keys 
anda. Arkitektkonsulter fortsatte att pröva olika 
lösningar på små flerfamiljshus. 1800-talskaserner- 
na kritiserades hårt. Man eftersträvade så få lägen
heter som möjligt per förstuga. Nationalromanti
kens arkitekter såg de klassiska bruksbostäderna 
som ett svenskt ideal. Åkerlunds skrift i ämnet ut
kom det kritiska året 1917. De gamla bruksbostä
derna med sina täppor befordrade social stabilitet, 
missnöjet hade frodats i resvirkesbarackerna, me
nade han. Hans egen version av traditionen kan be
skådas i bl.a. Bolidenbolagets gruvsamhällen.

Mellankrigstiden präglades av egnahemsbyggan- 
det. Många industriföretag satsade på egnahems
byggande i stället för att bygga i egen regi, t.ex. 
Bergslaget. Husen var vanligen tvåfamiljsegnahem, 
ritade av bruksbyggmästare eller andra lokala kraf-
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ter. De funktionalistiska småstugorna uppträdde 
under 1930-talet. De var enfamiljshus och föregick 
enfamilj svillor byggda med de nya statliga lån som 
infördes på 1940-talet. Det egna hemmet blev 
1900-talets variant av den egna bostaden i perifert 
läge utanför bolagsdomänen.

Enligt industrins bostadsutredning 1944 bodde 
då ännu 1/3 av industriarbetarna i upplåtna bostä
der, särskilt inom gruv- och järnhanteringen, såg
verks- och massaindustrin. Dessa branscher var 
koncentrerade till Bergslagen och Norrland, där 
hälften respektive 2/3 av företagen hade egna arbe
tarbostäder.24* När industrin åter expanderade var 
beståndet av hyresbostäder otillräckligt. Industrin 
byggde åter i egen regi, nu med stöd av den 1945 
bildade Industriens Bostadsförening. Däri ingick 
också tjänstemannabostäder, som under hela 1900- 
talet var en viktig kategori av företagsbostäder. Bo
stadshustyperna är tidskarakeristiska enfamiljshus, 
radhus och flerfamiljshus. De mest kända av dessa 
företagsbostäder finns i bl.a. Gustavsberg (Olof 
Thunström), Uddeholm (Jöran Curman), Gästri
ke-Hammarby och Gyttorp (Ralph Erskine), B juv 
(Artur von Schmalensee för Findus).25* Under tiden 
tillkom den allmänna bostadsmarknaden. Karlsko
ga utmärker sig som en bruksort som expanderade 
redan på 30-talet och funktionalismen fick fäste ge
nom HSB.

Anläggningar för livsmedelsförsörjning 
Den halvagrara hushållningen vid de äldre bruken 
och 1800-talsindustrierna har beskrivits av olika 
författare och i lokalstudier. Någon framställning 
om bruksdrift som koncentrerats på jordbruket har 
jag inte påträffat. Brukens livsmedelsförsörjning 
förutsatte ett bruksjordbruk, arbetarnas egna od
lingar och kreaturshållning samt import av livsme
del.26* Lönerna utgick delvis in natura fram till om

kring första världskriget och omfattningen av t.ex. 
kreatursfoder varierade mellan olika grupper av 
anställda.

Inom järnhanteringen fanns 1766 års hammar- 
smedsordning, där smedspersonalen tillförsäkrades 
ekonomibyggnader och foder. Ett exempel från 
1760-talets Österby kan få visa hur praktiken kun
de te sig på ett stort bruk med ett stort antal perso
nalkategorier. Här indelades brukspersonalen i 
klasser efter antalet lass slatter som kom på varje 
klass.27*

1. Bruksbetjänte med kontorspersonal, präst och 
skomästare

2. Hammarsmeder och masmästare
3. Byggmästare, snickare, hjulmakare och murare
4. Uppsättare, bokare, hantverks-, trädgårds- och 

stalldrängar, körkarlar
5. Kolare och skogvaktare som förutom slåtter 

hade någon åker
6. Skräddare, skomakare, glasmästare och sadel- 

makare
7. Vedhuggare, dagkarlar och tegeldrängar
8. Gratialister (pensionärer).

Jordbrukets ekonomibyggnader vid de äldre bru
ken omfattade brukets ladugård, magasin och till
hörande stallbyggnader och de anställdas ladugår
dar. Härtill kom brygghus och liknande samt eko
nomibyggnader på landbogårdar, torp och lägenhe
ter. Mangård och ladugårdskomplex var de vikti
gaste enheterna vid en herrgård och ladugårdsper- 
sonalen bodde ofta i herrgårdsflyglarna. Arrenda- 
torerna gjorde också dagsverken.

Under 1800-talet minskade de anställdas odling
ar i betydelse, men hushållsgrisar, småkreatur och 
potatisland dröjde sig kvar. Bruken lade också om 
jordbruket på motsvarande sätt som vid de stora 
godsen. Vid Söderfors bruk avhystes på 1870-talet 
arrendatorerna på nitton gårdar i fyra byar som la
des under eget bruk. Fyra stora gårdar tillskapades.
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Landborna behövdes inte längre för kolning och 
körslor. Transporter skedde per järnväg. Av det 
gamla självförsörjande jordbruket blev rationella, 
vinstgivande enheter. Vid Skebo bruk var föränd
ringarna vid samma tid mindre genomgripande. 
Statare ersatte dagkarlar och extraarbetare, lönear- 
betet ökade på arrendenas bekostnad.28'

I naturaförmånerna ingick uttag ur bruksmaga- 
sin och brukshandel av spannmål, saltad fisk och 
kött m.m. Systemet fanns i olika varianter vid äldre 
bruk och 1800-talsindustrier ett stycke in på 1900- 
talet. Det har rikhaltigt omvittnats hur krediterna 
medförde skuldsättning. Samtidigt fanns möjlighet 
att handla bl.a. kläder på marknader. Härtill spela
de fritidsfiske en viktig roll för livsmedelsförsörj
ningen. Konsumentkooperation och privata affärer 
uppträdde i början av 1900-talet. De konkurrerade 
snart ut brukshandeln. Konsum-butikerna är den 
hustyp som tidigast spred ut funktionalismen i lan
det, tidigare än bostäderna. Egnahemsträdgårdarna 
blev 1900-talets motsvarighet till de gamla åkerlap
parna.

Kyrka, skola och kommunala byggnader 
Specialundersökningar om brukens kyrkor, skolor 
och vad som kan kallas kommunala byggnader har 
jag inte påträffat, vilket inte hindrar att det kan fin
nas uppsatser i t.ex. årsskrifter. Brukskyrkor be
handlas i kyrkoforskning i form av monografier 
och epok- eller regionöversikter (t.ex. i Sveriges 
Kyrkor), liksom i skrifter om enskilda bruksorter 
och i arkitektmonografier. I samband med folksko- 
lejubileet 1992 togs bruksskolorna upp i flera jubi
leumsskrifter och -utställningar. Monografier över 
enskilda skolor finns, men de skildras främst i orts- 
monografier.

Brukens, industriorternas och de övriga industri
platsernas folk har varit skrivna i respektive kyrk

socken, om de inte var lösarbetare. Företagen har 
som markägare och skattskyldiga verkat enligt gäl
lande normer i socken och kommun. Det ålåg sock
en och kommun att svara för kyrkor, skolväsen och 
fattigvård. Bruken kunde åta sig dessa angelägen
heter enligt särskilda överenskommelser. De har 
också ofta haft skolundervisning och äldreomsorg 
innan det allmänna fattigvårds- resp. skolväsendet 
infördes under 1800-talet.

Det är inte regel att bruk och industriföretag har 
byggt kyrkor och kapell, men de har lång tradition 
vid gruvor och bruk och kunde vara förenade med 
patronatsrätt. Kyrkobyggena ses gärna som ett ut
tryck för patriarkaliskt styre, men på patriarkaliskt 
styre följde inte med nödvändighet kyrkobygge. 
Vid 1800-talets mitt finner vi exempelvis kyrkor i 
Jonsered, vid de dicksonska verken i Sandarne, 
Svartvik och Holmsund, vid Sven Eriksons Rydbo- 
holm, men inte i Rydal och vid rätt få sågverk. 
Kyrksalar i byggnader för andra ändamål har inte 
sällan förekommit. De kunde i äldre tid inrättas i 
herrgården, under 1800-talet i kombination med 
skola. I senare tid har samlingssalar av mer allmän 
karaktär utnyttjats. När platsen blev tätort blev 
kyrkor obligatoriska. Kiruna kyrka från 1908 be
kostades av LKAB, men kapell och småkyrkor från 
1900-talet har vanligen byggts i församlingens regi, 
på samma villkor som förorternas och stationssam
hällenas kyrkor. Äldre brukskyrkor övergick vanli
gen på församlingen i 1900-talets början, liksom 
bruksskolorna.

Malingsbo kapell i Dalarna uppfördes 1708 som 
ersättning för kyrksalen i den nedbrunna herrgår
den. Den polygonalt formade träkyrkan i Malings- 
bo har anförts som ett exempel på en kyrkobygg- 
nadstyp som förekommer tidigt vid bruken i Bergs
lagen och Medelpad-Angermanland och kanske 
därifrån spreds vidare ut i bygderna under 1700-ta- 
let.29) Annars har inte brukskyrkorna tillskrivits nå
gon nyskapande roll.
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Kyrkan kunde komponeras in i miljön på ett 
mer eller mindre medvetet sätt. Det mest berömda 
exemplet är kyrkan i Forsmark från 1800, lagd 
som pendang till herrgården i andra änden av 
bruksgatan och med ett utstuderat ikonografiskt 
innehåll.

Bruksskolor tillhör främst 1800-talet. Vid 1800- 
talets början inrättade bruken ibland lancastersko- 
lor, men skolor förekom tidigare. Allmän folkskola 
kunde efter 1842 organiseras på olika sätt, t. ex. 
genom socknen, genom att bruket bestod skolun
dervisning mot frihet från pålagor för skola i sock
nen, genom att bruket bestod skolhus och socknen 
lärare, genom att bruket bestod småskola men att 
barnen fick gå i socknens folkskola. Skollokaler 
kunde inrymmas i särskilda byggnader, ibland i bo
stadshus. Praktiska ämnen som slöjd och hemkun
skap uppträder tidigt i bruksskolorna. En pedago
giskt tongivande bruksskola under 1800-talet var 
Ekmanska skolan i Finspång (arkitekt Emil Lang
tet), ledd av Anders Berg. 1800-talets mindre skol
byggnader var för det mesta enrumsskolor med en 
skolsal för stora klasser och lärarbostaden inrymd i 
skolhuset. Mönsterritningarna för folkskolebygg- 
nader från 1865 och 1878 angav tonen. På större 
industriorter uppträder sekelskiftets ”skolpalats” 
med ett flertal skolsalar och biutrymmen som speg
lar ett mer differentierat skolschema. När försam
ling och senare kommun tog över skolväsendet 
byggdes skolor på samma villkor som annorstädes.

Kommunala byggnader uppträder inte förrän 
sent. Järnbruken tog av hävd hand om äldre sme
der och smedsänkor. De bodde kvar på bruket i 
upplåtna bostäder eller hos sina barn, åtnjöt sär
skild gratial och hade lättare sysslor. I flera bruks- 
skildringar sägs t.ex. att änkorna sopade bruksga
tan. Särskilda äldrebostäder förekommer, såsom 
Ankehuset i Söderfors. Under 1800-talet förekom 
samma typ av avtal med socknen om fattigvården 
som om skolan, d.v.s. att företaget svarade för fat-
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Karlskoga stadshus med stadshotell invigdes när Karlskoga blev 
stad 1940. Arkitekt Sune Lindström. Fasadritning efter Byggmäs
taren, A-upplagan, 1940.

tig- och åldringsvård mot frihet från utskylder för 
den allmänna fattigvården. Men det var knappast 
allmänt förekommande vid 1800-talsindustrierna.

Kommunalhus i sentida mening uppträder under 
mellankrigstiden, när större industritätorter blir 
kommunala centra. Dessa kommunalhus tillmäts 
ofta en symbolisk roll - i det demokratiska samhäl
let fattas besluten inte av herrarna utan av folket, 
makten har övergått från brukskontoret till kom
munalkontoret. Sandviken fick ett modernt stads
hus i marmor vid Jerntorget, men stadsvapnet 
pryds av den stora ånghammare som 1935 uppsat
tes i brukskontorets park.

Folkrörelsebyggnader och samlingslokaler 
Folkrörelsebyggnaderna speglar brytningstiden i 
bruksorterna decennierna kring sekelskiftet 1900. 
Bilden av dragkamperna emanerar i stor utsträck
ning från arbetarrörelsens självbild av pionjärtiden, 
sådan den framträder i exempelvis August Palms 
och Kata Dalströms minnen. Fackföreningsrörelsen 
och industrins branschorganisationer byggdes upp 
samtidigt och förbundshistorikerna belyser parter
nas historiebild. Det är också ett stort forskningsfält 
för historiker, ekonom-historiker och statsvetare.

Patriarkaliskt sinnade industriägare kunde bidra 
till förenings byggen genom tomtupplåtelser, eller 
själva bekosta foreningshus - det märkligaste i sitt 
slag är kanske Cassels donation i Grängesberg. An
nars byggde man utanför bolagsmarken. En över-
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Logen Thor på Alnön i Medelpad, interiör. Deviserna ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” och ”Enighet ger styrka” flankerar en kopia av 
Mårten Eskil Vinges målning ”Tors kamp med jättarna”. Foto Sundsvalls museum.

sikt över folkrörelsebyggnaderna finns i Almqvist, 
Johansson & Simonsson Vad folket byggde (1976).

Ronny Ambjörnsson har visat hur nykterhetsrö
relsen bidrog till att ge arbetarna den bildning och 
det självförtroende som var förutsättningarna för 
att inta en stark position i den fulla rösträttens Sve
rige. 3°) Läser man lokalhistoriska böcker om fack
klubbar och arbetarekommuner får man en mer 
sluten bild av hur det gick till. Som exempel kan 
nämnas boken om Borlänge arbetarekommun. Den 
heter Under röda fanor. Eländet har besegrats. Le
darna intar snart kommunala poster, t.ex. den man 
som, i egenskap av byggnadsnämndsordförande, 
”fick kämpa” för att få igenom höghusbebyggelsen 
i kv. Dagny.31!

Arbetarrörelsen manifesterade sig i Folkets hus 
och kommunalhus. På pionjärtidens stugliknande 
hus följde större och modernare anläggningar, sär
skilt sedan stödet till samlingslokaler införts 1942.

Hit hör också folkparken. I Grängesberg ligger Fol
kets hus centralt i samhället, medan folkparken 
finns i utkanten.

Bruksarkitekturen, lokala och regionala 
variationer
I det föregående berördes arkitektinsatser i plane
ringen, för herrgårdarna och bostäderna. Arkitek
ter har, särskilt från 1800-talets slut, haft en god 
marknad inom industrin, en jämförelsevis lätthan
terlig sådan, genom de snabba och raka beslutsvä
garna. Här har de haft möjlighet att genomföra 
stora projekt, forma hela miljöer och ha sin hand 
över genomförandet ner i detalj. Den möjligheten 
har inte funnits i stadsbyggandet, och vid godsen 
har byggnadsuppgifterna varit mindre omfattande.

Arkitektritade eller ej har bruksorterna en arki-
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tekturhistoria. Den avspeglar sig i herrgårdar och 
kyrkor men främst i verksbyggnader och bostäder, 
ensemblen av byggnader och bebyggelsegrupper, i 
hur helheten formats. Barockperspektiven fanns i 
några stora karolinska anläggningar, men symmetri 
och axialitet nådde normalt inte utanför herrgårds- 
området. Under 1700-talet blev det vanligt att 
bruksbebyggelsen behandlades som en helhet, där 
ett axialt system kunde ge stadga, där herrgården 
med parken, bostäderna och verksbyggnaderna 
kunde bilda en enhetlig miljö. Verksbyggnaderna 
uppvärderades genom nyttotänkandet och genom 
den annalkande romantikens uppskattning av vyn 
över hyttbacken, det forsande vattnet och det pitto
reska folklivet.32) För eftervärlden har 1700-talets 
bruksmiljö framstått som ett stycke svensk rokoko 
och gustaviansk miljö när den är som bäst.

Perioden 1750-1850 står för det klassiska 
brukssamhället, med ett byggnadsbestånd som i 
allmänhet präglas av en lågmäld och måttfull klas
sicism, inte bara vid de stora bruken. Mindre järn- 
och glasbruk, sågverk m.m. präglades av en enhetlig 
trämässig klassicism med samlade byggnadskrop
par och få detaljer. Vid 1800-talets mitt började 
man fjärma sig från det klassiska arvet också i 
bruksmiljö. Det senare förloppet berördes i avsnit
ten om samhällsplan och bostäder.

Till bruksorternas arkitekturhistoria hör lokala 
och regionala byggnadstraditioner. Sådana är inte 
särskilt framträdande, och just därför bör de drag 
som kan skönjas undersökas. En utgångspunkt är 
byggnadsmaterialen. Järnhanteringens hyttor har 
producerat ett karakteristiskt byggnadsmaterial, 
slaggstenen (sinnerstenen). Den förekommer i 
verks- och jordbruksbyggnader, i smedsbostäder
nas uthus men även i bostäder. Slaggstenen är speci
fik för bruken men har också spritt sig till de när
maste omgivningarna.

Under 1700- och 1800-talen kunde ett helt sam
hälle få en enhetlig prägel genom material och

Si-a.

Slaggsten eller sinnersten, järnhanteringens karakteristiska bygg
nadsmaterial. Här i en ladugård i Söderfors. Foto Stora.

färgsättning. De stora Upplandsbruken karakteri
serades genom avfärgning av putsen i ljusa kulörer 
som skilde bruken åt. Sandvikens bruksbostäder 
fick gulockra puts med omfattningar i engelskt rött, 
en färgsättning som även förekommer i järnverkets 
1900-talsbostäder. Trähusmiljöer präglades av Falu 
rödfärg i verk och bostäder, med herrgården målad i 
ljus oljefärg. Mot 1800-talets slut kunde oljefärger
na ta över helt, medan rödfärgen fick en renässans 
under nationalromantiken i början av 1900-talet.

Tegelbebyggelse i Jonsered, Västergötland. Osignerade ritningar 
till arbetarbostaden littera F, 1906. Jonsereds Fabrikers arkiv.
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I Sverige är tegelbyggande i rohbau inte spritt 
annat än i Skåne. Det oputsade teglet i gruvsamhäl
lena och t.ex. i Svedala är ett regionalt material. På 
andra håll blev effekten avvikelse och undantag 
från omgivningen, något lokalt. I Gustavsberg och 
Jonsered användes tegel från egna tegelbruk på ett 
arkitektoniskt mycket skickligt sätt i 1800-talets 
bostadsbebyggelse (dock inte i herrgårdarna). Lo
kala traditioner skapades som fick plats i bebyggel
sen långt in på 1900-talet, i Gustavsberg ännu på 
1950-talet. 1800-talsbebyggelsen värderades där
med högt och raserades inte i någon större ut
sträckning. Men dessa exempel är ovanliga.

Stenhuggeriets hantverkstraditioner satte spår i 
traktens byggnadsskick, i husgrunder i Bohusläns 
fiskelägen, och i ”stenvillan” i småländska Våne- 
vik, uppförd i grovhuggen röd granit från det egna 
stenbrottet (1877). En sådan byggnad kunde ha re
klamvärde. Detsamma kan sägas om tegelbruk och 
lervaruindustrier när de byggde i eget tegel, såsom 
Gustavsberg och de skånska kolgruvorna. Såg
verksindustrin tillverkade också byggnadsmaterial, 
men några ambitioner att tala för varan genom att 
utveckla träbyggnadskonst på den egna orten 
märks inte. Räkenskaperna omvittnar snarare att 
man ofta använt det sämsta virket för egna bygg- 
nadsändamål, d.v.s. det virke som inte kunde ut
skeppas (t.ex. vid Holmsunds lastageplats och såg
verk). Arbetarna fick emellertid tillgång till billigt 
virke som de använde för självbyggeri, i kåkar 
utanför bolagsmarken, senare i egnahem och som
marstugor. I sin mest ekonomiska form blev det 
knubbhus uppförda av murade eller ihopspikade 
plank- och brädstumpar. Bönderna i trakten fick 
också köpa virke förmånligt. I Rundvik i Väster
botten blev träfiberplattor från fabriken ett lokalt 
fasadmaterial i egnahem under mellankrigstiden. I 
Rundvik med omnejd finns några funkishus där 
slätheten och skärpan i hörnen åstadkommits med 
Masonite-skivor.

Knubb eller spillvirke, självbyggeriets signum i sågverksmiljö 
innan stolpkonstruktioner introducerades med egnahemsrörel
sen. Här i ett uthus i Furuögrund, Västerbotten, med stomme av 
ihopspikade brädstumpar. Foto Skellefteå museum.

När trähustillverkningen tog fart under mellan
krigstiden finner vi den egna fabrikens produktion 
representerad i egnahem och företagsbostäder. Den 
egna orten tycks ha varit ett experimentfält för ut
vecklingen av trähusen, och det är troligen här de 
tidigast byggdes. Det samma torde gälla inom ce
mentindustrin (t.ex. Stora Vika).

Lokala och regionala skillnader i byggnadsskick- 
et är annars svåra att finna. Industriregionerna och 
industribranscherna har inte avsatt några karakte
ristiska former i bebyggelsen. Variationerna är tyd
ligare över tid än mellan branscher. Skillnaderna 
mellan äldre gruvsamhällen och de som grundats 
under 1900-talet kan i första hand tillskrivas tid
punkten för grundandet eller större expansionsfa
ser. Dannemora gruvor, Skånes kolgruvor och 
Norrbottens järnmalmsgruvor omges av högst
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olikartade natur- och kulturlandskap. Järnbruken 
och sågverken påverkade stora räjonger, men kol
skogar och stora skogsavverkningsdistrikt var rä
jonger av olika karaktär. Under 1800-talet var det 
inte så stor skillnad mellan ett textil- och ett såg- 
verkssamhälle, d.v.s. utanför verksområdet, men 
naturligtvis var landskapet vid Viskan ett annat än i 
det norrländska kustbandet.

Vad skiljer och förenar järnbrukens miljöer i 
Småland, Uppland, Värmland och andra delar av 
Bergslagen samt Norrland? Här bedrevs samma 
slags verksamhet, om än i varierande skala. De 
värmländska och norrländska bruken hade en en
klare arkitektonisk prägel än de uppländska, och 
de var alltid byggda i trä, med eller utan revetering. 
Genom att järnbruken finns i stora delar av landet 
är det kanske här det är intressant att söka spåra 
regionala byggnadstraditioner.

Före 1800-talets mitt skilde sig inte byggnadsty
perna så mycket från vad man kunde se vid trak
tens herrgårdar och byar. Dubbelhus kunde finnas 
också i byarna, däremot inte 4-familjshus, vilkas 
planlösningar hade lämnat det additiva uppradan
det av enheter. Jordbruksbyggnader och odlingsfor
mer behöll anknytningen till den angränsande 
landsbygdens byggnadsskick längst. I 1830-talets 
Hörnefors fanns en storhässja för korn, en bygg
nadstyp som inte var vanlig utanför Övre Norrland. 
Under 1800-talet fjärmade sig bruksjordbruken 
från de självägande böndernas jordbruk, och så 
småningom avskiljdes de från den industriella rörel
sen. 1900-talets homogenisering av byggnadsskick- 
et i landet har knappast utplånat de kulturella skill
naderna mellan olika landsändar, men de kommer 
inte längre till uttryck i bebyggelsen på samma sätt.
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4 Platsens beskrivning

I det här kapitlet beskrivs fem industrimiljöer. Av
sikten är att exemplifiera de ”industrimiljötyper” 
som skisserades i det föregående kapitlet och samti
digt belysa miljöer inom olika industribranscher. 
Lugnås kvarnstensbrott får här representera mind
re industrianläggningar i agrar miljö. Surahammar 
och Husum är industritätorter som utvecklats ur 
mindre bruks- och industriorter. Surahammars 
bakgrund är det gamla järnbruket, medan Husum 
är ett bebyggelsemässigt oregerligt massaindustri
samhälle med sågverksbakgrund. Textilindustrior
ten Rydal växte upp vid en 1800-talsindustri men 
blev aldrig betydande som tätort. Svedala får exem
plifiera stations- och industrisamhällen. Gruppen 
enstaka större verk och anläggningar har här ute
lämnats, liksom industristäder.

Valet av dessa platser motiveras av att jag inte 
velat välja de tydligaste och mest kända exemplen. 
Tvärtom har syftet varit att välja sammansatta och 
mindre renodlade och lättlästa exempel. Rydal är 
ett undantag med planmässig ordning och en ut
veckling som stannade i växten. På många håll är

ordningen mindre uppenbar, och olika skikt överlag
rar varandra.

Litteraturen om dessa miljöer är visserligen skif
tande, men den redovisar bebyggelsen och markan
vändningen från anläggningstiden till nutiden på 
ett tydligt sätt. Det har inte här varit möjligt att 
göra egna kompletterande undersökningar. En rad 
andra exempel har begrundats men valts bort, ef
tersom litteraturen inte behandlar den fysiska mil
jön eller endast någon period i skeendet. En förut
sättning för att kunna tolka historiskt de spår vi ser 
i dag är att hela skeendet finns redovisat och blir 
gripbart.

Härtill är avsikten att presentera enhetliga och 
jämförbara beskrivningar av platser eller miljöer 
med olika karaktär, utifrån ett skiftande kunskaps
underlag i form av dokumentation, forskning, elev
arbeten och kulturhistorisk bebyggelseinventering.
I praktiken är de underlag man har att tillgå högst 
varierande.

Beskrivningsmallen är en variant av mallen för 
Utbildningsradions och Riksantikvarieämbetets bok
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Läsa landskap (1993). Skäligen olika platser kan be
skrivas på det här sättet, om man inte alltför mycket 
hårdrar under vilka punkter stoffet hör hemma.

Lugnås, kvarnstensbrott 
i Västergötland
Kvarnstensbrotten i Lugnåsberget är industriplat
ser i en skogsbygd i Skaraborgs län, Klyftamon, 
som är en utlöpare av platåberget Billingen och av
delar Skara-Varaslätten i väster och Vadsboslätten 
i öster. Brytning och huggning av bergets vittrade 
gnejs, kvarnstensgnejs, har skett i en rad stenbrott.

LU6NAS STATION

D STÖRA

Lugnås, Västergötland. Kartan ritad av Ulrich Lange.

Verksamheten har medeltida anor och fick under 
1800-talet betydande omfattning. Den blev aldrig 
samhällsbildande, utan stenarbetarna bodde på 
småställen i trakten. Efter nedläggningen i början 
av 1900-talet har brotten ofta vattenfyllts och stu
gorna i skogen försvunnit. Minnesfjället i Lugnås 
har iordningställts som ett märkligt och gripande 
industrimuseum. O

Kvarnstenshuggning i Lugnås ca 1905. Foto Skaraborgs länsmu
seum.

Uppkomst. Lokal tradition anger att det var cister- 
ciensermunkar som började bryta kvarnstenar i 
Lugnås under 1100-talet. De skall ha varit bosatta 
på den äng som kallas Klosterängen och därefter 
flyttat till Värnhem och grundat klostret där. Vid 
utgrävning av en medeltida träbyggnad i Värnhem 
påträffades kvarnstenar som bedömts vara av Lugn- 
åsgnejs. Kvarnstensbrytningen uppträder i historis
ka källor i början av 1700-talet och då i samband 
med en rättstvist.
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Den äldre brytningen skedde i dagbrott, ”öppna 
fjäll” eller ”fjällahålor”. Brytningen kombinerades 
med jordbruk. Många jordägare hade fjäll på sina 
ägor, eller man hade lotter. Brytningen skedde i lag 
om ett tiotal ”fjällagubbar” som bildade en ”kull” 
för att ta upp en håla. Laget skottade under vintern 
bort jord ner till urberget. Brytning och huggning 
av kvarnstenar pågick under sommarmånaderna 
maj-september, med avbrott för sådd och skörd.

Under 1800-talet övergick man alltmer till bryt
ning under jord, i gångar som kallades underhack. 
Härmed blev tillverkningen mindre säsongsbeto- 
nad och bedrevs hela året med heltidsanställda 
stenarbetare. Bakgrunden var kvarnrörelsens ex
pansion till följd av den ökade spannmålsproduk
tionen. Under 1800-talet tillverkades 200-1000 
kvarnstenar årligen. Vid sekelskiftet hade de tidiga
re många självständiga stenbrottsägarna minskat i 
antal. Enskilda ”storägare” hade förvärvat det ena 
stenbrottet efter det andra. Den ledande av dem var 
S.A. Svensson i Stora Ryd, Lugnås. Han skötte sitt 
företag med hjälp av en drifts- och arbetsledare. 
Denna koncentration åtföljdes inte av någon påfal
lande modernisering. Stenhuggeriet förblev ett 
hantverk, i huvudsak bedrivet med enkla och ålder
domliga tekniker och redskap.

Natur, lokalisering och bebyggelse. Tillverkningen 
av kvarnstenar var lokaliserad till råvaran och rik
tades mot en marknad av kvarnägare, vilkas kvar
nar drevs av stenar av natursten.

Skogsbygden på Klyftamon var en småbrukstrakt 
med spridd bebyggelse. I Lugnås fanns 1905 endast 
13 hemman, men en långt driven hemmansklyvning 
och ett stort antal små hemmansdelar. Härtill fanns 
intagor på kronoskogen jämte lägenheter, intagor 
och torp under hemmanen. Mot detta spridda jord
ägande svarade kvarnstensindustrins äldre ägostruk
tur med många stenbrottsägare. Arbetskraft fanns i 
de många lägenheterna och torpen runt berget.

Hushållning. Kvarnstensindustrin var förankrad i 
en agrar miljö med små jordbruksenheter. Stenhug
geriet kombinerades med jordbruk. Säsongsprägeln 
avtog under 1800-talet. Trots koncentrationen i 
branschen drevs ett flertal stenbrott av självständiga 
mindre ägare. Stenarbetarna bodde i allmänhet på 
torp och småställen och höll ko, gris, höns och po
tatisland. Utan stenindustrin hade knappast jord- 
ägandet kunnat spridas på så många händer. När 
stenindustrin upphörde omkring 1920 uppstod 
också stor arbetslöshet.

Lugnås och omvärlden. Lugnåsberget har varit ett 
av landets mest betydande tillverkningsområden 
för kvarnstenar. De avyttrades delvis på export. 
Stenarna såldes genom återförsäljare eller reklam
prospekt. Det var också vanligt att kvarnägare 
kom till Lugnås och valde ut stenar eller besiktigade 
brytningsplatsen. Invid Stora Ryds gård fanns en 
uppställningsplats för kvarnstenar, Kvarnstenstor- 
get. Före järnvägens tillkomst 1889 forslades ste
narna på hästdragna, särskilt förstärkta vagnar till 
Åsens hamn vid Vänern för vidare transport per 
båt. Senare gick transporterna över Lugnås järn
vägsstation. Kvarnägare på närmare håll fick ste
narna levererade med hästforor direkt till kvarnen.

Social miljö. I början av 1800-talet gjorde ett 100- 
tal stenarbetare lika många dagsverken årligen, ar
betet med schaktning och bortforsling av avfall 
oräknat. I 1900-talets början hade arbetsstyrkan 
halverats, men den var sysselsatt under längre tid 
av året. Många människor i trakten var på olika 
sätt involverade i kvarnstenstillverkningen. Det 
gällde stenhuggarfamiljerna, där kvinnor och barn 
på morgonen bar ut stenskärvor och vatten ur ber
get, och barnen kom med matsäck senare på dagen. 
Det gällde smeden med hantlangare, körare som 
skötte transporter, kolare som levererade träkol till 
smedjan, hantverkare som gjorde vagnar och hug-
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garnas träskor och förskinn. Kvarnstensindustrin 
ingrep i hela bygden och skilde den från de angrän
sande jordbruksbygderna på lerslätterna.

Byggnadsskick och formspråk. Kvarnstenstillverk- 
ningen påverkade landskapet i första hand genom 
de många stenbrotten med dagbrott eller brytning 
under jord. Det var inte många byggnader som be
hövdes vid stenbrotten, och de hus som förekom 
var av blygsammaste slag. I huvudsak var det fråga 
om en smedja, eventuellt med fristående kolbod, 
uppförd av stående plank, någon gång av timmer 
eller sten. Här tillverkades och underhölls arbets
redskapen. Här kunde också avsides boende sten
arbetare förvara sin matsäck och tillbringa rasterna 
vid dåligt väder.

De bondgårdar och småställen där kvarnstensin- 
dustrins människor bodde anknöt till traktens 
agrara byggnadsskick. Om Stora Ryds gård, cen
trum i S.A. Svenssons kvarnstensimperium, ut
märkte sig utöver det vanliga, må här vara osagt.

Kontinuitet och förändring. Den jämförelsevis stor- 
skaliga kvarnstensbrytningen i Lugnås bedrevs ett 
par decennier in på 1900-talet. Vid denna tid mo
derniserades kvarnarna med stålvalsar och konst
gjorda kvarnstenar som inte behövde skärpas. Na
turstenarna utkonkurrerades. Tillverkning av 
konststenar bedrevs i Lugnås under en kortare tid i 
början av 1900-talet. Den ålderdomliga och arbets
intensiva kvarnstensindustrin hade inte framtiden 
för sig. Den lades ner 1919. Nu återstår minnesfjäl- 
let, lämningar efter brytningsplatser och husgrun
der.

n o

□ STATION

Surahammar i Västmanland. Kartan ritad av Ulrich Lange.

Surahammar, brukssamhälle i 
Bergslagen
Surahammar är ett brukssamhälle i Kolbäcksåns 
dalgång i Västmanland. 1600-talets stångjärnsbruk 
omvandlades under 1800- och 1900-talen till ett 
modernt järnverk. Bruket har växt ut från de äldsta 
anläggningarna på och intill Bruksholmen vid for
sen i ån till ett betydande samhälle, i dag kommun
centrum i Surahammars kommun. De olika skik
ten i samhällets bebyggelsehistoria låter sig lätt av
läsas på platsen. Men miljön i dagens Surahammar 
domineras av 1900-talets bostads- och tjänstesam
hälle öster om järnvägen. Den äldre bruksbebyggel- 
sen vid ån är till stora delar borta.2*

Uppkomst. På 1630-talet lät rikskansler Axel 
Oxenstierna anlägga en stångjärnshammare på 
Bruksholmen vid Suraforsen i Kolbäcksån. Den er
satte en nedlagd kronohammare. År 1845 förvär
vades bruket av guldsmeden Adolf Zethelius, ägare
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till Nyby bruk vid Torshälla. Det blev upptakten 
till bruksdriftens industrialisering i Surahammar. 
Zethelius hade i Nyby experimenterat med pudd- 
lingsmetoden för järnets färskning genom att ersät
ta stenkol med ved som bränsle och inledde 1847 
framställning av puddeljärn vid Surahammar. Un
der 1850- och 60-talen utvecklades produktionen 
med valsverk för tunn- och grovplåt och tillverk
ning av axlar och hjul till järnvägsvagnar. På 1880- 
talet tillkom det första martinverket och tillverk
ning av stålgjutgods. Surahammar uppgick 1917 i 
Aseakoncernen som tog upp elektrostål på pro
grammet.

Natur, lokalisering och bebyggelse. Surahammar 
ingår i bruksbygden söder om Norbergs bergslag, i

kedjan av järnbruk vid forsar i Kolbäcksån, av vilka 
de flesta utvecklades till moderna industrier. 
Vattenkraften drev vattenhjul och turbiner, senare 
en egen kraftstation. Brukets domäner omfattade 
Bruksholmen och två hemman i Östsura by. De ut
vidgades från 1850-talet, bl.a. genom förvärv av 
Lisjö säteri med Larsansjö bruk, vars stora skogs
arealer säkrade bränsleförsörjningen.

Är 1860 invigdes Strömsholms nya kanal. 
Vattentransporter med egna kanalbåtar ersatte 
hästforor. Landtransporterna vintertid kunde från 
1899 ske via den nya järnvägen Kolbäck-Ramnäs.

Det äldsta bruket låg på Bruksholmen med 
spridd bostadsbebyggelse norr därom. Genom 
1800-talets utbyggnad blev holmen snart full- 
byggd. Sedan man fått tillgång till elkraft från eget

Surahammar, xylografi i okänt planschverk från 1864. Bilden visar verksbyggnaderna på Bruksholmen och 1858 års herrgård.
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kraftverk (1895-96) flyttades verkstäderna succes
sivt över till fastlandet söder om holmen och an
läggningarna förnyades efterhand. Samhället fick 
två bebyggelseområden, verkstäderna och bostads
bebyggelsen. Arbetare bodde också utanför bruket 
eftersom bruksbostäderna inte täckte behovet.

Bostäder byggdes i etapper, den första ca 1850- 
90, då Torget vid vägkorsningen öster om verket 
tillkom med den anslutande Bruksgatan i söder. 
Bruksgatans östra sida bebyggdes med flerfamiljs
hus i trä med huvudsakligen spisrum jämte biut
rymmen. Tvärs över gatan ordnades 1880 Bruks
parken med Föreningslokalen (1893). Järnvägsspå
ret drogs på 1890-talet öster om bruksområdet 
med stationen i fonden av en tvärgata från Bruks
gatan. Här lades också Brukshotellet och en ny
byggnad för Surahammars Arbetares Handels AB.

Under nästa utbyggnadsetapp, ca 1890-1920, 
bebyggdes området söder om järnvägens stickspår 
till verkstäderna - Saltsjöbaden mot Östersjön, 
Bruksgatans förlängning åt söder och Rävåsen - 
med större och mindre flerfamiljshus där enrumslä
genheter efterhand blev regel. Ungkarlar inhystes i 
särskilda logement eller i insprängda ungkarlsrum i 
flerfamiljshusen. Tjänstemannabostäder fanns vid 
ån och norr om arbetarbostäderna, samt herrgår
dar i avskilda lägen ute på holmarna.

Brukets byggnadsverksamhet ombesörjdes av ett 
byggarlag under ledning av en byggmästare, för att 
från 1910-talet alltmer läggas ut på entreprenad. 
Vid den tiden började man också försälja mark till 
egnahemsbyggare.

Hushållning. Brukets halvagrara hushållning bygg
de till stor del på jordbruksprodukter från Sura
hammars lantgård och Lisjö säteri. Åren 1879- 
1928 hade bruket en enskild järnväg från Lisjö till 
Surahammar för transport av bränsle och jord
bruksprodukter. Järnverksarbetarnas lön omfatta
de kontantlön jämte naturalön i form av fri bostad

i mån av lediga lägenheter i bruksbostäderna, träd
gårdsland, plats för hushållsgris i svinhus och rätt 
att ta ut spannmål, mjöl, potatis och rotfrukter ur 
brukets förråd. Fritidsfisket i sjöarna bidrog till 
hushållet. Viss privathandel förekom också, bl.a. 
vid marknader på Torget.

Surahammar och omvärlden. Bruksägarna drev 
bruken vid Surahammar och Nyby parallellt. Fas
tigheter och bruk förvärvades och nyinvesteringar 
gjordes - såsom Lisjö säteri 1851 och Svanå bruk 
1905 - för att säkra tillgången på energi, malm och 
tackjärn m.m. Under 1800-talet användes hjulring
ar av bessemerstål från Sandviken. Försäljningen 
sköttes på disponentens affärsresor och av en agent 
i Stockholm. Grovplåten avsattes väsentligen till 
flottan, Bergsunds och Munktells verkstäder, järn- 
vägshjulen till SJ och enskilda järnvägar i och utom 
Sverige.

Social miljö. År 1850 hade Surahammar 140 invå
nare, varav 23 personer var anställda vid järnver
ket. Vid sekelskiftet 1900 hade siffrorna stigit till 
1420 respektive 483. Järnverket var en utpräglat 
manlig arbetsplats. Arbetarna rekryterades bland 
brukspojkar och inflyttade arbetare.

Familjen Zethelius styrde Surahammar genom 
disponenter. Årets höjdpunkt var de årliga mid
sommarfesterna på Torget, senare i Bruksparken. 
Föreningslivet kretsade kring Arbetareföreningen, 
nykterhets- och frikyrkorörelsen. Fackförening bil
dades 1901. Det första Folkets hus byggdes utanför 
samhället. Bruket betjänades av Sura sockens kyr
ka en kilometer väster om samhället - en träkyrka 
från 1617 och 1890-talets nya kyrka. Under 1800- 
talet upplät bruket lokal för småskola vid bruket, 
men anslöt sig i övrigt till socknens skolväsende.

Byggnadsskick och formspråk. De äldre industri
byggnaderna är uppförda i en enhetlig tegelarkitek
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tur. Bruksbostäderna speglar bostadsbyggandets 
utveckling: 1860-talets röda envåningslängor, det 
sena 1800-talets stora baracker, sekelskiftets villa- 
betonade mindre flerfamiljshus och tjänstemanna
villor i herrgårdsstil (1920). Ar 1858 uppfördes en 
ny herrgård (arkitekt P.J. Ekman), på holmen norr 
om Bruksholmen. Det är en asymmetrisk villa som 
betecknar ett traditionsbrott i förhållande till de 
klassiska bruksherrgårdarna. Därvid flyttades den 
gamla herrgården från 1814. När ett nytt bruks
ko ntor 1916 ersatte kontoret i nya herrgården blev 
det en nationalromantisk byggnad med drag av ka
rolinsk herrgård (arkitekt T. Kjellgren - synonym 
med stadsarkitekt Theodor Kellgren i Uppsala?). 
Vid sekelskiftet tillkom en representativ miljö vid 
järnvägen genom stationshuset, Brukshotellet och 
handelsföreningens hus, husen ritade av SJ:s chefs
arkitekt Folke Zettervall. Bebyggelsen öster om 
järnvägen speglar alla stadier i 1900-talets tätorts- 
byggande: egnahem, lamellhus, villor, typhus med 
ett modernt förtätat centrum i mitten.

Kontinuitet och förändring. 1910- och 20-talen var 
en brytningstid i samhället. Surahammars bruk för
värvades 1916-17 av Asea som här startade till
verkning av elektrostål, vilket valsades i ett nytt 
tunnplåtverk. Elektroplåt blev ett viktigt inslag i 
brukets produktion efter 1920.

På 1910-talet reducerades naturaförmånerna till 
att gälla låga hyror i företagsbostäder och vissa 
subventioner till egnahemsbyggare och bostadsför
eningar. Då var bruksområdet väsentligen fullbyggt 
och brukets bostadsbyggande upphörde för lång 
tid framåt. Egnahemsområdet Skogslund öster om 
järnvägen började bebyggas 1919-20. Här skedde 
också samhällets fortsatta expansion. De första 
större bostadshusen för hyres- och bostadsrätter 
tillhör 1940-talet. Efter 1950 har centrum förskju
tits från bruksområdet med Torget och järnvägssta
tionen till ett modernt förtätat centrum med affärer

och kommunalhus kring Köpmangatan som löper 
parallell med järnvägsspåret.

Rydal, textilindustriort 
i Västergötland
Rydal är ett samhälle kring ett bomullsspinneri i 
Viskans dalgång söder om Borås, anlagt vid 1800- 
talets mitt när traktens textilindustri tog steget från 
hemindustri till fabriksindustri. Samhället får sin 
prägel av den imponerande fabriksanläggningen i

E6NAHEM

Stextil- 
la industri
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Rydal i Västergötland. Kartan ritad av Ulrich Lange.
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Rydahls spinneri. Foto Ola Eriksson, Älvsborgs länsmuseum.

sten och bostadsbebyggelsen i trä, samlad utmed en 
bruksgata. Utbyggnadsepokerna är avläsbara i be
byggelsen och fördelar sig på olika områden. Un
der 1900-talet fick samhället den obligatoriska 
kransen av egnahems- och villabebyggelse kring 
samhällskärnan, men industrin expanderade knap
past efter första världskriget. Fabriken är i dag mu
seum.3'

Uppkomst. Rydals bomullsspinneri anlades 1853. 
Industrigrundaren var traktens ledande förläggare, 
Sven Erikson i Kinna. Han hade ärvt förläggaryr- 
ket och blivit sin egen 1825. På 1880-talet skall 
han ha haft ca 1500 väverskor sysselsatta i Viska
dalen med omnejd. Han blev också den som grund
läde fabriksindustrin, först genom Rydboholms vä
veri (landets första mekaniska väveri, 1834), däref
ter med spinneri i Rydal och väveri i Svaneholm 
(1850-talet), jämte spinneri och väveri i Viskafors.

Som kompanjon hade han sin affärskontakt i Göte
borg, handelshuset Francke. Grundarna av Rydahls 
Manufaktur AB kom från Marks härad och Borås 
stad med Sven Erikson i spetsen.

Natur, lokalisering och bebyggelse. Spinneriet anla
des på ägorna till Ryds Nedergård. Vattenfallet 
nedströms gården drev i äldre tid kvarnar och blev 
avgörande för lokaliseringen av ett spinneri till 
platsen. Vattenhjulet ersattes snart av ångmaskiner 
och turbiner, på 1910-talet av ett eget kraftverk i 
ån.

De första bostäderna var provisoriska. Samhälls- 
utbyggnaden sköt fart på 1870-talet. Fram till 
1915 bebyggdes den nuvarande samhällskärnan 
kring landsvägen Kinna-Borås som löper parallellt 
med Viskan. Landsvägen blev bruksgata. Mitt 
emot fabriken uppfördes disponentbostad, där in
till spannmålsmagasin och stallbyggnader. Härefter
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vidtar arbetarbostadsbebyggelse, bolagets affär och 
skola. Samhällskärnan avslutas i norr av Ryds 
gård.

Samhällets andra utbyggnadsepok inleddes 
1915. Expansionen skedde utanför det äldre be
byggelseområdet och bestod av egnahemsbyggan
de. Två egnahemsområden kom till, framför allt 
under 1920- och 30-talen: området väster om ån 
samt området Svalan söder om samhället.

Det sista skedet i företagets bostadsbyggande 
planerades på 1940-talet av arkitekt Örjan Lüning, 
en planering som andades optimism om textilin
dustrins framtid. De äldre arbetarbostäderna skulle 
rivas och ersättas av en grupp trevånings punkthus 
av stjärnhustyp. Men kriserna kom, de gamla bo
städerna blev kvar och endast ett stjärnhus byggdes 
(1951).

Hushållning. Hushållningen före första världskri
get hade en halvagrar prägel. Bolaget drev jord
bruk och boskapsskötsel vid Ryds gård och hade 
en kvarn i Seglora. Brukshandel drevs från 1850- 
talet och kallades Rydahls Minuthandel, inrymd i 
ett rött trähus vid bruksgatan. Livsmedlen kom 
från det egna jordbruket eller köptes upp. Mjölken 
levererades från den egna ladugården, vid sekelskif
tet flyttad till en tomt bakom affären. Vid bostäder
na fanns potatistäppor och uthus för hushållsgrisar.

Rydal och omvärlden. Bomullsråvaran hämtades 
främst från USA via England och transporterades 
med hästskjutsar, senare per tåg från Göteborg till 
Rydal. Det spunna bomullsgarnet levererades i hu
vudsak till Rydboholm. Textilindustrins teknologi 
kom väsentligen från England.

Social miljö. Bolaget styrde samhället, bestod sko
la, hälsovård, barnmorska, natt- och ordningsvakt, 
fattig- och sjukkassa, barnkrubba, ålderspensioner 
och inrättade en frivillig brandkår. Den första sko

lan gällde katekesundervisning för fabriksarbetan- 
de barn som inte konfirmerats. På 1870-talet inrät
tades en fast folkskola i samhället. Det var egentli
gen bara kyrka som saknades; man for till Seglora 
kyrka.

Den förste spinnmästaren var engelsman men 
arbetarna kom från trakten. Generationer av spin
neriarbetare har avlöst varandra. Antalet anställda 
uppgick 1854 till 206 personer och 1870 till 500. 
År 1950 hade samhället 602 invånare. Av de 478 
personer som då var 15 år och äldre hade 325 an
ställning i bolaget. Jämfört med järnhantering och 
sågverk var textilindustri en kvinnoindustri. Av de 
ca 350 anställda vid Rydal 1953 var 180 män och 
170 kvinnor. Det var vanligt att båda makarna 
arbetade i fabriken. En bostad söder om fabriken 
användes under 1920- och 30-talen både som 
barnkrubba och för inkvartering av inflyttade, 
ogifta arbeterskor.

Byggnadsskick och formspråk. Rydal är ett exem
pel på ett samhälle med bruksgatan som ordnande 
och gestaltande princip i slutet av 1800-talet, utan
för järnbrukens krets. Det gör miljön tydlig och 
gripbar.

Ryds gård och Rydals disponentbostad har båda 
herrgårdsbetonade mangårdsbyggnader med flyg
lar. De äldre arbetarbostäderna är mindre flerfa
miljshus i trä med vita paneler. Den enhetliga vita 
färgsättningen, husens stadiga proportioner och 
klassicerande detaljer har ansetts följa mönstret 
från förläggargårdarna, om än med andra planlös
ningar. Kontinuiteten är tydligast i disponentbosta
den.

Det engelska inflytandet kom med textilteknolo
gin och tekniker eller arbetsledare. Det avspeglas i 
fabriken i Rydal, men inte i bostädernas träbygg- 
nadsskick, vilket är regionalt förankrat, jämfört 
med teglet och radhusen i Jonsered och Strömsbro.

Gustaf af Geijerstam undersökte 1894 bostäder-
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na för 35 gifta hushåll och fann att 21 av dem bod
de i enkelrum (spisrum), 10 i ett rum och kök och 4 
i två rum och kök. Flera äldre hus har exteriörer 
med prägel av 1910-talet, men fyra enrumslägenhe
ter lagda kring en genomgående förstuga i varje 
plan, en planlösning vi snarare förknippar med 
1800-talet. Några 1910-talshus i Rydal fick också 
åtta enrumslägenheter men fördelade på fyra för
stugor, vilket var mer tidsenligt.

1900-talets egnahemsbebyggelse - nationalro- 
mantiska egnahem och funktionalistiska småstugor 
i trä - smälter in i miljön, men den saknar lokal 
särprägel. Stjärnhuset är en variant av arkitekterna 
Backström & Reinius stjärnhus i Gröndal, Stock
holm.

Kontinuitet och förändring. På 1910-talet inleddes 
brukssamhällets modernisering eller normalisering. 
Samhällsbebyggelsen expanderade och förnyades 
partiellt. Hyressystem infördes och fackförening 
bildades. Jordbruket utarrenderades 1922 och bo
lagets affär fick konkurrens av Konsum och såldes 
till en privat handlare. Folkskolan kommunalisera- 
des. Landsvägstrafiken tilltog och breda gångbanor 
anlades genom samhället. År 1927 uppgick Rydal i 
Kinnaströms väveri AB. Produktionen differentie
rades genom spinning av effekt- och rayongarner. 
En ny fabriksbyggnad för tvinneriet uppfördes 
1937 mot vägen (nya fabriken).

Men Rydal stannade i utvecklingen. Ansatserna 
till modern flerfamiljsbebyggelse kom av sig. Orten 
fick heller aldrig ett modernt förtätat centrum, 
blott en modern tillbyggnad till skolan på 60-talet. 
Kinna förblev centralort i Mark. När Kinnaström 
lades ner 1867 inskränktes driften i Rydal. Fabri
ken är sedan 1985 ”museifabrik”.

E6NĄHEM
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1. Herrgård, riven
2. Arbetarbostäder
3. Ångsåg, riven
4. Disponentbostad
5. Husumgården
6. Centrum Björnen (Mo & Domsjö)
7. Centrum Grundsundagården
8. Skola
9. Godtemplarlokal

Husum i Ångermanland. Kartan ritad av Ulrich Lange.

Husum, sågverks- och massain
dustrisamhälle i Ångermanland
Husum är ett massaindustrisamhälle i mynnings- 
området av två norrländska skogsälvar, Husån och 
Gideälven ett par mil norr om Örnsköldsvik. Be
byggelsen följer landsvägens krökar mot söder, ut
med landtungorna i den nyss uppgrundade skär
gården, ut till sulfatfabriken på udden, Rågön. Hu
sum får sin prägel av den oregelbundna samhälls
bebyggelsen inpassad i det kuperade skärgårds- 
landskapet och massafabrikens svåröverskådliga
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Husums sulfatfabrik. Foto Sture Forsberg, Husum.

byggnadsmassa och rökar mot skyn som en front 
mot sjön.4)

Uppkomst. Trävaruindustrin i Husum daterar sig 
till 1788, då en borgare i Härnösand anlade en 
mindre vattensåg i Husån, på mark som låg under 
Husbyns by i Grundsunda socken. Industrin fick en 
för 1800-talet storskalig form sedan firma Dickson 
&C Co i Göteborg 1848 förvärvat sågen och byggt 
ut den till ett av samtidens största sågverk. Husum 
var också lastageplats för industrierna vid Gideäl- 
ven, nämligen Gideå bruk, som också uppgått i det 
dicksonska industrikomplexet men lagts ner 1873, 
samt Gideåbacka sågverk, anlagt 1872 av andra in
tressenter. Husum blev också ångbåtshamn.

De dicksonska anläggningarna i Husum avyttra
des 1875. Det nybildade Gideå och Husum AB 
kom att anlägga den första ångsågen på platsen 
1878-79. Detta bolag övertog senare också Gideå
backa sågverk. Sågen i Husum brann 1887 och ef

ter ytterligare en brand 1909 var sågverksepoken 
över i Husum.

Mo & Domsjö AB hade 1903 gått in som del
ägare i Gideå och Husum och övertog 1909 hela 
bolaget. Ar 1915 uppfördes Husums sulfatfabrik 
som ännu dominerar ortens liv och miljö. År 1972 
kompletterades anläggningen med ett finpappers
bruk.

Natur, lokalisering och bebyggelse. Den låga kus
ten i norra Ångermanland är ett skärgårdslandskap 
präglat av landhöjningen. Området mellan Husåns 
och Gideälvens mynningar bildas av uppgrundade 
kuperade skär med sänkor emellan. Det framgår 
också av höjdnivåer och bebyggelsenamn som Hus- 
ön och Rågön. Industrin tog över ett gammalt bon
defiskar- och sjöfararlandskap med gistvallar, fiske- 
och hamnplatser.

De båda älvarna erbjöd vattenkraft, goda skogs
tillgångar i älvdalarna och flottleder samt en hamn
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som kunde anlöpas även av djupgående fartyg. När 
ångkraften ersatte vattenkraften försköts tyngd
punkten från forsar med goda dämningsmöjligheter 
ut mot hamnplatserna. Sulfatfabriken drevs med el
kraft från det samtidigt byggda kraftverket i Gideå- 
backa. Fast och säsongsvis arbetskraft kunde rekry
teras på nära håll i den agrara kustbygden. I Husum 
fanns därmed den norrländska sågverks- och mas
saindustrins viktigaste lokaliseringsförutsättningar.

Bebyggelsen i Husum inpassades i skärgårds- 
landskapet. Vattensågarna lades i Husån med bo
städer intill. Ångsågen från 1870-talet med timmer
upplag och brädgård placerades i åmynningen vid 
stranden av Husön. Landsvägen följde ån ner till 
Husön, därefter över bergknallen där den äldsta 
herrgården mötte i fonden. Sedan passerade den en 
landbrygga mot Rågön med hamnplats och ångbåts- 
kaj. Sulfatfabriken anlades vid hamnen på Rågön 
som därmed reserverades för industriändamål, 
medan samhällsbebyggelsen formerade sig med 
landsvägen som nerv. Bolaget byggde främst inom 
sina domäner på Husön och i Önskaområdet i ös
ter, medan privat bebyggelse växte upp på Mon i 
norr och Dombäcksön i väster. Dessa områden 
växte under mellankrigstiden ihop till ett samman
hängande bebyggelseområde, senare avdelat av 
centrumbildningar, förtätat och utvidgat med ny 
bostadsbebyggelse.

Hushållning. Hushållningen i ett sågverks- och 
massaindustrisamhälle vid Norrlandskusten hade 
en halvagrar prägel innan livsmedelsförsörjningen 
organiserades genom detaljhandel i privat och ko
operativ regi. Här som i många andra industriorter 
fanns upplåtna bostäder och små täppor. Här fanns 
också människor med bakgrund i den agrara kust
bygdens bondefiskarhushållning. Arbetarfamiljen 
var fritidsfiskare och fritidsodlare och fortsatte 
med det när egnahem blev en vanlig boendeform 
från 1920-talet och egen villa några decennier se

nare. Intill nutiden var Husum självförsörjande be
träffande kommersiell och annan service. Det är i 
sen tid som invånarna börjat fara in till Örnskölds
vik för att handla.

Husum och omvärlden. 1800-talets sågar och 
1900-talets sulfatfabrik fick timmer och massa ved 
från skogsbygderna uppåt älvdalarna. Både sågar 
och fabrik ingick i större skogsföretag som leddes 
av ägare i Göteborg respektive Stockholm/Domsjö, 
med platschefer på orten. Sulfatfabriken var en av 
de många massafabriker och sågverk som bröderna 
Frans och Seth Kempe anlade, byggde ut och drev i 
Ångermanland och Västerbotten: Mo, Domsjö, 
Husum, Hörnefors, Norr byskär, Sandvik och Ro- 
bertsfors. Stora skogsdomäner byggdes upp i be
rörda älvdalar, där företaget hade sina skogsför- 
valtningar och skogsarbetare. Mo & Domsjö var 
under 1900-talet det ledande skogsföretaget i mel
lersta och övre Norrland jämte SCA. I egenskap av 
exportindustri var verksamheten beroende av 
världsmarknaden. Det gällde också träindustrior
ternas människor.

Social miljö. Livet i Husum präglades av starka 
band mellan industri och samhälle. Fram till 1960- 
talet rekryterades sulfatfabrikens arbetare från Hu
sums samhälle. 1900-talets Husum var ett MoDo- 
eller Kempe-samhälle med en patriarkalisk ledning 
av familjen Kempe och en lokal platschef. Företa
get var arbetsgivare och handhade olika plane
ringsfrågor och service som utanför industriorter
nas sfär åvilade kommunerna. Fackförenings- och 
arbetarrörelse etablerades sent. Föreningslivet var 
rikt och kretsade kring nykterhet, frikyrka och 
idrott.

Byggnadsskick och formspråk. De bruksgator en
ligt modell från sekelskiftet 1900 man finner på 
Norrbyskär och i Hörnefors finns inte i Husum.
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Bebyggelsen i detta samhälle är en landsvägsbebyg- 
gelse som i förstone kan förefalla svåröverskådlig 
och inte omedelbart gripbar. Byggnadsskicket är 
ganska enkelt och utan egentlig lokal särprägel. 
Bolaget anlitade arkitekter för några mer betydan
de anläggningar, såsom samlingslokalen Husum- 
gården, den nya herrgården (arkitekt John Åker
lund 1928 och 1937) och 1950-talets centrumbild
ning (arkitekterna Axel Grönwall & Ernst Hirsch). 
Samhället får sin prägel av mötet mellan träbebyg
gelsen från olika tider, det kuperade skärgårdsland- 
skapet och landsvägen som slingrar sig ner mot 
sjön där synfältet domineras av den stora sulfatfa
briken.

Kontinuitet och förändring. Gideå och Husum AB 
styrde Husum i patriarkaliska former fram till 
andra världskriget. Från 1940-talet spelade Grund
sunda kommun en större roll och Husum ersatte 
kyrkplatsen som kommunalt centrum. Bolaget 
hade byggt röda arbetarkaserner och understött 
självbyggeri, från 1920-talet egnahemsbyggande 
genom tomtupplåtelser. Företaget byggde bostäder 
för den växande tjänstemannagruppen in på 1950- 
talet, bl.a. en ny disponentbostad (1937). År 1955 
bildades en kommunal bostadsstiftelse, varvid bo
stadsmark förvärvades från bl.a. bolagsdomänen. 
Kommunen och företaget byggde var sin centrum
anläggning på 1950-talet, ett ovanligt tydligt exem
pel på de dragkamper som uppstod när kommu
nerna skulle ta över rodret i gamla industriorter. Se
dan 1950-talets slut har samhället haft ca 2 500 in
vånare. På 1960-talet började inpendling av arbetare 
från angränsande orter, särskilt efter finpappersbru
kets tillkomst 1972. Vid samma tid uppgick Grund
sunda kommun i Örnsköldsviks kommunblock.

jAKWÄesrrATioN

Svedala i Skåne. Kartan ritad av Ulrich Lange.

Svedala, stations- och industri
samhälle i Skåne
Svedala är ett industrisamhälle på den skånska slät
ten. Orten exemplifierar hur en järnvägsknut dragit 
till sig en större industri och lokalisering med tanke 
på järnvägstransporter. Till skillnad från de tidigare 
anförda exemplen byggdes inte samhället upp för 
industriell verksamhet av ett företag som ägde mar
ken och makten. Svedala var ett stationssamhälle 
med kommersiell service, hyres- och tomtmarknad 
för livsmedels- respektive bostadsförsörjningen. 
Orten blev tidigt administrativ tätort och är i dag 
centralort i Svedala kommun. Men den industriella 
verksamheten på orten dominerades av en industri, 
Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad AB, ”Gju- 
teriet”, som fick viss brukskaraktär. -9

Uppkomst. Åren 1874-75 öppnades järnvägarna 
Malmö-Ystad och Fund—Trelleborg. De korsades 
en kilometer öster om kyrkbyn Stora Svedala med 
Svedala kyrka. År 1882 förvärvade Åbjörn Anders
son, smedmästare i Hastad vid Lund, en tomt invid 
Svedala järnvägsstation. Tillsammans med en vagn
makare från Lund anlade han Åbjörn Anderssons 
Mekaniska Verkstad för tillverkning av lantbruks-
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Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad vid 1900-talets början. Vy ur jubileumsskrift 1917.

maskiner. Hantverkarna blev industrialister. Sveda
la erbjöd goda transportförhållanden och avsätt
ningsmöjligheter på det närbelägna Söderslätt. Or
ten fick en andra industri 1893, ett sockerbruk.

Den äldsta anläggningen vid Abjörn Anderssons 
omfattade två byggnader, en för verkstad och en 
för gjuteri. Från 1890-talet inriktades produktio
nen på tegelbruksmaskiner och utrustning för te
gelbruk enligt ”Svedala-system” och på vägmaski- 
ner, främst stenkrossar. 1904-05 startade Sveriges 
Tegelmästareförening en yrkesutbildning för tegel
mästare i Svedala, Tegelmästarskolan med Försöks- 
tegelbruket, med finansiellt stöd av Åbjörn Anders
son. Härigenom blev Svedala centrum för utbild
ning och kunskapsutveckling inom den svenska 
tegelbranschen. Åbjörn Anderssons Mekaniska 
Verkstad gick 1963 samman med Arbrå AB för till
verkning av snöplogar. Svedala-Arbrå blev 1974 
dotterbolag till Allis Chalmers Corp., USA.

Natur, lokalisering och bebyggelse. Svedala var en 
godsdominerad jordbrukssocken. Järnvägen blev 
tätortsbildande. Vid stationen fanns först blott ett 
par hus. Järnvägsförvaltningen drog en väg upp 
mot den gamla landsvägen mellan Stora Svedala 
och Börringe. Den nya vägen blev huvudgatan,

Storgatan, i den regleringsplan från 1875 som lade 
grunden till tätortsbebyggelsen. Vid sekelskiftet var 
samhällets och kyrkbyns bebyggelse ännu åtskilda. 
Samhället övertog kyrkplatsens roll som lokalt cen
trum. I samhället fanns både skolor och bank för
utom affärs-, hantverks- och bostadsbebyggelse. 
Invid stationen låg den mekaniska verkstaden med 
ett eget stickspår. Sockerbruket och tegelbruket låg 
öster och söder om samhället, avdelade av järn
vägsspår. Utanför samhället fanns några mindre 
husagglomerationer som beboddes av bl.a. grovar
betare i industrierna.

Svedala blev municipalsamhälle 1900 och kö
ping 1919. Köpingen och landskommunen sam
manslogs 1950 till Svedala kommun. Vid den tiden 
hade samhället och kyrkbyn vuxit samman. Indu
strierna låg i en krans kring den äldre samhällskär- 
nan kring Storgatan. Åbjörn Anderssons industri
område hade vuxit västerut utmed järnvägen och 
industrin sysselsatte ca 700 personer (1946).

Hushållning. Åbjörn Anderssons byggde några hy
reshus för anställda på 1920-talet samt gav lån åt 
egnahemsbyggare. Andersson själv bodde först på 
verkstadsvinden men byggde sig senare ett hus mitt 
emot stationen. Personalbostäder fanns också vid
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tegelbruket. Men hushållningen i Svedala fick ald
rig brukshushållningens prägel. Åbjörn Anderssons 
styrde över jobben men inte över marken utanför 
industriområdet. 1 stationssamhället sköttes livsme
delsförsörjningen av privata köpmän. Det fanns en 
hyresmarknad hos privata husägare och tomter för 
egnahemsbyggande.

Svedala och omvärlden. Järnvägsknuten var i sig en 
rörlig plats där tåg med människor och varor av
gick och anlände. Åbjörn Anderssons verkstad blev 
marknadsledande på tegelbruksutrustning i Sverige 
och hade också en betydande export på Europa
marknaden, bl.a. fanns ett avdelningskontor i 
Ryssland 1909-18.

Social miljö. Stationssamhällets människor kom 
både från trakten och långväga ifrån. Verkstadsar
betarna hos Åbjörn Anderssons verkstad var inflyt
tade specialarbetare, smeder från trakten som gick 
till industrin samt egendomslösa personer som blev 
grovarbetare eller liknande. Sockerbruket rekryte
rade huvudsakligen okvalificerad arbetskraft. Här 
och vid tegelbruket var sysselsättningen säsongsbe- 
tonad, vilket ledde till mångsyssleri där arbete vid 
industrier och på lantgårdar kombinerades.

Vid 1900-talets början var stationssamhället och 
centralorten Svedala ett socialt och yrkesmässigt 
mer differentierat samhälle än många bruksorter 
vid samma tid. Fackföreningar bildades på 1890- 
talet och Folkets hus byggdes centralt i samhället.

Byggnadsskick och formspråk. Stationssamhället 
växte upp med fastställda planer upprättade av 
lantmätare, senare arkitektkonsulter som VBB. 
1875 års regieringsplan gav den äldsta samhälls- 
kärnan kring Storgatan och Stortorget en stads-

mässig prägel med rutnätsplan och slutet bygg
nadssätt. Samhällskärnans omgivningar fick glesa
re trädgårdsstadskaraktär enligt planer från 1900- 
talets början. Här byggdes småhus och moderna 
flerfamiljshus.

När järnvägen kom var ortens märkvärdigaste 
byggnad den nya sockenkyrkan som hade ritats av 
C.G. Brunius och 1852 ersatt medeltidskyrkan. 
Stationssamhällets äldre byggnadsskick präglas av 
skånsk tegelbyggnadstradition i enkla, individuella 
och enhetliga former. Teglet kom från Svedala och 
andra stora tegelbruk i trakten. Det finns i offentli
ga byggnader som järnvägsstationen, skolbyggna
der, Folkets hus och det moderna kommunalhuset, i 
den mekaniska verkstadens industribyggnader och 
kontor, i disponentvillor och affärs- och bostadsbe
byggelse.

Verkstadsområdet och samhällskärnan möts vid 
stationen, där industrin presenterar sig för besöka
ren med en representativ kontorsbyggnad i tegel 
vid stationsplanen (arkitekt Gustav Bern, 1900). 
Arbetarrörelsen bygger Folkets hus 1907, och stor
kommunen manifesterar sig i ett kommunalhus vid 
Stortorget 1964 (arkitekt Adrian Langendahl, bör
dig från orten).

Kontinuitet och förändring. Svedala är ett stations
samhälle som på ett sekel växte från ingenting till 
en betydande industriort och en modern tätort och 
kommuncentrum som uppslukat den gamla kyrk
byn. 1900-talets modernisering krävde där inte lika 
starka brytningar som i bruksorterna. Tegeltillverk
ningen upphörde med det industriella byggandets 
genombrott på 1960-talet. Industrin fortsatte men 
organiserad som ett dotterbolag till ett multinatio
nellt företag.
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S Kunskapsläget

I inledningen skisserades hur bilden av det klassis
ka industri-Sverige byggdes upp. I dag finns arvet 
från 1970-talet att hela det historiska fältet är vik
tigt.

Landsbygdens industrimiljöer är ett stort histo
riskt fält. Grundforskningen är till sin karaktär se
lektiv. Nya ämnen inmutas. Gamla ämnen omprö
vas med nya frågor. Här är de uppländska bruken 
och andra järnbruk det klassiska ämnet, ständigt 
lockande till omprövning. Kunskaperna om dem är 
ojämna, men det gäller än mer för fältet i övrigt. 
Här är det möjligt att peka på vissa kända förhål
landen och kunskapsbehov, vad man med det bre
da perspektivet behöver veta mer om för att bättre 
förstå. Alternativet skulle vara hårdare sovring.

En betydande del av kunskaperna om bebyggelse 
och miljö på platsens nivå ligger i rapporter från 
kulturhistorisk bebyggelseinventering för kommu
nal planering och branschinventeringar, d.v.s. i 
kulturmiljövårdens egen dokumentationsverksam
het. Så kommer det antagligen att förbli. Det har 
inte ingått i min uppgift att ta ställning till hur kun

skapsbehovet skall tillgodoses. Likväl inställer sig 
frågor om inventeringsmetoder och bearbetning av 
det breda material som finns. Det breda perspekti
vet förutsätter en kunskapsinhämtning som inte är 
alltför specialiserad. När bearbetningar och be
skrivningar är som mest åskådliga, innehåller de 
arkitekturhistoriska, bebyggelsegeografiska, etno
logiska-socialhistoriska och teknikhistoriska per
spektiv.

Industriregioner
De regioner vi får fram är konstruktioner, vare sig 
det handlar om industri, jordbruk eller byggnads- 
skick. De regionindelningar som gjorts för indu
strin har konstruerats utifrån koncentrationer av 
arbetsställen inom samma industribransch eller en 
kombination av branscher. De har tradition i de 
översikter över svensk industri som sedan 1920- 
talet givits ut av Sveriges Industriförbund och som
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sammanställts till regionindelningar av geograferna 
William William-Olsson och Gunnar Arpi. Indel
ningarna överensstämmer inte helt inbördes. Det 
urval av 18 regioner som gjorts här kan ifrågasät
tas, och listan kan göras längre. Regionerna be
skrivs med avseende på historisk utveckling och be
byggelse.

Indelningarna beskriver det klassiska industri- 
Sverige, d.v.s. en historisk bild. Vi finner inte sam
ma struktur inom dagens industri: Bergslagen och 
sågverks-Norrland är inte vad de har varit.

Av de 18 behandlade industriregionerna har 
Bergslagen ägnats mest uppmärksamhet. Bergsla
gen är järnhanteringens huvudområde i landet. Det 
är stort, sammansatt och innehållsrikt. Här finns 
studier av hur bergsbruket och bruksrörelsen i del
områden vuxit fram (bl.a. Furuskog) och hur de 
gått tillbaka genom bruksdöden (Gösta Eriksson). 
Här finns specialstudier, inventeringar av hyttor 
och andra lämningar, en rad goda lokalstudier och 
synnerligen gedigna företagsmonografier om bl.a. 
Fagerstabruken.

Andra områden där förhållandena kan sägas 
vara väl kända är Värmlands och Dals skogsindu
striområde jämte glasbruken i samma område, 
Norrlandskustens skogsindustriområde, Skellefte- 
fältets gruvområde och de norrbottniska malmfäl
ten. Skogsindustrin med skogsavverkning, trans
porter, sågverk och massafabriker har behandlats 
från bebyggelsegeografisk, ekonomisk-geografisk, 
ekonomisk-historisk och arkitekturhistorisk syn
punkt, så att de övergripande dragen och många 
lokalsamhällens bebyggelsehistoria har framträtt. 
Detsamma torde kunna sägas om de norrländska 
gruvdistrikten. Ett betydande industriområde som 
Göta älvdal med metall- och massaindustri jämte 
stora kraftverk har däremot väckt förvånande litet 
intresse bland forskare.

Den västsvenska textilindustrins utveckling ur 
saluslöjd och hemindustri på förlagsbas har kom

mit att framstå som det tydligaste svenska exemplet 
på fabrikssystem med proto-industriell bakgrund. 
Denna utveckling har engagerat flera historiker. 
Sjuhäradsbygden har inte bara textilindustri, utan 
är präglad av mångsyssleri och olika hantverk. Av 
textilfabrikssamhällena är det bruksliknande orter 
som främst uppmärksammats. Skoindustrin i När
ke har också en bakgrund i hemindustri och för- 
lagssystem men är mindre väl känd. Linhantering
en i Hälsingland och Malungsskinneriets industria
lisering har ägnats flera undersökningar.

Stenindustrin och konservindustrin i Bohuslän 
dokumenterades först av Olof Hasslöf i hans studi
er av västkustfisket och senare av Bohusläns muse
um. Den svenska kalkindustrin finns i de områden 
där råvaran så medger i form av enkla kalkugnar, 
kalkbruk och cementindustrier. Öland-Gotlands 
kalkindustri har särskilt framhållits men inte äg
nats någon mer ingående studie.

Ett av kalkindustrins huvudområden var västra 
Skåne, där man tidigast tog steget över till cement
industri. Därmed är vi inne på det komplexa områ
det Västskåne med betydande kalkindustri, tegelin
dustri, Sveriges enda kolgruvor samt sockerindustri 
i anslutning till betodlingen. Bjernings geografiska 
avhandling om Skånes jord- och stenindustri är 
ännu huvudkällan för kunskapen om kalk, tegel 
och kol. Sockerindustrin förefaller att vara mindre 
känd, även om de märkliga fabriksbyggnaderna 
har uppmärksammats. Tegelindustrin tas upp i 
RAÄ:s branschinventering men har på senare år 
också uppmärksammats mot bakgrund av intresset 
för den skånska tegelarkitekturen. Detsamma gäl
ler taktegelindustrin i Västmanland. För Skåne 
vore det givande med en undersökning av Höga- 
näsbolagets gruvorter och deras bebyggelse och 
formgivning, där litteratur saknas.

Återstår Småland med en sammansatt industri
historia. Här finns tre av de behandlade regioner
na: glasbruksområdet i sydöstra Småland, snicke-
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riindustriområdet i Småland och småindustriområ
det i västra Småland. Den äldre bruksrörelsen har 
studerats av geografen Olof Nordström. Förank
ringen i äldre bruksrörelse samt likheterna med den 
angränsande Sjuhäradsbygden har framhållits. 
Men vi har högst begränsade kunskaper om miljö
erna utanför järn- och glasbruksorter av klassiskt 
slag, snickeriindustrins och småindustrins platser.

Litteraturen beskriver det klassiska industri-Sve- 
rige, visserligen på ett ojämnt sätt. Forskningen om 
proto-industrialisering eller ”vägen till fabrikerna”, 
som Maths Isacson och Lars Magnusson kallar sin 
bok i ämnet, har andra och internationella begrepp 
för det som tidigare kallades jordbrukets binäring
ar. Sannolikt kan åtskilliga av dessa binäringar be
tecknas som proto-industri, men med många vari
anter i bl.a. arbetsorganisation. Det är ett betydan
de forskningsfält. I övrigt borde det vara dags att 
beskriva hur industrialismens samhälle förändrades 
efter 1960. Här finns visserligen utredningar om 
konsekvenser av industrinedläggelser och studier 
av omlokaliseringar men få framställningar om 
Bergslagen eller träindustrins Norrland i vår sam
tid.

Industrimiljötyper
I kapitel 3 diskuterades olika indelningsgrunder för 
industrimiljöer, för det vida fältet av mindre indu
strianläggningar och industrisamhällen. Bakgrun
den var att en indelning i funktionstyper efter bran
scher inte motsvarades av tillräckligt signifikanta 
skillnader på platsens nivå, den fysiska miljön. 
Funktion och tillkomsttid var kriterierna i Svensk 
stad. Fler kriterier måste beaktas, särkilt när vi vill 
omspänna mer än de utpräglade bruks- och indu
strisamhällena, industriella verksamheter som inte 
verkat samhällsbildande.

Genomgången av William-Olssons och Ene-

quists tätortsklassificeringar och annan klassifice
ringsdiskussion utmynnade i en ansats att urskilja 
”industrimiljötyper” med bebyggelse och fysisk 
miljö som huvudkriterium, den konkreta miljö 
man finner på platsens nivå enligt en skala agrart- 
halvagrart-urbant och med avseende på verksam
hetens samhällsbildande verkan. En sådan gruppe
ring måste svara mot skillnader i arbetsorganisa
tion, produktionens skala och tekniska nivå, inves
teringar och graden av permanens. Här ingår också 
”industristäder”, eftersom land och stad bör ses 
tillsammans för att sammanhangen skall bli tydli
gare:

1. Mindre industrianläggningar i agrar miljö
2. Enstaka större verk och anläggningar
3. Mindre bruks- och industriorter
4. Äldre industristäder
5. Industritätorter
6. Äldre städer som fått industri
7. Stations- och industrisamhällen.

Sammanfattningsvis syftas på: industri som inte 
skapat samhällen (1, 2), industri som skapat sam
hällen (3), industri som skapat samhällen av tätorts- 
karaktär (4, 5) och samhällsbildningar som inte i 
första hand utgår från industri, även om de blivit 
betydande industriorter (6, 7). Detta alltså på plat
sens, inte på industribranschens, nivå. Indelningen 
skär genom industribranscher.

Olika tveksamheter vidlåder denna indelning. 
Hur dras t.ex. gränsen mellan mindre bruks- och 
industriorter och industritätorter? Kanske utifrån 
befolkningsantal, förslagsvis vid 1950. För att kun
na nyttjas som sorteringsinstrument för konkreta 
platser behöver indelningen prövas på faktiskt ma
terial, såsom ett större urval bebyggelseinvente
ringsrapporter.
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Byggnadstyper, landskaps- 
element och estetik - regionala 
variationer

Kunskaperna om bruks- och industriorternas sam
hällsplaner jämte 1800-talets komplementsamhäl
len hänför sig till specialiserad forskning som bely
ser bruksorternas egenart. Tyngdpunkten ligger på 
mindre bruks- och industriorter och på industri
tätorter, på regelbunden planläggning i bruksgator 
eller mer oregelbundna former och framväxten av 
komplementsamhällen. Härmed inte sagt att fältet 
bruks- och industriorter är heltäckt. Upplandsbru
kens planläggning under 1600-talet är t.ex. en out
forskad fråga.

De arkitektritade bruksorterna har särskilt in
tresserat konst- och arkitekturhistorikerna. Selling 
tog upp Rehns bruksherrgårdar i Uppland. Senare 
har arkitektinsatser i 1800- och 1900-talens indu
striorter studerats. Dessa studier utgår från hur den 
enskilda platsen har gestaltats genom ett storföre
tag och dess konsulter eller från den enskilde arki
tekten och hans verksamhet.

Mindre industrianläggningar i agrar miljö och 
stations- och industrisamhällen har fått liten upp
märksamhet. Bland de studier jag påträffat kan 
nämnas elevarbeten från Konsthögskolans Arkitek
turskola och Bebyggelseantikvarisk linje (t.ex. om 
Svedala, Kävlinge och Tibro).

De enskilda byggnadstyperna behandlas främst i 
övergripande litteratur om herrgårdar, kyrkor, sko
lor, folkrörelselokaler m.m. Det finns få påtagliga 
skillnader mellan byggnadstyperna i eller utanför 
bruksmiljö. Beskows avhandling om bruksherrgår
dar i Gästrikland är den enda större specialunder
sökningen av bruksherrgårdar. Herrgårdsunder- 
sökningarna går fram till 1800-talets mitt. Kunska
perna om det sena 1800-talets och 1900-talets 
bruksherrgårdar och disponentbostäder är små i

förhållande till de som finns om arbetarbostäder 
från samma tid. Bruksskolor och brukens jord
bruksbyggnader kunde också specialstuderas mer 
ingående.

Industribyggnader och arbetarbostäder är bygg
nadstyper som hör hemma på bruks- och industrior
ter och det är om dessa specialstudierna är flest. God
sens lantarbetarbostäder har aldrig haft samma om
fattning som vid bruken, och de hör främst till 1800- 
och 1900-talen. Ifråga om industribyggnaderna på
går en livlig materialinsamling genom bl.a. bransch
inventeringar i museernas, RAÄ:s och bransch
organisationernas regi. Om arbetarbostäderna kan 
sägas att bruks- och industriorternas bostäder är väl 
kända, även om mycket finns att lyfta fram, t.ex. bo
städerna i de skånska gruvsamhällena och på Sjuhä- 
radsbygdens textilindustriorter. Men det är bostads
förhållandena på platser med få företagsbostäder vi 
vet minst om, d.v.s. vid mindre industrianläggningar 
i agrar miljö och på stations- och industriorterna. 
Stenarbetarna i Lugnås bodde i stugor i skogen. Det 
är antagligen en vanligare typ av arbetarbostad än 
bruksbostädernas under 1800-talet. Egna eller för
hyrda bostäder förekom också vid sågverken.

Regionala och lokala variationer i byggnads- 
skicket är inte specifika för bruk och industrier 
men kan kanske påvisas för järnbruk, som är sprid
da över stora delar av landet. Skillnader i bygg
nadsmaterial är lättast att se. Härnäst kommer 
j ordbruksbyggnaderna, som knyter an till regiona
la förhållanden i jordbruk och byggnadsskick, åt
minstone före 1800-talet. De skillnader som följer 
av industribranschens krav på byggnader och an
läggningar är bättre kända. Sågverk och textilfabri
ker är helt olika. Men skillnaderna utanför fabriks
området är mindre. Lokala material sätter spår, 
t.ex. de skånska gruvsamhällenas tegelmaterial, 
slaggsten vid hyttor eller träfiberplattor i fasaderna 
på vissa träindustriorter. Sådana variationer kunde 
uppmärksammas bättre.
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Bilden av svenska industrimiljöer på landsbyg
den utgår från förhållandena vid de klassiska bru
ken och på 1800-talets industriorter av brukska- 
raktär, företrädesvis enhetligt gestaltade arkitekt-

ritade anläggningar från alla epoker. De största 
kunskapsluckorna gäller de andra platserna, deras 
bebyggelse och landskap.
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OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE

”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarie
ämbetet avser att redovisa den kulturhistoriska referensramen bak
om det urval av områden i Sverige som utpekats såsom riksintres- 
santa för kulturmiljövården. Urvalet har skett med stöd av Naturre
surslagens regler om hushållning med de resurser som vår fysiska 
miljö representerar och det ingår som ett led i kulturmiljövårdens 
uppdrag att tillvarata det yttre kulturarvet - historien som den ger 
sig till känna i vår yttre miljö - idag och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - 
hela landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den 
yttre miljön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kul
turarv. Till stöd för detta anger Naturresurslagen att samhället, i 
planering och beslut om mark och bebyggelse, skall skydda kultur
miljön från åtgärder som kan påtagligt skada den. Särskild upp
märksamhet skall ägnas sådana områden som är av riksintresse. 
1 700 områden har 1987 av Riksantikvarieämbetet, efter förslag av 
länsstyrelserna, utpekats som riksintressanta för kulturmiljövården 
i Naturresurslagens mening. De finns redovisade i skriften ”Riks
intressanta kulturmiljöer i Sverige” som Riksantikvarieämbetet givit 
ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” avser att fördjupa 
och förklara den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseur
valet syftar till att förmedla. Det skall ge perspektiv på vad den yttre 
miljön, som den ter sig idag, kan uttrycka av tidigare generationers 
verksamhet, villkor och strävanden. Det skall undersöka hur Sve
riges historia ännu speglar sig i den fysiska miljön och sätta in det vi 
ser i de sammanhang vi måste veta något om för att uppfatta och 
förstå vad vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt 
sätt måste vi ställa miljöurvalet enligt Naturresurslagen i relation till 
vår teoretiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig 
verksamet över tiden. Det är en kunskap som är spridd på många 
händer och som behöver struktureras i nya, tvärvetenskapliga for
mer för att bli tillämpbar på det miljötänkande som vuxit fram 
inom kulturmiljövården och som Naturresurslagen ger de formella 
möjligheterna att tillämpa.

I förberedelserna till ”Kulturmiljöprogram för Sverige” ingår den 
här föreliggande skriften i en serie kunskapssammanställningar och 
förstudier på olika områden, vilka skall bilda bas för det samlade 
programmet som avses komma under 1996.
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