BOLLSTABRUK [Y 30]

Uttryck för riksintresset
Masugnen intill Bollstaån. Bruksherrgården i nära anslutning till
masugnen och sågverksområdet, med byggnader från 1700-1900-tal
bestående av tvåflyglar, järnbod, lusthus och ladugård, samt delar
av den bevarade herrgårdsparken. Kontorsbyggnaden i tegel är ritad
av den vid tiden kände arkitekten Cyrillus Johansson. Byggnader
inom sågverksområdet härrör från olika tidsepoker från sekelskiftet
1900 och fram till idag. Av dem kan nämnas en portalbyggnad, ett
före detta snickeri, magasinsbyggnader och en mekanisk verkstad.
Arbetarbostäder med uthus från mitten av 1800-talet längs raka gator
på Udden och utmed Kejsargatan. Tjänstemannavillorna i kanten av
herrgårdsparken. En- och tvåfamiljsbostadshus från år 1950, även de
ritade av Cyrillus Johansson, på vardera sidan om infartsvägen till
Bollstabruk tätort. Allekantade vägar och gator

Det var långt in på 1900-talet
vanligt att bolaget ansvarade för
att det fanns tillgång till bostäder.
Inom riksintresset kan vi föja
en utveckling av bostäder för
sågverkets anställda som uppfördes i
bolagets regi mellan 1857 och 1950.
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Berättelsen i Bollstabruk tar sin utgångspunkt i 1700-talets
järnbruksrörelse och illustrerar den långa utvecklingen fram till dagens
moderna sågverk. Masugnen symboliserar starten för den industriella
verksamheten i området och genom bebyggelsen kan vi följa industrins
olika utvecklingsfaser. Nya perioder har gett nya årsringar i form av allt
modernare industribyggnader och ett stort värde för riksintresset ligger i
blandningen av den äldre bebyggelsen och den moderna.

Motivering
Industrimiljö med en dynamisk utveckling från järnbruket
och den masugn som anlades vid Bollstaån 1737 fram
till dagens moderna sågverk. En av länets äldsta
industriplatser med kontinuerlig verksamhet under mer
än 270 år. Bebyggelsemiljöerna från olika tidsepoker
illustrerar olika delar av industrins utvecklingsfaser
genom historien fram till idag samt hur den bolagsstyrda
bostadsbebyggelsen för anställda har förändrats och
utvecklats.
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Bollstaån och
Ångermanälven har
spelat betydelsefulla
roller för platsens
industrihistoria. Ån
var en förutsättning
för att driva
masugnen och
älven har fungerat
som en viktig
kommunikationsled
från 1700-talet fram
till idag.

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2014. För mer information
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

