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Bollstabruk [Y 30]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 30
Namn: Bollstabruk
Kommun: Kramfors
Socken: Ytterlännäs
Huvudsaklig karaktärstyp: Industrimiljö
Andra karaktärstyper: Sågverkssamhälle,
Bruksmiljö

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:
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. (Industrimiljö).
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
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Utbredning och landskap: Området är en del av tätorten Bollstabruk och ligger öster om väg 90 och
ned till Bollstafjärden, Ångermanälven. Parallellt med vägen går järnvägen. Bollstaån rinner genom
området omgiven av vegetation. En stor del av miljön utgörs av sågverkets industrilandskap, där
industribyggnaderna står tätt. Närmast industrimiljön ligger den övriga bebyggelsen mera glest och
tätnar ju närmare man kommer Bollstabruks centrum.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:
Industrimiljö: Miljömässiga sammanhang kring en eller ett fåtal industriella anläggningar med
tillhörande system för energiförsörjning, varutransporter och avfallshantering samt till industrin
relateras samhällsbildning, boendemiljö, föreningslokaler, välfärdsinrättningar osv. (jfr Stadsmiljö,
Tätort).
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Riksintressets värden:
•

En lång kontinuitet av industriverksamhet på platsen.

•

En utveckling från järnbruk till modernt sågverk med byggnaderna som tydliga årsringar, från
masugnen till dagens industribyggnader.

•

En bolagsstyrd bostadsbebyggelse från 1850- till 1950-tal.

•

En berättelse om sågverksindustrin.

Riksintresset Bollstabruk är en miljö som berättar om en mycket lång historia av industriverksamhet
på en och samma plats. Berättelsen börjar i 1700-talets järnbruksrörelse och fortsätter fram till
dagens moderna sågverk. Via bebyggelsen går det att följa industrins olika utvecklingsfaser med
exempel från det sena 1700-talet fram till i dag.
Man kan också följa utvecklingen av bostäder för industrins anställda under en period av nästan
hundra år. De stora bolagen styrde bostadsbyggandet för sina anställda en bra bit in på 1900-talet.
Industrimiljön är en levande miljö. Grunden är den bevarade äldre kulturhistoriskt intressanta
industrimiljön som under årens lopp har förtätats och anpassats efter industrins utveckling.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Bollstaån slingrar sig genom Bollstabruk och har spelat en viktig roll för platsens industrihistoria.
Åvattnet var en förutsättning för att driva masugnen i det ursprungliga järnbruket. Läget vid
Ångermanälven var också viktigt för att först kunna ta emot malmen söderifrån sjövägen och sedan
skeppa ut det färdiga järnet. När sågverksindustrin växte blev älven en allt viktigare
kommunikationsväg för flottning av timmer och utskeppning av sågat trävirke. Än i dag används
älven av sågverket för transporter med fartyg.
En industrimiljö i över 250 år
Den långa kontinuiteten av industriverksamhet och den levande industrimiljön innebär ett stort
värde för riksintresset. Samtidigt som de äldre byggnaderna återspeglar sin tid i områdets
industriella utveckling används flera av byggnaderna fortfarande i dagens verksamhet. Mycket av
värdet ligger i blandningen av den äldre och den moderna bebyggelsen. Den ger en upplevelse av
Bollstabruks långa industrihistoria och en förståelse för äldre tiders industrimiljö.
Den äldsta delen av områdets historia illustreras av masugnen som ligger vid Bollstaån ett par
hundra meter från Bollstafjärden. Den uppfördes år 1886 och ersatte då en äldre masugn på samma
plats. Väggarna är av slaggsten och den bevarade byggnaden symboliserar starten för den
industriella verksamheten i området.
På andra sidan ån ligger bruksherrgården med flygelbyggnader och rester av den forna parken.
Herrgården fungerade länge som inspektor- och förmansbostad och det var härifrån som bruket och
senare sågverket styrdes. Från herrgården har man uppsikt över hela det område som ursprungligen
var järnbruk och som kompletterades med en såg vid vattnet i mitten av 1800-talet. På så sätt har
industrimiljön successivt expanderat ut mot älven och fjärden. Till herrgårdsanläggningen hör ett
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antal byggnader: en mangårdsbyggnad, två fristående flygelbyggnader, en före detta järnbod och ett
lusthus. De två flygelbyggnaderna är från 1700-talet och uppfördes samtidigt med den ursprungliga
bruksherrgården på samma plats. Övriga byggnader uppfördes under 1800-talet. Byggnaderna hålls
samman med en ljust gråvit färg. Strax intill ligger den stora ladugården som byggdes år 1913 och
ersatte en äldre ladugård på samma plats. Ladugården är den enda bevarade byggnaden som
representerar järnbrukets – och senare sågverkets – forna jordbruk. Jordbruket var ett av länets
största och lades ner först på 1950-talet. I dag används ladugården som förråd och herrgårdens
mangårdsbyggnad som kontor.
Av den forna herrgårdsparken finns endast spår kvar, till exempel en grupp höga träd och en mindre
stig. I övrigt består området av stora klippta gräsmattor. Ett par hundra meter från herrgården ligger
kontorsbyggnaden som uppfördes år 1950 och är ritad av Cyrillus Johansson. Det är en tegelbyggnad
i två våningar med ett svängt tak som är karaktäristiskt för denne arkitekt. Den byggdes i en tid då
man ville frångå det äldre mer patriarkala sättet att styra industriföretag. På så vis kan
kontorsbyggnaden ses som ett uttryck för en modern företagsorganisation, medan herrgården visar
det äldre styrelsesättet. Det var också en tid då skrivbordsarbetet blev en allt viktigare del i industrins
verksamhet. Byggnaden används än i dag som kontor.
Bebyggelsen inom industriområdet består mest av många stora och moderna industribyggnader. De
är klädda i plåt vilket är typiskt för vår tid. Men det finns ett antal äldre byggnader som gör det
möjligt att följa industriverksamhetens olika utvecklingsfaser längre tillbaka i historien. Områdets
äldsta respektive yngsta byggnad är magasin. Det äldre magasinet är en storslagen byggnad från
omkring år 1900 som har en fantastisk fackverkskonstruktion i trä. I dag är fasaderna i stort klädda
med pannplåt. Det yngre magasinet är också i trä och har en öppen front och pulpettak. Runt dem
står flera magasin som har uppförts vid olika tider och utformats på olika vis. Snickeriverkstaden är
en träbyggnad, troligen också den från omkring år 1900. Den har ett traditionellt uttryck med
rödfärgade fasader och vita snickerier, i likhet med de flesta äldre bruksmiljöer och jordbrukets
traditionella bebyggelse. Den före detta portalbyggnaden uppfördes år 1941 i tegel. Då var den
inkörsport för hela industriområdet och inrymde även badutrymmen för de anställda. I dag står den
omgiven av övrig industribebyggelse och fungerar som förråd.
Bolagsstyrd bostadsbebyggelse
Långt in på 1900-talet var det ofta bolagens ansvar att se till att det fanns bostäder för de anställda. I
Bollstabruk går det att följa utvecklingen av de bostäder som uppfördes för sågverkets anställda i
bolagets regi.
De äldsta arbetarbostäderna finns på Udden i den nordöstra delen, strax ovanför masugnen. Här
ligger sex längor på båda sidorna av Bruksvägen. Fem av dem byggdes under åren 1857–1894 och
den sjätte tillkom år 1930. Bakom husen finns uthus och jordkällare och utrymmen för
trädgårdsland. Den raka bruksgatan är typisk för de äldre järnbruksmiljöerna och levde vidare i
sågverkssamhällena. Samma bebyggelsemönster återfinns också i det område med arbetarbostäder
som byggdes väster om herrgården, Kejsarstan. I Kejsarstan finns fem bevarade arbetarlängor som
byggdes under åren 1884–1894. Längorna ligger på ena sidan av Kejsargatan som löper parallellt
med Bollstaån. På andra sidan gatan finns två äldre uthus bevarade och här låg ursprungligen också
arbetarnas egna trädgårdsanläggningar. Både här och på Udden har byggnaderna inslag av slaggsten,
vilket är typiskt för de äldre järnbruksmiljöerna. Slaggsten är en slaggprodukt från
järnframställningen och finns i grunder och uthus.
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Enligt äldre kartor från mitten av 1800-talet har det även funnits två arbetarkaserner på backkrönet i
västra kanten av den forna herrgårdsparken. Här står i dag tre tjänstemannavillor. Villorna är
uppförda i slutet av 1800-talet och omkring år 1900. Närmast herrgården, ned mot vattnet, finns
också en förmansvilla från år 1867. Tjänstemannavillorna och arbetarlängorna illustrerar den starkt
expansiva tiden för sågverksindustrin, från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet 1900. Hur de är
utformade och placerade i förhållande till herrgården berättar också om statusskillnaden mellan
tjänstemän och arbetare. Villorna ligger i anslutning till herrgårdsparken, medan arbetarlängorna
ligger en bit ifrån hela herrgårdsanläggningen. Villorna betydde större utrymme för de anställda med
familjer och har fler genomarbetade detaljer jämfört med de enklare längorna.
Nästa fas i bostadsbyggandet för de anställda skedde på 1950-talet och kan ses vid infartsvägen till
tätorten Bollstabruk, väster om industrimiljön. Här ligger ett antal en- och tvåfamiljshus som liksom
kontoret är ritade av Cyrillus Johansson. Att använda sig av välrenommerade arkitekter var ett sätt
att visa upp bolagets status och ställning. Dessa hus har också de typiska svängda taken för denne
arkitekt. Husen berättar om en senare del i industrins historia. De traditionella kasernbyggnaderna
med ett rum och kök har ersatts av fristående hus för en eller två familjer enligt tidens anda och
ideal.
Vägar och gator
De många alléerna är ett karaktäristiskt inslag för en äldre bruks- och industrimiljö. Det finns både
äldre och yngre alléer utmed flera gator, främst med planterade björkar. Alléerna skapar en
sammanhållen miljö och ger en viss ståndsmässighet till området, vilket också var den ursprungliga
avsikten.
Här finns också ett fint förgrenat vägnät med smalare och i dag gräsbevuxna vägar. De äldre vägarna
gör att området kan upplevas ur ett mer historiskt perspektiv. Det blir tydligare hur det äldre
rörelsemönstret såg ut mellan arbetsplats, bostad och omgivande samhälle med järnväg och annan
service. Exempel på dessa vägar är stigen mellan tjänstemannavillorna och herrgården som också
leder vidare till Bollstaån och masugnen. Liksom den äldre arbetsvägen från Kvarnbacken till
masugnen samt de små stigarna bakom arbetarlängorna på Udden och upp till bostadsbebyggelsen
och det komplementsamhälle som växte upp runt industrin.
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