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Abstrakt 

Denna uppsats belyser byggnadsnämndens agerande i ett municipalsamhälle genom en analys 

av protokoll från byggnadsnämnden.  Uppsatsen hanterar även frågan om hur Sveriges lagar 

kring stadsplanering påverkade byggnadsnämndens agerande.  Det municipalsamhälle som 

ligger i fokus för denna uppsats är Nyfors som växte fram vid utkanten av Eskilstuna mellan 

1889 och 1906. Syftet med studien är att belysa Nyfors stadsrum och bebyggelse. Det som är 

intressant med studien är att se hur en modern stadsdel växer fram utefter Sveriges lagar om 

stadsplanering. Metoden sker genom en analys av Nyfors byggnadsnämnds protokoll mot 

Sveriges lagar om stadsplanering. För att få en större inblick i hur byggnadsnämndens 

agerande såg ut har även aktörerna i Nyfors byggnadsnämnd studerats. . Resultatet visar på att 

byggnadsnämnden var noga med at följa Sveriges lagar om stadsplanering. Det har även 

framkommit att Nyfors utvecklades från ett samhälle med stora sanitära problem, med 

ostrukturerad bebyggelse till en modern stadsdel. 

 

 

Nyckelord: Stadsstadgor, byggnadsordning, förstäder, municipalsamhälle och 

byggnadsnämnd.   
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1. Inledning 

 
Under 1800-talets senare hälft påbörjades en social och ekonomisk 
omgestaltning av det svenska samhället.1   

 

Denna sociala och ekonomiska förändring berodde på industrialismens framväxt och 

urbaniseringens framfart.  Industriernas expansion kan hänföras till den liberala politiken som 

rådde, i form av en ny bolagsform: aktiebolag. Dessutom tillkom även patentlagstiftning och 

avvecklandet av skråväsendet.2 Industriernas expansion innebar även en 

befolkningsomflyttning från landsbygden in till städerna.  I och med detta började stadens 

ytterområden att befolkas.3  

 

De samhällen som växte fram i utkanten av städerna kallades för förstäder.4  Dessa samhällen 

led av trångboddhet, återkommande epidemier, osunda bostäder och byggnader, för den nya 

arbetarklassen som växte fram. Det problem som lokalsamhället ställdes inför var att hantera 

den sociala situationen för samhällets arbetande befolkning.5Lokalsamhällets beredskap till 

bra bostäder var otillräcklig.6  

 

Bebyggelsen i förstäderna hänvisades till den privata sektorn och behövde alltså inte följa 

1874 års stadsstadgor.7  Detta resulterade i att bebyggelsen blev planlös och ostrukturerad, 

vilket bidrog till osunda bostäder för arbetarna. En bild över hur miljön var i en förstad 

förmedlas i följande citat: 

 

Arbetargatan liknar en jättestor rännsten, där vattnet torkat fast av sommarhettan 
och lämnat all smutsen kvar på väggarna. Husen breda ut sig i ett oändligt 
perspektiv, som förtonar långt borta i solrök och guldglänsande dammskyar. Det 
ena huset är precis likadant som det andra, från grunden och ända upp, fyra eller 
fem våningar.8 

 

                                                           
1 Hedenborg, Kvarnström, (2006) s 192 
2 Larsson,(1999) s, 243 
3 Ahlberg (1998) s 31 
4 Ahlberg (1998) s 41 
5 Hedenborg, Kvarnström(2006) s 195 
6 Carlsson, Svensson, (1983) s 2 
7 Ahlberg (1998) s 41 
8 Eriksson (1990) s 61 
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Vid sekelskiftet började de sanitära angelägenheter som förstaden led av att engagera den 

svenska staten. För att på något sätt få en lösning på förstadens inre problem, pålades de 

svenska förstäderna olika juridiska tillhörigheter – som municipalsamhällen. Anledningen var 

för att förhindra de avvikande utvecklingarna i förstäderna.9 Etableringen av 

municipalsamhällen under senare delen av 1880- talet var mycket vanlig. Municipalsamhällen 

var en administrativ enhet för tätbebyggelse på landsbygd, som har fungerat som 

förvaltningsinstitution inom en landskommun från 1875.10 Landskommun hade samma 

betydelse som socken, som var den minsta territoriella enheten inom kyrkans domäner.11  

 

 År 1898 kompletterades 1862 års kommunallagar12 med ett tillägg, som underlättade 

municipalsamhällen utanför staden till att bli självständiga samhällen. Enligt § 80 i 

ovannämnda lag fick municipalsamhällen juridisk hjälp från den närliggande staden att bryta 

sig loss från landskommunen. 13 

 

 För att underlätta utbrytningen och för att bilda ett municipalsamhälle krävdes att de områden 

som skulle göra sig självständiga underställde sig 1874 års stadsstadgor. Municipalsamhället 

var inte tvunget att följa alla fyra stadsstadgor, utan det kunde skifta från olika 

municipalsamhällen i landet. Samhället utgjorde ingen egen stad och dess befolkning var 

fortfarande medlemmar i landskommunen, men landskommunen hade inte längre något större 

ekonomisk inflyttande över samhället.14 Syftet med att bilda ett municipalsamhälle var att 

samhällets befolkning skulle få bättre levnadsvillkor.  Det är intressant att studera 

municipalsamhällen, då det inte har varit i mittpunkten i tidigare forskning så ofta. 

                                                           
9Ahlberger (2001) s 55ff 
10 Ahlberger(2001) s 55 ff 
11Ne, Sökord: socken 
12 ”I Sverige infördes i och med 1862 års kommunallagar begreppen landskommun och stadskommun 
med helt skilda styrelseskick.” Ne. Sökord: 1862 års kommunallag 
13Svensk författningssamling (1898) års tillägg till 1862 års kommunallag. 
14Ahlberger (2001) s55 ff 
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1.1 Tidigare forskning  

Forskningen om urbanisering och stadsgestaltning är gedigen i Sverige, men det har utifrån ett 

historiskt perspektiv skrivits tämligen lite om stadsbygge och bebyggelseutveckling i ett 

municipalsamhälle.  

 

En urbaniseringsforskare är Lars Nilson. Han har bedrivit forskning inom den moderna 

urbaniseringen och svenska stadsutvecklingen. Nilson intresserar sig för platsens roll i 

historien och hur människan har format sin plats samt hur platsen påverkar stadsgestaltningen, 

vilket även jag kommer att belysa i föreliggande uppsats. Nilson har bland annat skrivit 

avhandlingen Folkmängden i icke-administrativa tätorter mellan 1900 – 1950. Med det tätorts 

begreppet menar Nilson platser som inte var städer, alltså municipalsamhällen.15 

 

 En avhandling som har stor relevans för denna uppsats är Nils Ahlbergs verk Stadens 

mönster- de historiska kartorna berättar. Anledningen till att verket är intressant för 

uppsatsen är för att Ahlberg har en bestämd uppfattning om hur den moderna staden växte 

fram. Hans åsikt om det moderna stadsrummet utveckling och tillkomst bygger på att det var 

Sveriges lagar och förordningar som skapar dem. Ahlberg menar att tillämpningen av 

stadsstadgor vid samhällsplanering under andra hälften av 1800 -talet även förändrade synen 

på kommunikationer inom staden. Ahlbergs uppfattning om hur en modern stad växte fram 

kommer att användas som hypotes i föreliggande uppsats. Hypotesen kommer att förklaras 

och utvecklas längre fram i föreliggande uppsats. 

 

 Ahlberg skriver i sitt verk att stadsbygget i en stad återspeglar olika tidsideal, intentioner hos 

statsmakten och lokala viljor, ekonomiska och funktionella förhållanden och de sociala 

indelningarna vid skilda tider.16 Det Ahlberg har gjort är att analysera stadskartor utifrån 

lagtexter och hur samhällsförändringar påverkade stadskartans expandering. Till skillnad från 

Ahlberg kommer jag att undersöka hur stadsstadgorna påverkade stadsrummet i en icke-

administrativ tätort. Ahlberg skriver följande om stadens ytterområdes utveckling:  

                                                           
15 Nilson (2008) s 1 ff 
16 Ahlberg (1998) s 9 
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Planmönster och bebyggelse utformades på ett annat sätt än i stadskärnorna 
och speglar därmed en annan – alls inte oväsentlig – sida av det sena 1800-
talets stadsbyggande.17  

 

Stadsbygget i ett municipalsamhälle är intressant att studera, då dessa samhällen inte behövde 

följa alla stadsstadgorna och därmed inte räknades som en självständig stad. Eva Eriksson 

bortser ifrån lagtextens påverkan för stadens stadsbygge och inriktar sig på det kulturella och 

sociala aspekterna. Hon menar att det är samhällets ideal och kultur som styr stadsbyggets 

utformning och särart. I sitt verk Den moderna stadens födelse skriver Eriksson bland annat 

om arbetarklassens situation i samhället. Hon belyser boendemiljön i industristäder.  

 

Municipalsamhället Nyfors utvecklades i takt med industrialiseringens framfart i Eskilstuna. 

Fabrikerna trängde undan bostäderna vilket tvingande många arbetare att slå sig ner i Nyfors, 

vilket i sin tur ledde till sociala klyftor mellan Eskilstuna och Nyfors befolkning. Eriksson 

menar vidare att det är de sociala klyftorna och den dåliga ekonomin som bidrar till 

utvecklingen av dåliga boendemiljöer och ohygieniska närmiljöer.18 

1.2 Nyfors i tidigare forskning 

Nyfors bebyggelse och boendemiljö, har skildrats av Doris Lindroth.  I hennes avhandling 

Västmarker 1850-1880. Boendemiljö och befolkning i ett yttre område till Eskilstuna skildrar 

boendemiljön och befolkningen utifrån ett socialt perspektiv innan Nyfors blev ett 

municipalsamhälle.  Hon tar även upp hur kolonisationen gick till i Nyfors. Lindroth kommer 

in på hur den planlösa bosättningen på Västermarken i Fors socken19 ökade i samband med 

industrialiseringen i Eskilstuna. Hon nämner även hur fabriksbyggnaderna inne i staden 

trängde undan bostäder, vilket tvingade befolkningen att söka sig till stadens ytterområde 

Västermarken.    

 

Eric Edemark har i sin studie Samhället Nyfors försökt att återskapa en allmän bild av Nyfors, 

vilket även stadsarkivarie Bror - Erik Ohlsson har gjort i sina stadsvandringar i området och i 

sin skrift Nyfors förr och nu. Enligt Ohlsson led Nyfors av stora bostads- och 

                                                           
17 Ahlberg (1998) 41 
18 Eriksson (1990) s 61 
19 Västmarker i Fors socken, är platsen för Nyfors municipalsamhälles etablering . Lindroth (1979) s 1 
ff  
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byggnadsproblem. Efter vad Ohlssons beskriver gjorde myndigheterna i Eskilstuna och i Fors 

socken allt vad de kunde, men utan resultat.20   

1.2.1 Nyfors ursprung 

Från 1850 och fram till sekelskiftet 1900, expanderade fabrikerna mycket snabbt i Eskilstuna. 

Nya områden byggdes upp i stadens ytterområden. Ett av Eskilstunas ytterområden hette 

således Västermark senare kallat Nyfors. Området bestod under tidigt 1800-tal mestadels av 

betesmarker. Det var som en kil av betesmark mellan Fors landskommun och Eskilstuna stad.  

 

Till följd av att befolkningsmängden växte, minskade möjligheten till bra boende i Eskilstuna 

därmed blev ökade behovet av bostäder på Västermarken.21 Det som hände var att arbetarna 

från Eskilstuna fick bebo marken på Västermarken men inte äga den. Bostadshusen på 

Västermarken var en stor ekonomisk påfrestning för både Eskilstuna och för Fors 

landskommun eftersom de byggnationer som pågick var ohälsosamma och ostrukturerade.22  

 

Det har framkommit ur den tidigare forskningen om Nyfors att stadsfullmäktige i Eskilstuna 

fann att de trånga, hälsovådliga små husen på Västermarken var olovligt upprättade och 

därmed olagliga.  Eskilstuna och Fors försökte få bort husen med hjälp av juridiska 

föreskrifter.23 Men dessa juridiska föreskrifter fick hård kritik ifrån nybyggarna på 

Västermarken, vilket resulterade i en kompromiss. Kompromissen innebar att Eskilstuna tog 

ut en avgift från hushåll de hade på Västermarken som de sedan gav till Fors. Fors i sin tur tog 

ut en avgift från hushållen för fattigvården som de var ansvariga för.24 Det har framkommit att 

avgifterna höjdes efter hand, vilket var ett stort problem för de fattiga arbetarna på 

Västermarken.  

1.2.2 Nyfors byggnader och problem kring dem 

Det har visats sig att fattigdomen bland de boende i Nyfors var överlag hög, vilket fick stora 

konsekvenser för bostadshusen och andra byggnaders utformning.  Byggnationer började ofta 

med att men uppförde ett uthus med en boendedel, därefter växte bostadshuset fram efter 

vilka ekonomiska tillångar som fanns.  För att dryga ut ekonomin i de fattiga hushållen 

                                                           
20 Ohlsson (1985) s 9 
21 Ohlsson, C, Ericsson, U, Magnusson.(2002) s 48 
22 Ohlsson (1985) s 9 
23 Oscarsson(1983)  s 20 
24 Ohlsson (1985) s 9 
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förekom det grönsaksland på gårdarna, det fanns även djurhållning inom samhället. 

Hushållssopor hamnade antingen på gårdarna eller i de öppna avloppsdiken som fanns.25 

 

Byggnaderna i Nyfors byggdes på nätterna av arbetarna själva, vilket bidrog till avsaknaden 

av sanitära bekvämligheter.  I byggnaderna fanns det inte något rinnande vatten, utan vattnet 

togs från mer eller mindre förorenade brunnar.26   

 

Som redan nämnts var byggnaderna i Nyfors små, trånga och hälsovådliga. Befolkningen 

bodde på varandra. Det har visat sig att Eskilstunas olika myndigheter utförde 

hälsobesiktningar på samhället Nyfors, anledningen var för att utreda vilka åtgärder som 

skulle göras för att rädda och skydda samhället. Enligt en rapport om Nyfors allmänna 

tillstånd skrev år 1887, dr Mossberg att byggnaderna i Nyfors var:  

 

belägna nära varandra i delvis dubbla rader, några få illa uppförda av sten och 
därav fuktiga men de allra flesta av trä.27  

 

De byggnadsproblem som Nyfors hade var helt naturliga, då större delar av byggnaderna hade 

uppförts på väldigt kort tid och ofta utan någon plan eller någon övervakande myndighet.28   

 

Både Eskilstuna och Fors var på det klara med att utvecklingen i Nyfors inte fick fortsätta på 

de sätt som den hade gjorde. Eskilstuna och Fors landskommun menade att 

samhällsbildningen och bebyggelsen borde styras.29  

 

Helst hade området Nyfors gått till Eskilstuna redan på 1880-talet, men att införliva ett 

område med stora byggnads- och samhällsproblem skulle bli för dyrt för staden. År 1885 gick 

Fors landskommun tillsammans med Eskilstuna och begärde hos länsstyrelsen att Nyfors 

skulle bilda municipalsamhälle och därmed tillämpa byggnads-, hälsovårds- och 

brandstadgan. I och med detta blev Nyfors tvungna att ha egna beslutfattande och 

verkställande organ som reglerade samhället. En del av dessa organ var municipalstyrelsen, 

en form av stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnden som arbetade med sociala frågor och 

                                                           
25 Edenmark (1972) 75 
26 Ibid. s 71 
27 Ibid. s 71 
28 Ibid. s 71 
29 Ibid. s71 
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byggnadsnämnden som arbetade med stadsrummets utveckling i Nyfors. Nyfors fick även ett 

eget brand och ordningsväsen.30 

 

I botten till förslag om Nyfors självständighet låg en karta över området, upprättad av  

C.A Åkersteins31, som är daterad till 1885. Kartan bestod av en lång esplanadgata med små 

gator utmed sidorna, som var i överensstämmelse med byggnadsstadgan. Men Nyfors 

municipalsamhälle etablerades inte förrän år 1889 och planerades då efter hans karta.32  

1.3 Problem och hypotes 

Ur  tidigare forskning i ämnet har det framkommit att det har skrivits mycket om 

stadsgestaltning i städer men lite om stadsgestaltning i ett municipalsamhälle. Det har även 

visat sig att forskning kring Nyfors är mycket knapphändig. Eftersom Nyfors var ett 

municipalsamhälle, alltså inte en självständig stad har Nils Ahlbergs utsagor om hur moderna 

städer växer fram varit intressant. En stad är enligt Ahlberg ett geografiskt område som 

regleras av stadsstadgorna. Han anser vidare att: 

 

Utifrån 1874 års byggnadsstadga och de samtida hälsovårds- och 
brandstadgorna formades städerna under de följande decennierna.33   

 

Jag vill se om det Ahlberg säger stämmer. Jag kommer applicera hans utsagor på 

byggnadsnämnden i Nyfors. Med hjälp av ovannämnda stadgor vill jag se hur och på vilket 

sätt Nyfors blev en del av en modern stad. Sedan vill jag även se om och hur aktörerna i 

byggnadsnämnden hade någon inverkan. Jag hävdar att byggnadsnämndens ledamöter i 

Nyfors myglade i sina beslut till sin egen fördel. Huruvida min och Ahlbergs utsagor stämmer 

får studien utvisa. 

                                                           
30 Ohlsson (1985) s 1 ff 
31 Se Bilaga 1 
32 Edenmark (1972) s71 
33 Ahlberg (1998) s 35 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa Nyfors byggnad och stadsplanering, utifrån inverkan 

av staten och municipalsamhället myndigheter. Jag vill ta reda på hur bebyggelse och 

stadsplanering i Nyfors såg ut och vad byggnadsnämnden i municipalsamhället gjorde för att 

planera och utveckla Nyfors till att vara en del i en tidigt 1900-tal stad. Studiens tyngdpunkt 

ligger i frågeställningarna: 

 

• På vilket sätt påverkades byggnadsnämnden i Nyfors av hälso- brand och 

byggnadsstadgan under sin municiptid? 

 

• Hur såg byggnadsnämndens agerande ut i Nyfors municipalsamhälle?  

 

• Varför agerade byggnadsnämnden som den gjorde? 

 

1.5 Material 

Jag kommer att använda mig av material från Svensk författningssamling, där hälso- bygg- 

och brandstadgorna har hämtats. Ovannämnda stadgor tar upp tre olika perspektiv på 

samhällsplanering och byggnaders upprättande. Dessa perspektiv är följande: 

 

Hälsostadgan fungerar ungefär som en socialhjälpens handbok. Med handbok menar jag att 

den mestadels tar upp hur vård av sjuka, fattiga och handikappade personer i staden ska tas 

om hand. Dessa fall behandlas enbart av hälsonämnden i respektive stad. Men stadgan tar 

även upp hur byggnader ska vara upprättade för att anses vara hälsosamma. Ärenden som 

berör åtgärden i det fysiska rummet behandlas av stadens byggnadsnämnd med direktiv från 

hälsovårdsnämnden. Anledningen till att jag har tagit med hälsostadgan är för att få ett 

hälsoperspektiv runt hur samhällsplanering och hälsosamma byggnader upprättades.  

 

 Brandstadgans innehåll ger ramverket för hur staden ska upprätta ett bra brandförsvar i en 

stad. Stadgan tar upp vad som krävs för att det fysiska rummet i staden ska vara brandsäkert. 
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Anledningen till att jag har tagit med den är för att den ger brandsäkerhets perspektiv på 

samhälls och byggnadsplanering. 

 

 Till stor del har byggnadsstadgan använts. Den tar upp hur byggnadsnämnden ska vara 

ordnad och vilka principer byggnationer i en stad ska följa. En mer utförlig redogörelse över 

vad de tre nämnda stadsstadgorna föreskriver kommer nedan, i avsnitt ”2. Sveriges 

stadsstadgor” i föreliggande uppsats. 

 

För att se hur byggnadsnämndens beslut påverkades av byggnadsstadgan har den lokala 

byggordningen för Nyfors använts. Byggordningen tar upp vilka principer som byggnationer 

ska följa i området Nyfors.  

 

Det är inte enbart stadgorna och byggordningen som påverkar Nyfors byggnadsnämnds 

beslut, utan det gör även aktörerna i byggnadsnämnden och hälsovårdsnämndens agerande. 

Jag har då valt att använda mig av hälsovårdsnämndens beslut kring byggnaderna och 

samhällsplaneringen för att se om byggnadsnämnden följde lokala direktiv. De beslut som 

hälsovårdsnämnden tog handlar om åtgärder rörande samhällsplaneringen. Dessa beslut 

verkställs av byggnadsnämnden. 

 

För att få en bild av bebyggelsen i Nyfors har byggnadsnämndens protokoll granskats. 

Protokollen innehåller byggnadslovsansökningar och byggnadsnämndens ställningstagande 

till dessa. Protokollen innehåller även beslut rörande samhällsproblem, som t.ex. tillgång på 

friskt vatten, avlopps planering och även beslut om röjningsarbeten. Det som inte 

framkommer i protokollen är vilka diskussioner som föregick i byggnadsnämnden omkring 

byggloven.  

 

Det finns dock källkritiska problem i användningen av byggnadsnämndens protokoll.  

Eftersom det inte finns någon diskussion kring byggloven återgiven är det svårt att se vilka 

förhållanden byggnadsnämnden beslutade om. Dessutom är det svårt att utläsa vilka relationer 

som ledamöterna hade med olika byggherrar, vilket gör det svårt att utläsa om 

byggnadsnämnden var rättvis i sin bedömning och i sina beslut.  För att läsa stadgorna, 

byggnadsordningen och protokollen krävs det en förkunskap eller en förståelse för de språk 

som användes vid sent 1800-tal. Ett annat problem som har stötts på i materialet är enheter, 
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alltså måttenheters angivelse. Källorna blandar enheten fot och enheten cm. Jag har valt att 

använda mig av samma enhetsbeteckning då fot för hundra år sedan kunde variera i längd 

beroende på vad som mättes. 

 

Under undersökningsperioden 1906 har jag valt att inte behandla 2 protokoll, under oktober 

fram till november inventerade byggnadsnämnden tomter och kvarter. Jag har då valt att inte 

behandla dessa ovannämnda protokoll, då det enbart innehåller tomt och kvarters 

beteckningar och siffror på byggnader.  Under undersöknings året 1905 uteblev 2 protokoll i 

undersökningen som jag inte kunde tolka. Dessa sammanträden som har uteblivit i min 

undersökning är från den 28 april och 13 oktober från ovanämt år. 

1.6 Avgränsning 

I tid kommer uppsatsen begränsas till åren mellan 1889 och 1906. Tiden återspeglar när 

Nyfors municipalsamhälle var verksamt. Uppsatsen kommer att ha ett ökat fokus på åren  

1889 – 1890, 1894 -1895, 1899 – 1900 och 1905 – 1906.    

 

Avgränsningen rörande tidsaspekten är att ovannämnda år representerar 4 olika brytpunkter 

för Nyfors municipalsamhälle. År 1889 – 1890 var det år som Nyfors municipalsamhälle 

etablerades. År 1894 – 1895 hade municipalsamhället varit verksamt i 6 år och rutinerna kring  

bestämmelse om hur stadsrummet och byggnader ska vara ordnade var bättre än under år 

1889 och 1890. Åren 1899 – 1900 representerar Nyfors inträde i 1900-talet och åren 1905 – 

1906 är det sista åren som municipalsamhället var verksamt.   

 

Anledningen till att jag har valt att begränsa min studie till byggnadsnämndens agerande är 

för att det är den nämnden som har det övergripande ansvaret över stadens fysiska rum. 

 

Ett urval har även gjorts i hälso- brand och byggnadsstadgorna då alla paragrafer i dessa 

stadgor inte berör stadsplanering och byggnader. Den stadgan som använts mest är 

byggnadsstadgan, den berör byggnader och stadsplanering i större utsträckning än vad hälso- 

och brandstadgan gör. I hälso- och brandstadgan har jag enbart valt att använda de paragrafer 

som berör byggnader, då studiens fokus ligger på byggnader och stadsplanering. 
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1.7 Metod   

En litteraturstudie har gjorts i ämnet för att beskriva hur det såg ut i Nyfors innan det blev ett 

municipalsamhälle. För att sedan förstå mitt källmaterial har jag använt mig av tidigare 

forskning som berör stadsgestaltning i städer.  

 

För att besvara mina frågor har jag valt att utgå från hälso-, brand- och byggnadsstadgans 

förordningar som berör samhällsplaneringen och bebyggelsen utifrån tre perspektiv: hur man 

skapar sunda byggnader och närmiljöer, hur samhällets fysiska rum och dessa byggnader blir 

brandsäkra och hur byggnaderna följer stadens struktur. Ovannämnda perspektiv har jag 

använt för att analysera dess inverkan på byggnadsnämndens agerande i Nyfors.  

 

För att analysera byggnadsnämndens agerande utifrån nämnda stadgor har nämndens 

protokoll kategoriserats efter: hur ofta byggnadsnämnden hade möte, vilka ärenden som 

behandlades och vilka beslut som togs rörande samhällsplaneringen och byggnaderna. 

Resultaten av kategoriseringen har sedermera analyserats mot innebörden av stadgorna och av 

byggordningen. För att sätta byggnadsnämndens agerande i ett sammanhang har 

hälsovårdsnämndens beslut angående samhällsplanering kopplats samman med både 

byggnadsnämndens beslut och stadgornas innebörd.  Hälsovårdsnämnden hade till uppgift att 

se till att det fanns dricks vatten och ett välfungerade avlopp, med hjälp av byggnadsnämnden. 

 

För att se hur ledamöterna i byggnadsnämnden påverkade besluten som togs kommer jag även 

att diskutera aktörsroll i byggnadsnämnden. Det är för att se om aktörernas roll hade något 

inflytande på byggnadsnämndens beslut. Min strävan är att i uppsatsens slutsats påvisa statens 

påverkan med hjälp av nämnda stadgor på Nyfors byggnadsnämnds agerande. Jag vill även 

påvisa aktörens betydande för Nyfors bebyggelse och särart. 

1.9 Disposition 

I det inledande kapitalet presenteras den historiska bakgrunden till både Sveriges 

stadsutveckling och till Nyfors ursprung. Kapitlet lägger även fram municipalsamhällets 

juridiska innebörd och betydelse i stadens planering.  Kapitel 2 skildrar innehållet i Sveriges 

stadsstadgor. Kapitel 3 innehåller Nyfors byggnadsordning. I kapitel 4 presenteras analysen 

av Nyfors byggnadsnämnds protokoll. Kapitel 5 diskuterar studiens resultat. 
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2. Sveriges stadsstadgor 

2.1  Byggnadsstadgan från 1874 

Byggnadsstadgan tar upp hur stadens bebyggelse ska upprättas. Den är ”ramverket” för 

stadens gestaltning och utformning.  Med ramverk menar jag att stadens bebyggelse måste 

följa stadgans förordningar, antingen förordningar för ett specifikt område där bebyggelse ska 

upprättas, eller för vilken typ av byggnad som ska uppföras. 

 

Det första kapitlet ”Byggnadsordningar och byggnadsnämnden” i Byggstadgan berättar att i 

varje stad ska det finnas en byggnadsordning som innehåller byggstadgans föreskrifter för att 

ordna stadens bebyggelse. Vad Nyfors byggordning föreskrev kommer att tas upp senare i 

uppsatsen.34 Byggnadsordningen antogs av stadens styrelse i detta fall av municipalstyrelsen, 

och följdes inte byggnadsstadgan eller byggordningen bötfälldes personen i fråga på 500 

kronor.35 Det går även att läsa att för en närmare granskning av stadens bebyggelse ska en 

byggnadsnämnd tillsättas. Enligt byggnadsstadgan sitter den tillvalda byggnadsnämnden i 4 år 

och den ska skriva protokoll för varje sammanträde som förekommer.  

 

Byggnadsnämndens ska se till att byggnadsstadgan, byggordningen och stadsplanen följs av 

stadens invånare. Nämnden ska göra tomtindelningar och kvartersindelning så att stadens 

stadsplan följs.36 Stadsplan är en juridisk bindande plan över staden för att reglera 

tätbebyggelse, dock försvann denna lag år 1987.37 Byggnadsnämnden ska även se till att det 

är tillräckligt med utrymme mellan husen, att byggnaderna är rymliga och att det finns en 

sund gårdsplan.38  

 

Enligt Byggstadgan ska varje stad ha en stadsplan. Den skulle innehålla föreskrifter om 

byggnadskvarter, gator och torg samt andra allmänna platser. Stadsplanen som 

byggnadsnämnden lade fram till stadsfullmäktige skulle ta hänsyn till äldre bebyggelse i 

stadens olika delar.  

                                                           
34 Se föreliggande uppsats, s 17 
35 Svensk författningssamling(1874) No 25, s 1  
36 Ibid. § 17-18 s 11ff 
37 Ne, Sökord, stadsplan 
38 Svensk författningssamling (1874) No 25 § 5 s5  
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Om ett nytt område skulle bebyggas och detta område inte fanns på den befintliga 

stadsplanen, var byggnadsnämnden skyldig till att göra en stadsplan för det nya området.39  

En stadsplan skulle uppgöras efter befolkningens behov av utrymme och bekvämlighet. Den 

skulle skapa ljusa stadsrum och bebyggelsen skulle skapa trygghet mot brand. 

 

Stadsplan bör få uppgöras, att han på en gång motswarar rörelsens behof af 
utrymme och beqvämlighet, sundhetens fodran på ljus och frisk luft. 
Önskligheten af största möjliga trygghet mot mera utbredda eldsolyckor, samt 
skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, owwerling och prydlighet. För 
sådant ändamål bör tillses bland annat: Att gatorna breda och läggs i lämpliga 
riktningar för rörelser. Att Torg, hamnplatser och andra platser för större 
rörelser görs rymliga och erhåller beqvämt läge. Att breda esplanader 
anordnade med panteringar i mitten och gator på sidorna, eller andra synliga 
anläggningar dragna genom staden helst på flera ställen och i flera riktningar.40 

 

I nya städer eller stadsdelar kungör byggnadsstadgan om att gatornas bredd inte skulle vara 

bredare än 30 fot. Fot var ett svenskt längdmått och 1 fot motsvarar 29.69 cm.41 Hur pass bred 

en gata skulle vara bestämdes av vilken aktivitet som var tänkt att bedrivas där, alltså om det 

var offentliga byggnader eller bostadskvarter. Till offentliga byggnader eller allmänna platser 

skulle gatorna vara bredare än vid bostadskvarter.  

 

I byggnadsstadgan förklaras även vilka principer bebyggelsen i en stad skulle följa. 

Bebyggelsen i en stad skulle vara kvartersindelad och tomtindelad. Det som utgjorde ett 

kvarter enligt byggnadsstadgan var byggnadstomter, alltså de tomterna som skulle bebyggas.  

På stadsplanen skulle varje tomt vara numrerad, sedan skulle det finnas tomtkartor över varje 

tomt. Tomtkartan skulle enligt byggnadsstadgan visa förhållandet mellan tomt och gata samt 

angränsande tomt. Byggnadsstadgan beskriver att den tomtindelning som redan fanns sedan 

tidigare skulle med tiden bytas ut och följa stadens uppsatta stadsplan och byggordning. 42    

 

Enligt byggnadsstadgan skulle varje stad noggrant planera för vattnets flöde igenom staden, 

att det inte flyter fritt på stadens gator och torg utan att vattnet följde det allmänna avloppet. 

                                                           
39 Svensk författningssamling(1874) No 25 s 7 
40 Ibid. § 12 s 8-9 
41

  Ne, Sökord, fot 
42 Svensk författningssamling (1874) No 25, s 13 
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Vattnet skulle flyta ”från gård till tomt ut till allmänna afloppet”.43 Ett nytt område i staden 

skulle inte bebyggas innan en plan för avloppet i det området har gjorts.  

 

Byggnaderna fick inte tätas med halm, torft, spån, bräder eller annat eldfarligt material, 

byggnaderna skulle vara eldsäkra. Byggnadens första våning skulle vara byggd av sten 

eftersom eldstaden var placerad där, medan resten av huset kunde vara av trä.   

 
Byggnader af sten eller dermed jemförligt brand fritt ämne må uppföras 
inwid gränssen till grannens tomt. Annan byggnad må ide, äfwen om fåbant 
eljeft sfkulle vara tillåtet, uppföras närmare grannens tomt än femton fot, 
med mindre ben följes med brandmur eller annat tillfredställande 
skyddsmedel mot eldsfara, som i byggnadsordningen bestämmes.44 

2.2 Brandstadgan från år 1874 

Brandstadgan innehåller föreskrifter om hur stadens brandförsvar ska vara ordnat. Stadgan 

föreskriver om hur säkra byggnader som eliminerar risken för eldsvåda ska upprättas. 

 

Det respektive byggnadsnämnd skulle tänka på när de planerar stadens mönster och 

byggnadernas utformning var att det fanns bra tillgångar till vatten, antingen via 

vattenledningar, brunnar eller vattendrag. I brandstadgan står det följande ”beredande af 

tillrädlig wattentillgångar wid eldsvåda.”45  

 

 För att skapa en trygg närmiljö för medborgarna i staden krävde byggnadsstadgan att varje 

gård eller hushåll med eldfarliga inrättningar eller byggnader vars utformning var brandfarlig, 

skulle ha brandredskap för att släcka bränder och för att rädda människor. Redskap skulle 

alltid finnas på ett bestämt ställe och underhållas.46 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Svensk författningssamling (1874) no 25, s13 
44 Ibid. § 34, s 18 
45 Svensk författningssamling (1874) No 26 § 3, s 3 
46 Ibid. s 3 
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Enligt brandstadgan skulle staden årligen genomföra en brandinspektion av byggnader. I § 6 

punkt 2 i brandstadgan står följande: 

 

Wid brandsyn skola ala byggnader noga flådas och brewid tillses, huru wida 
allt bliwit iakttaget, som denna stadga samt stadens byggnads och brand 
ordning eller eljest är föreskrifwet till förekommande af eldfara eller till lättnad 
wid wådelds dämpande. Sålunda sfall bland annat, anmärkas hvarje å byggnad 
ware sig å eldstad, mur, rör, skorsten, tat eller annorftädes befintlig drift, som 
anses medföra fara för eld, samt efterses huruwida föreskrifwen redskap finnes 
och i godt sfid underhålles på hwarje ställe ber enligt brandordningen sfall 
finnas.47 

 

Stadgan säger att byggnader med eldstäder skulle ha någon form av eldskydds anordning i 

form av rör, brandmur eller brandgavel. Den byggnad som inte hade en godkänd 

eldskyddsanordning, prövades om och eventuellt revs. Bebyggelsen skull vara byggda på ett 

sådant sätt att byggnaderna inte kunde fatta eld. 48   

2.3  Hälsovårdstadgan från år 1874 

 Hälsovårdstadga innehåller främst föreskrifter om hur fattigvården och vård av sjuka skull 

behandlas inom staden och på landet. Den innehåller också bestämmelser och åtgärder om hur 

smittosamma sjukdomar som epidemier skulle hanteras.  

 

Stadgan berör hur sunda byggnader och stadsrum skull planeras och upprättas. Enligt 

hälsovårdsstadgan var begravningsplatser hälsovådliga och måste förläggas utom stadens 

gränser.49 

 

I enlighet med hälsovårdsstadgan måste staden tillgodose befolkningen med friskt vatten både 

till dricksvatten och till matlagning. Vatten fick inte rinna på gatorna utan de måste ledas i 

olika rör ner till det allmänna avloppet. Det skulle finnas vattensamlingar och brunnar med 

rent vatten.50 

 

 Hälsostadgan förbjöd även att bygga trånga bostadshus och lägenheter. Lägenheterna skulle 

vara ljusa och rymliga, med stora fönster. Enligt stadgan skulle det vara 9 fot mellan tak och 

                                                           
47 Svensk författningssamling (1874 )No 26 s 5-6 
48 Ibid.§ 7-8  s 6 
49 Svensk författningssamling (1874) No 68 s 7 
50 Ibid. s 6 
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golv i bostadsrum. Om lägenheter eller byggnader i staden var byggda av hälsovådliga ämnen 

eller om det förekommer mögel fick de inte bebos utan de revs eller renoverades. Fanns det 

redan människor som bodde i byggnaden skulle de förflyttas och erbjudas någon annanstans 

att bo. På de platser där flera antal människor samlas, som teater, fattighus, fabriker och så 

vidare måste byggnadsherren se till att byggnaden hade ett bra ventilationssystem, luften 

skulle vara ren och ofarlig.51 

 

Fabriker som tillverkade farliga ämnen som fosfor, fosfat eller salpetersyra, skulle ha ugnar 

som förbränner avfallet och dessutom skulle de förläggas utom stadens gränser och på öppen 

plats. Fabriker som bearbetade tjära, fick inte använda det allmänna avloppet eller 

vattenledningar, då det förorenar dricksvattnet. Innan en byggnad eller anläggning tas i bruk 

skulle byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden göra en hälsobesiktning.52 

 

 Toaletter fick inte upprättas inne i bostäderna utan de måste ligga ute på gården. Fårhus och 

stall fick inte inrättas i bostadshuset och bostadsrummen. De fick inte byggas ovanför fårhuset 

eller stallet. Orenligheterna från ladugårdar, toaletter eller fårhus fick inte rinna utmed gatan 

utan de måste föras i ledningar till behållare eller ut till en gödselstack. Gödselstacken fick 

inte klämmas in mellan två hus, utan den ska läggas på en öppen plats.  

 

 För att skapa sunda gårdar i staden föreskrev hälsostadgan § 20 att hushållsopor inte fick 

förvaras inne på gården, utan soporna skulle läggas i flyttbara käl. 53 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Svenska Författningssamlingen (1874) No 68 s 9 
52 Ibid. s 10 
53 Ibid. s 14-15 
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3. Den lokala byggordningen 

3.1 Nyfors municipalsamhälles byggordning från 1890 

År 1890 antog Nyfors sin byggnadsordning och där står det att byggnadsstadgan för Sveriges 

städer ska tillämpas i Nyfors municipalsamhälle.54 Byggnadsnämnden skulle se till att 

byggnaderna och stadsplaneringen var säkra och hälsosamma för samhällets befolkning. 

 

I enlighet med byggnadsordningen skulle varje tomtägare vara skyldig till att underhålla sin 

egen tomt fram till gatan eller den allmänna vägen. Det var även tomtägarens skyldighet att 

hålla rännstenen fri från smuts. Torg och andra allmänna platser skötes och bekostades av 

byggnadsnämnden.55 Enligt byggnadsstadgan var varje stad planeras utefter en stadsplan.56 

Detta tvingade byggnadsnämnden att bevaka nedläggning och omläggning av rör på allmän 

plats. Dessutom var byggnadsnämnden tvungen att se till att arbetet utfördes inom en vis 

tidsram. 

 

 Tomtägaren eller fastighetsägaren var enligt byggnadsstadgan  och byggordningen skyldig 

till att lägga fram 2 kopior av tomtkartan och byggnadsritningen till byggnadsnämnden vid en 

bygglovsansökan. Ritningen skulle som tidigare nämnt visa byggnadens läng, bredd, höjd och 

yttre form samt byggnaden i genomskärning.57 Vid ett godkännande av ett byggtillstånd 

behåller enligt byggordningen byggnadsnämnden en kopia av ritningen och tomtkarta för att 

öka kontrollen av byggnadsarbetet.58 Tomten och dess tomtkarta prövades av 

byggnadsnämnden i syfte att se om vattnet avleds på rätt sätt som byggnadsstadgan föreskrev, 

ut till det allmänna avloppet via avloppsrör.59  

 

För att underlätta byggnadsnämndens arbeta att följa byggnadsstadgans föreskrifter om 

rymliga stadsrum skulle tomtkartan visa förhållandet mellan byggnader. För att skapa ett 

brandsäkert stadsrum i Nyfors fick de byggnader som upprättades i trä inte under några 

omständligheter byggas mindre än 15 fot från grannens tomtgräns. Skulle avståndet bli 

mindre skulle enligt brandstadgan, en brandmur upprättas.  

                                                           
54 Bihang till Södermanlands länskungörelser (1890) No 31, s 98 
55 Ibid. s 98 
56

 Svensk författningssamling(1874) No 25 s 7 
57

 Ibid. S.13 
58 Bihang till Södermanlands länskungörelser (1890) No 31. s 102 
59 Ibid. s 99 
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Brandmuren som upprättas skulle vara minst 1 fot tjock och vila på en säker och djup grund, 

den skulle även gå upp till taknocken, vilket brandstadgan föreskrev. Bostadshuset skulle vara 

omgivet av träd och buskar för att minska att eventuell eldspridning vid eldsolyckor.60 

 

Enligt ”Byggnadsordningen för Nyfors samhälle” och byggnadsstadgan skulle 

byggnadsnämnden ha det övergripande ansvaret för stadsrummet, byggnadernas utförande 

och byggnadernas inredning. Med inredning menas vilket slags golv byggnaden hade, vilket 

material huset och grunden var uppförda i och hur säkerhetsanordning kring eldstäder såg ut. 

Byggnaderna skule stå på en säker och fast grundmur, med gråstensbädd under hela huset.  

 

Är byggnadsgrunden ej tillräckligt fast att bära tillämnad byggnad, bör 
marken genom pålning, rustbädd eller på annat sätt dertill beredas.61   

 

Byggnadens yttervägar skulle vara byggda i sten, tegel eller kakelbruk och tjockleken på 

yttervägarna bestämdes av vilket slags byggnad det var. Byggnader med högst 2 våningar 

skulle yttervägarna vara 45 centimeter, förutom vid första våningen där en eldstad finns, där 

skulle ytterväggarna vara byggda av sten och 60 centimeter tjocka. Den tjocka stenväggen 

skulle förhindra eventuell eldspridning. Byggnader av trä får inte sammanbyggas med 

närliggande uthus. 62  Enligt byggnadsstadgan och byggordningen skulle toaletter anläggas på 

gården.  Med att uppföra byggnader på ovannämnt sätt uppfylldes kraven i brandstadgan. 

 

 Eldstäder upprättas enbart på första våningen i en byggnad och golvet framför varje eldstad 

skulle vara antingen cementgolv, stenplattor eller tegelgolv. Invid en eldförande värmekällor 

får inte något trämaterial förekomma. ”Trävägg får ej finnas bakom kokspis eller bakugn på 

närmare afstånd än 30 centimeter”63  

 

Enligt byggordningen och brandstadgan skulle skorstenen vara minst 15 centimeter tjock och 

piprören skulle vara 8 centimeter. Skorstenen skulle gå minst 90 centimeter ifrån byggnadens 

taknock. Tak bjälkarna eller takstolen fick inte läggas nära skorstenen, utan det måste vara ett 

mellanrum på 15 centimeter. Anledningen till att det var viktigt att bygga med mellanrum var 

                                                           
60 Bihang till Södermanlands Länskungörelser (1890) No 31s 100 
61 Ibid. s 100 
62 Ibid. s 100 
63 Ibid. s 100 
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för att minska risken till eldsvåda. När nybyggda hus hade upprättat takbjälkar eller takstolar 

skulle ägaren anmäla besiktning till byggnadsnämnden.64 

 

I Nyfors fick inte eldfarliga inrättningar där avsikten var att producera brandfarliga ämnen 

som dynamit, petroleum eller andra former av brännbara vätskor uppföras. Däremot fick 

byggnader som används till exempel till bränneri, bageri eller andra likvärdiga anläggningar 

uppföras.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Bihang till Södermanlands Länskungörelser (1890) No 31, s 101 
65 Ibid. s 101 
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4.  Nyfors byggnadsnämnds agerande mellan 1889 och 1906 

4.1 Nyfors stadsplanering och bebyggelse mellan 1889 -1890 

4.1.1 Aktörer 

Reglementet för Nyfors municipalsamhälle kom år 1889, men det var inte förrän hösten 

samma år som verksamheten kom igång. Vid etableringen var det inte så noga med byggeriet, 

brinna kunde det göra och vattentillgången var ett stort problem när municipalsamhället 

Nyfors startades.66  

 

Enligt byggnadsstadgan föreskrifter skulle varje stad ha en byggnadsnämnd som hade det 

största ansvaret kring byggnader och byggnationer. Eftersom Nyfors blev ett självständigt 

samhälle tillämpades byggnadsstadgan, vilket resulterade i att Nyfors byggnadsnämnd 

tillsattes den 19 november 188967, den bestod av byggmästare och fastighetsägaren Herr 

Borgström, arkitekt J.W Kajerdt, ingenjören samt trävaruhandlaren C. W Johansson, 

fabrikören P.A Larsson och suppleant Herr Rosell. Dessa män hade ett stort inflytande på 

Eskilstunas industriutveckling och Nyfors byggnationer, de var även framgångsrika 

affärsmän.  De personer som utmärkte sig mest i byggnadsnämnden var J.W Kajerdt som var 

ordförande för nämnden mellan åren 1889 och 1903, samt Carl Wilhelm Johansson som blev 

ordförande därefter. 68 En mer utförlig diskussion om dessa personers agerande kommer att tas 

upp i den löpande texten.  

 

Byggnadsnämndens första ordförande var fastighetsägaren, arkitekten och tegelbruksägaren 

J.W Kajerdt.69 Det har framkommit ur protokollen att de flesta byggnader förseglades med 

någon typ tegelbruk. Den egentliga anledningen till att det var så går inte att fastslå, men det 

går att spekulera kring att det har med J. W Kajerdts tegelbruk att göra. En anledning till att 

tegelbruk var vanligt förekommande byggmaterial i Nyfors var för att tegelbruket var 

lättillgänglig, eftersom det låg ett tegelbruk i Nyfors.  

 

                                                           
66 Edenmark (1972) s 75 
67 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1890) 18 januari §2 
68 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1889-1890, 1894-1895, 1899-1900 och 
1905- 1906) 
69 Ångman (1957-80)  
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En annan möjlig anledning till att tegel var vanligt var att J.W Kajerdt drog ekonomiska 

fördelar av sitt ordförandeskap i nämnden till sitt egna tegelbruk med beslut rörande 

tegelbruks användning. I båda av ovanstående möjliga anledningar var båda till fördel för J.W 

Kajerds ekonomi. 

 

Det har även visat sig att Kajerdt tillsammans med andra ur byggnadsnämnden ägde ett flertal 

fastigheter. Ur ett ekonomiskt perspektiv var det av största vikt att Nyfors byggnationer tilltog 

och utvecklades.70   

4.1.2 Mötesfrekvenser 

Tabell 1. Byggnadsnämndens sammanträdestillfällen. 

Sammanträden 1889 1 

Sammanträden 1890 7 

 

Tabellen ovan visar att under 1889 sammanträde nämnden 1 gång och under 1890 hela 7 

gånger. Den 21 november 1889 höll byggnadsnämnden sitt första och enda möte under nämnt 

år. Anledningen till att antalet sammanträden enbart var 1 under nämnt år var för att 

byggnadsnämnden blev valda några dagar innan. Enligt protokollt från 1889 var förekomsten 

av sammanträden mycket oregelbundna. Det första mötet som byggnadsnämnden hade under 

år 1890 var den 18 januari och det sista var den 6 november.   

 

Mellan januari-februari år sammanträde byggnadsnämnden 2 gånger, enligt protokollen 

förekom det inga möten mellan mars och april, orsaken till att det förekom så få möten har 

inte framkommit. Det sista mötet som byggnadsnämnden hade innan sommarledigheten var 

den 16 maj, mellan augusti och november ovannämnt år sammanträdde nämnden 4 gånger, 

generellt sätt 1 gång i månaden. Därefter kom december och julledigheten för 

byggnadsnämnden.71  

 

 

 

 
                                                           
70 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1889-1890) 
71 Ibid. ff 
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4.1.3 Ärenden och beslut 

Det första uppdraget som herr Kajerdt fick var att komplettera C. A Åkersteins karta från 

1885.72 Anledning till en komplettering var att enligt byggnadsstadgan föreskriver skulle varje 

enskild stad ha en egen stadsplan med tomt och kvartersindelningar. Anledningen till att 

städerna i Sverige skulle vara planerade ett stadsplaner var enligt byggnadsstadgan för att 

lättare kunna reglera byggnationer. Kompletteringen som byggnadsstadgan föreskrev 

åtgärdade byggnadsnämnden vid sitt första möte 21 november 1889 och beslutet löd: 

 

kopiera kartan öfver Nyfors samhälle, för att på detsamma kunna inrita 
befintliga nybyggnader och framledes derigenom ha en grund för området 
planläggning.73  

  

År 1896 stadsfästes Kajerdts stadsplan74, dock var den för storslagen för att förverkliga men 

det som användes av den var tomt och kvartersindelningar. Nedan följer en tabell över hur 

många sammanträden nämnden hade under nämnda år. Nedan följer en tabell över ärenden i 

antal under nämnde år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Se bilaga 1 
73 Nyfors municipalsamhälles byggnadsnämnds protokoll (1889) 21 november 
74 Se bilaga 2 
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Tabell 2. Byggnadsnämndens ärenden i antal under 1889 och 1890. 

Enplans hus 3 

Tvåplans hus 2 

Treplans hus - 

Bostadsrum/lägenheter 1 

Mindre bostadshus* 6 

Bagerier 1 

Fabriksbyggnader 2 

Ut- ombyggnationer - 

Övriga byggnader*  5 

Samhällsplanering 1 

*Med övriga byggnader menas förvaringsbyggnader i form av, uthus, skjul, magasin hus, 

eller gårdshus.* Mindre bostadshus betyder 1 familjs hus. 

 

 

Som visas här ovan var att de flesta byggnader som upprättades under 1889 och 1890 små 

förvaringsbyggnader av olika slag t.ex. vagnskjul, magasinsbyggnader eller små gårdshus.  

De flesta bostadshus som upprättades under denna tid var till mestadels mindre bostadshus 

eller enklare envåningshus, men det förekom även tvåvåningshus. Som redan nämnt tidigare 

var de mindre bostadshusen fristående 1 familjs villor, medans tvåvåningshusen var hyreshus. 

Lägenheterna i hyreshusen bestod till största del av 1 rum med en kokvrå. De flesta 

byggnader som upprättades var av träkonstruktioner med plåt eller järn tak.75 

 

Under aktuell undersöknings period behandlade byggnadsnämnden ett ärende som berörde 

samhällsplanering. Ur hälsovårdnämndens utredning år 1889 över Nyfors hälsotillstånd har 

det framkommit att rent vatten var en brist vara. Enligt rapporten var befolkningen tvungen att 

ta vatten från förorenade brunnar.76  För att uppfylla kravet från hälsostadgan på friskt vatten, 

blev byggnadsnämnden tvungna att efter hälsovårdsnämndens direktiv ordna välplanerad 

vattentillförsel. Eftersom Nyfors samhälle inte hade någon större vattenkälla var 

                                                           
75 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1889-1890)  
76 Nyfors municipalsamhälle hälsovårdsnämndens protokoll (1889-1890) 
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byggnadsnämnden med municipalstyrelsen i ryggen tvungna att förhandla med Eskilstuna, för 

att få tillgång till det stora vattentornet som staden hade.77 Dessa förhandlingar fortlöpte och 

slutade under år 1890, då Nyfors fick tillgång till Eskilstunas vattenresurser.78 Tillgången på 

vatten var inte enbart ett krav från hälsostadgan utan även också från brandstadgan. Varje 

byggnad ska ha tillgång till vatten för att kunna släcka bränder på ett smidigt sätt.79 

 

Enligt brandstadgan skulle byggnader som hade någon form av eldaktivitet uppföra 

brandmurar som är minst 2 fot breda, vilket var de krav från byggnadsnämnden för att låta 

uppföra bageriet. 80 Detsamma var beslutet för ovanstående fabriksbyggnad.81 Nedan följer en 

tabell över byggnadsnämndens beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1889) 21 november 
78 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1890)  ff 
79 Svensk författningssamling (1874) No 26 
80 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1890) 16 maj § 1 
81 Ibid. 1 oktober § 1 
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Tabell 3. Byggnadsnämndens beslut kring ärendena i antal mellan 1889 och 1890. 

Beslut utan vidare villkor 

utöver att följa 

byggnadsstadgan, 

hälsovårdsstadgan samt 

brandstadgan. 

 

5 

Beslut om avstånd mellan 

byggnader och storlek på 

byggnaderna och dess delar.* 

 

5 

Ärenden som ogillades 

 

1 

Beslut med villkor på 

Brandmurar/brandgavlar  

 

3 

Beslut rörande åtgärder på 

byggnader med otillåtet eller 

bristande kvalitet på material 

- 

Samhällsplanerings beslut 1 

*Med delar menas byggnadens detaljer, som t.ex. skorsten, fönster innedörrar, byggnadens 

grund och sockeln. 

 

Under åren 1889 och 1890 förekom det 14 beslut, anledningen till att besluten är färre i antal 

än vad antalet ärenden var beror på att en bygglovsansökan berörde i många fall flera 

byggnader. Detta är återkommande i föreliggande uppsats.  
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Det var vanligt att en ansökan som berörde flera byggnader var formulerad på följande sätt:  

 

Nybyggnad begärdes för boningsrum och bageristuga 30 fot lång och 20 fot 
bred å tomten Drakenskiölds gatan No 86 eller Fridhem No 1 av egaren 
Jonas Eriksson. Byggnationen bifalles med villkor att byggordningens 
föreskrifter angående eldstäder oh brandmur följs.82 

 

Enligt protokollet från 21 november år 1889 blev en fabriksbyggnad anmäld till 

byggnadsnämnden på grund av att fabriken saknade brandmurar och för att byggnaden var 

upprättad över två tomter. 

 

Byggnadsnämnden uti Nyfors samhälle anhåller vördande att på af 
Byggnadsstadgan kap 1 mom §7 få framställa följande. Egaren Fabrikören F, 
Söderbräcke till Stenslund eller tomt No 1 har uppfärdat en ny 
tvåvåningsfabriks tillbyggnad af trä, samt med följande tomt karta är 
betecknad med A, I strid med Byggnasstadgan så tillvida att den icke är 
försedd med en brandmur.83 

 

Fabriksägaren Söderbräcke hävdar ”att den stund han hade på plans lång framskridet med sina 

byggnader innan någon byggnadsnämnd fanns till.”84 Detta resulterade i att Söderbräck blev dömd 

till att betala 500 kronor till municipalsamhället för att inte följa byggnadsstadgan och 

brandstadgan.85 

 

Det som går att utläsa av tabellen om byggnadsnämndens beslut, är att besluten om avstånd 

och storlek på byggnader enligt byggnadsordningens, byggnadsstadgans, brandstadgans och 

hälsovårdstadgans föreskrifter var ett vanligt beslutområde. Dessa föreskrifter om avstånd var 

mycket viktiga att följa, då de var avgörande för om byggnaden skull bli rymlig, brandsäker 

och om närmiljön runt om byggnaden skulle vara ljusa och sunda.   

 

Enligt brandstadgan skulle det minst vara 15 fot till närliggande hus och 30 fot mellan gatan 

och byggnaden.86 Ett exempel på byggnadsnämndens noggrannhet angående avstånd mellan 

byggnader och gata var ett beslut som berörde ett envåningshus av trä. Enligt ansökan skulle 

                                                           
82 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnds protokoll (1890) 16 Maj §1 
83 Ibid. 18 januari § 2 
84 Ibid. 18 januari §2 
85 Ibid. 8 augusti §1. 
86 Svensk författningssamling (1874) No 25 § 34, s 18 
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nämnt hus vara 40 fot långt, 28 fot brett samt 23.5 fot högt. Enligt byggnadsnämndens 

bedömning skulle avståndet mellan nybyggnationen och närliggande byggnad vara för kort 

och därmed blev nybyggnationen tvungen att minska sin längd med 14 fot och dess bredd 

med 6 fot.87  I botten av detta beslut låg brandstadgans föreskrifter om att det skulle vara 

mellanrum mellan byggnaderna för att minska risken för eldspridning. Ovannämnt beslut 

grundade sig även på hälsovårdsstadgan föreskrifter o ett luftigt stadsrum vilket även 

byggnadsstadgan föreskriver om.88 

 

Enligt byggnadsstadgan och byggordningen var det byggnadsnämnden som skulle ha det 

övergripande ansvaret för de nybyggnationer följde bygg- hälso- och brandstadgan. För att 

underlätta byggnadsnämnden jobb med att kontrollera byggnadernas standard och uppförande 

utförde byggnadsnämnden inspektioner, där ledamöterna i nämnden själv agerade inspektörer. 

Det har framkommit att C. W Johansson agerade inspektör och för detta fick han 5 till 10 kr 

för varje byggnad han inspekterade. 89 Enligt protokollen var betalningen från fastighetsägaren 

en form av lön för utförandet inspektion, det har inte framkommit om ledarmötet betalade 

någon form av skatt på denna inkomst. Det går däremot att spekulera kring hur vida pengarna 

gick rakt ner i ledarmötets egna fika. 

 

För att uppfylla byggnadsstadgans och hälsostadgans krav på ett ljust och rymligt stadsrum, 

skars hörnen av på de byggnader som låg vid en korsning. Under år 1890 påträffades det ett 

beslut från byggnadsnämnden som berörde ovanstående åtgärder, beslutet löd: ”byggnadens 

hörn avskäres med 8 fot emot gatans hörn” 90  

 

 Ett problem som förekom i Nyfors var trånga bostäder och olika sjukdomar som var en 

konsekvens av trånga utrymmen.91 För att förhindra epidemier var byggnadsnämnden tvungna 

att ta hänsyn till hälsosstadgan. Byggnadsnämnden fick således inte bevilja alltför trånga 

byggnader eller bostäder. Detta bidrog till att byggnadsnämnden beslutade att mellanrummet 

mellan golv och tak inne i byggnaderna inte fick vara mindre än 9 fot.92 I botten till detta 

                                                           
87 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1890) 3 februari § 1 
88 Svensk författningssamling (1874) No 25,26, och 68 
89 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1889-1900) 
90 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokol (1890). 6 november § 2 
91 Nyfors municipalsamhälle hälsovårdnämndens protokoll (1889-1890) 
92 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1890) 27 oktober § 1 
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beslut låg hälsostadgans föreskrifter om avståndet mellan golv och tak i et bostadsrum, kravet 

från hälsovårdsstadgan var ett mellanrum på 9 fot.93 

 

Det har framkommit av protokollen för år 1889 och 1890 att Nyfors var mer ett 

bostadsområde än ett fabriksområde, således upprättades bara 2 stycken fabriksbyggnader 

under nämnda år. En av dessa fabriksbyggnader som upprättades under 1889 och 1890 var en 

fabriksbyggnad med brännugn. Ansökningen och beslutet kring det följer här nedan: 

 

Tillstånd begärdes att få uppföra ett fabrikshus på Tomten No 37 med 
bränningsugn för kakel. Resolverad att ansökan beviljads med villkor att 
brandmur är 60 centimeter och att skorstenen är 10 fot högre än 
taknocken.94 

 

Ovanstående citat visar att byggnadsnämnden var mycket mån om att följa brandstadgans och 

byggordningens föreskrifter om bredd på brandmuren och att skorstenens höjd. Enligt 

byggnadsstadgan och byggordningen ska skorstenen gå minst 10 for över taknocken. 

Anledningen till det var att dels att skorstensröken var hälsovådligt och för att det skulle 

eliminera risken för eldsvåda vilket i sin var ett krav från brandstadgan, samt skapa ett trevligt 

stadsrum med ren luft. Att stadsbefolkningen skulle andas ren och frisk luft var ett kvav från 

hälsostadgan.95   

4.2 Nyfors stadsplanering och bebyggelse mellan 1894-1895 

4.2.1 Aktörer 

År 1894 hade Nyfors varit ett självständigt samhälle i 6 år och byggnadsnämnden hade aktivt 

arbetat med att förbättra stadsplanering under samma tids period. Byggnadsnämnden bestod 

av samma individer som vid etableringen av municipet. Ordförande var J.W Kajerdt och 

under föregående period har det vissats sig att byggandet i Nyfors var till fördel till hans 

tegelbruk. För oavsett om Herr Kajerd med byggnadsnämnden tog medvetna beslut om att 

använda tegel som material i byggnader eller inte var det ändå en fördel för hans ekonomi. 

Eftersom det var billigare för byggherrarna att använda tegel/grovsten från ett närliggande 

tegelbruk. Ledarmötet C. W Johansson kunde också dra fördelar av nybyggnationens i Nyfors 

till sin trävaruhandel. Det har framkommit i protokollen att C. W trävaruhandel användes 

                                                           
93 Svensk författningssamling (1874) No 68 
94 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll. (1890) 10 oktober  
95

 Svensk författningssamling (1874) No 25,26 och 68 
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flitigt både av ”vanliga” fastighetsägare men också av ledamöterna Borgström och P. A 

Larsson. Som tidigare nämnt var den först nämnda fastighetsägare och kunde därmed påverka 

valet av material och leverantör till sina egna fastigheter, således gällde för fabrikanten P.a 

Larsson.96 Med ”vanliga” fastighetsägare menar jag de som upprättade byggnader men som 

inte sätt i byggnadsnämnden.97 Byggherrarna i Nyfors använde trävaruhandel av samma 

anledning som de använde sig av tegelbruket, det var billigare att ta material från en lokal 

leverantör än att ta det utifrån. 

4.2.2 Mötesfrekvens 

Tabell 4. Byggnadsnämndens sammanträden tillfällen 

Sammanträden 1894 8 

Sammanträden 1895 7 

 

Tabellen ovan visar sammanträden i antal per år. Under 1894 förekom det 8 stycken 

sammanträden och under 1895 förekom det 7 stycken sammanträden. Enligt protokollen 

mellan perioden januari–mars år 1894 återfanns endast 1 sammanträde, som inträffade i 

januari. Perioden mellan april-juni år 1894 förekom det 3 sammanträden, vara av 2 av dessa 

ägde rum i april och det tredje förekom i början av juni. Mellan juli- september förekom det 1 

möte i augusti och 1 möte i september. Under hösten 1894 ägde mötena rum i oktober och 

december.  Perioden mellan januari-mars 1895 förekom det inga möten. Det första mötet 

byggnadsnämnden hade år 1895 var i april. Mellan maj och juli år 1895 sammanträdde 

nämnden 1 gång och det mötet ägde rum tidigt under maj månad. I perioden augusti–oktober 

förekom det 3 möten, 1 i augusti och 2 i oktober. Mellan november till december förekom det 

2 möten.98  En slutsats som kan dras av ovanstående fakta är att mötena inte förekom vid 

regelbundna tillfällen.  

 

 

 

                                                           
96

 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll 1889-1890, 1894-1895, 1899- 1900, och 
1905 -1906) 
97 Ibid. 
98 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894-1895) 
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4.2.3 Ärenden och beslut 

Tabell 5. Byggnadsnämndens ärenden i antal under 1894 och 1895. 

Enplans hus  1 

Tvåplans hus 7 

Treplans hus - 

Bostadsrum/lägenhet 1 

Mindre bostadshus* 4 

Bagerier - 

Fabriksbyggnader 2 

Ut- om byggnationer 2 

Övriga byggnader* 2 

Samhällsplanering 3 

*Med övriga byggnader menas förvaringsbyggnader i form av, uthus, skjul, magasin hus,och 

maskinhus eller gårdshus.* Mindre bostadshus menad med 1 familjs hus. 

 

 

Tabellen ovan visar vad för slags ärenden som behandlades mellan 1894 och 1895. Det har 

visat sig att det var vanligt att upprätta 2 våningshus99 eller mindre bostadshus. Nedan följer 

ett citat från en bygglovs ansökan som berör ett 2 våningshus.  

 

Tillstånd begärdes af hus C.A Borgström  att å sin tomt no  51 af 
Grindhustugan få uppföra ett boningshus att trä,  2 våningar med en källar 
våning. Och vindsrum 90 fot långt och 38 fot bred samt i linje år Nyforsgatan 
enligt åtföljande ritningar i 2 exemplar.100 

 

Som ovanstående citat visar användes trä till att bygga hus med. Citatet ovan visar att 

Borgström följde kraven i byggnadsstadgan om att lämna 2 kopior av ritningen av tomt och 

hus.101 De material som oftast användes till bostadshus var ofta trä med källare av sten, 

speciellt tegelbruk. Under aktuell undersökningstid förekom det endast en bygglovsansökan 

                                                           
99 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1894-1895) 12 april/94, 11 april/95, 14 
oktober/95,  
25 oktober/95, 9 november/95, och 19 december /95 
100 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1895) 9 november 
101 Svensk författningssamling (1874) No 25 
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om att få upprätta ett 1 planhus. Även detta hus var upprättat av trä konstruktion med en 

grund av tegel.102  

 

Det har framkommit att valet av leverantör var ytterst viktig för affärsverksamheterna som 

vissa av nämndens ledarmöten var inblandade i. De personer som satt i nämnden skrev i sin 

ansökan vilken slags sten det skulle vara i huset. Det har framkommit ur arbetsbeskrivningar 

som medföljer bygglovsansökan att fastighetsägare generellt sätt inte var så noga med vilka 

leverantör som användes. Men de fastighetsägare som satt i byggnadsnämnden var mycket 

noga med valet av leverantörer. Ledarmötet Herr Borgström  vägde en del byggnader i Nyfors 

således ägde han även olika byggnadsprojekt där han kunde välja leverantör. hans inflytande 

av valet av leverantör av material till sina fastigheter påverkade Herr Kajerdt och Herr 

Johanssons affärsverksamheter. Det Herr Borgström med andra fastighetsägare inte kunde 

påverka var vilket material som användes då det står i byggordningen att byggnader ska 

upprättas i trä med en källare av någon form av sten.103  Det vanligaste sten material som 

användes i Nyfors var tegel, det har framkommit i vissa bygglovsansökningar främst då från 

ledarmöten i byggnadsnämnden. Ett exempel på det visas i citatet nedan. Den 11 april 1895 

ansökte Herr Borgström om att få upprätta en byggnad, nedan följer hans ansökan: 

 

Tillstånd begärdes af herr C A Borgström att å tomten no 68 af Grindhusstugan 
det få (…) en mindre byggnad och i denna ställe uppföra ett 2 vånings 
boningshus av trä med vindsrum och källar våning av tegel. 17,400 m lång och 
11 m bredd ch med brandgavel åt tomten samt belaget i (…) åt grindstuggan, 
dels ett boningshus i förening med uthuse afskiljer med brandmur, inne på 
gården och i vinkel , emot tomtkartan no 69 och 67  12m x 19,800 m vilket är 
mitten  av tomten.104 

 

Precis som ovanstående citat säger var det vanligt att bygga ihop uthuset med bostadshuset. 

Enligt brandstadgan var att sammanbygga byggnader förbjudet, men byggnadsnämnden i 

Nyfor fortsatte att godkänna bygglov med berörde sammanbyggda hus och hävdade att det 

skilde husen åt med hjälp av en massiv brandmur.  Enligt Nyfors byggnadsnämnd var detta 

för att öka brandsäkerheten, men var det inte tänkte på är att branden sprider sig fortare om 

byggnaderna är sammanfogade.  Att sammanbygga byggnader var ett sätt för fastighetsägaren 

att utnyttja sin tomt på bästa sätt eftersom tomterna i Nyfors inte var stora. Men för att komma 

                                                           
102  Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1895) 9 maj 
103 Svensk författningssamling (1874) No 25, Bihang till Södermanlands Länskungörelser (1890) No 
31s 
104 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1895) 11 april 
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runt kravet om fristående byggnader från brandstadgan avskildes bostadshuset och uthuset 

med en massiv brandmur, för att öka brandsäkerheten. Dessa sammanbyggda uthus visas inte 

i tabellen ovan, utan dessa räknas in i uppförande av bostadshus.  

 

 Enligt brandstadgan var det ett krav att upprätta brandmur eller brandgavel vid byggnader.105 

Bostadshus som låg mycket nära varandra förseglades ofta med brandgavlar eller samman 

byggdes de och förseglades som tidigare nämnt med en brandmur. Brandgavlar var ett skydd 

mot eld som upprättades under fasaden på huset. Herr Kajerdt såg gärna att dessa brandgavlar 

uppfördes i tegel eller massivt tegelbruk för att gagna sitt egna tegelbruk.106Dessa brandgavlar 

placerades vid husets kortsidor eller där husets sida vette mot ett annat hus. 

 

Egaren till gården 36 grindhusstugan begär att få uppföra ett boningshus med 
två våning, af sten och två våningar av trä med vindsrum och brandgavlar åt 
båda ändarna.107 

 

Att uppföra brandgavlar på ovanstående sätt var ett smart sätt att följa brandstadgans krav på 

brandsäkra byggnader igenom säkerhetsanordningar. Det smarta i detta sätt var att det var det 

billigaste sättet att skydda huset mot brand. Anledningen till det var för att en brandmur ska 

upprättas på en fristående grund jämte byggnadens grund, medans en brandgavel appliceras 

under husets fasad. Det betyder att brandgaveln kan stå på samma grund som byggnaden 

gör.108 

 

Det har visat sig att de fabriksbyggnader som upprättades under aktuell undersökningsperiod 

byggdes av sten, vilket följer både brand – och byggnadsstadgans krav på fabriksbyggnader 

vars produktion grundar sig på eld.109 Detta krav från Sveriges lag var till stor fördel för Herr 

Kajerdts tegelverksamhet, då ett flertal stenbyggnader i Nyfors upprättades av tegel från Herr 

Kajerdts tegelbruk.110 Nedan följer ett citat från en bygglovsansökan som berörde en 

fabriksbyggnad. 

 

                                                           
105 Svensk författningssamling (1874) No 26 
106 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894-1895) 
107 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894) 12 april 
108 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894-1895), Bihang till Södermanlands 
länskungörelse (1890) 
109 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1895)  30 augusti, Svensk 
författningssamling (1874) No 25 och 26 
110 Nanryd (1995) s 10 
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Tillstånd begärdes av Herr P,A Larsson att åt tomten no 5 af grindhusstugan 
få uppföra en fabriksbyggnad af sten med(…) åt nyforsgatan samt gavel åt 
krongatan 29 m låg och 11 m bred, bifogas 2 ritningar.111 

 

 Denna fabriksbyggnad som upprättades år 1895 av ledarmötet P. A Larsson var där firman 

”AB P.A. Larssons gjuteri- och aduceringsverk” skulle inrättas.112 Detta betyder att de flesta 

ledarmötena i nämnden hade en verksamhet vid sidan av sitt förtroendeuppdrag. Som de 

kunde utnyttja till fördel för sina verksamheter. För att underlätta ledamöternas verksamheter 

vid sidan av upprättades det ibland byggnader som inte var så vanlig, som t.ex 

konotslägenheter. Den 11 april 1895 ansökte Herr Johansson om att få upprätta en 

kontorslägenhet vid sin trävaruhandel, för att lättare kunna sköta sitt arbete vid trävaruhandeln 

som växte i takt med Nyfor utveckla sig.. Ansökan såg ut på följande sätt: 

 

Tillstånd begärdes av herr C W Johansson att uti dess brädgård få upprätta en 
mindre kontorslägenhet med eldstad och genom fullständiga brandmurar 
afskiljer den ifrån övriga skjul. Resolverad att ansökningen beviljas med 
villkor att byggstadgan, byggordningen och helsostadgan föreskrifter till alla 
delar iakttagas.113 

 

När C. w Johansson skrev sin ansökan tänkte han på att följa brandstadgans krav på 

brandmurarna, vilket gjorde det lättare att bevilja hans ansökan. 

 

Enligt byggnadsstadgan skulle byggnadsnämnden skriva enskilda protokoll för varje 

sammanträde.  Det betyder att ihop skriva protokoll inte fick förekomma, oavsett om 

sammanträdet behandlar samma ägares ärende.114 Men protokollen från den 24 september och 

den 4 oktober från 1894 blev ihop skrivna till ett och samma protokoll. Detta tyder på att 

byggnadsnämnden inte tog byggnadsstadgan på allvar i dessa avseenden. Dessa protokoll var 

två olika bygglovsansökningar från samma ägare som berörde 2 olika fall. Det första ärendet 

berörde uthus och den andra berörde en fabriksbyggnad. 115 Byggnadsnämnden var inte noga 

med att skriva enskilda protokoll, vilket bryter mot byggnadsstadgan föreskrifter. 

 

                                                           
111 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1895) 30 augusti 
112 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1889-1890, 1894-1895, 1899- 1900 och 
1905-1906) 
113 Nyfors samhälle byggnadsnämndens protokoll (1895) 11 april 
114 Svensk författningssamling (1874) No 25 
115 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894) 24 september och 4 oktober 
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Byggnadsnämnden behandlade inte enbart bygglovsansökningar under denna period. De 

behandlade även 3 ärenden som berörde samhällsplanering. Nyfors vattenledningar och 

vattentillgång var bra, med det som inte var bra i Nyfors var hur man ledde ner vattnet från 

gatan till de öppna avloppsdikena som fanns vid denna tid. Att inte leda vattnet i samhället i 

lämpliga ledningsanordningar var att bryta mot hälsostadgan som föreskriver att vattnet ska 

ledas från gård till gata ner i avloppet.116  

 

Detta var för att skydda byggnaderna mot väta och minska lungsjukdomar eller hudsjukdomar 

som uppkom av fuktiga miljöer. Nyfors hälsonämnd hade iakttagit detta och som åtgärden på 

detta ville de att vissa gator i Nyfors skulle grusas och sedan skulle det läggas en ordenlig 

rännsten. Arbetet skulle övervakas och besiktas av byggnadsnämnden.117 Den 25 januari 1894 

gick byggnadsnämnden ut med ett meddelande som löd på följande sätt: 

 

Samtliga egare till gårdarna Nois 7, 40, 39, 38, 36, 37, 49, 48, 47, 46, 68, 69 
Johannes by 45, 43, 44 fridhem, Carl Johannes torp, 71, 72, 73, 74, 78 b och 78 a 
88, 81, 83, 84 och 86, tillställes alla lika föreläggande som lyder sålunda egaren 
till gården No- förelägges att utanför sin tomt anbringa grusad gångbana med 
stensatt rännsten och gatan istånd sättes enligt föreskrifter bredd och afvägning, 
som emot ersättning af 3 kr. meddelas och verkställes af ledarmöten C.W 
Johannson arbetet skall genomföras före den 1  juli Eskilstuna J.W Kajerdt.118 

 

Att döma av citatet ovan fick ägarna till de olika gårdarna ett halvt år på sig att följa 

meddelandets innebörd. Det som har framkommit ur föregående citat är att arbetet bekostas 

av byggnadsnämnden och inte av ägarna till gårdarna. Beskiningen av arbetet ägde rum den 

13 augusti och såg ut på följande sätt: 

 

Föreläggs besiktningar af en del gator hvarwid följande anmärkningar skulle 
genom (..) meddela och före den 15 september, dels är vara utförda vid (…) att 
det i annat fall utföres på hvar sin egare egen bekostad nemligen. C.F Lundström 
stenhus, stenhållning af rännsten och gatan skulle få avstå till des och nya 
anläggning blivit färdiga men  deremot föreligger nu att gatan skall istånd ställas 
och grusas med groft och (...) sten.119 

 

 

 

                                                           
116 Svensk författningssamling (1874) No 68 
117 Nyfors municipalsamhälle hälsovårdsnämndens protokoll (1894-1895) 
118 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokol (1894) 25 januari 
119 Ibid. 13 augusti 
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Enligt besiktningsprotokollet verkade det som gårdarna No 88, 86, 83, 84 och 81 förhalade 

arbetet eller struntade i hälsovårdsnämndens och byggnadsnämndens direktiv. Detta 

resulterade i att dessa gårdar fick bekosta arbetet själva, men arbetet skulle fortfarande 

utföras. Nedan följer en tabell som redovisar vilka beslut byggnadsnämnden tog mellan 1894 

och 1895. 

Tabell 6. Byggnadsnämndens beslut kring ärendena i antal mellan 1894 och 1895. 

Beslut utan vidare villkor 

utöver att följa 

byggnadsstadgan, 

hälsovårdsstadgan samt 

brandstadgan. 

7 

Beslut om avstånd mellan 

byggnader och storlek på 

byggnaderna och dess delar.* 

8 

Ärenden som ogillades - 

Beslut med villkor på 

Brandmurar/brandgavlar  

 

3 

Beslut rörande åtgärder på 

byggnader med otillåtet eller 

bristande kvalitet på material 

- 

Stadsplanering 3 

*Med delar menas byggnadens detaljer, som t.ex. skorsten, fönster innedörrar, byggnadens 

grund och sockeln. 

 

Tabellen på föregående sida visar att de beslut som byggnadsnämnden tog rörde sig mestadels 

om avstånd, storlek, höjd och bredd på och emellan byggnader. Det togs, precis som tabellen 

visar, 7 beslut om att byggherrarna skulle följa brand- bygg och hälsovårdsstadgan utan vidare 

villkor.  Dessa ärenden kommer jag inte utveckla vidare, då dessa beslut inte tar upp något 

speciellt villkor som hänvisar till någon stadga. 
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Den 25 januari fattade byggnadsnämnden ett beslut angående storleken på byggnadens 

detaljer. Beslutet handlade om att skorstenen på en kakelugnsfabrik skulle vara 3 meter hög 

från byggnadens taknock. Detta beslut togs med hänvisning till brandstadgan och 

byggnadsstadgan,120 Brandstadgan föreskriver att skorstenen ska vara 3 meter hög från 

taknocken för att eliminera risken till att eldbart material tar fyr.  

Byggnadsstadgan föreskriver att byggnadens delar ska vara symetrisk ordnade, den ska inte 

störa närliggande grannar. 121
  Nedan följer ett citat från ovannämnda beslut med tillhörande 

ansökan: 

 

Kakelugnsmakaren Nordström begär ändring av taket över hans brännugn. 
Resolverad att nämnden bifaller ansökan med villkor att skorstenarna ska vara 3 
meter höga, samt at dessa ska besiktas av C.W Johansson.122 

 

Lägenheterna i Nyfors var generellt små, både i m2 och avståndet mellan golv och tak. Det var 

vanligt att lägenheterna bestod av 1-2 rum med tamburs kök. I dessa lägenheter bodde mellan 

5 – 10 personer. Hälsovårdsnämnden stod handfallna mot detta problem.123 För att förebygga 

att lägenheterna blev för låga i tak föreskrev byggnadsnämnden att avståndet emellan golv 

och tak minst ska vara 9 fot.  Den 25 januari 1894 inkom en ansökan angående en 

bostadsbyggnad till byggnadsnämnden. Ägaren till denna byggnad skulle använda 

vindsrummet som boningsrum, problemet var bara det att avståndet mellan golv och tak var 

för lågt enligt byggnadsnämnden, beslutet kring denna byggnad såg ut på följande sätt: 

 
Resolverad att ansökan beviljades med villkor att rummen i vindsvåningen görs 
9 fot höga emellan golf och tak.124 

 

Den 19 december 1895 bedömdes ett likande fall, med samma villkor som ovanstående citat 

berör.125 Tabellen över vilka beslut som byggnadsnämnden tog har det visats att 3 beslut har 

hänvisat till brandstadgans föreskrifter om brandmurar. Som redan nämnt tidigare ansökte 

Herr Borgström om att få upprätta ett bostadshus i 2 våningar, enligt ansökan hade Herr 

Borgström inte angivit hur pass bred brandgavel det skulle vara. Enligt brandstadgan och 

byggordningen ska brandgavlar och murar vara olika breda.  

                                                           
120 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll(1894). 25 januari 
121 Svensk författningssamling (1874) No 25 och 26 
122 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894) 25 januari 
123 Nyfors municipalsamhälle hälsovårdsnämndens protokoll (1894) 
124 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1894) 25 april  
125 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1895) 19 december 
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Detta berodde på vilken slags aktivitet som bedrevs inne i byggnaden. I Herr Borgströms fall, 

var det bara ett bostadshus vilket innebar att villkoret från byggnadsnämnden löd på följande 

sätt: 

  
Resolverad att ansökan bifalles med villkor att brandmurar uppföres så att 
de till yttre del innehålla 30 cm massiv mur utan genombryts av många 
kanaler vare sig för lykt eller eld rör.126 

 

Många beslut som togs berörde materialanvändning, vilket kunde gynna 3 medlemmarna i 

byggnadsnämnden ekonomiskt. På följande sätt: Herr Kajerdt ägde och drev ett tegelbruk som 

låg lokalt vilket gjorde at priserna för transport var bligare för enskild person än om 

byggherrarna och fastighetsägaren valde att importera byggmaterial.  Samma förutsättningar 

gällde även Herr C.W Johansson som drev och ägde en trävaruhandel i Nyfors.  Desto fler 

byggnader som upprättades i Nyfors desto bättre gick det för Johanssons och Kajerdts 

verksamheter då båda var lokala leverantörer av byggmaterial. Herr Borgström var som 

tidigare nämnt fastighetsägare och kunde påverka valet av leverantörer och på detta sätt ta ner 

priserna och hans val påverkade även Herr Kajerdt och Herr Johanssons verksamheter 

ekonomiskt. Det var vanligt att byggnadsnämnden beslutade om att använda trä och tegel 

vilket inte var så konstigt då det enligt byggnadsstadgan var detta material som skulle 

användas.127 Byggnadsnämnden kunde påverka hur mycket av vare material som skulle 

användas, vilket var tillfördel för leverantörerna av dessa material. Dessa beslut kunde se ut 

på följande sätt:  

 
 

Resolverad att ansökan bifalles med villkor at takstolen anbringer af minst 5x5 
eller 12,5 cm virke.128 

 

Det har visar att under aktuell undersökningsperiod var besluten medvetna anpassade till 

stadgorna men det betyder inte att ledamöternas verksamheter missunnade på något sätt. Det 

ena behöver inte utesluta det andra. 

                                                           
126 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1895) 11 april 
127 Svensk författningssamling (1874) No 25 
128 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1895) 14 oktober 
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4.3  Nyfors stadsplanering och bebyggelse mellan 1899-1900 

4.3.1 Aktörer 

År 1899 hade byggnadsnämnden haft ett stort inflyttande över Nyfors yttre gestaltning i 10 år.  

Några ur byggnadsnämnden hade bytts ut. Det som var kvar från föregående år var C. W 

Johansson, Borgström, och ordförande J.W Kajerdt. den som hade till kommit hette Bror 

Bergman och var ingenjör. Det var han som gav tillstånd till det första 3 våningshuset i Nyfors.129  

4.3.2 Mötesfrekvenser 

Tabell 7. Byggnadsnämndens sammanträden tillfällen. 

Sammanträden 1899 5 

Sammanträden 1900 4 

 

Tabellen ovan visar att under 1899 sammanträdde nämnden 5 gånger och under 1900 hölls 4 

sammanträden. Mellan januari-februari år 1899 förekom det inga möten, under perioden 

mars–april hade byggnadsnämnden möte 2 gånger. Mellan maj-juli samma år hade 

byggnadsnämnden bara 1 möte, detta berodde på semestertider. Perioden augusti till 

december hade byggnadsnämnden 2 möten.  Under år 1900 hade byggnadsnämnden ett möte i 

kvartalet.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnden protokoll (1899 – 1900) 
130 Ibid. 
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4.3.3 Ärenden och beslut 

Tabell 8. Byggnadsnämndens ärenden i antal under 1899 och 1900. 

Enplans hus  - 

Tvåplans hus 8 

Treplans hus 1 

Bostadsrum/lägenhet - 

Mindre bostadshus* 2 

Bagerier 1 

Fabriksbyggnader - 

Ut- om byggnationer 1 

Övriga byggnader*  9 

Samhällsplanering 1 

*Med övriga byggnader menas förvaringsbyggnader i form av, uthus, skjul, magasin hus ,och 

maskinhus eller gårdshus.* Mindre bostadshus menas med 1 familjs hus. 

 

Det ärende som byggnadsnämnden behandlade som berörde samhällsplanering var frågan om 

avloppet i Nyfors. Som redan nämnt var vattenledningar och rörnätet väl utvecklat men 

annorlunda var det med avloppet. Enligt provinsläkaren von Posts rapport till 

hälsovårdsnämnden var avloppsdikena i många fall öppna, vilket gav en fruktansvärd stank i 

Nyfors.  Hälsovårdsnämnden förstod vilka konsekvenser de öppna dikena skulle få om inte 

byggnadsnämnden gjorde något åt det.131 För att följa direktiven från hälsonämnden och 

hälsostadgans bestämmelser om avlopp, grävde nämnden ner ledningarna i marken. Många 

fastighetsägare trilskades och förstod inte vikten av att följa byggnadsnämndens beslut om 

dolda avloppsdiken, de förstod inte hur farligt det kunde vara att inte följa hälsostadgan. 

Konsekvenserna uteblev inte heller. År 1899 drabbades många i Nyfors av difteri.132  

Byggnadsnämnden hade stora problem att få befolkningen att följa hälsovårdnämndens och 

hälsostadgans direktiv om slutna avloppsledningar.  

                                                           
131 Nyfors municipalsamhälle hälsovårdsnämndens protokoll (1899)  
132 Ibid. 
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 Ett fall var när byggnadsnämnden besiktade företaget Fil – Öbergs arbetsbostäder. Där fick 

chefen för företaget påbackning för att avloppen låg öppna. Detta problem var snabbt 

avhjälpt.133  

 

Under 1899 och 1900 upprättades flera förvaringsbyggnader och andra mindre byggnader. 

Tidigare hade byggnaderna som upprättades inga förvaringsutrymmen i byggnaderna. Det har 

framkommit att förvaringsutrymmen som vindsrum och källare blev allt vanligare i 

byggnaderna tidigare hade förvaringsutrymmen legat på gården. 

 

 Det har visat sig att vindsrummet skulle konstrueras i trä och källaren skulle upprättas av 

sten. Enligt Nyfors byggordning och byggnadsstadgan ska byggnaderna stå på en fast grund 

helst av grovsten, för att öka brandsäkerheten och hälsotillståndet.134 Det har framkommit att 

många källarvåningar upprättades i grovsten. Anledningen var för att eliminera risken för 

eldspridning och fuktskador, vilket var en följd av hälsostadgans och brandstadgans 

föreskrifter. 135  Grovsten är en form av behandlad och grövre stentyp t.ex. tegelbruk. I 

arbetsbeskrivningar som skickades med byggloven har det framkommit att tegel var ett 

material som användes ofta. Anledningen till det var att det låg ett tegelbruk i Nyfor och därav 

var det lätt at få tag i. Att försegla byggnader i Nyfors med tegel var ekonomiskt försvarbart 

både för ägaren av tegelbruket i detta fall herr Kajerdt och för den som önskar upprätta en 

byggnad. 136 En bygglovsansökan som berörde källar- och vindsutrymmen kunde se ut på 

följande sätt  

 
Källaren ska vara av den grovsten och inläggas på något 1 meters 
avstånd från marken och källarens höjd ska vara 2,50 meter.137  

 

Under 1899 upprättades Nyfors första höghusbebyggelse, det första 3 våningshuset byggdes. 

En bidragande faktor till att det första 3 våningshuset upprättade  var den folkökning som 

skedde i Nyfors mellan 1888 och 1902. År 1888 låg befolkningsantalet i Nyfors på 1 872 och 

år 1902 låg den på 6 061.138 Den 21 augusti 1899 tog byggnadsnämnden ställning till 

ovannämnda ärende, tillstånds ansökan såg ut på följande sätt:  

                                                           
133 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1899) 
134 Bihang till Södermanlands Länskungörelser (1890) No 31, s 100 
135 Svensk författningssamling (1874) No 26  
136 Nanryd (1995) s 144 
137 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd (1899) 10 mars § 1 
138http://eskilstuna.se/templates/Page.aspx?id=155299 
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Tillstånd begäres av Herr Ingenjör Bror Bergman att å tomten 123 Qv XIV få 
uppföra en byggnadskomplex för boningsrum uti dels 3 våningar därav 
bottenvåning av sten och övriga av trä samt dels 2 våningar av trä med nödiga 
brandmurar enligt ritningar i två exemplar samt situationsplan på tomtkartan.139 

 

Byggnaden beviljades utan några övriga villkor än att följa hälso- brand- och 

byggnadsstadgan. Beviljandet av detta tillstånd var brytpunkten för tidigt 1900-tals 

höghusbebyggelse. 

 

Det har framkommit att en bageribyggnad upprättades. Denna bageribyggnad skulle enligt 

tillståndsansökan upprättas av trä och sten. Eftersom det förekommer aktiviteter som är 

relaterade till eld i ovannämnd byggnad stod det även i ansökan att bageriets långsidor skulle 

förseglas med brandgavlar och därmed var kravet på brandsäkra byggnader uppfyllt. Denna 

ansökan beviljades utan några andra villkor utöver att följa brand- hälso- och 

byggnadsstadgan.140  

 

Av de ärenden som har granskat har det framkommit ur protokoll från den 4 maj 1900 att 

ledarmötet i byggnadsnämnden Carl Wilhelm Johansson begärde att få uppföra en 

magasinsbyggnad och ett virkesskjul.  Det har även framkommit av samma protokoll att 

ovannämnd ledamöter behandlade och godkände sin egen ansökan med övriga ledarmöten ur 

byggnadsnämnden. Nämnd ansökan beviljades utan några vidare villkor än att följa bygg- 

brand och hälsovårdsstadgan.141 Enligt byggnadsstadgan ska varje ansökan bifoga en 

arbetsbeskrivning som beskriver arbetssättet och materialet, dessutom ska det finns 2 kopior 

av ritningen och tomtkartan, vilket saknades i detta fall.142 Anledningen till att Herr Johansson 

beviljade sin egen ansökan, trots avsaknaden av arbetsbeskrivning och 2 kopior av ritningen 

var för att ärendet skulle få ett snabbt beslut då upprättande av magasinsbyggnaden och 

virkesskjulet var av stor betydelse för hans trävaruhandel.143  

 

 

 

                                                           
139 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens (1899) 21 augusti § 12  
140 Ibid. 21 augusti  
141 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1900) 4 maj § 19 
142 Svensk författningssamling (1874) No 25 
143 Bilaga 3. Bild. 1 
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Tabell 9. Byggnadsnämndens beslut kring ärendena i antal mellan 1899 och 1900. 

Beslut utan vidare villkor 

utöver att följa 

byggnadsstadgan, 

hälsovårdsstadgan samt 

brandstadgan. 

3 

Beslut om avstånd mellan 

byggnader och storlek på 

byggnaderna och dess delar.* 

8 

Ärenden som ogillades - 

Beslut med villkor på 

Brandmurar/brandgavlar  

4 

Beslut rörande åtgärder på 

byggnader med otillåtet eller 

bristande kvalitet på material 

1 

Stadsplanering 1 

*Med delar menas byggnadens detaljer, som t.ex. skorsten, fönster innedörrar, byggnadens 

grund och sockeln. 

 

Av tabellen ovan går det att utläsa att problemen kring avstånd, storlek och höjd som var ett 

stort problem under 1889 och 1890 var ett återkommande problem även under aktuell 

undersökningsperiod.  

 

För att åtgärda problemen kring avstånden och storlek på byggnaderna och dess detaljer 

utökade byggnadsnämnden ansvaret på Nyfors fastighetsägare på följande sätt: Under 1899 

genomdrev byggnadsnämnden att fastighetsägaren skulle bekosta anläggning av gata och 

gatuunderhållet till gatans halva bredd och bekosta åtgärden på byggnader.144 Även under 

denna undersökningsperiod agerade byggnadsnämnden som en partisk inspektör.145 

 

 

                                                           
144 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1899) 7 september  
145 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1899-1900) 
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Det har framkommit att avstånden och storlek generellt var ett stort problem i området. Men 

skorstenars läng och höjd på upprättade byggnader var under aktuell undersökningsperiod ett 

stort problem. Som tidigare nämnt föreskriver byggordningen att skorstenen ska vara 15 cm 

tjock, piprören 8 cm tjocka och att skorstenen ska vara byggd 90 centimeter ifrån byggnadens 

taknock. Ur protokollet från den 21 augusti 1899 har det framkommit att en viss L. G 

Andersson har anmält sin granne. I anmälan står det följande:  

 

 I andleningen af skrifelsen från egaren till gården No 20 i qv XXI L. G 
Andersson med anmälan att hans granne, egaren till tomten No 19 har uppfört en 
tvåvånings boningshus med gavelmur intill tomtgränsen till No 20. Vars 
skorsten möter på mindre än 6 meter avstånd. Så skall enligt byggordningen för 
Nyfors föreskrifter i §11 mom 10 egaren No 19 bekosta skorstenen till en höjd 
av 60 cm över medel att å det där till byggda boningshuset.146 

 

Byggnadsnämnden beslutade att ägaren till tomten No 19 fick åtgärda det korta avståndet. 

Detta beslut grundade sig på både hälsostadgan och brandstadgan. Beslutet följde dessa 2 

stadgor på följande sätt: skorstensrök är ohälsosamt och kan bidra till olika lungsjukdomar. 

Detta vill hälsostadgan förebygga med olika avstånds regleringar.147 Med dåligt byggda 

skorstenar kan konsekvensen bli eldsvåda. Om skorstenens avstånd var för kort till 

närliggande byggnader kan det resultera till att byggnaden tar eld och att elden sprider sig. 

Detta vill även brandstadgan förebygga med olika regler kring avstånd och storlek. 

 

Enligt hälsostadgan skulle bostäderna och bostadsrummen vara rymliga och ljusa,148 för att 

uppfylla detta krav började byggnadsnämnden att reglera storleken och höjden på 

inredningen.  Den 28 mars 1900 ansökte G. A Pettersson att få uppföra en byggnad av trä och 

sten. Enligt ansökan skulle byggnaden vara 10, 5 m bred och 19 m lång.149 Beslutet som 

byggnadsnämnden gav såg ut på följande sätt: 

 

Resolverad att ansökan bifalles med de villkor att de fönster till 
samlingsrummet göres minst 2.35 m höga och att källarvåningen göres 
minst 2.7 m hög mellan golfv och tak , att ingångsdörrarna  till 
samlingssalen göres mins 1.48 m breda, att brandmuren göres minst 45 cm 
tjock150 

                                                           
146 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämns protokoll (1899) 21 augusti 
147 Svensk författningssamling (1874) No 68 
148 IBid. (1874) No 68 
149 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnden protokoll (1900) 28 mars 
150 Ibid. § 17. 28 mars 
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För att uppfylla kraven från brandstadgan om att upprätta brandsäkra byggnader har det 

framkommit att det inte var tillåtet att sammanbygga olika byggnader som var konstruerade 

av trä under 1899 och 1900.151  För att skydda byggnaderna mot eld upprättades Brandmurar 

eller brandgavlar Enligt byggordningen skulle brandgavlarna eller murar vara uppförda av 

tegel, under senare delen av 1900-talet blev det allt vanligare att uppföra brandgavlar eller 

murar bakom träfasaden.152 Efter protokollen från 1900 skulle brandmuren uppföras nära 

angränsande tomt, för att minska risken för eldspridning.153  

 

Det har framkommit att byggnadsnämnden avvek från brandstadgan. Under den aktuella 

undersökningsperioden kom det in en ansökan på en ombyggnation. Ansökan saknade i sin 

arbetsbeskrivning upprättade av brandmur. Denna ansökan beviljades utan något vidare 

villkor än att ägaren skulle följa hälso- brand – och byggnadsstadgan.154  Hade det varit en 

byggnad som saknade brandmurar eller brandgavel hade villkoret varit att uppföra sådana för 

att uppfylla kravet från brandstadgan. Men inte i detta fall, vilket resulterade i att 

byggnadsnämnden bröt mot brandstadgans bestämmelser.  Hypotes? Av vilken orsak 

byggnadsnämnden gick emot brandstadgan har inte framkommit.  

4.4  Nyfors stadsplanering och bebyggelse mellan 1905-1906 

4.4.1 Aktörer 

År 1905 hade Nyfors enbart 2 år kvar som ett självständigt samhälle, då sammanslagningen 

med staden låg nära i tid. Byggnadsnämnden bestod av samma yrkesgrupp och individer som 

under åren 1899 och 1900. Det var 1 ingenjör, 2 byggmästare vara en av dessa var Carl 

Wilhelm Johansson som ägde en trävaruhandel, samt en farbikör. Alla dessa män hade ett 

stort inflyttande på Nyfors stadsgestaltning. Ordförande för byggnadsnämnden under aktuell 

undersöknings period var  

 

 

 

 

                                                           
151 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1899 och 1900)  
152 Ibid. 
153 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1900) 18 oktober 
154 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1899) 15 april 
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Som tidigare nämnt var Carl Wilhelm Johansson trävaruhandlare och byggmästare.155 Av 

föregående undersökningsperiod har det framkommit att Herr Johansson var en framgångsrik 

inspektör, leverantör, fastighetsägare och affärsman. I takt med att Nyfors utvecklade sig 

växte även Johanssons trävaruhandel till en byggnadsmaterialaffär.156 Som tidigare nämnts 

bidrog han med byggmaterial till byggnaderna i Nyfors.  Han var under denna tidsperiod 

byggnadsnämndens ordförande, de sista innan Nyfors ingick i staden Eskilstuna som en 

stadsdel. 

4.4.2 Mötesfrekvenser 

Tabell 10. Byggnadsnämndens sammanträden tillfällen. 

1905 4 

1906 7 

 

Tabellen ovan visar sammanträden i antal per år. Under 1905 förekom det 4 stycken 

sammanträden och under 1906 förekom det 7 stycken sammanträden, vara av ett av dessa 

protokoll var inventeringslista på tomter och kvarter. Anledningen till att byggnadsnämnden 

inventerade tomter och kvarter var för att ha en förteckning som Nyfors kunde överlämna till 

Eskilstunas byggnadsnämnd vid årsskiftet 1907. Dessa inventeringslistor kommer i denna 

undersökning inte behandlas vidare, då de innehåller numreringar på tomter och kvarter som 

fanns i Nyfors.  Enligt protokollen mellan perioden januari- mars år 1905 återfanns det 2 

sammanträden. Ett i januari och et i mars. Perioden mellan april – juni år 1905 förekom det 

endast 1 sammanträde, detta ägde rum den 28 april. Mellan juli – september för ovannämnt år 

förekom det inga möten, detta kan bero på sommarledigheten som inträffade vi denna tid 

punkt. Under hösten och vintern år 1905 ägde 1 möte rum, det skede sent i december innan 

byggnadsnämnden tog jul ledigt. Vad byggnadsnämnden arbetade med under hösten har dock 

inte framkommit men det går att spekulera kring att det var många nya byggnationer som 

måste bli inspekterade under detta år. Perioden mellan januari – mars 1906 förekom det 1 

sammanträde i mars. Mellan april och juli år 1906 sammanträdde nämnden 3 gång och 

sammanträdarna ägde rum i april, maj och juni. Därefter tog byggnadsnämnden sommar 

ledigt. I perioden augusti–oktober förekom det 0 möten. Mellan november till december 

förekom det 3 möten.157   Byggnadsnämnden i Nyfor bejakade inte byggnadsstadgan då den 

                                                           
155 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1905- 1906)  
156 Se bilaga 3, Bild 1 
157 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1905-1906) 
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säger att sammanträdarna skulle äga rum vid regelbundna tillfällen.158 En slutsats som jag har 

dragit av ovanstående fakta är att byggnadsnämnden bröt på byggnadsstadgan då det inte hade 

möten vid regelbundna tillfällen. 

4.4.3 Ärenden och beslut 

Av anledning till sammanslagningen med Eskilstuna var byggnadsnämnden i Nyfors tvungna 

att se över kommunikationsmöjligheterna mellan Nyfors och staden. Det har framkommit att 

kommunikationsmöjligheterna mellan ovannämnda områden inte var de bästa, det var 

omständigt för Nyfors borna att ta sig till staden. Nyfors byggnadsnämnd hade redan tidigare 

fått uppgift av Nyfors municipalstyrelse att ”det gator inom samhället må bli satta i brukbart 

skick”159  Gatorna i Nyfors var lagda på lermark med avloppsrören ovan mark, vilket 

försvårade transportmöjligheterna inom Nyfors och till staden. För att göra det lättare för 

Nyfors befolkning att nå staden byggdes en bro över järnvägen som delade av Nyfors från 

staden. Det väcktes även en idé om att göra en tunnel mellan Nyfors och Eskilstuna, iden blev 

senare verklighet.160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 Svensk författningssamling (1874) No 25 
159 Edenmark (1972) s 81 
160 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1905) april 
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Tabell 11. Byggnadsnämndens ärenden i antal under 1905 och 1906. 

Enplans hus - 

Tvåplans hus 2 

Treplans hus 4 

Bostadsrum - 

Mindre bostadshus* - 

Bagerier - 

Fabriksbyggnader 6 

Ut- om byggnationer - 

Övriga byggnader* 3 

Stadsplanering 2 

*Med övriga byggnader menas förvaringsbyggnader i form av, uthus, skjul, magasin hus, 

eller gårdshus. * Med mindre bostadshus menas med 1 familjs hus. 

 

Under aktuell undersöknings period har det visat sig att sprängningsarbete och 

grävningsarbete behandlades av byggnadsnämnden. Under senare delen av 1906 kom en 

ansökan in till byggnadsnämnden om att få påbörja grävningsarbetet till en grund utan en mer 

utförlig byggnadskarta, vilket byggnadsnämnden beviljade.161  

 

Mellan 1905 och 1906 behandlades 6 stycken ansökningar om att få upprätta 

fabriksbyggnader.  Slutsatsen att dra utifrån denna siffra var att området Nyfors började bli en 

1900-tals stad med både bostadshus och fabriksbyggnader inom samma område.  Treplans hus 

etablerades i större utsträckning under ovannämnd period än tidigare. Byggnaderna med 3 

våningar upprättades ofta med första våningen av tegel och de övriga 2 våningar inklusive 

vindsrum av trä. Följande citat ur en bygglovsansökan som berör en byggnad med 3 våningar. 

 

Tillstånd begärdes av Herr Gustav A Pellesson om att få uppföra ett trevånings 
hus av tegel och två våningar av trä med tak av plåt eller tegel.162 

 

Det har visats sig att Nyfors byggnadsnämnd granskade sina egna ansökningar, vilket inte var 

något fel men möjligt kunde besluten bli opartiska. Visserligen går det att spekulera kring hur 

mycket av åtgärder som ändrades och hur mycket av stadgorna som följde vid upprättandet av 

                                                           
161 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1906) 31 december 
162 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd protokoll (1905) 12 januari 
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ledamöternas byggnader, gemfört med de byggnader som begärde upprättad av de som inte 

sätt i byggnadsnämnden. Under 1906 har det påträffats 2 fall där byggnadsnämnden 

ledarmöten granskade, besiktade och  tog beslut  i sina egna ärenden, var av 1 av fallen 

kommer att redogöras nedan.  Den 13 mars 1906 begärde J. W Kajerdt, Herr Carl August 

Thorild och ordförande för nämnden Carl Wilhelm Johansson att få uppföra ett 3 vånings 

boningshus med nedre delen av tegel och de övriga 2 våningarna av trä. Byggnaden skulle 

agera som bostadshus till ett par ledarmöten ur byggnadsnämnden och till en viss Herr Carl 

August Thorild som arbetade inom Fors kommunal- och taxeringsnämnd, efter 1889 i Nyfors 

municipalnämnd.163 Enligt bygglovet arbetsbeskrivning skulle herr Thorild stå för projektets 

ekonomi.164 Enligt det aktuella protokollet godkändes ärendet av ordföranden Carl Wilhelm 

Johansson, den besiktades av C. E Nilsson.  Nedan följer ovannämnda ärendes beslut: 

 

Ansökan bifalles med villkor att så väl byggnadsstadgan, helsovårdsstadgan 
och brandstadgan noga efterleves. Ut takning af grund och afsyning af mur och 
bjälklager mm skall begäras hos ledarmöten C. E Nilsson och skall han därför 
erhållas med 10 kr. Å Byggnadsnämnden Nyfors vägnar C .W Johansson165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
163  Ångman (1957-80) tidningsartiklar 
164 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1906) 13 mars 
165 Ibid.13 mars 
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Tabell 12. Byggnadsnämndens beslut i antal mellan 1905 och 1906. 

Beslut utan vidare villkor 

utöver att besikta och att 

följa byggnadsstadgan, 

hälsovårdsstadgan samt 

brandstadgan  

8 

Beslut om avstånd mellan 

byggnader och storlek på 

byggnaderna och dess delar.* 

2 

Ärenden som ogillades 1 

Beslut med villkor på 

Brandmurar/brandgavlar  

4 

Beslut rörande åtgärder på 

byggnader med otillåtet eller 

bristande kvalitet på material 

1 

Stadsplanering 1 

*Med delar menas byggnadens detaljer, som t.ex. skorsten, fönster innedörrar, byggnadens 

grund och sockeln. 

 

Av tabellen ovan går det att utläsa att de flesta beslut inte hade några vidare villkor på andra 

åtgärder än att byggnaderna skulle följa hälso-, brand- och byggnadsstadgan.  Beslut rörande 

brist på brandskydd återkom under denna period. Enligt protokollen var det främst 

fabriksbyggnaderna som fick ett beslut om att upprätta eller skapa plats för någon form av 

brandskydd. Nyfors byggnadsnämnd var mycket mån om att tillgodose brandstadgans krav på 

brandsäkerhet.  

 

Eftersom byggnaderna i Nyfors blev högre räckte det inte längre bara med att uppföra 

brandmurar eller gavlar.  Den 30 mars 1905 beslutade byggnämnden om en annan 

brandsäkerhets åtgärd. I protokollet från nämnda tillfälle går det att läsa följande citat: 

 
Att förekommande af olyckas händelse vid möjlig inträffad eldsvåda att å 
vinden lemna en öppen passage från den ena byggnaden till den andra.166 

 

                                                           
166 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1905) 30 mars § 2 



 

50 

 

Under 1906 var upprättandet av brandmurar eller brandgavlar ett stort problem som 

byggnadsnämnden jobbade med. Det går att läsa ur protokoll från den 14 november 1906 ett 

byggtillstånd om ett antal byggnader som saknar brandmur, vilket leder till att 

byggnadsnämnden bifaller byggtillståndet med villkor att ”uppföras en 14 fot tjock brandmur, 1 

fot över tak.”167 

 

Enligt både brand- och byggnadsstadgan ska bjälkarna till takstolen vara av järn, dels för att 

den ska orka bära upp en hel takstol och dels för att den ska stå emot en eventuell brand.168 Ur 

protokollen har det framkommit att fastighetsägaren fuskade med kvalitén på materialet. Den 

12 januari år 1905 kom det in en skrivelse till byggnadsnämnden rörande en fabriksbyggnad, 

som byggnadsnämnden efter besiktning konstaterade att byggnaden inte hade tillräckligt bra 

bärbjälkar. Beslutet kring ovannämnda ärende såg ut på följande sätt: 

 

Byggnadsnämnden som besiktade grunden och (…) i nämnd gård har 
därigenom funnit att nu inlaga järnbalk äro allt för klen och beslöt 
Byggnadsnämnden med anledning däraf förlägga egaren att förstärka 
nämnden på följande sätt: Längst byggnaden, mitt emellan yttre murarna och 
bärande i mitten, skall inläggas en järnbalk.169 

 

Det har framkommit att under 1905 och 1906 följde byggnaderna tomtens naturliga placering. 

I protokollet från den 13 mars 1906 beskrivs ett byggtillstånd om att lägga grunden direkt på 

leran, vilket byggnadsnämnden nekade till då grunden kan börja glida om den läggs direkt på 

leran. Då det står både i byggordningen och i byggnadsstadgan att grunden ska uppföras på en 

stabil plattform. 170    

 

Många byggherrar placerade byggrunden direkt på marken utan att utföra någon form av 

grävningsarbete vilket bidrog till att byggnadsnämnden blev hårdare på att utföra besiktningar 

av grävningen för grunden. Protokoll från senare delen av 1906 ber byggnadsnämnden den 

som söker byggnadstillstånden att ” då grävningen för grunden är verkställd göra anmälan till 

byggnadsnämnden innan grundläggningen får börja.”171 

 

                                                           
167 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1906) 14 november § 1 
168 Svensk författningssamling (1874) No 25 och 26 
169 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämndens protokoll (1906) 7 juni 1906 § 1 
170 Ibid. 13 mars § 1 
171 Ibid. 28 november 
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I slutet av 1906 behandlade byggnadsnämnden inte många byggnadstillstånd med hänvisning 

att Nyfors samhälle vid årsskiftet 1907 införlivas med Eskilstuna. 

 

Som det nu bara är några dagar qvar till Nyfors samhälle (…) införlifvas 
med Eskilstuna stad beslutar byggnadsnämnden att några 
byggnadsansökningar och ritningar ej vidare skulle mottagas till 
behandling.172 

 

Det har framkommit att den 20, 21 och 27 inkom det byggtillstånd ansökningar till Nyfors 

byggnadsnämnd, som nämnden inte behandlade. Den 31 december 1906 hade 

byggnadsnämnden i Nyfors sitt sista sammanträde, där beslutades att de byggtillstånds 

ansökningar som hade kommit in nämnda datum skulle behandlas av byggnadsnämnden i 

Eskilstuna. Därmed tackade ledamöterna i byggnadsnämnden i Nyfors samhälle varandra för 

ett gott samarbete. Kl 00.00  den 31 december 1906 införlivades Nyfors samhälle med 

Eskilstuna.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Nyfors municipalsamhälle byggnadsnämnd (1906) 13 december § 5 
173 Ibid. 31 december § 3 
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5. Avslutning  

Föreliggande studie har behandlat byggnadsnämndens agerande i municipalsamhället Nyfors. 

Avsikten med undersökningen var att se hur byggnadsnämnden påverkades av hälso-, brand- 

och byggnadsstadgan från år 1874. För att förtydliga uppsatsens utgångspunkt upprepas 

frågeställningarna i samband med en presentation av svaren nedan. Uppsatsens första fråga 

var följande:  

 

 På vilket sätt påverkades byggnadsnämnden i Nyfors av hälso- brand och byggnadsstadgan 

under sin municiptid? 

 

Det har visat sig att stadsrummet i Nyfors gick från ett smutsigt, trångt, ohälsosamt och 

brandfarligt stadsrum för människor till att vara en del av en 1900-tals stad. När Nyfors år 

1889 blev ett självständigt municipalsamhälle var de tvungna att tillämpa en eller flera av 

stadsstadgorna. Undersökningen har visat att Nyfors byggnadsnämnd tillämpade 

hälsovårdstadgan, brandstadgan och byggnadsstadgan.  

 

Föreliggande uppsats återger att nämndens administrativa struktur följde byggnadsstadgans 

föreskrifter. Byggnadsnämnden i Nyfors bestod mellan 4 och 5 personer vilket 

byggnadsstadgan föreskriver, visserligen hade samma personer förtroendeuppdrag i 

byggnadsnämnden under Nyfors municipalsamhälles verksamhetstid.  För att följa 

byggnadsstadgan valdes personerna i byggnadsnämnden om vart fjärde år. Den som byttes ut 

ur byggnadsnämnden under nämnda år var ordförande J.W Kajerdt han blev omvald 2 gånger, 

efter honom tillträdde Carl Wilhelm Johansson som ordförande.  Det har också framkommit 

att byggnadsnämnden utfärdade en byggordning enligt byggnadsstadgans föreskrifter. 

 

Studien har visat att byggnadsnämnden inte helt följde byggnadsstadgans föreskrifter om hur 

byggnadsnämnden skulle sköta sitt arbete. Enligt byggnadsstadgan skulle varje nämn i staden 

eller i municipalsamhället ha regelbundna mötes tider, detta följde inte byggnadsnämnden. Då 

det har framkommit att nämnden sammanträde generellt sätt mycket oregelbundet. Det var 

ofta glest mellan sammanträden, vilket kan förklaras med att byggnationer tar lång tid att 

genomföra.  
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I avseende att dels göra Nyfors till en modern stad och följa byggnadsstadgan upprättades 

Nyfors efter en ny stadsplan med kvarters- och tomtindelning.  För att byggnaderna lättare 

skulle anpassas till stadsplanen begärde byggnadsnämnden in tomtkarta med 

bygglovsansökningen. Jag har också funnit att det inte bara var den administrativa strukturen i 

byggnadsnämnden som följde byggnadsstadgan utan också dess syn på byggnationers 

uppförande. Byggnadsstadgan tillsammans med hälsovårdsstadgan föreskriver ljusa och 

rymliga stadsrum vilket jag har funnit att byggnadsnämnden bejakade då de i ett försök till att 

följa stadgan skar av hörnen på byggnader mot gatan. Men det var inte enbart avskurna hörn 

som gjorde stadsrummet rymligt, utan också avstånd och storlek. 

 

För att göra Nyfors till en modern stadsdel var byggnadsnämnden ytterst noga med att följa 

stadgornas föreskrifter om avstånd och storlek.  Det var för att följa brand-, hälso- och 

byggnadsstadgan, då det enligt Nils Ahlberg var dessa förordningar som skapar den moderna 

staden. Han har rätt i det då det har framkommit att avstånden mellan byggnad till byggnad 

samt byggnad till gata, även storlek och höjd på byggnadernas detaljer skapar ett hälsosamt, 

brandsäkert och strukturerat stadsrum.  

 

Det har visat sig att det oftast var avstånden som var avgörande för brandsäkerheten i Nyfors. 

Brandstadgan föreskrev att varje hus skulle ha någon form av brandskydd, vilken form av 

brandskydd och dess stolek berodde på avstånden till närliggande hus och gata. Oftast var det 

att upprätta 30 centimeter tjock brandmur eller 60 centimeter bred mur vid byggnader som 

bedrev en produktion som krävde eld. Jag har även upptäckt att avstånden mellan 

skorstenspipan och närliggande byggnad var viktiga både utifrån ett hälsoperspektiv men 

också ur ett brandperspektiv. Avstånden mellan byggnaderna var viktiga för att följa stadens 

struktur. Det har framkommit att avstånd mellan byggnader var viktiga för att hålla distansen 

mellan människor, för att undvika trångboddhet. 

 

I en modern stad ska det finnas hälsosamma lägenheter eller andra boendeformer. 

Hälsosamma bostäder menas med att det ska vara ljusa och rymliga för att minska risken för 

sjukdomsspridning. Det har visat sig att byggnadsnämnden tog till vara på hälsovårdstadgans 

föreskrifter om rymliga och ljusa lägenheter. Dock inte i stor utsträckning då det har påträffats 

2 fall som berör storleken mellan golv och tak i bostadsrummen, samt 1 fall som berörde 
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storleken och avstånd mellan dörrkarmar.  Stoleken på lägenheter och boende var också ett 

sätt för byggnadsnämnden att skapa brandsäkra och hälsosamma boenden.  

 

Något en modern och hälsosam stad ska ha är tillgång till rinnande och rent vatten. Detta 

jobbade byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden i Nyfors mycket hårt med. De första åren 

såg nämnderna till att Nyfors fick tillgång till rent vatten via ett i dåtidens ögon ”modernt” 

rörnät. Men vad hjälpte moderna vattenledningar mot förorenat vatten då avloppsdikena under 

lång tid fortfarande var öppna. Byggnadsnämnden ville att fastighetsägarna skulle bekosta 

nedgrävningen vilket har visat sig att befolkningen hade svårt att följa hälsovårdsstadgans 

föreskrifter om slutna avloppsdiken. Konsekvensen blev då att Nyfors befolkning drabbades 

av olika sjukdomar. Vid mitten av Nyfors verksamhetstid blev konsekvenserna av 

sjukdomarna som härjade för stora, de resulterade i att byggnadsnämnden grävde ner 

avloppen. Under 1894 och 1895 åtgärdade byggnadsnämnden ett hälsovådligt problem i 

samhället, nämligen att leda vattnet ner i avloppen. Enligt hälsovårdstadgan får inte förorenat 

vatten rinna från gård till gata utan det skulle ledas t.ex. av rännsten. Jag har funnit att denna 

åtgärd inte gjordes i hela Nyfors utan enbart vid utvalda platser och gårdar.  Att se till att 

Nyfors fick tillgång till ett bra rörnät följde även brandstadgans föreskrifter om goda 

vattentillgångar. 

 

Således har det visat sig att Nyfors började forma vägar och gator som var byggda av grus 

eller sten, vilket underlättade framkomligheten, som var viktigt i en 1900-tals stad. Det var för 

att följa byggnadsstadgans föreskrifter på god infrastruktur vilket utökade möjligheten för god 

kommunikation. Detta har även visat sig i Nils Ahlbergs avhandling att kommunikation är ett 

av de största kraven på en 1900-tals stad.  Jag har även funnit att Nyfors inte helt anpassade 

sig till 1900-tals stadskrav på god infrastruktur, då det har framkommit att vid slutet av 

Nyfors självständighetstid var vissa gator fortfarande gator av lera. 

 

Undersökningen har visat att Nyfors blev en allt mer tidig 1900-tals stad. Med tillgång till 

vatten, bra förutsättningar att bekämpa eld. Bättre boendemiljöer än innan Nyfors blev 

municipalsamhälle. Byggnationerna skedde under mer kontrollerade former som bidrog till att 

Nyfors strukturerades upp. 
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Nedan kommer jag att diskutera följande två frågor gemensamt. Dessa var: 

 

Hur såg byggnadsnämndens agerande ut i Nyfors municipalsamhälle?  

 

Varför agerade byggnadsnämnden som den gjorde? 

 

Av diskussionen av föregående fråga har det framkommit att byggnadsnämnden i det stora 

hela följde stadgornas föreskrifter. Det jag har kommit fram till var att ledarmötenas 

verksamheter vad beroende av fastighetsägarna och byggherrarnas val av leverantör av 

byggnadsmaterial. Det var beroende av varandra. 

 

Det har visat sig att besluten som byggnadsnämnden tog ändrade sig med tiden, det beror på 

att typerna av ärendena under undersökningsperioderna förändrades. Besluten följde i det 

stora hela stadgornas och byggnadsordningens krav. Till en början upprättades mestadels 

mindre bostadshus eller 2 våningshus. Senare blev det vanligare att upprätta 3 våningshus och 

fabriksbyggnader.  De har framkommit att de flesta husen i Nyfors var upprättade i trä med en 

källare av sten, vilket följde byggnadsstadgans och byggnadsordningens direktiv. Under 

Nyfors senare verksamhet etablerade sig många fabrikörer: många av fabriker var ägda eller 

drevs av ledamöterna i byggnadsnämnden.  Det har även framkommit att 2 av ledamöterna 

ägde fastigheter. Hur detta påverkade besluten går det att spekulera kring, antingen ville 

byggnadsnämnden med dessa 2 fastighetsägarna i spetsen motverka trångboddhet och det var 

därför det upprättade större byggnader, eller så var det för att gå med ekonomisk vinst.  

Troligtvis var huvudsyftet att fylla behovet av bostäder och sedan gick fastighetsägarna och 

leverantörerna med vinst därefter. 

 

Det som byggnadsnämnden var hårdast på var brandsäkerheten runt och inom byggnader, 

både vad det gällde avstånd och upprättande av brandmur/ brandgavlar. Många beslut som 

byggnadsnämnden tog berörde byggnadens material och storlek på byggnaden. Jag har 

upptäckt att många av dessa beslut var för att följa hälso-, brand och byggnadsstadgan, men 

jag har upptäckt att dessa besluten var mycket medvetet taget utifrån att skapa en säker miljö 

för medborgarna. Visst kan dessa beslut påverka och vara till fördel för vissa medlemmar i 

byggnadsnämnden, men hur vida detta var ett medvetet agerande går inte att fastställa. Ett 

exempel på ett beslut som påverkade en ledarmötes verksamhet positivt var att 
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byggnadsnämnden tog beslut om att takbjälkarna skulle vara upprättade i trä på ett visst antal 

centimeter, vilket gagnade C. W Johanssons trävaruhandel. Men detta beslut tog antagligen 

inte av den orsak att C.W Johansson ägde en trävaruhandel. Ett annat exempel är beslut som 

berörde storleken och materialet till brandmurar eller skorstenar, dessa ville 

byggnadsnämnden, fastighetsägare och byggherrar hemskt gärna upprätta i tegel eller 

murbruk som hämtades från J.W Kajerdts tegelbruk. Eftersom det var lättillängligt och 

billigare än att hämta från andra orter. 

 

Jag har upptäckt att byggnadsnämnden behandlade sina egna och sina kollegors ansökningar 

vilket inte var något fel, de beslut som togs om dessa ansökningar fick så gott som alltid 

villkor att enbart följa brand-, hälso- och byggnadsstadgan beslut. Det fick alltså inga 

ytterligare villkor i sina beslut även om en del av de ansökningar som kom från 

byggnadsnämnden själva saknade brandmurar eller var för stora. Detta kan tyda på slarv eller 

att byggnadsnämnden höll varandra om ryggen eller att ledamöterna hade en diskussion om 

sina egna ansökningar vid sammanträdarna, vilket inte har framkommit eftersom det saknades 

diskussioner om bygglovsansökningarna i källmaterialet. 

 

Den här undersökningen har styrkt hypotesen om att det är brand-, hälso- och 

byggnadsstadgan som skapar ett modernt stadsrum, men det är inte enbart stadsrummet och 

boendemiljöerna som utgör en stad. Utan också ett väl ordnat socialt skyddsnät och 

ordningsväsen. Det förekommer differenser mellan byggnadsnämndens agerande och 

stadgornas föreskrifter, detta kan ha att göra med att de nationella föreskrifterna inte alltid går 

att genom föra praktisk på lokal nivå. Vad jag däremot inte har kunnat belägga är min hypotes 

om huruvida det förekom något mygel i byggnadsnämndens agerande. Anledningen till att jag 

inte har lyckats belägga det beror på avsaknaden av diskussioner kring besluten i 

byggnadsnämnden protokoll. Uppsatsen har däremot visat att aktörernas roll var betydande 

för Nyfors utveckling och särart. Vidare visar undersökningen att byggnadsnämndens 

agerande visar en bild av Nyfors bebyggelse och stadgorna visar det nationella perspektivet av 

hur en stad ska vara ordnad.  
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Uppsatsen kompletterar den tidigare urbana forskningen och kring området Nyfors forskning, 

då samhällsplanering och byggnader i ett municipalsamhälle inte har uppmärksammats 

tidigare. Vad som kan vara intressant för framtida forskning är hur integrationen mellan 

Eskilstuna och Nyfors påverkade det sociala livet för invånarna i Nyfors. Hur  behandlades 

invånarna i Nyfors behandlades efter lagtext och Eskilstunas befolknings syn på invånarna i 

Nyfors? 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Åkersteins stadsplan 

 

 

 

Lantmätare C. A Åkersteins karta över Nyfors daterad 1885 (Foto: Eskilstuna museer.) 
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Bilaga 2. Kajerdt stadsplan 

 

Byggmästare och arkitekten J.W Kajerdt stadsplan över Nyfors  upprättad 1895. 

(Utgiven av Fredrik Melin, Eskilstuna. Källa: Privat ägo) 
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Bilaga 3. Nyfors fysiska rum innan 1960.  

 

Nyfors som det såg ut under sin verksamma tid som municip finns inte kvar längre. Under 

1960-talet genomdrevs ”Ny - gammal vals” som var ett renoverings- och saneringsprojekt för 

att möta 1960-talet nymoderniteter som miljonprogrammet. Miljonprogrammet innebär att 

kommunen satsar på att skapa biliga boende former. Detta innebar att Nyfors fysiska 1800-

tals rum revs till förmån för miljonprogrammet.174 

 

 

Bild 1 

Åsgatan 2 

(Foto 1955 av Bror Öbrink, Stadsbyggnadskontoret modellverkstad)  Kv Furan 

Carl Wilhelm Johansson föddes i småland 1859. Han kom till Eskilstuna 1888, där han 

startade en trävaruhandel. Johanssons verksamhet växte till att bli Mellansveriges största 

byggnadsmaterialaffär.  Carl Wilhelm Johansson var även verksam som byggnadsnämndens 

ordförande under tidigt 1900- tal.175 

 

 

 

 
                                                           
174 Ohlsson (1985) s  26 
175 Ohlsson (1985) s 30 
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Bild 2 

Åsgatan 10 

(Foto 1958 av Bror Öbrink, Stadsbyggnadskontorets modellverksstad) Kv Fartyget 

Det som delade av Nyfors ifrån Eskilstuna var järnvägen. Bilden ovan visar ett hus som hade 

vedbodlängan mot gatan och bostadsrummen åt järnvägen för att markera vilken sida som var 

viktigast.176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Ohlsson (1985) ff 
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Bild  3 

Åsgatan 27 

(Foto 1958 av Bror Öbrink , stadsbyggnadskontorets modellverkstad) Kv Floretten 

 Denna bild finns även på föreliggande uppsats titelsida. Här bodde byggherren G A 

Pettersson med familj.177 

 

Bild 4 

Nyforsgatan 45 

(Foto början av 1950 –talet av Bror Öbrink, Stadsbyggnadskontorets modellverkstad) Kv Flintan 

Huset vätte åt fel håll med fönstren inåt gården i stället för ut mot gatan, framhåller W 

Ångman178 

 

 

                                                           
177 Ohlsson (1985) ff 
178 Ångman tidningsartiklar i Folket. 
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Bild 5 

Sommarrogatan 9 

(Foto 1958 av Bror Öbrrink, stadsbyggnadskontorets modellverkstad) Kv Fakiren 

Omkring år 1911 bodde i denna byggnad 107 personer, de flesta av dem var barn.179 

 

 

Bild 6 

Nyforsgatan 10 

(Foto 1955 av Bror Öbrink, Stadsbyggnadskontorets modellverkstad) Kv Flundran. 

I denna byggnad fanns det enligt Ångman ett kafé som var ett populärt tillhåll. På gården 

fanns en byggnad som fungerade som en renhållningscentral180. 

 

 

 

 

                                                           
179 Ångmans tidnings artiklar i folket 
180 Ibid. ff 
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Bild 7 

Nyforsgatan 24 

(Foto Eskilstunas museer) 

Byggnaden på bilden är upprättad 1901. Denna fastighet tog Eskilstuna arbetarhandel AB i 

besittning under tidigt 1900-tal. Här etablerades Nyfors första Konsum butik.181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Ohlsson (1985) s 23 
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Bild 8 

Restaurangen Sommarro 

(Foto okänd, källa privat ägo) kv Främlingen 

Sommarro var en populär uteservering. Restaurangen drevs av C Linder. På restaurangen 

kunde man läsa utländska tidningar, äta god mat och dricka alkohol. Under sommartiden var 

detta en tillflykt för många unga människor i Nyfors.  År 1887 fick restaurangen stänga på 

grund av att utskänkningsrätten drogs in.   

 

Anläggningen fanns redan på 1850-talet. Byggnaden bestod av bostadshus av timmer och tak 

av tegel, en dansbana, kägelbana och hemlighus.182 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Ohlsson (1985) s26 


