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Bakgrund

Ovanåkers kommun har beslutat sälja fastigheten Svabensverk 1:40. På fastigheten som utgörs av
cirka 3,5 hektar öppen jordbruksmark med inslag av mindre lövbestånd, står tre äldre byggnader, ett
före detta stall, en mindre byggnad (före detta bruksarkivet) och ett timrat magasin. En kulturhistorisk
utredning har gjorts där det konstateras att byggnaderna innehar kulturhistoriska värden på grund av
sina kopplingar till Svabensverks järnbruk vad gäller funktion, arkitektur och byggnadsteknik.

Svabensverk

Det före detta järnbrukssamhället är beläget i Alfta
socken i den sydligaste delen av Ovanåkers kommun på
gränsen mot Dalarna. Riksväg 50 som går mellan Falun
och Alfta passerar samhället. I öster ligger sjön Hämmen och i väster sjön Amungen, dessa är förbundna
med varandra via Bruksdammen och Bruksån.
Tillgången till vattenkraft och skog som energikällor var
anledningen till att järnbruket som etablerades 1799
placerades här trots de långa avstånden till större samhällen. Idag har skogen och vattendragen andra värden
för den som besöker Svabensverk.

Brukssamhället

Hyttområdets placering bestämdes av platsens naturliga förutsättningar, resten av samhällsfunktionerna placerades ut i förhållande till hyttan. Ett samhälle byggdes upp från grunden utan att hänsyn
behövde tas till tidigare strukturer. Brukspatronen var fri att skapa ett samhälle efter eget huvud. Den
hierarkiska ordningen som enligt dåtida ideal rådde i ett brukssamhälle avspeglas i hur byggnaderna
och verksamheterna ordnades. Skola, kapell, bostäder, ekonomibyggnader samt de sentida tillägget från
1960-talet, folkets hus, har alla placerats med utgångspunkt från herrgården.
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Slaggstenen

Från mitten av 1700- talet hade metoden att
använda slagg, som är en restprodukt vid järnframställningen i masugnen, till byggnadsmaterial börjat utvecklas i bland annat England. Under
1800-talet blev produktionen av slaggsten allt
vanligare vid hyttorna, en produktion som pågick
till mitten av 1900- talet.
Att kunna nyttja den restprodukt som slaggen
var efter smältprocessen i masugnen var en stor
innovation. Man kunde nu uppföra brukets byggnader utan att behöva använda det för järnframställningen så viktiga träet.
Slaggsten användes som byggnadsmaterial
även i de tidiga strukturerna vid hyttan i Svabensverk men kom vid 1800-talets mitt att börja
nyttjas på ett mer medvetet och konsekvent sätt
i såväl bostäder, magasin, kvarn, arkivbyggnad
och stall. Idag är det byggnaderna från denna
tid som ger Svabensverk dess starka och tydliga
karaktär som brukssamhälle.

Transporter

Det krävdes många hästtransporter till och från
bruket. Järnmalmen kom från gruvor i Dalarna
och fraktades till Svabensverk. Träkol från de
kringliggande skogarna skulle transporteras till
hyttan och det järn som framställdes skulle sedan fraktas ut till kusten. Det sägs att det behövdes cirka 300 hästar för att klara logistiken varav
50 stycken ägdes av bruket. Dessa hästar skulle
inhysas någonstans för utfodring , skötsel och
vila. Stallbyggnaden vid Svabensverk har givits
en utformning och placering som tydligt visar på
den status som hästen innehade i brukssamhället.

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden består av en lång mittkropp med
på vardera sidan vinkelställda armar. Stark spegelsymmetri råder. Mittkroppens längd är drygt
60 meter vilket ger byggnaden en imponerande
storlek.
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Ytterväggarna utgörs av en skalmur murad av slaggsten i renässansförband, blockförband, det vill säga
varannat skift nänder koppsidan utåt och varannat skift vänder löpsidan utåt. I majoriteten av Svabensverks kvarvarande slaggstensbyggnader har denna murningsteknik använts och den blir extra nyanserad
av att man i koppskiftet valt en mörkgrön slaggsten med glasartad yta.

För att skapa kraftfullhet och karaktär har man valt att betona stallbyggnadens väl synliga fasader på sidoarmarnas gavlar samt mittkroppens långsida mot bruksgatan genom att låta murstenen skjuta ut 1/2
sten i gavelinramningar och pilastrar.
Stallbyggnaden har ett så kallat säteritak där de två takytorna bryts av ett mindre vertikalt parti, en så
kallad italian, försedd med fönster. Taktypen var populär under den svenska stormaktstiden (1611-1718)
på slott och herrgårdar. På stallbyggnaden är inte säteritaket valmat utan taket avlutas rakt mot gaveln.
Detta ger starka associationer till den tidiga kristendomens kyrkobyggnad, basilikan.

San Miniato al Monte i Florens från 1100-talet och stallet i Svabensverk från mitten av 1800- talet
Tvåkupigt lertegel ligger idag på sidoramarna som taktäckningsmaterial
men på mittkroppen byttes teglet till pannplåt 2017.
Under tegel och pannplåt ligger det gamla spåntaket kvar. Spån var det
vanligaste takmaterialet på landsbygden mellan 1850-1950 men förekom
även i städer. Under 1900-talet blev det vanligt att man ovanpå det åldrade
spånet la plåt eller tegel när taket var dags att åtgärda.
På 1990- talet genomgick stallet en förändringsprocess och en konsertoch festsal tillskapades i den nordvästra mittkroppen. En lobby med toaletter och kapprum samt kök och kafeteria inreddes i den sydöstra delen.
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Bruksarkivet

Placeringen av arkivbyggnaden är vald utifrån
kravet på brandsäkerhet, med avstånd från andra
byggnader och verksamheter. Materialet i grund
och mur är den eldfasta slaggstenen. Byggnaden
är valvslagen, även valvet är murat med slaggsten. Ovanpå valvet vilar ett sadeltak som en från
murverket frikopplad konstruktion. Den lilla byggnaden är cirka 6x6 meter. Väggarna är liksom i
stallet murade i renässansförband, blockförband,
men arkivbyggnaden har försetts med markerade
hörnkedjor i form av att varannat skift, löpskiftet,
är utkragat. Utkragningen löper över hörn och
uttrycket blir kraftfullt och tyder på en stor medvetenhet om hur man med enkla murningsmetoder
kan uppnå stor effekt på arkitekturen. Hörnkedjorna är putsade i ljus puts vilket ytterligare nyanserar
dem. Arkivbyggnader med en tydlig koppling till
sitt ursprungliga sammanhang är idag ovanliga.

Magasinet
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Till vänster framför stallets entréfasad står en rödfärgad timrad byggnad i två våningar. Dess tak är
belagt med tvåkupigt tegel. På äldre fotografier ser man att det bakom magasinet stod fler byggnader
orienterade i samma riktning. Dessa försvann någon gång mellan 1960 och 1975 och kvar står idag en
ensam majestätisk timrad länga med sin långsida vänd mot bruksgatan. Längan består egentligen av
två bredvid varandra ställda byggnadskroppar. Den västra delens knutar är av dalatyp med halsning på
både ovan- och undersidan stocken medan den östra delen har en rak knut som saknar halsning, en
knuttyp som var vanlig i Hälsingland. Det är symboliskt att de två knuttyperna möts här i Svabensverk
på gränsen mellan de båda landskapen.

Sammanfattning

På fastigheten Svabensverk 1:40 står tre byggnader med vitt skilda funktioner utan tydlig koppling till
varandra. Trots byggnadernas olikheter bör de ses i sammanhanget Svabensverks järnbruk och därigenom får de ett sammanhang och en tillhörighet. De berättar alla sin del av historien och det är med den
kunskapen och det synsättet vi kan ta med oss byggnaderna in i framtiden.
Brukssamhällen växte ofta fram med mönstersamhället som förebild. Det arkitekturhistoriska värdet
i dessa samhällen går inte att ta miste på där internationella förebilder kom att verka som förebilder
även för små bruksorter ute på landsbygden.
Det teknikhistoriska värdet i Svabensverk ligger framför allt i användandet av slaggstenen som byggnadsmaterial. Det tillverkades på platsen som en av två produkter i smältprocessen och gjorde att trä
och kol kunde användas i järnframställningen istället för till byggnader. Detta resulterade dessutom i
en ny typ av arkitektur. Slaggstenen gav andra förutsättningar för formspråket än timret. På grund av
teknikutveckling inom järnindustrin avstannade all slaggstensproduktion efter 1960. Materialtillgången
är näst intill obefintlig idag vilket gör restaurering och lagning av slaggstensbyggnader komplicerat. Vi
blir hänvisade till att laga med andra material. Detta tydliggör vikten av att vårda detta kulturarv, det kan
inte återskapas.
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