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INLEDNING 
  
Kor t  sammanfat tn ing 
I Rundvik skrevs historia långt utanför Sveriges gränser då en ny fabrik byggdes där 1928-29 och 
man började, som första fabrik i Europa, tillverka det då helt nya materialet Masonite. Materialet 
fick ett starkt genomslag och blev flitigt använt som byggnadsmaterial. Särskilt förknippat blev 
det med funktionalismen då Masoniten lämpade sig utmärkt som byggnadsmaterial till de släta och 
avskalade byggnader som funkisen idealiserade.  

I samhället Rundvik kom Masoniten att ugöra ett tydligt inslag i bebyggelsen och 
Masoniteskivan kom där att användas som beklädnadsmaterial i vart och vartannat hus, främst 
som fasadmaterial, men också som taktäckning samt interiört. Några byggde modernt i tidens 
funkisanda men de flesta hus blev mer konventionella då man med Masonitens hjälp försökte 
efterlikna andra fasadbeklädnader som träpanel med stående läkt eller släta putsliknande fasader.  

I likhet med så många andra industriorter har de senaste decennierna inneburit en nedgång med 
nedskärningar och omstruktureringar inom Masonitefabriken, något som också gett en del 
negativa effekter på själva Rundvik där byggnader rivits eller lämnats tomma. Vid ett snabbt och 
ytligt betraktande ger samhället idag kanske inte någon direkt märkvärdig anblick, men om man 
tar sig tid att gå närmare inpå bebyggelsen avslöjas många spännande detaljer och strukturer.  

Samhället domineras av en småskalig bostadsbebyggelse från olika perioder med olika 
samhällsklasser representerade, från arbetarnas små egnahem till tjänstemännens större villor. Et t 
tjugotal mer eller mindre genuint bevarade bostadshus härrör från 1930-talet. Från tiden före 
Masonitefabriken finns också några arbetarkaserner. I centrum ligger några byggnader av mer 
service- eller offentlig karaktär, tex ett kapell uppfört 1930 och KF:s konsumaffär från 1948. Et t 
ansenligt antal byggnader är fortfarande klädda med den ursprunliga Masoniten som fasadmaterial, 
oftast målad i någon ljus oljefärg, och Masoniten har hållit sig förvånansvärt bra trots att den ofta 
kan ha 60-70 år på nacken.  
 
Syfte  me d r appor ten 
Syftet med denna rapport är att genom inventering och dokumentation lyfta fram Masoniten som 
byggnadsmaterial och koppla samman den med den nuvarande byggda miljön i Rundvik samt ge en 
ökad kunskap om samhällsstrukturen i Masonitesamhället Rundvik. Inventeringen utgår från 
särskilda kriterier genom vilka byggnadstyper som representerar olika samhällsklasser och 
tidsperioder kan urskiljas. Inventeringen visar även hur materialet Masonite har använts och hur 
det påverkats under hela perioden, från första tillverkningen omrking 1930 till idag (2005). 
Resultatet av inventeringen och dokumentationen är en insamlad och förmedlad kunskap om 
Masoniten som byggnadsmaterial och om samhället Rundviks historia samt säkerställandet av 
industrihistoriskt värdefullt arkivmaterial.  

 
Sär ski l da  kr i ter ier  för  inventer in gen 
Endast byggnader där Masonite har använts som utvändigt byggnadsmaterial ingår i inventeringen. 
Utgångspunkt har varit den inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Rundvik som 
utfördes av Västerbottens museum 1985 samt kulturmiljövårdsprogrammet för Nordmalings 
kommun från 1996. Byggnaderna i inventeringen har delats in efter följande kriterier: 
 
Chefs- och tjänstemannabostäder  
Självbyggen och egnahem  
Arbetarbostäder  
Samlings- och offentliga lokaler 
 
Varje grupp har dessutom delats in tidsmässigt efter följande kategorier:  
Byggnader uppförda före Masonitetid 1890-1928 
Byggnader uppförda under tidig Masonitetid 1929-1940 
Byggnader uppförda under hög Masonitetid 1940-1955 



 

MASONITE SOM BYGGNADSMATERIAL 
 
M ater i a let  M asoni te 
Masonite var ursprungligen ett varumärkesnamn på ett tunt hårdpressat träfibermaterial, sk 
hårdboard, som tillverkas i Rundvik, vanligen i plattor. I vardagligt tal kom dock begreppet 
masonit, utan e och med litet m, att bli synonymt med all slags hårdboard oberoende av 
tillverkare. Masonite från Rundvik tillverkas i tre huvudvarianter; porös, halvhård och hård. Hård 
och porös Masonite är de två bestämt särskiljda huvudkvaliteterna medan den halvhårda är 
närmast släkt med den porösa Masoniten. Förutom de tre huvudvarianterna av Masonite finns det 
även härdad samt oljehärdad hård Masonite.  
 
M asoni tens  mater i a legenskaper  
Masonite varken krymper, sväller eller kastar sig, men skivorna måste blötläggas innan 
användning, annars slår de sig med tiden. Före uppsättning fuktas Masoniten med vatten på den 
rutade virasidan och plattorna lagras sedan med dessa si,dor mot varandra under 48 timmar. 
Blötläggningen utförs bäst genom att gå över ytan med en rikligt fuktad trasa så att man får en 
jämn vattning över hela ytan. Vid fuktningen sväller plattorna, men efter att de spikats upp 
torkar de och krymper sig helt släta. Fastspikning skall helst ske med galvaniserad spik. En fasad 
av Masoniteskivor skall enligt uppgift dra mycket mindre färg än en vägg klädd med träpanel. Vid 
nedsänkning av Masonite i tjugogradigt vatten i ett dygn kan den formas hur man vill. Efter 
torkning blir den helt formbeständig.  

 
Olika  former  av  M asoni te  som byggn adsmater i a l  
Utvändigt 
Hård Masonite: Den hårda Masoniten kunde förutom till inredningsarbeten även användas till 
utvändig beklädnad av väggar samt tak men även som undertak till tegeltak där den ersatte papp, 
vilket är ett stort användningsområde än idag för Masoniten. Vid utvändig beklädnad av väggar 
användes den hårda Masoniten för att efterlikna träpanel eller puts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1. Rundviks kapell före ombyggnaden 1954 då den hade putsefterliknande Masonitefasad. 

Foto: Västerbottens museum 
 



 

Halvhård Masonite: Användes till vägg- och takbeklädnad liksom den hårda Masoniten.  
 
Porös Masonite: Användes tidigare kanske främst till isoleringar, tex av brandgavlar, men också 
som fäste för fasadputs som kunde påföras direkt på den porösa Masoniten.  
 
Masonite yttertak: I början av 1930-talet började hus i Masonitefabrikens närområde få 
takläggning av 290x290 mm plattor av hård vaxad och tjärad Masonite lagda omlott i 
fiskfjällsmönster. Varje platta spikades med fem galvaniserade pappspikar. Det är möjligt att det 
aldrig var tänkt att det skulle bli någon stor kommersiell produkt, men Masonitetak började dyka 
upp lite varstans i närområdet efter det. I början av 1940-talet kostade ett Masonite yttertak 1,55 
kr/m2. Den svagaste takstol kunde nyttjas tack vare Masonitens lätthet, det var dessutom frit t 
fram att gå omkring på taket eftersom Masoniten var tålig. Masonite yttertak behövde inte målas 
de första åren. Inga Masonite yttertak har lagts sedan 1940-talet. 
 
Masonite fasadskiva ”fasada”: Under slutet av 1950-talet utvecklades en sandboard som svar på 
eterniten. Det var en skiva i ¼” hård Masonite målad med två lager polyuretanfärg ”beständig mot 
köld, vatten och is” med ett lager kvartssand utanpå. Skivan var särskilt populär i formen av 
skiftpanel där de liggande panelbreda skivorna lades på plastlister så att man slapp spika. I 
reklamen för Masonite Fasada framhölls också skiftpanelen som genvägen till den spik- och 
underhållsfria fasaden. Det fanns fyra färger att välja mellan; röd, grön, gul och grå, av vilka gråt t 
tycks ha varit populärast. Masonites svar på eterniten blev dock aldrig någon succé. Genom 
sandlagret blev det nästan omöjligt att såga i boarden efter tillverkning vilket gjorde den 
svårarbetad varför varje leverans måste skräddarsys till ett betydande merpris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bild 2. Närbild av röd sandboard. Foto: Västerbottens museum 

 
Invändigt 
Hård Masonite: Användes bla till inredningsarbeten. Till tak, väggar, dörrar, hyllor och 
arbetsskivor i kök ansågs den särskilt lämplig. Hård Masonite rekommenderades även som slätt 
underlag till linoleummattor eller över gamla skurgolv för att få dessa släta. Den hårda Masoniten 
sades enligt reklamen ersätta hårt trä, men även plåt och tom marmor!  
 



 

Porös Masonite: Till kalla och dragiga golv rekommenderades en porös Masoniteskiva mellan 
trägovlet och en hård Masoniteskiva. Var det väldigt kalla golv lades två lager porösa skivor. 
Omålad fick den porösa Masoniten dessutom en god ljuddämpande förmåga. 
Härdad Masonite: Användes tidigare till golv. 
 
Perforerad Masonite: Användes i skivor till tex sängbottnar eller som ljudisolering på väggar och i 
tak m.m. Skivan hålades av en perforeringsmaskin i fabrikens specialskärningsavdelning. 
 
Masonite parkett: Parkettgolv gjordes av mindre rektangulära rutor av hård och/eller oljehärdad 
Masonite där olikheter i färgen bildade olika rutmönster. Tjocklekarna 1/8” och 3/16” fanns at t 
välja mellan. Parketten bonades med Masonitevaxet Masonol vilket gjorde golven glashala. 
Masoniteparketten blev glapp med åren eftersom limmet som användes för att limma ihop 
rutorna inte var tillräckligt bra och fuktrörelserna blev därför för stora. Den bruna parketten 
slutade att tillverkas under 1940-talet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. Masonite parkettgolv på en toalett i folkskolan i Rundvik. Foto: Västerbottens museum 

 
Masonite undergolv: En golvläggare med anknytning till Holmenboard kom på 1960-talet på at t 
man kunde limma ihop två stycken 1/8” Masoniteplattor och förskjuta skarvarna och denna 
produkt döptes till Duofloor. 1963 startade tillverkningen av Masonite undergolv; ”det perfekta 
underlaget till linoleummattan”, som först gick under namnet Collinplattan under ett år innan 
broschyrer gjordes. Namnet Collinplattan kom från Masonitesäljaren Bertil Collin som lyckades 
lägga beslag på en av de allra första bitarna av Masonite undergolv vilket blev upptakten till den 
framgångsrika produkten som stått för ca 10 % av Masonites produktion genom åren.  
 
Masonite mönster: Några försök med speciella pressplattor med ingraverade läder-, kakel- och 
ribbmönster gjordes i Sverige efter amerikansk förebild. Läderboarden gjordes av 1/8” härdad 
Masonite och produktionsvolymen var ca 50 ton om året. Den speciallackerades med 
valsmålningsmaskin på Aktiebolaget Boardförädling, ofta i en mörkare gul färg med djupeffekt. 



 

Den kakelmönstrade Masoniteplattan kallades för Masonitelack platta och var en skicklig 
kakelimitation av målad 1/8” graverad Masonite med negativt rutmönster på 10x10 cm eller 
15x15cm. Tack vare hårdlackeringen med härdning i ugn uppnådde Masonitekakel hög kvalitet, 
men de stora försäljningshöjderna nåddes aldrig. Kakelimitationerna var tåliga och man kunde 
välja mellan flera färger såsom rött, grönt och blått som var vanligt på 1930- och 40-talen. 
Målningen av Masonitelack plattorna utfördes av företagen H. Wallander i Nordmaling, som 
startade med industrimålning redan 1934, och Carlstedt & Co. De senare marknadsförde bara 
plattan i Västerbotten och firman lades ner 1953. Från 1960-talet slog riktigt kakel igenom.  

Den ribbmönstrade panelboarden var en reliefprodukt i två versioner: long reeded (längsgående 
smala rör) och cross reeded (korsgående smala rör). Produkten nådde aldrig några stora volymer – 
100 ton om året under 1960-talet av ca 50 000 ton total produktion. Fortfarande finns dock en 
och annan garagedörr klädd med long reeded i Rundvik där de kallades för ”long red”.  

Marknaden för Masonitemönster i Sverige blev aldrig särskilt stor, delvis eftersom det var svårt 
att få ekonomi med små serier och stort mått av manuellt arbete. De mönstrade 
Masoniteskivorna hade dessutom större benägenhet att slå sig. 1967 slutade tillverkningen av 
mönstrad board i Rundvik.  
 
Masonite list: Masonitelisten användes för att råda bukt på fogsprickor i tak och på väggar istället 
för att foga kanterna på masoniteplattorna. Listerna kunde även användas för att dela in 
Masoniten i olika väggfält. Listen fanns i fyra olika bredder mellan 1-5 cm och passade in i 
framförallt i 1940-talets designspråk. Listerna kapades och fasades på fabrikens specialavdelning.  
 
Innertakplattor: Innertakplattorna av Masonite lanserades under parollen ”ett tak med liv i!”. 
Innertakplattorna fanns som hårda eller halvhårda skivor målade i olje-, latex- eller limfärg eller 
som porösa skivor för bättre ljuddämpning och med möjlighet att putsas för en mer levande yta. 
Skivorna var tillskurna i 40x40 cm format eller 60x60 cm. Kanterna fasades med en speciell 
Masonitehyvel vilket gav en diskret mönstring och gjorde att man slapp fogsprickor. Plattorna 
kapades och fasades på fabrikens specialavdelning.  
 
Stomme 
Oljehärdad Masonite: Användes till formar för puts och betong vid gjutning av bärande stommar i 
byggnader. Som gjutform kunde den oljehärdade Masoniten användas upp till 15 gånger.  
 
Byggboard: Medelhårda fiberskivor har producerats sedan fabrikens start under olika skilda 
benämningar, men 1959 lanserades en limförstärkt halvhård träfiberskiva som döptes till ”¼” 
(kvarttum) specia”l. Nya stora användningsområden var som vindskydd och fram till 1975 som 
undergolv. En tjockare variant döpt till ”3/8” (treåtting) special” kom året därpå och användes 
huvudsakligen till väggar på regelstomme. När metersystemet slog igenom i England döptes 
specialskivorna om till ”6,4 mm bygg” respektive ”9,2 mm bygg”.  
 
Formpressad sinusformad Masonite: Räfflade Masoniteskivor producerades för användning i 
innerväggar och bjälklag. Ur experiment med denna produkt växte de första tankarna på 
Masonitebalken fram.  
 
Masonitebalken: Balken är en kombination mellan trä och board, uppbyggd i form av en I-balk 
med kvalitetsklassat fingerskarvat trä i flänsarna och Masonite K-board i livet. Genom at t 
utnyttja de två materialens egenskaper maximalt – ingen spänning ligger på balkens mitt där man 
lika gärna kan ha Masonite som trä – ger Masonitebalken en bättre bär- och 
lastupptagningsförmåga än motsvarande dimension massiv träbjälke med en materialinsats på bara 
50 %. Gullringshus var den första husfabrikskunden och de första som helt byggde med Masonite 
byggsystem var Nässjö- och Nyckelhus.  
 
 



 

M asoni teprodukter  i  t i l l verkn in g 2005 
Masonite hård: Masonite hård pressas vid tillverkningen till en extra hög densitet på 900 kg/m3 
vilket skapar en extra hård skiva som lämpar sig för de flesta byggändamål där det krävs extra hög 
hållfasthet eller där man vill bibehålla hållfastheten med tunnare skivor. Skivans hårdhet gör den 
även lämplig för mer avancerade snickeribearbetning som tex fräsning eller stansning. Masonite 
hård lämpar sig för de flesta byggnadsändamål såväl inom- som utomhus och speciellt vid 
konstruktioner som kräver extra hög hållfasthet. Genom att Masonite hård inte ger några 
allergiproblem och har goda bearbetningsegenskaper lämpar den sig även för de flesta 
snickeriprodukter, leksaker m.m. 
 
Oljehärdad board: Den oljehärdade Masoniten är en extra hård masoniteskiva vars höga slitstyrka 
och motstånd mot fukt förbättrats genom en total impregnering i form av sänkning i oljebad av 
ren tallolja. Skivan härdas därefter i 155° C i 8-12 timmar. Behandlingen ger en yta som är 
extremt motståndskraftig mot slag, fukt och slitage vilket ger skivan ett bret t 
användningsområde, tex som väggskiva i jordbruksbyggnader och ouppvärmda lokaler, enkel 
taktäckning och golvbeläggning, slitskikt på garageportar, ytterdörrar, fönsterbröstningar samt 
som underlag för laminat. Skivan tillverkas i en mättad brun färg där träfibrerna framträder. 
 
Masonite takskiva: Ett enkelt och billigt sätt att skapa täta tak. Skivan är godkänd både för 
lättare takmaterial och för betong- och takpannor som är den tyngsta takbeklädnaden. Takskivan 
spikas direkt på takstolarna. Yttertaksbeklädnaden monteras sedan på bärläkt som spikas över 
takstolarna. Skivan håller att trampa på.  
 
Panelroof: Konstruktionsskiva med not och fjäder på långsidorna. Skivan är ett alternativ till 
råspont vid läggning av underlagstak, då ytstorleken 1200/1250x2400 mm gör den lätt at t 
hantera på taket samtidigt som man snabbt täcker stora ytor vilket sparar både tid och pengar. 
Skivan kan användas under tegel-, plåt- och papptak.  
 
Masonite väggskiva: På senare år har det som ursprungligen kallades byggboard åter namnändrats 
till Masonite väggskiva. Under 1990-talet har dock produktionen av väggskivan minskat i 
omfattning. Väggskivan är minst lika stark som motsvarande spånskivor och säker ur både miljö- 
och allergisynpunkt eftersom den avger betydligt mindre formaldehyd än tex spånskivor. Den 
släta och blanka ytan är ett perfekt underlag för målning eller tapetsering. Väggskivan används i 
första hand till väggbeklädnad men kan också monteras i tak. Trots sin styrka och hårdhet är 
skivan lätt att såga och borra i.  
 
Masonite undergolv: På senare år har Masonite undergolv haft en homogen 6,4 mm tjock skiva 
som utgångsmaterial. Produkten reklamförs idag under parollen ”förvandla enkelt och billigt ditt 
gamla ojämna golv till ett jämnt och fint golv”.  
 
Masonite trossbottenskiva (vaxad): Trossbottenskivans användningsområde är som blindbotten i 
kryp- och torpargrunder samt som vindskiva och bärare av isoleringsmaterial. Skivorna monteras 
med slätsidan ner och spikas med spikar med flat skalle. Över varje skarv läggs en skarvskiva. 
 
Konstruktionsboard ”K-board”: K-board ersätter trä och plywood i byggkonstruktioner. Det är et t 
tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ till trä eller limmade material i alla slag av 
byggkonstruktioner. Boarden är tillverkad av extra långfibriga träråvaror och pressad till en 
mycket hög densitet på 940 kg/m3. Det ger boarden en extrem styrka och seghet, även jämfört 
med andra Masoniteprodukter. K-board är avsedd att ingå som bärande del i belastade 
konstruktioner som tex balkar, reglar, sandwichelement och som sammanhållande detaljer vid 
hopfogning av diverse byggkonstruktioner. Boardens extrema styrka och seghet gör at t 
konstruktionerna ofta blir väsentligt lättare och billigare än vid användning av traditionella 



 

material. K-boarden används även för stormstablisering i villor, flervåningshus i trä samt 
modulbyggen. Boarden är enkel att bearbeta både maskinellt och manuellt.  
 
Masonite Windstabil: Stomstabiliserande skiva för tak och väggar. Skivan har de kvalitativa 
egenskaper som krävs för utvändiga skikt beträffande vindskydd, stomstabilisering och 
genomtrampningsskydd. Skivan präglas av extrem styrka och stort motstånd mot fukt och röta.  
Lantbruksskivan: Skivan är grundmålad i vitt men kunden får själv välja vilken kulör han/hon vill 
ha. Skivan är 8 mm tjock, formaldehydfri, oljehärdad och mycket motståndskraftig mot fukt och 
röta. Grundmålningen ger den ett extra skydd och den är lätt att färdigmåla i önskad kulör. Skivan 
förborras och monteras på reglar. Användningsområden är i djurstallar, maskinhallar, 
mjölkkammare m.m.  

 



 

KULTURHISTORISK VÄRDERING 
 
Bakgrund t i l l  Rundv iks  beby ggel se  
Rundvik är ett exempel på ett samhälle där bebyggelsehistorien är starkt förknippad med 
sågverksrörelsen som etablerades på platsen 1861. De första bostäderna i Rundvik uppfördes 1862 
i sågens närhet av sågverksbolaget. Som arkitekt anlitades byggmästare Gustaf Nordell som då just 
ritat Mo & Domsjös mönstersamhälle på Norrbyskär. Samtidigt så är Rundvik även ett exempel 
på ett sågverkssamhälle där arbetsgivaren inte tagit något större ansvar för de anställdas 
bostadsförhållanden trots att bostäder åt arbetare och tjänstemän borde ha varit en av bolagets 
huvuduppgifter i uppbyggnaden av samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4. Klubben, centrum för sågverksamheten, med den gamla vita herrgården som brann ner 

1923 i mitten och till höger om den det flerfamiljshus som 1928 byggdes om till 
överingenjörsbostad. Foto: Västerbottens museum 

 
Under 1860-talet bestod arbetsstyrkan vid sågen av 25-30 arbetare. Bostadsfrågan tycks ha varit 

ett svårlöst problem och trångboddheten var svår långt in på 1900-talet. Tex inhystes i den stora 
arbetarbaracken Klubbkasernen två familjer i varje rum. Under 1880-talet började sågarbetarna at t 
uppföra sk självbyggen, dvs de byggde sina hus utan hjälp av lån från tex egnahemsfonden, och 
bostadsbebyggelsen växte vid den här tiden fram på ett relativt oplanerat sätt i jämförelse med 
förhållandena i tex Holmsund och på Norrbyskär. Den förste sågställaren, Mattias Strandberg, 
ritade många av de första självbyggena i Rundvik.  

Självbyggena var ofta små hus timrade av plank, sk knubbhus, som rymde ett rum och kök med 
en total bostadsyta på ca 50 m2. De var av låg standard och mycket kalla vintertid. Självbyggena 
innebar betydande ekonomiskt risktagande och trots att bolaget hela tiden höll sig positivt till 
arbetarnas självbyggen så var dess inställning också förhållandevis passivt. Från slutet av 1800-
talet och fram till 1913 fick dock arbetarna köpa tomter billigt och bolaget ställde också upp med 
virke, men det blev ändå hårda villkor för arbetarna.  

År 1900 fanns 135 arbetarfamiljer i Rundvik som blev alltmer trångbodda. Självbyggen 
färdigställdes i samhället på löpande band, men under första världskriget blev ändå bostadsbristen 
allt påtagligare och Rundviks Arbetarförening drev bostadsfrågan hårt. 1913 erbjöd Nordmalings 



 

Ångsågs AB (NÅAB) arbetarna amorteringslån med 800 kronor och fri tomt om de själva byggde 
sina hus vilket förkastades av Arbetarföreningen. Senare samma år nåddes en kompromiss där 
bolaget erbjöd arbetarna en revers på 600 kronor utan ränta och inteckningsrätt samt med 
avskrivning om 50 kronor årligen, en möjlighet som många kom att nyttja.  

Under 1920-talet tog egnahemsbyggandet fart. Lokala byggmästare agerade arkitekter och under 
1920-talet var en av dem E. Alm. 1921 hade sågen en tillfälligt anställd byggmästare som hette 
Johansson. Annars hade bolaget vid den tiden ingen egen byggmästare och sågställare Gren låg då 
närmast till hands att uföra sådana uppdrag.  

1928-29 när Masonitefabriken byggdes närapå fördubblades arbetsstyrkan och nio nya 
fabrikskaserner uppfördes då i tre olika områden i Sibirien. De nya fabriskasernerna erbjöd en 
väsentlig höjning av bostadsstandarden, inte minst utrymmesmässigt. Varje hus rymde fyra eller 
fem lägenheter om ett rum och kök där boendeytan var dryga 50 m2, ungefär detsamma som de 
äldre självbyggena. Efter Masonitefabrikens etablering blev också det nya materialet Masonite 
vanligt som fasadbeklädnad i samhället. Med hjälp av Masoniten försökte man ofta efterhärma 
andra fasadbeklädnader som tex locklistpanel, panel på förvandring och slätputs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5. Flygfoto från 1937 över Sibirien. På bilden har de nio nya arbetskasernerna byggda efter 

Masonitefabrikens tillkomst inringats med rött. Foto: Länsmuseet Västernorrland 
 
Under 1930-talet slog benämningen egnahem igenom och redan vid tiden runt 1930 började allt 

fler egnahemsvillor växa upp i Rundvik. Under 1930- och 40-talet dominerade byggmästare R. 
Oscarsson från Lögdeå som arkitekt, men även bolagets då egna byggmästare, Ivar Granath, ritade 
en del hus under den tiden.  

1936 var Rundviks befolkning dubbelt så stor som Nordmalings samhälles. 1938 upprättade 
länsarkitekt Karl Sörensen den första stadsplanen för Rundvik som fastställdes 1942. 
Bostadskvarter inritades på planen ända bort till Lögdeälven, men dessa kom aldrig att realiseras. I 
de centrala delarna av samhället anpassades planen till den befintliga bebyggelsen, men i de 
oexploaterade områdena lades småhusområden med ringgator och platsliknande korsningar in. Et t 
sådant område är bla Fjärdängets gamla slåtterängar som bebyggdes under 1940-talet.  

Under 1940-talet kulminerade egnahemsbyggandet och 1943 började bolaget stödja 
egnahemsbyggena i Rundvik på allvar genom att ge fördelaktiga lån på 5000 kronor med 2 % 



 

ränta och en amorteringstid på 20 år, rabatt på material och kostnadsfria husritningar. Bolaget 
avsatte 1943 50 000 kronor för utlämnande av lån, men redan efter två år var hela summan 
disponerad. Då fortsatt uppmuntran av egnahemsbyggen låg i bolagets intresse beslutade styrelsen 
att anslå ett ytterligare belopp av 50 000 kronor.  

Villkoren för lånet förbättrades successivt och från och med 1946 gav bolaget hälften av lånet i 
subvention, fri tomtmark och rabatter på Masonite och virke. Vid den tiden var byggmästare 
Sigvard Grundström från Lögdeå verksam som arkitekt i Rundvik, men det hade då också blivit allt 
vanligare att bolaget tillhandahöll ritningar från Kungliga Bostadsstyrelsen enligt två hustyper. 
Intresset för de fördelaktiga egnahemslånen blev stort och fram till 1962 utnyttjade 85 arbetare 
möjligheten att på så vis uppföra eget hus. Vid mitten av 1950-talet hade bebyggelsen i Rundvik i 
stort sett fått sin nuvarande utstäckning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6. Flygfoto från 1950-talet över egnahemsbebyggelsen på Fjärdänget.  

Foto: Intresseföreningen Rundvik 
 
Det var dock inte bara arbetarna som byggde bostadshus. Även bolaget uppförde egna bostäder 

till sina tjänstemän. Under 1940-talet uppförde bolaget bla fem arkitektritade tjänstemannavillor 
uppe på en naturlig gräddhylla på Manhem som kom att kallas ”uppe på tjänstemanna” där 
tjänstemännen bodde i kvarteret Tjänstemannen. Villorna där representerade en då modern 
borgerlig villaarkitektur, präglad av övergången mellan klassicism och funktionalism. Den allra 
sista tjänstemannavillan som bolaget byggde var ett systemhus från Holmsunds systemhus AB som 
uppfördes 1946-47. Hustypen hette ”Lunding” och var ritad av arkitekterna SAR Axel Grönwall 
och Ernst Hirsch som vid den tiden anlitades av flertalet industrier. Under 1970-talet kom bolaget 
att avveckla en stor del av sitt fastighetsbestånd. 

1945 gjorde bolaget en sammanställning som visade att det då fanns 23 arbetarhushåll i Rundvik 
och 20 förmans- och tjänstemannahushåll. Utöver det så fanns det 16 hushåll av skollärare, olika 
institutioner och dylikt. Inga bolagsbaracker medräknades i sammanställningen.  

 
Utval da  by ggnade r  l ämpl i ga  för  ”k-märkning” 
Byggnader med Masonitefasader: 
*Kemistbostaden på Klubben, kvarteret Mässen 
Byggmästarvillan, Bagaren 4 
*Egnahem, Bagaren 6 
*Degermans självbygge, Grubban 7 
Skräddare Alvar Åbergs egnahem, kvarteret Grustaget  



 

Fd personalbostad, kvarteret Grusåsen 
Skomakaren Otto Nordlunds egnahem, kvarteret Grusåsen  
*Maskinist Sjödins egnahem i kvarteret Kantbänken 
Ture och Tora Hjelts egnahem, Kolaren 13 
Egnahem, Manhem 1 
Egnahem, kvarteret Pressaren, Trädgårdsvägen 8 
*Egnahem, Sjömannen 9 
Nils Areblads egnahem, kvarteret Stabbläggaren  
*Egnahem, Stocken 9 
R. Sjödins egnahem, kvarteret Sädesärlan  
*Egnahem i kvarteret Tullen, Tullvägen 8 
Självbygge, Vinkeln 3 
*Två arbetarbostäder, Ångpannan 5 
*Folkskolan, kvarteret Skolan Skolgatan 36 
 
Byggnader utan Masonitefasader:  
*Överingenjörsbostaden på Klubben, kvarteret Mässen 
*Förvaltarbostaden på Klubben, kvarteret Mässen 
Tjänstemannamässen/brukshotellet på Klubben, kvarteret Mässen 
*Kamrersvillan på Manhem, Tjänstemannen 2 
Tjänstemannabostad, Tjänstemannen 3 
*Bobergsgården, självbygge i kvarteret Bärkroken Södergatan 6 
*Skiftförman Gustaf Gustafssons egnahem, Muraren 12 
*Hässjan, Skärningen 8 
*Bruksgården, kvarteret Stabben Bergvägen  
Pensionärshem i tre radhuslängor, Violen 11 
*Arbetarkasernen Hässjan, Skärningen 8 
Egnahem i kvarteret Tullen, Tullvägen 10 
Rundviks kyrka på Nylandsberget, Bergvägen 30 
*Handelsföreningens första butikslokal, kvarteret Högbanan Strandvägen 55 
Handelsföreningens hus, kvarteret Plankbryggan Strandvägen 57 
*Bagarstuga, Pressen 8 
 
(* byggnaden ingår i Västerbottens museum byggnadsinventering av Rundvik eller i Nordmalings 
kommuns Kulturmiljövårdsprogram) 
 
Uthus:  
I Rundvik finns ett stort antal välbevarade uthus, garage och cykelbodar från 1920-50-talet med 
Masonitefasader. Ingen ingående dokumentation eller inventering har gjorts av dessa uthus men 
många av dem är av sådan karaktär att de bör utpekas som kulturhistoriskt värdefulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 7. Ett uthus med sandboard i kvarteret Pressaren. Foto: Västerbottens museum 



 

CHEFS- OCH TJÄNSTEMANNABOSTÄDER 
Områden med chefs- och tjänstemannabostäder: Klubben (byggnader uppförda före och under tidig 
Masonitetid), Tullen (byggnader uppförda före Masonitetid) och Manhem (byggnader uppförda 
under hög Masonitetid) 
 
By ggnade r  u ppförda  un der  t i d i g  M asoni t et i d  1929- 1940 
Kemistbostaden på Klubben, Kvarteret Mässen  
Kemistbostaden, också kallad södra chefsvillan, uppfördes 1929-30 i klassicerande stil på den plats 
där matserveringen ”Matoset” för de som byggde fabriken legat innan. Kemistbostaden har brutet 
tak, takkupor med lunettfönster och kolonnburen balkong i söder. Byggnaden ligger i en 
parkliknande anläggning med gräsmattor, trädalléer och grusgångar. På yttertaket lades vid 
byggnationen fiskfjällsmönstrad Masonite och fasaden var av putsad eller putsefterliknande 
Masonite. Idag är taket täckt med tvåkupigt tegel och fasaden är klädd med Masonite och ribb. 
Huset målades under 1930-talet om vitt och på 1970-talet gult.  

Chefskemisten Arne Asplund var den förste som flyttade in i huset. I de flesta rummen pryddes 
golven med mönstrad Masoniteparkett på Asplunds tid, men dessa har senare ersatts av 
stavparketter. Under en period vid mitten av 1900-talet användes byggnadens två våningar som 
två separata lägenheter. 1948 flyttade laboratoriechef Hans Riese in i bottenvåningen och på 
övervåningen bodde då först en herr Risberg och senare en herr Lindgren. Sedan 1982 bor förre 
sågverkschefen Erik Grundel i huset. Byggnaden ägs idag av SCA. Fastigheten hade nr 4 i bolagets 
register över tjänstemanna- och arbetarbostäder. Enligt registret byggdes huset 1924 och hade 
brädfasad vilket kan vara ett uttryck som då användes även för Masonitefasader. Byggnaden är 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns KMV-program. 

 
By ggnade r  u ppförda  un der  hög M asoni te t i d  1940- 195 5   
Tjänstemannavilla på Manhem, Sågaren 2 Bryggargatan 8 
Villa ritad av arkitekt SAR J. D. Sundberg, Umeå, uppförd 1944-45 av Rundviksverken. Huset har 
trästomme klädd med gul oljefärgad Masonite och ribb. Vem som var förste hyresgäst är okänt, 
men bokhållare Rolf Eriksson flyttade in i huset 1950. Villan byggdes ut 1964 efter ritningar av 
arkitekt G. Marklund. Fastigheten har nr 31 i bolagets register över tjänstemanna- och 
arbetarbostäder.  
 
 
 
 



 Kemistbostaden på Klubben.

Tjänstemannavilla på Manhem, Sågaren 2. 



 

SJÄLVBYGGEN OCH EGNAHEM 
Områden med självbyggen: Sibirien (byggnader uppförda före Masonitetid), centrala samhället 
(byggnader uppförda före Masonitetid) och Tullen (byggnader uppförda före Masonitetid) 
 
Områden med egnahem: centrala samhället (byggnader uppförda före och under tidig Masonitetid), 
Nylandsberget (byggnader uppförda före och under tidig Masonitetid), Manhem (byggnader 
uppförda före och under tidig och hög Masonitetid), Fjärdänget (byggnader uppförda före samt 
under tidig och hög Masonitetid), Sibirien (byggnader uppförda före samt under tidig och hög 
Masontietid) och Tullen (byggnader uppförda under tidig Masonitetid)  

 
By ggnade r  u ppförda  före  M asoni tet i d  1890- 1928 
Byggmästarvillan i centrala samhället, Bagaren 4 Masonitevägen 10A 
Byggmästarevilla byggd 1915. Bolaget inköpte huset 1930 och det byggdes om 1948 då det 
antagligen fick Masonitefjäll på taket och fasaden klädd med gul oljefärgad Masonite och ribb. 
Idag är taket täckt med tegel. Huset är privatägt. På fastigheten finns även ett garage byggt 1952, 
ombyggt 1964, med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb.  

 
Egnahem i centrala samhället, Bagaren 6 Masonitevägen 8B 
Bostadshus byggt på 1920-talet med antagligen senare tillkommen beige Masonitefasad 
efterliknande puts. Enligt Västerbottens museums byggnadsinventering från 1985 var fasaden då 
klädd med stående gul locklistpanel.  
 
Egnahem på Fjärdänget, Blåklockan 2 Brohällstigen 1 
Bostadshus byggt omkring 1900-1920 med antagligen senare tillkommen gul oljefärgad 
Masonitefasad med ribb. På fastigheten finns även ett cykelskjul byggt omkring 1940-50-talet 
med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb samt takbeläggning av Masonite.  

 
Egnahem på Manhem, kvarteret Förmannen Manhemsvägen 22  
Bostadshus byggt på 1920-talet med antagligen senare tillkommen blå Masonitefasad med ribb. 
Nya fönster från 1962, möjligtvis tillkom även Masonitefasaden då. På fastigheten finns även et t 
garage byggt omkring 1950-60-talet med blå Masonitefasad med ribb.  
 
Degermans självbygge i Sibirien, Grubban 7 Strandvägen 31 
Bostadshus byggt på 1890-talet med senare tillkommen röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. 
Stommen är av plank timrade på platt. Masonitefasaden är i dåligt skick och i behov av 
byggnadsvård. Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns 
KMV-program.  

 
Skomakare Otto Nordlunds egnahem på Manhem, kv Grusåsen Manhemsv 25 
Bostadhus byggt omkring 1920-30-talet med röd oljefärgad Masonitefasad efterliknande puts. På 
fastigheten finns även ett uthus byggt på 1940-talet med röd oljefärgad Masonitefasad 
efterliknande puts.  
 
Egnahem i centrala samhället, Hammaren 2 Masonitevägen 7 
Bostadshus byggt 1925 med senare tillkommen gul oljefärgad Masonitefasad. Nya fönster från 
1971. På fastigheten finns även ett uthus byggt omkring 1870-1900 samt ett garage byggt 1962, 
båda med röd Masonitefasad.  
 
Självbygge på Nylandsberget, kvarteret Högbanan Bergvägen 28 
Bostadshus byggt omkring 1900-1920-talet med antagligen senare tillkommen gul oljefärgad 
Masonitefasad med ribb. Ombyggt 1965, möjligtvis tillkom Masonitefasaden då. Taket är belagt 
med pannplåt som är mycket rostigt och i behov av åtgärd.  

 



Byggmästarvillan, Bagaren 4. Egnahem, Bagaren 6.

Egnahem, Blåklockan 2. Egnahem, kvarteret Förmannen, Manhemsv 22.

Degermans självbygge, Grubban 7. Skomakare Nordlunds egnahem, kv. Grusåsen. 

Egnahem, Hammaren 2. Självbygge, kvarteret Högbanan, Bergvägen 28.



 

Sågverksarbetare Nilssons egnahem på Fjärdänget, kv Kantaren Trädgårdsv 5 
Bostadshus byggt 1926-28 av sågverksarbetare Frans Egon Nilsson med senare tillkommen gul 
oljefärgad Masonitefasad med ribb. På fastigheten finns även ett garage byggt 1970 med vit 
oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
Egnahem i centrala samhället, kvarteret Kantaren Postgatan 6  
Bostadshus byggt på 1920-talet med senare tillkommen grå sandboard. Nya fönster och balkong 
från 1969, möjligtvis tillkom även Masonitefasaden då. Altan från 1977.  
 
Egnahem i centrala samhället, kvarteret Kantaren Bagargatan 4 
Bostadshus byggt på 1920-talet med senare tillkommen grå sandboard. På fastigheten finns även 
ett garage byggt på 1960-talet med grå oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
Maskinist Sjödins egnahem i Sibirien, kvarteret Kantbänken Sågargatan 1 
Bostadshus byggt på 1920-talet med antagligen senare tillkommen röd oljefärgad Masonitefasad 
med ribb. Byggnaden har fortfarande kvar originalfönstren 2005. Masonitebeklädnaden på den 
södra gavelfasaden är i dåligt skick. Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i 
Nordmalings kommuns KMV-program. På fastigheten finns även ett uthus byggt på 1920-talet 
med faluröd Masonitefasad med ribb.  
 
Egnahem i centrala samhället, Sjömannen 9 Skolgatan 42A 
Bostadshus byggt på 1920-talet med antagligen senare tillkommen gul Masonitefasad 
efterliknande puts. Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns 
KMV-program. På fastigheten finns även ett uthus byggt på 1920-talet med vit oljefärgad 
Masonitefasad efterliknande puts.  
 
Egnahem på Tullen, kvarteret Tullen Tullvägen 8 
Bostadshus byggt på 1910-talet med senare tillkommen gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. 
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns KMV-program.  
 
Egnahem på Manhem, kvarteret Verkmästaren Manhemsvägen 10 
Bostadshus byggt på 1920-talet med antagligen senare tillkommen vit oljefärgad Masonitefasad 
med ribb. Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns KMV-
program. 
 
Självbygge i centrala samhället, Vinkeln 3 Masonitevägen 23  
Bostadshus byggt på 1890-talet med senare tillkommen vit oljefärgad Masonitefasad med ribb. 
Påbyggt på 1920-talet med övervåning. På fastigheten finns även två uthus byggda på 1890-talet, 
båda med senare tillkommen faluröd Masonitefasad med ribb samt ett garage byggt på 1960-talet 
med vit oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
By ggnade r  u ppförda  un der  t i d i g  M asoni t et i d  1929- 1940  
Ture och Tora Hjelts egnahem i centrala samhället, Kolaren 13 Genvägen 8 
Bostadshus byggt 1938 med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. Hjelts bor fortfarande kvar i 
byggnaden 2005. På fastigheten finns även ett garage byggt på 1940-talet med röd sandboard.  

 
Egnahem på Manhem, Manhem 1 Manhemsvägen 7B 
Bostadshus byggt på 1930-talet med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
Egnahem i centrala samhället, kv Pressaren Trädgårdsv 8  
Bostadshus byggt på 1930-talet med senare tillkommen grå sandboard. På fastigheten finns även 
ett uthus/garage byggt på 1930-talet med vit oljefärgad Masonitefasad efterliknande puts samt et t 
uthus byggt på 1930-talet med grå sandboard.  



Sågverksarbetare Nilssons egnahem, kv. Kantaren. Egnahem, kvarteret Kantaren, Postgatan 6.

Egnahem, kvarteret Kantaren, Bagargatan 4. Maskinist Sjödins egnahem, kvarteret Kantbänken.

Egnahem, Sjömannen 9. Egnahem, kvarteret Tullen, Tullvägen 8.

Egnahem, kvarteret Verkmästaren, Manhemsv 10. Självbygge, Vinkeln 3.



 

Nils Areblads egnahem i centrala samhället, kv Stabbläggaren Bågv 10 
Bostadshus byggt 1937 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Byggherre och byggmästare 
Nils Areblad. Arkitekt R. Oscarsson, Lögdeå. Fönstren snickrades av Holmberg, Lögdeå. På 
fastigheten finns även ett garage byggt 1972 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Nils 
Areblad bodde fortfarande kvar i huset 1985. 

 
Egnahem på Nylandsberget, Stocken 9 Bergvägen 22 
Bostadshus byggt på 1930-talet med vit masonitefasad efterliknande puts. Byggnaden är utpekad 
som kulturhistoriskt värdefull i Nordmalings kommuns KMV-program.  
 
By ggnade r  u ppförda  un der  hög M asoni te t i d  1940- 195 5  
Ragnar Johanssons egnahem på Fjärdänget, Blåklockan 15 Skolgatan 58 
Bostadshus byggt 1944 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1943 för Ragnar 
Johansson. Arkitekt R. Oscarsson, Lögdeå. Byggnaden har delvis nya fönster. På fastigheten finns 
även ett uthus byggt på 1940-talet med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb som används som 
bigård och garage.  

 
Egnahem i Sibirien, kvarteret Bärkroken Södergatan 8 
Bostadshus byggt 1950 med senare tillkommen röd sandboard. På fastigheten finns även en 
lekstuga samt två uthus från 1950-talet, alla tre med röd sandboard.  

 
Skräddare Alvar Åbergs egnahem på Manhem, kv Grustaget Manhemsv 19 
Bostadshus byggt på 1940-talet med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. På fastigheten finns 
även ett uthus samt ett hemlighus byggda på 1940-talet, båda med gul oljefärgad Masonitefasad 
efterliknande puts.  
 
Erik Grundströms egnahem på Fjärdänget, Kolaren 12 Genvägen 6 
Bostadshus byggt på 1940-talet av Erik Grundström med vit oljefärgad Masonitefasad med ribb. 
Arkitekt var R. Oscarsson, Lögdeå. Huset har blivit utbyggt på ett olämpligt sätt med en modern 
glasveranda. På fastigheten finns även ett garage byggt 1961 med grå oljefärgad Masonitefasad 
med ribb samt ett uthus byggt på 1940-talet med Masonitefasad med ribb samt takbeläggning av 
Masonite.  
 
Guldbrand Erikssons egnahem på Fjärdänget, Ljungen 14 Postgatan 27 
Bostadshus byggt 1947med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1947 för Guldbrand 
Eriksson. Arkitekt var R. Oscarsson, Lögdeå. På fastigheten finns även ett garage byggt 1958 med 
röd oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
David Areblads egnahem på Fjärdänget, Skogsstjärnan 4 Brohällstigen 2 
Bostadshus byggt 1943 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1943 för David 
Andersson-Areblad. Nya fönster från 1972. På fastigheten finns även ett uthus byggt på 1960-
talet med gul oljefärgad Masonitefasad med liggande ribb.  
 
Sigvard Brömsters egnahem på Fjärdänget, Smörblomman 3 Skolgatan 77 
Bostadshus byggt 1945 med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1945 för Sigvard 
Brömster. Arkitekt Egnahemsnämnden i Västerbottens län 1945. Ombyggt 1968 med balkong och 
altan. På fastigheten finns även ett uthus byggt på 1950-talet med röd oljefärgad Masonitefasad 
med ribb. 
 
J. O. Sandbergs egnahem på Fjärdänget, Smörblomman 4 Skolgatan 75 
Bostadshus byggt 1946 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1946 för J. O. 
Sandberg. Arkitekt Egnahemsnämnden i Västerbottens läns 1945. Ombyggt på 1960-talet med 



Egnahem, Manhem 1.Ture och Tora Hjelts egnahem, Kolaren 13.

Egnahem, kvarteret Pressaren, Trädgårdsvägen 8. Nils Areblads egnahem, kv Stabbläggaren.

Egnahem, Stocken 9. Ragnar Johanssons egnahem, Blåklockan 15.

Egnahem, kvarteret Bärkroken, Södergatan 8 Skräddare Alvar Åbergs egnahem, kv Grustaget.



 

altan. På fastigheten finns även ett garage byggt 1966 med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb 
samt en lekstuga byggd på 1960-talet med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb.  

 
Otto Anderssons egnahem på Fjärdänget, Smörblomman 5 Skolgatan 73 
Bostadshus byggt 1945 med beige oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1945 för Otto 
Andersson. Arkitekt Egnahemsnämnden i Västerbottens län 1945. På fastigheten finns även et t 
uthus byggt omkring 1940-50-talet och ett cykelskjul byggt på 1960-talet, båda med grå 
oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
Gustav Nygrens egnahem på Fjärdänget, Smörblomman 6 Brohällstigen 6  
Bostadshus byggt 1945 med vit oljefärgad Masonitefasad med ribb. Bygglov 1945 för Gustav 
Nygren. Arkitekt var Eric Rudman, Umeå, 1945. Ombyggt på 1970-talet med delvis nya fönster 
samt ny ytterdörr.  

 
R. Sjödins egnahem i Sibirien, Kvarteret Sädesärlan Skolgatan 3 
Bostadshus byggt 1944 av R. Sjödin med gul oljefärgad Masonitefasad med ribb. Arkitekt var R. 
Oscarsson, Lögdeå. Tillbyggt 1959 med garage. På fastigheten finns även ett uthus från 1940-
talet med röd oljefärgad Masonitefasad med ribb.  
 
 



Erik Grundströms egnahem, Kolaren 12. Guldbrand Erikssons egnahem, Ljungen 14.

David Areblads egnahem, Skogsstjärnan 4. Sigvard Brömsters egnahem, Smörblomman 3.

J.O. Sandbergs egnahem, Smörblomman 4. Otto Anderssons egnahem, Smörblomman 5.

Gustav Nygrens egnahem, Smörblomman 6. R. Sjödins egnahem, kvarteret Sädesärlan.



 

ARBETARBOSTÄDER 
Områden med arbetarbostäder: Nylandsberget (byggnader uppförda före och under tidig 
Masonitetid) och Manhem (byggnader uppförda före Masonitetid) 
 
By ggnade r  u ppförda  före M asoni tet i d  1890- 1928   
Två arbetarkaserner på Nylandsberget, Ångpannan 5 Krokvägen 4  
De två arbetarkasernerna byggdes 1923. Tidigare fanns en till identisk kasern mellan de två 
befintliga, byggd 1928, men denna brann ner till grunden 1998. Alla tre arbetarkasernerna hade 
utsikt över den nya fabriken. De byggdes om och moderniserades 1949 och 1961 och fick, 
antagligen vid något av dessa tillfällen, röd oljefärgad Masonitefasad med ribb. Kasernerna består 
av fyra lägenheter om ett rum och kök vardera. Byggnaderna är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla i Nordmalings kommuns KMV-program och har nr 15, 16 och 17 i bolagets register 
över tjänstemanna- och arbetarbostäder.  

Under 1950-talet bodde i hus nr 15 i lägenhet nr 1 verkstadsarbetare Valter Hammarström, i 
lägenhet nr 2 sågverksarbetare Vidar Svenlin, i lägenhet nr 3 kvarnskötare Lennart Forsberg från 
1949 till 1956 och i lägenhet nr 4 skiftförman Allan Österberg från 1950 till 1955 och senare 
skärare Kjell Hjält. I hus nr 16 bodde i lägenhet nr 1 svetsare Harald Tidebro, i lägenhet nr 2 
styrman Sven Åström från 1951 till 1956 då han flyttade till fastighet nr 14 och senare 
kvarnskötare Lennart Forsberg, i lägenhet nr 3 verkstadsarbetare Arne Boberg och i lägenhet nr 4 
sågverksarbetare Gottfrid Stigeland. I hus nr 17 bodde i lägenhet nr 1 hjälprensare Ture Jakobsson, 
i lägenhet nr 2 diverse arbetare Yngve Wård, i lägenhet nr 3 svetasare Johan Öberg och i lägenhet 
nr 4 sågarbetare Fritz Boberg och senare sågarbetare Arne Eriksson.  
 
Fd personalbostad på Manhem, kvarteret Grusåsen Manhemsvägen 23 
Fd personalbostad åt Nordmalings ångsågs AB byggd 1900 med senare tillkommen gul oljefärgad 
Masonitefasad med ribb. Tillbyggt 1942 med trapphus, antagligen tillkom masonitefasaden då. 
Tilläggsisolerat 1965 och 1975. Delvis nya fönster. På fastigheten finns även ett uthus/garage 
byggt 1943 med gul oljefärgad Masonitefasad efterliknande puts.  

 
 



Arbetarbostäder på Nylandsberget, Ångpannan 5.

Fd personalbostad för sågverksanställda på Manhem, kvarteret Grusåsen.



 

SAMLINGS- OCH OFFENTLIGA LOKALER 
Områden med samlings- och offentliga lokaler: centrala samhället (byggnader uppförda före och 
under tidig Masonitetid) 
 
By ggnade r  u ppförda  före M asoni tet i d  1890- 1928 
Folkskolan, kvarteret Skolan Skolgatan 36 
Folkskolan ritades av disponent Thorsen som var road av arkitektur. Samma år som han ritade 
Rundviks skola ritade han även en folkskola till Nordmaling. Folkskolan i Rundvik togs i bruk 
1892 och hade då endast en våning. Den har senare påbyggts med ytterligare ett fullt våningsplan. 
Skolan används idag som skolbespisning och ägs av Nordmalings kommun. Byggnaden har gul 
oljefärgad Masonitefasad med ribb. Folkskolan är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i 
Nordmalings kommuns KMV-program. På fastigheten finns även ett förråd från 1960-talet med 
gul oljefärgad Masonitefasad.  

 
 
 



                                               Folkskolan i centrala samhället, kvarteret Skolan.



 

SLUTSATSER  
 
Kvarva r an de M asoni te  i  samhä l let  
Vid en jämförelse mellan den föreliggande inventeringen och den inventering som Västerbottens 
museum utförde 1985 kan konstateras att ca 50 % av de byggnader som för 20 år sedan hade 
fasaderna klädda med Masonite idag är klädda med träpanel, vanligtvis lockpanel. Genom 
inventeringen av bostadshusen i Rundvik där Masonite har använts som byggnadsmaterial har en 
sammanställning av vilka typer av Masonite som idag finns kvar utvändigt kunnat göras. Nedan 
följer en kort sammanfattning av dessa.  
 
Hård eller halvhård Masonite till utvändig väggbeklädnad: Det största antalet byggnader som idag 
fortfarande har Masonitefasad är klädda med hård eller halvhård Masonite och ribb efterliknande 
locklistpanel. Några exempel där den hårda eller halvhårda Masoniten skall efterlikna puts finns 
dock också bevarade; tex. egnahemmet från 1920-talet på fastigheten Bagaren 6, skomakare Otto 
Nordlunds egnahem från 1920-30-talet i kvarteret Grusåsen, egnahemmet från 1920-talet på 
fastigheten Sjömannen 9 samt egnahemmet från 1930-talet på fastigheten Stocken 9.  
 
Masonite fasadskiva ”fasada”: Den eternite-efterliknande sandboard som lanserades i slutet av 
1950-talet finns kvar på ett antal bostadshus liksom flera uthus och garage i Rundvik. Några 
exempel är två egnahem från 1920-talet i kvarteret Kantaren, ett egnahem från 1930-talet i 
kvarteret Pressaren samt ett egnahem från 1950 i kvarteret Bärkroken. Eftersom sandboarden 
inte började tillverkas förrän på 1950-talet så måste alla dessa byggnader fått fasaden klädd med 
Masonite vid ett senare tillfälle än vid uppbyggnaden.  
 
Masonite yttertak: Av de Masonitetak som lades på 1930- och 1940-talen finns idag bara några få 
exempel kvar på uthus och garage i samhället Rundvik. På fastigheten Blåklockan 2 finns tex et t 
cykelskkjul från 1940-50-talet med Masonitetak och på fastigheten Kolaren 12 finns ett uthus 
från 1940-talet med Masonitetak. De bostadshus som har haft Masonite yttertak har idag alla 
senare pålagda plåt- eller tegeltak.  
 
M asoni tens  popul ar i tet  
I nr 37 1929 av tidskriften ”Byggmästaren” skrev civilingenjör Sven Håkansson ett betydelsefullt 
testreportage om det då helt nya byggnadsmaterialet Masonite. Håkanssons lovord löd som följer: 
”Masoniteprodukterna äga tydligen sådana egenskaper, att de för byggtekniken ha ett synnerligen 
stort intresse. Utnyttjas materialets fördelar på ett riktigt sätt, torde med säkerhet många 
konstruktioner och detaljer avsevärt kunna förenklas och förbilligas”. Ett sådant positivt omdöme 
kan säkert ha hjälpt Masoniten under dess första tid på marknaden, men sitt stora genombrot t 
fick den kanske hellre tack vare att den lanserades samtidigt som funktionalismen fick sitt 
genombrott.  

I Sverige presenterades funkisen vid Stockholmsutställningen sommaren 1930. Ett av 
utställningens viktigaste inslag var att presentera de nya byggnadsmaterial som arkitekterna vid 
utställningen experimenterat med. Masonitens lansering ett halvår tidigare kunde därmed inte ha 
kommit lägligare. Att Masonite fanns representerat på utställningen var dock inte en ren slump. 
Bolaget började planera Masonitens medverkan vid Stockholmsutställningen redan 1928 och 
tillhandahöll tusentals kvadratmeter av materialet för att användas inom utställningsområdet.  

1950-52 steg priserna på virke dramatiskt i Sverige vilket ökade intresset för Masonite ännu 
mer, både inom snickeribranschen och byggindustrin. Från den tiden och fram till 1960-talet 
användes i Sverige nästan uteslutande Masonite till innerväggar, fastspikade på trästommen. Ville 
man inte tapetsera eller måla Masoniten kunde man dela in väggen i fält med Masonitelister. Med 
Masonitens bruna färg och orginella struktur var det även snyggt att bona ytan så att den 
efterliknade ädelträ. På fasaden kunde Masoniteskivorna spikas upp med den rutade virasidan utåt 
för en mer levande karaktär. Fogarna snedfasades för att hindra smuts och fukt från att krypa in i 



 

fasaden vilket gjorde Masonitefasaden mycket tät och kanske därför blev den speciellt populär i 
kusttrakten.  
 
Samhä l let s  s t ruktur  
Redan från början märktes i Rundvik en stark segregation både i typen av boende och i område för 
boende för de olika samhällsklasserna chefer, tjänstemän och arbetare. Denna typ av segregation 
har varit vanlig i flera århundraden i svenska indsutrisamhällen, alltsedan de tidiga bruksamhällena 
på 1500-talet. Den sociala åtskillnaden mellan arbetare och chefer var nödvändig för bolagets och 
chefernas auktioritet, men den kunde inte heller fungera utan en stark samhörighetskänsla.  

Högsta status hade helt naturligt cheferna som bodde i de stora och representativa 
chefsbostäderna i närheten av fabriken ute på Klubben, centrum för sågverksrörelsen. Med det 
nystartade Masonitebolaget kom tjänstemännen i slutet av 1920-talet och bolaget lät bygga 
tjänstemannavillor till dem först på Tullen och senare under 1940-talet på Manhem.  

Medan cheferna och tjänstemännen fick bo i egna villor så fick sågarbetarna nöja sig med 
arbetarkasernerna på Nylandsberget. Längst ner på rangskalan stod de inflyttade finska 
arbetarfamiljerna som tvingades dela ett rum på flera familjer. Arbetarna började dock uppföra 
egna villor, självbyggen, i slutet av 1800-talet. Dessa uppfördes främst på bolagets mark i området 
som fick sitt namn av att det ansågs vara så långt från centrum – Sibirien. Den förste som byggde i 
området var Per Berglund. Självbyggen uppfördes även på nuvarande Strandvägen, Manhemsvägen 
och Masonitevägen.  

En bit in på 1900-talet blev egnahem vanligare än självbyggen. Tomter för egnahem styckades 
av på bolagets mark och under 1920-talet tillkom större delen av bebyggelsen i kvarteren 
Muraren, Kantaren, Skepparen, Stocken, Kantbänken och Huggen i centrala samhället. I princip 
bebyggdes hela Fjärdänget och bostadsområdet närmast båthamnen Skatan med hjälp av 
egnahemslån.  
 
Föl j dfr ågor  
Genom den inventering som har utförts har vissa följdfrågor dykt upp som skulle vara intressanta 
att undersöka vidare och fördjupa sig i. Att så många hus fått ny utvändig beklädnad de senaste 20 
åren är både remarkabelt och oroväckande om det fortsätter i samma takt. Man kan undra av 
vilken anledning så har skett - är det av estetiska skäl som man har bytt fasadbeklädnad, vilket 
skulle visa på ett rådande mode, eller är det av tekniska skäl, vilket skulle kunna vara anledning 
till oro för att de Masonitefasader som nu finns kvar kan vara i så dåligt skick att de snart kanske 
alla är försvunna?  

Bland de byggnader som har uppförts före ”Masonitetid”, och därmed inte kan ha haft 
Masoniteinslag från början, är det många som senare har fått en fasadbeklädnad av Masonite. I 
deras fall skulle det vara intressant att veta när dessa har fått sin Masonitebeklädnad. Var det när 
fabriken var nystartad eller var det under dess allra mest framgångsrika år på 1940- och 50-talen 
eller var det tom senare? Och varför har man bytt fasadbeklädnad? Var den gamla 
fasadbeklädnaden redan dålig eller försökte man anpassa huset till den rådande modelstilen funkis? 
Tyckte man helt enkelt att det skulle vara snyggare och modernare med en Masonitefasad eller 
trodde man att det var ett underhållsfritt material som skulle kräva mindre från ägaren än en 
”vanlig” brädpanel?  

Det skulle även vara av intresse att göra en ytterligare inventering liknande den föreliggande och 
sammanställa och dokumentera den invändiga användningen av Masonite i Rundvik. Att dra några 
slutsatser om detta grundat på nu befintligt material är omöjligt eftersom det kräver en fördjupad 
inventering. Ytterligare inventering och dokumenation bör även göras av uthus med 
Masonitefasad i samhället. Av sådana finns betydligt fler bevarade än bostadshus med 
Masonitefasad och ofta ligger de på fastigheter där bostadshuset inte längre har sin Masonitefasad 
bevarad utan denna har i sen tid bytts ut till en modern lockpanel.  

Utöver detta skulle det även vara intressant att utföra en fördjupad dokumentation över de olika 
former som har funnits av Masonite som byggnadsmaterial, när dessa tillverkades och hur de 
användes, bla genom intervjuer av gamla fabriksarbetare och Rundviksbor.  
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