
MODERNISMEN I

SALA
KOMMUN

Kommunberättelsen ger i text och bild exempel på vad som 
hänt i kommunen under modernismen. I tid rör vi oss från 
1930-talet, då funktionalismen slog igenom i Sverige till och 
med 1970-talet och de stora bostadsprogrammen. Kommun-
berättelsen lyfter fram intressanta byggnader och bebyggelse-
miljöer från modern tid och vill inspirera till vidare upptäckts-
färder i kommunens och länets moderna historia och kulturarv.Sala



TÅGLINJER UTGICK ÅT
ALLA VÄDERSTRECK OCH 
I STADEN MÖTTES OCKSÅ 
VIKTIGA LANDSVÄGAR

Sala Sala kommun är belägen i norra delen av Västmanlands län.  
Kommunen är en del av Bergslagen men ligger också i en stor 
jordbruksbygd. Sala har varit en viktig handelsstad som i allt 
högre utsträckning utvecklats till en industristad. Den tidiga  
utvinningen av silver lade grunden för stadens välstånd och  
ur kalkstensberggrunden växte en stor kalkindustri. Viktiga  
byggnadsmaterial som tegel och puts har i stora mängder  
producerats i Sala. Byggmästaren Anders Diös startade sin  
verksamhet här och var flitigt anlitad i stadens byggande under  
ett halvsekel. Svenska Riksbyggen var en annan viktig aktör  
i byggandet av Sala efter kriget. Stadsdelen Kungsängen fick 
smeknamnet ”Riksbyggestaden”. Kooperativa förbundet upp- 
förde ett av sina allra första varuhus i Sala 1931, vilket underströk  
Salas betydelse som en viktig handelsplats.

KOMMUN
Sala stad erhöll stadsprivilegier redan 1624. Vid kommunre-
formen 1952 slogs Sala landskommun samman med Sala stad. 
Nuvarande Sala kommun bildades vid kommunreformen 1971 
genom sammanläggning med Möklinta och Tärna kommuner, 
samt församlingarna Fläckebo och Västerfärnebo.

Norrbytullsrondellen med formen av en femuddig stjärna och bostadsområdet Kungsängen. 
Här passerade rikstolvan från Stockholm upp mot Dalarna. Flygfoto från 1963.

JÄRNVÄGEN BANADE VÄG FÖR INDUSTRIER
När järnvägslinjen Stockholm–Uppsala–Krylbo och vidare 
norrut, senare Norra stambanan, öppnade för trafik till Sala  
på 1870-talet möjliggjorde det för industrietableringar i staden. 
I modern tid utgick tåglinjer åt alla väderstreck från Sala och i 
staden möts också viktiga landsvägar.

SILVER FRÅN SALA – GRUNDEN FÖR VÄLSTÅNDET
Sala kommun har en lång historia av gruvbrytning. Delar av 
malmen som bearbetades i Salaområdet kom från Norbergs 
bergslag. Brytningen av silver inleddes i Sala silvergruva troligen 
på 1500-talet och ledde till att staden fick sina stadsprivilegier 
på 1600-talet. Produktionen av silver var högst under 1500-talet 
men gruvan exploaterades ända fram till 1962.

MASKINER TILL GRUVORNA
I slutet av 1800-talet grundades Sala Maskinfabriks AB som 
tillverkade anrikningsmaskiner och utrustning för gruvbrytning. 
Fabriken anlades intill järnvägen, norr om spåren. I början av 
1940-talet började företaget växa till en stor exportindustri och 
i slutet av 1960-talet hade maskinfabriken cirka 500 anställda. 
Byggnadsfirman Anders Diös uppförde flera av företagets tillbygg-
nader, såväl verkstadsbyggnader och kontor som en disponentvilla 
i början av 1950-talet. Kontorsbyggnaden finns fortfarande kvar 
vid korsningen Väsbygatan–Norr ängsgatan.



Terrasiten gjorde fasadputsen glimrande. Foto i Västmanlands läns museums arkiv.

Dolomitfabriken togs i bruk 1951. Foto i Västmanlands museums arkiv.

grundades företaget. Produktionen av bränd kalk ökade sedan 
kontinuerligt. På 1920-talet började man bränna dolomit från 
trakten och 1951 kunde en ny dolomitanläggning, belägen 
lite längre norrut, tas i bruk. Dolomiten användes som bygg-
nadssten men levererades även till Terrasitfabriken där man 
tillverkade terrasitputs som hade en glimrande karaktär. Kalk-
bränningen vid Strå upphörde 1967 och efter tio år byggdes 
anläggningen om för tillverkning av jordbrukskalk. Många av 
kalkbrukets byggnader finns fortfarande kvar och dolomitbryt-
ningen pågår fortfarande under jord.

TEGELMETROPOLEN SALA
I Salatrakten växte en omfattande tegelindustri fram. Sala och 
Heby (i nuvarande Uppsala län) var riktiga tegelmetropoler. 
Här tillverkades mur- och taktegel, tegelrör med mera. Tegel-
bruken i Sala, Heby och Vittinge tillverkade i huvudsak taktegel 
och svarade under 1930-talet tillsammans för cirka hälften av 
landets taktegelproduktion.

Sala tegelbruk grundades på 1880-talet och en fabrik anlades 
norr om järnvägen. En ny moderniserad fabriksbyggnad upp-
fördes 1937, efter det att bruket förstörts av brand. I slutet av 
1950-talet producerade tegelbruket på en dag så mycket tegel 
att det räckte för att uppföra två stycken enfamiljshus. Idag 
finns endast en mindre byggnad kvar av Sala tegelbruk. Nyby 
taktegelbruk anlades under 1800-talets senare hälft och mo-
derniserades på 1940-talet då det köptes av byggnadsfirman 
Anders Diös. 1946 bildades ett nytt bolag: AB Nyby Tegelbruk, 
som blev ett av landets modernaste för taktegeltillverkning. En 
betydande del av tegelbrukets produktion gick till Diös egen 
byggnadsverksamhet, resten såldes till andra kunder. Huvud-
byggnaden för Nyby taktegelbruk finns fortfarande kvar idag. 
Ett annat stort tegelbruk i Sala var Josefsdals tegelbruk nord-
väst om stadskärnan. Efter en brand på 1940-talet byggdes 
tegelbruket upp igen.

STRÅ KALKBRUK – EN VIKTIG SALAINDUSTRI
AB Strå kalkbruk står för en viktig epok i Salas industrihistoria. 
Anläggningen uppfördes intill järnvägen, nordväst om stads-
kärnan. Den första kalkugnen byggdes 1903 och tre år senare 



SLITMAN – DEN MODERNASTE KONFEKTIONSINDUSTRIN
Kooperativa Förbundet utökade sin verksamhet med konfek-
tionsindustri efter andra världskriget. Sala blev en del i detta 
då konfektionsfabriken Slitman uppfördes här 1946. I fabriken 
tillverkades blåkläder, arbetsskjortor, skyddsrockar och barn-
kläder. Fabriksbyggnaden ritades av Erik Ahlsén och presente-
rades i tidskriften Byggmästaren 1946. Fabriken utgjordes av 
smala längor placerade runt två kringbyggda gårdar som de tre 
sysalarna hade ljusinfall från och utblickar mot. Slitmanfabri-
ken var då den uppfördes Sveriges modernaste konfektions-
industri. Både verksamheten och den ursprungliga fabriks-
byggnaden är borta idag. I en av fabrikens tillbyggnader från 
1970-talet finns idag matvarubutiken Coop.

ETT AV LANDETS FÖRSTA KONSUMVARUHUS
Ett av Sveriges första Konsumvaruhus byggdes på Kungsgatan 
i Sala 1931. Varuhuset ritades av Olof Hult på Kooperativa 
förbundets arkitektkontor och uppfördes för Sala Konsum-
tionsförening. Byggnaden var utformad i utpräglad funktio-
nalism med slätputsade fasader, flackt tak och ett fönsterband 
högt upp på fasaden. I bottenvåningen fanns stora skyltfönster 

och lite högre upp på fasaden ett utkragande skyltskåp. Huset 
hade fyra ingångar åt Kungsgatan. Varuhuset i Sala uppvisade 
många likheter med det mycket uppmärksammade Konsum-
varuhuset som byggdes i Borlänge året innan. Varuhuset i Sala 
byggdes om för självbetjäning 1955 och fick bland annat en 
central ingång från Kungsgatan. Mosaik tillkom på fasaden i 
bottenvåningen och skyltskåpet avlägsnades. Så sent som 1998 
igenmurades bottenvåningens skyltfönster. Byggnaden finns 
fortfarande kvar idag och har trots ombyggnaderna bibehållit 
det tydliga funktionalistiska formspråket.

Slitmanfabriken uppfördes 1946 och var då landets modernaste konfektionsfabrik. Foto från Sala kommun.

Ett av landets första Konsumvaruhus byggdes 1931 i Sala efter ritningar 
av Olof Hult vid KF:s arkitektkontor. Foto från Sala kommun.

Konsumvaruhuset så som det ser ut åttio år efter tillkomsttiden. 
Foto: Leif Berggren, Sala kommun



EPA OCH DOMUS
Senare under 1900-talet fick Sala, liksom de flesta andra stä-
der, fler stora varuhus. EPA-varuhuset uppfördes 1963 i nord-
östra hörnet av stora torget efter ritningar av Folke Hederus. 
Beställare var Turitz & Co i Göteborg. Byggnaden finns fortfa-
rande kvar och används för handel och restaurang. Ett Do-
musvaruhus byggdes tio år senare på tomten där stadshotellet 
från 1880-talet stått. Byggnaden fick putsad fasad och kontor 
på andra våningen. I samband med att varuhuset färdigställdes 
uppsattes ett konstverk i stålplåt föreställande torghandeln i 
Sala av konstnären Bo Åke Adamsson. Efter en genomgripan-
de ombyggnad 2008 har varuhuset förvandlats till galleria.

PÅKOSTAT TINGSHUS
Tingshuset uppfördes 1959 vid korsningen Södra Esplana-
den – Ringgatan, efter ritningar av Sven Jonsson som då var 
stadsarkitekt i Sala. Byggnaden är mycket påkostad beträffande 
utformning och material och fortfarande intakt. Entrépartiet 
inramas av konstsmide i form av fjorton olika djur som sym-
boliserar mänskliga egenskaper, dygder och laster. Konstnären 
var Folke Heybroek som arbetade med offentlig utsmyckning.

TINGSHUSET UPPFÖRDES 1959
OCH ÄR MYCKET PÅKOSTAD 
BETRÄFFANDE UTFORMNING 
OCH MATERIAL

Konstverk i järnsmide vid tingshusets entré, utfört av konstnären Folke Heybroek.

Salas påkostade tingshus från 1959, ritat av stadsarkitekten Sven Jonsson.



SALAKONSTNÄR SKAPADE OFFENTLIG KONST I JÄRNSMIDE
Salakonstnären Lennart H. Lindberg skapade flera konstverk 
i järnsmide som återfinns på och i offentliga byggnader och 
platser i staden. Lindberg var från början svetsare på Sala  
Maskinfabrik men sadlade om och blev konstnär. År 1957 
kunde Sala Sparbank inviga ett väggkonstverk som i samtida 
press omtalades som en ”Dalamålning”. Bronsfontänen Harpo-
lekaren från 1959 vid församlingshemmet Mikaelsgården. För-
samlingshemmet ritades av Cyrillus Johansson 1958, i slutet 
av hans långa karriär, och uppfördes i tegel så som merparten 
av arkitektens verk. Fontänen är en gåva av Anders Diös som 
byggde huset och tillkom i anslutning till parkanläggningen 
från 1959. I församlingshemmets entréhall finns ännu ett 
konstverk av Lindberg och sannolikt är han också upphovs-
mannen bakom konsten som finns på fasaderna. I bostads-
området Åkra står Lindbergs lekskulptur Hästarna, som han 
skapade 1967.

Lekskulpturen Hästarna av Salakonstnären Lennart H Lindberg på Åkraområdet.

STORT SJUKHUSOMRÅDE
I Sala har det funnits flera stora sjukhusinstitutioner. År 1930 

flyttade Salberga sjukhus in i Trängkårsgarnisonens gamla 
byggnader väster om stadskärnan. Salberga var ett mentalsjuk-
hus som senare övergick till att bli specialsjukhus. I Ströms-
backa norr om Salberga sjukhus uppfördes 1936 personalbo-
städer i form av fyra smalhus i två våningar. De putsade husen 
placerades enligt funktionalismens principer i parkmiljö med 
ljus och luft runt omkring. På 1960-talet revs militärens ka-
sernbyggnader på Salbergaområdet och sex nya paviljongbygg-
nader i rött tegel uppfördes. Sjukhusverksamheten avvecklades 
på 1990-talet och anläggningen fungerar sedan 2007 som 
kriminalvårdsanstalt.

Stadens nya lasarett stod färdigt 1970 i området intill Övre 
Ekeby damm. Byggnaderna finns kvar idag och inrymmer nu 
närsjukhus.

Kvarteret Stamparen väster om stadskärnan. Flygfoto från 1955.



Bråsta lanthushållsskola byggdes i slutet av 1950-talet för att utbilda tidens hemmafruar. 
Foto: Leif Berggren, Sala kommun.

Bråstaskolan drevs av landstinget och var ett internat avsedd 
för flickor som skulle lära sig att sköta ett hushåll. Anlägg-
ningen omfattade skolbyggnad med lektionssalar, vävstuga, 
elevhem, personalbostäder inrymda i en radhuslänga, vakt-
mästarbostad och panncentral. Byggnaderna bildar ett gårds-
rum med utsparad natur. Anläggningen är både beträffande 
arkitektur och verksamhet typisk för 1950-talet. Utbildningen 
upphörde på 1980-talet och byggnaderna har sedan dess bland 
annat använts för utbildningsändamål.

STADEN VÄXER UTANFÖR RUTNÄTSPLANEN
Den bebyggelse som tillkom i Sala under modernismen ligger 
i huvudsak utanför den gamla rutnätsplanen. Flera byggnader 
och hela kvarter i den centrala staden revs dock för att ge plats 
åt nybebyggelse, bland annat kvarteren mellan det före detta 
Domusvaruhuset och kyrkan. Runt de centrala delarna växte 
villaområden fram i början av 1900-talet. En utvidgad stads-
plan fastställdes 1932, när staden börjat expandera. Ett exem-
pel på ett tidigt bostadsområde utanför stadskärnan är Jakobs-
dal med hus från 1920- och 30-talen. Området ligger sydväst 
om stadskärnan och husen som byggdes här var i regel avsedda 
för flera familjer. I sydvästra delen av Jakobsdal byggdes 1932 
ett småstugeområde för arbetare och tjänstemän i stadens regi.
delar och i uppbyggandet av stadens nya bostadsområden.

ANDERS DIÖS – STORBYGGMÄSTARE I SALA UNDER 50 ÅR
Byggnadsfirman Anders Diös har haft omfattande verksamhet 
runt om i länet och i många andra delar av Bergslagen. Firman 
etablerade sig i Sala 1921 och kom att verka här i ungefär fem 
decennier. Diös huvudkontor låg först i Sala men flyttades 
1925 till Uppsala. I Sala inrättades så småningom ett lokalkon-
tor i nybyggda röda flerbostadshus på Bråstagatan. Diös med-
verkade både i omdaningen av Sala stads centrala delar och i 
uppbyggandet av stadens nya bostadsområden.

BRÅSTASKOLAN FÖR HEMMAFRUAR
Bråsta lanthushållsskola tillkom i slutet av 1950-talet, belägen  
i södra delen av staden, intill en äldre lantmannaskola. 

Vallaskolan tillbyggdes på 1950-talet när folkskoleområdet utvidgades.



”RIKSBYGGESTADEN” KUNGSÄNGEN VID RIKSTOLVAN
Kungsängen i sydöstra delen av staden var obebyggd mark 
och angränsade till dåvarande rikstolvan och utfartsvägen 
mot Uppsala. Området bebyggdes med flerbostadshus på 
1940-talet, bland annat trevåningshus av Svenska riksbyggen. 
I denna del av staden uppfördes också småhus på 1950-talet, 
delvis av samma byggherre. 

Hela kvarter förvärvades för att bebyggas i ett samman-
hang. Denna del av Sala kallades ”Riksbyggestaden”. Genom 
att använda olika färger på tegelfogarna gavs radhusen i  
området stiliserade mönster på gavlarna. På samma sätt  
skapade Svenska Riksbyggens arkitektkontor ett mönster  
med två fåglar på den ena fasaden till ett affärs- och bostads-
hus i centrala staden. Huset uppfördes i rött tegel i hörnet 
Kungsgatan – Fredsgatan 1951.

HSB VID FISKARTORGET – 
”EN BOSTADSSOCIAL FULLTRÄFF”
År 1936 hade Sala arbetarekommun väckt frågan om samar-
bete med HSB för bostadsproduktion i staden. Detta ledde  
till att HSB startade sin verksamhet i Sala 1939 och samma  
år köpte man ett par tomter i kvarteret Gruvfogden. 

Där uppfördes trevåningshus i tegel med bostadsrättslägen-
heter. Det första huset stod färdigt 1942 vid Kungsgatan. Fler 
tomter inköptes och 1945 var huset utmed Fiskartorget klart 
för inflyttning. Där inrymdes också en Konsumrestaurang 
och affärslokaler. 

Kvarteret var färdigbyggt 1947 och innehöll över 80 mo-
derna lägenheter. Vissa trerummare byggdes med uthyrnings-
rum. Det nya kvarteret invigdes med två fullmöblerade 
visnings lägenheter och utställningsveckan lockade 5 000 
nyfikna personer. 

Under senare tid har HSB-husen vid Fiskartorget fått nya 
balkonger och nytt fasadmaterial.

Riksbyggen uppförde 1951 ett flerbostadshus i hörnet Kungsgatan – Fredsgatan där man med olikfärgade 
fogar lät fåglar framträda i gavelfasaden. Foto: Leif Berggren, Sala kommun.

Småhus från 1950-talet på Kungsängen. 
Flygfoto från 1963. Villa med tidstypiska detaljer i stadsdelen Gärdesta.



EFTERFRÅGADE LÄGENHETER PÅ ÅKRA
Bostadsområdet Åkra växte fram i västra delen av Sala i slutet 
av 1950- och i början av 1960-talet. År 1957 byggdes det första 
flerbostadshuset här. Då var det stor efterfrågan på lägenhe-
ter i staden och cirka tre års väntan på en tvårumslägenhet. 
Områdets utbyggnad föranleddes av att bostäder behövdes för 
det nya sjukhusets personal. Åkra skulle byggas åren 1961–65 
och omfattade drygt 20 hus med över 400 lägenheter. Den 
kommunala bostadsstiftelsen Salabostäder projekterade områ-
det. En låg- och mellanstadieskola uppfördes 1964 och två år 
senare byggdes här en verkstadsbyggnad för Volvokoncernen. 
Många av flerbostadshusen på Åkraområdet har idag kvar sin 
ursprungliga utformning.

PRISVÄRDA LÄGENHETER PÅ JAKOBSBERGSOMRÅDET
Stiftelsen Salabostäder uppförde Jakobsbergsområdet sydväst 
om stadskärnan i slutet av 1960-talet. Totalt byggdes cirka 220 
lägenheter av Byggnadsfirman Anders Diös. Den första bygg-
nadsetappen som omfattade sex stycken hus startade 1968 och 
avslutades två år senare. Varje hus inrymde 37 lägenheter med 
treor som största lägenhet. Storleken på lägenheterna hölls nere 
för att hålla en låg hyresnivå. Alla lägenheter fick dock parkett-
golv i vardagsrummen och stora badrum. Parkeringsplatser 
anlades i direkt anslutning till varje hus. Husen på Jakobsbergs-
området har fortfarande kvar sin ursprungliga utformning.

LÅG HYRESNIVÅ I SMÅ LÄGENHETER 

Husen i Jakobsbergsområdet har kvar sin ursprungliga utformning.

Flerbostadshus i Jakobsbergsområdet.



   FÖRSLAG PÅ FÖRDJUPNINGAR:
 
•   En strategi eller ett program som omfattar  

kommunens moderna bebyggelsemiljöer.
•   En pedagogisk strategi eller ett program  

för att lyfta fram modernismen i kommunen.
•   Råd och riktlinjer för underhåll och ombyggnad  

av modernismens bebyggelse.
•   I vilken utsträckning finns byggnadsmaterialen som  

tillverkats i Sala representerade i bebyggelsen?

Kedjehus uppfördes 1972 i kvarteret Ekebyhof. I bakgrunden skymtar den nya lasarettsbyggnaden från 1970.

Mikaelsgården uppfördes 1958 som ett av Cyrillus Johanssons sista verk. 
Foto i Västmanlands museums arkiv.

STADEN VÄXER MED SMÅHUS
Många gruppbyggda småhusområden tillkom i Sala på 1960- 
och 70-talen. I Mamre- och Norrmalmsområdet norr om 
järnvägen uppfördes småhus under 1960-talets första hälft. 
Villaområdet Skuggan väster om staden planerades i slutet av 
1960-talet och skulle bebyggas i etapper. Området utforma-
des enligt tidens trafiksepareringsnormer och i planförslaget 
betonas också vikten av lekplatser och rekreationsområden. 
Förtätningar av äldre villaområden var också aktuella, bland 
annat Josefsdal nordväst om stadskärnan. Där byggdes kedje-
hus i slutet av 1970-talet.

POPULÄRA KEDJEHUS VID EKEBYHOF
År 1972 uppfördes åtta kedjehus i kvarteret Ekebyhof i cen-
trala Sala. Diös uppförde husen i två etapper. Närmaste omgiv-
ningen var Stureparken och Ekeby dammar och det idealiska 
läget lockade långt fler köpare än det fanns hus. Husen upp-
fördes i två plan uppdelat på fem rum och kök. Senare byggdes 
ytterligare åtta kedjehus vid Gustav Adolfsgatan med i stort 
sett samma utformning som vid Ekebyhof. Husen har fortfa-
rande kvar sin ursprungliga utformning.

SKALA SALA I DALHEM
Ett stort radhusområde uppfördes i Dalhem väster om stads-
kärnan i mitten av 1970-talet. Planer på att bebygga området 
fanns ända sedan tillkomsten av stadsdelen Åkra. Stiftelsen 
Salabostäder projekterade området och husen fick sin form 
enligt det vinnande förslaget i en arkitekttävlan, ”Skala Sala”. 
Områdets samtliga drygt 300 lägenheter skulle var och en få 
markkontakt och lägenheternas olika storlekar gav variation i 
hushöjderna. Både närbutik och barnstuga planerades in till-
sammans med bostadsbebyggelsen.



KÄLLOR & LITTERATUR
Västmanlands läns museums arkiv.
Bygglovarkivet, Sala kommun.
Arkitekt- och ritningsregistret, Arkitekturmuseet, Stockholm.

INFORMANTER
Leif Berggren, Sala kommun. 
Anna Jägvald, Sala kommun. 
Kicki Söderback, Sala kommun.

Bergwall, Niclas. ”Bostadsområdet började byggas 1961”.  
Sala Allehanda 2004–07–02.
Björk, Carl (red). Anders Diös bygger i Sala. Gävle 1966.
Brunnström, Lisa. Det svenska folkhemsbygget. 
Om Kooperativa förbundets arkitektkontor. Stockholm 2004.
”Dalamålning i smide unikt konstverk i Sala”.  
Västmanlands Folkblad 1957–12–10.
Darphin, Jean-Paul. Avtryck av den industriella utvecklingen. 
En inventering i Västmanlands län 1998–1999. Västerås 1999.
”Femuddig stjärnkorsning i Sala”.  
Vestmanlands Läns Tidning 1960–10–11.
Forss Norberg, Ingalill. ”För 50 år sedan tog Fiskartorget  
plats i folkhemmet”. Sala Allehanda 1997–11–14.
”Från Sala horisont. Sala Maskinfabrik”.  
Vestmanlands Läns Tidning 1969–04–19.
Helge, Per. Om Sala. Historien om en stad. Sala 1989.
Jandér, Tage (red). Silvermedalj i silverstaden Sala 1924. 
Anders Diös bygger vidare… Uppsala 1974.
Jansson, Assar. En bok om Sala socken. Sala 1950.
”Kedjehus med idealläge i Sala. Folk köar redan före byggstart”.  
Sala Allehanda 1972–03–03.
Kulturvandra i Sala. Sala 2008.
Lundmark, Marie. ”Salas anrika biograf lever vidare tack vare 
kommunen och ideella insatser”. Västmanlands Folkblad 1995–09–28.
”Sala växer kring rikstolvan”. Vestmanlands Läns Tidning 1957–07–01.
Stenberg, Olle. ”Ett stolt kalkbruk har kroknat”.  
Vestmanlands Läns Tidning 2000–05–16.
”Storbyggmästare startade i Sala”. Vestmanlands Läns Tidning 1957–01–09.
Sundh, Lennart. Silverstänk från 50-talets Sala. Hudiksvall 1992.
”Tegelmetropoler när det begav sig…”. Sala Allehanda 1982–08–10.

TEXT
Maria Mellgren. Västmanlands läns museum.

FOTO
Anders Forsell. Västmanlands läns museum.
Flygfoton från AB Flygtrafik 1955 & 1963.

  1 Strå kalkbruk
  2 Mamre
  3 Nya lasarettet 
 och Ekebyhof
  4 Konsumvaruhus
   5 Dalhem

 6 Åkra
  7 Tingshus
  8 Jakobsberg
  9 Bråstaborg
10 Kungsängen
11 Norrbytullrondellen

Copyright Lantmäteriet



GRAFISK DESIGN
Emelie Söderlund.

OMSLAGSBILD
Centrumbiografen vid Stora torget byggdes 1937.

BAKSIDESBILD
Svenska Riksbyggen uppförde radhus på Kungsängen på 1950-talet.

Västmanlands läns museum har under arbetet med kommunberättelserna inom 
projektet Modernismen i Västmanland kommunicerat med Leif Berggren, Anna 
Jägvald, Dan-Ola Norberg och Kicki Söderback, Sala kommun.

Med projektet Modernismen i Västmanland vill Länsstyrelsen i Västmanlands län och 
Västmanlands läns museum lyfta fram länets moderna historia och bebyggelsemiljöer. 
Tidsperioden är av stor vikt för länets framväxt och har satt avtryck i den fysiska miljön 
som är både omfattande och komplexa. Inom projektet uppmärksammar vi länets 
moderna kulturarv så att modernismens kulturhistoriska värden och kvaliteter inte  
går förlorade. Läs mer på projektets hemsida: www.modernismen.se


