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 En plats i förändring 
De stora förändringarna var inflyttningen av människor, de nya arbetena och 

kommunikationerna (hur människor och saker flyttades).  

 

 Bondesamhället 
Fram till senare delen av 1800-talet var Järfälla ett bondesamhälle. Man levde 
av jorden och bodde ofta kvar i huset där man fötts tillsammans med sin familj.  

 

 Boende 
Det var vanligt att man bodde i torp i Järfälla under den här tiden. Husen var 

ofta enkla, utan vatten och elektricitet. Boende i torpen kunde vara landbor 

som arrenderade mindre jordbruksenheter eller som ägde mindre jordbruk 

själva.  

 

 Inflyttning 
På sent 1800-tal flyttade många människor in till de större städerna. Det 

berodde på industrialismen, att fabriker byggdes, tekniken utvecklades och 

mer maskiner användes och folk började jobba med det istället för att vara 

bönder.  

Det blev flera som fick arbete och kunde försörja sig men  det fanns kritik över 

förlorandet av landsbygden samt industrins påverkan på miljön. 

 

 Kommunikationer 
Många flyttade till Stockholm så det blev ont om plats, därför började folk och 

företag leta sig utanför innerstan. Järfälla, kommunen vi bor i låg ganska nära 

staden och det gick att ta sig hit både via vägar, vatten och järnväg i början på 

1900-talet.  



För att de nya industrierna skulle kunna få arbetskraft behövde människor 

kunna ta sig platser lättare.  
Att det blev lättare att ta sig platser hade stor betydelse för människor. Från att 

ta sig överallt med häst kom nu ångbåt och järnväg. Det gjorde att folk kunde 

flytta till andra platser för arbete tillexempel. 

 

 Järnvägar 
Med tåget kunde också arbetarna komma till och från fabrikerna.  

Järnvägen mellan Stockholm och Västerås hade öppnats redan 1876 och 

1907 öppnades en station i Kallhäll, med anledning av Bolinders etablering.  

För oss som är vana att åka på bekväma bilvägar är det svårt att föreställa sig 

en resa för 150 år sedan. Att färdas mellan Stockholm och Uppsala kunde i 

sämsta fall ta ett par dagar på smala och slingriga landsvägar. 

 

 Gångbiljett 
Från Stäket kunde man för övrigt promenera till Kallhäll på järnvägsspåret, 

bara man löste en gångbiljett. Gångbiljetten var betydligt billigare än 

tågbiljetten, det gällde dock bara att ha reda på när tågen kom, så att inga 

olyckor inträffade. 

 

 Ångbåt 
Idag tänker vi framförallt på bil och tåg när vi ska ta oss till Järfälla. Men det är 

inte så länge sedan ångbåtarna var en viktig del av kommunens infrastruktur, 

för att använda ett modernt uttryck. Ångmaskinen, som utvecklades under 

1700-talet, var förutsättningen för både industrialiseringen och utvecklingen av 

person- och gods- transporter till lands och sjöss.  

 

 Bolinders 
Bolinders var ett företag som grundades 1844 i Stockholm och låg vid 

Kungsholmen. Företaget tillverkade bland annat spisar, kaminer och 

stekpannor, våffeljärn och ångmaskiner. När Bolinders växte behövde de mer 

plats för sina fabriker men Stockholm var då fullt och de behövde leta plats 

längre ut. 1906 tog de plats i Kallhäll, en bra plats vid Mälaren för transport via 

både järnväg och till sjöss.  

 

 

 Bostäder 

När fler folk flyttade hit behövdes mer bostäder. Många arbetare flyttade då till 

Järfälla för att arbeta på Bolinders. Företaget lät bygga bostäder och en skola 

för arbetarna. Mellan 1907 och 1913 byggdes femton så kallade arbetarvillor 

på båda sidor om järnvägen. Under 1920-talet byggdes ytterligare villor för att 



minska bostadsbristen. Med inflyttningen av folk och byggandet av nya 

bostäder växte Järfälla från att vara ett bondesamhälle till att bli grunden för en 

förort, ett samhälle som satt ihop med Stockholm.  

 

 Hötorget 
Närheten till Stockholm gjorde också att man kunde sälja varor till den 

växande befolkningen där. Här visas bilder från växhusen till Hötorget där man 

sålde blommor och grönsaker.  

 

 Fritiden och livet 
Livet blev annorlunda från bondesamhället där man arbetade hela dagarna, 

alla dagar i veckan och levde på det man hade. Nu arbetade man fasta tider 

och hade därför både lediga kvällar och helger. Det blev också behov för att 

kunna handla i affärer och bygga nya skolor när fler människor kom till 

Järfälla. Den första affären i Järfälla tros ha öppnat i mitten av 1870-talet och 

hade sin verksamhet i Barkarby gästgivargård. 

 

 Till sist 
Men trots förändringen var bondesamhället också kvar, många arbetade 

fortfarande med landet och bodde i sina torp. Förändringen från 

bondesamhälle till den förort vi vet idag pågick under många år.  

 
 
 
 
 

 


