
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fengersfors bruk – ett kunskapsunderlag och en vision 
 
På uppdrag av Föreningen för Fengersfors Bruks bevarande har jag sammanställt en kort historisk 
översikt över brukets historia och formulerat en vision för användningen av de oanvända delarna av 
bruket. Utgångspunkten för arbetet har varit ett industrihistoriskt perspektiv. Visionen ger förslag på 
”vilken historia vi ska berätta” med det bevarade bruket.  
 
I min rapport kompletteras den korta historiken med genomgångar av kunskaps- och bevarandeläget 
kring bruket, ett appendix med kartor och planer samt en utförlig käll- och litteraturförteckning.  
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Fengersfors – ett bruk i utveckling 
 
 

 
 
Dalslands målare framför andra, Otto Hesselbom, var en mästare på att fånga landskapets karaktär. 
Här ser vi Knarrbysjön i förgrunden och därbortom skymtar sjöarna Ärr, Ånimmen och Vänern. Längst 
mot horisonten anas Kinnekulle i Västergötland. Vid Knarrbysjöns utlopp ned mot Ärr ligger våra 
dagars Fengersfors. 
 
Vida skogar och mycket vatten präglar landskapet i norra Dalsland och den bergiga terrängen ger 
många vattenfall. Länge var detta slumrande resurser, men från 1600-talet tas både skogen och 
vattenkraften tillvara vid järnbruk och sågverk. Stångjärn var då Sveriges främsta exportvara och 
tillverkningen hade fram till dess varit koncentrerad till Bergslagen. Järnhanteringen krävde stora 
mängder ved och träkol för gruvdrift, malmsmältning och smide. För att undvika skogsbrist beslöt 
kronan att hammarverken skulle flyttas till andra delar av landet. Så kom det sig att ett tjugotal 
järnbruk etablerades vid dalsländska forsar. Flertalet av dessa smidde stångjärn, men snart började 
bruken även ta upp manufaktursmide. Järnmanufaktur var förädlingsprodukter av stångjärn, såsom 
spik, plåt och bandjärn. Dessutom tillverkades redskap för jordbrukets behov, exempelvis liar och 
hästskor.1 Tackjärnet som skulle smidas till stångjärn i Dalsland hämtades i huvudsak från Bergslagen 
och transporterna var dryga, med häst och på köl. De färdiga produkterna exporterades över 
Göteborg och tidvis över Uddevalla. Manufakturjärnet fann även köpare i närliggande Norge. 
 
Lisefors bruk grundas som manufakturverk 
Fengersfors rötter går tillbaka till år 1796. Då fick brukspatronen Christopher Sahlin tillstånd att 
anlägga ett manufakturverk vid Knarrbysjön utlopp, där Fengersfors ligger idag. Det nya bruket fick 
namnet Lisefors, uppkallat efter Sahlins hustru. Vid sjön fanns en hålldamm och en dryg kilometer 
nedströms låg Bodane kvarn. Mellan dammen och kvarnen bildade ån tre olika forsar, som kunde ge 
vattenkraft åt det nya bruket. Christopher Sahlin tillhörde en gammal värmländsk bruksägarsläkt och 
etablerade sig i Dalsland 1791 genom köp av Vitlanda järnbruk, där han också bosatte sig. Vitlanda 
ligger en knapp mil öster om Lisefors och vid bruket bedrevs tillverkning av stångjärn och 
manufaktur. Bruksegendomens samlade ägovidd uppgick till hela 6 750 hektar.2 
 
Det nya bruket Lisefors var från starten utrustat med en knipphammare, två spikhamrar samt ett 
vals- och skärverk. Materialet som förädlades var stångjärn från Vitlanda. En knipphammare  

                                                
1 Kuuse 1988, 16f. 
2 Edestam 1977, 144. 



 
 
Spiksmedja med två hamrar vid Fredshammars bruk i Dalarna. En spikhammare gick med en rasande 
fart, mellan 5 och 10 slag i sekunden. Kolteckning av Ferdinand Boberg. 
 

 
 
Schematisk bild av ett vals- och skärverk från tidigt 1700-tal, återgiven i Sahlin 1934, figur 61. 



 
 
användes för smide av knippjärn, bultjärn och bandjärn. Knippjärnet var råmaterial för 
spiktillverkning och fick sitt namn av att man band ihop de utsmidda järntenarna till knippen. Vid ett 
vals- och skärverk framställdes bandjärn och råämnen till spik. Smedjorna vid Lisefors byggdes ut och 
moderniserades flera gånger och 1838 bestod verket av fem spikhamrar, en knipphammare, två 
planérhamrar för liesmide och en klippsax. Spiken gick på export, medan liar och diverse svartsmide 
avsattes på Norge.3 När liesmidet togs upp 1831 påbörjades också tillverkning av brännstål för att få 
råämnen till liarna. Brännstål framställdes genom att upphetta stångjärn med kol i ugnar. Bruket 
registrerade så ovanliga stämplar som Acero och Antioquia, som visade att Liseforsstålet vann köpare 
på avlägsna marknader.4 Omkring smedjorna vid Lisefors tillkom flera andra byggnader för 
bruksdriften, såsom kolbod, järnbod, kvarn, såg samt en stor smedbostad med skolsal. På den stora 
bruksegendomen fanns också ett antal brännvinsbrännerier och spritförsäljningen var mycket 
lönsam.5 
 
Christopher Sahlin gick bort 1831 och bruksrörelsen vid Vitlanda och Lisefors ärvdes av sonen 
Mauritz Sahlin. Han var bosatt på Kristinedals säteri, som var en del av bruksegendomen. Utöver 
Vitlanda och Lisefors hade Mauritz Sahlin även intressen i två värmländska järnbruk och han satsade 
på förenklade transporter till och från sina bruk genom olika kanal- och vägprojekt. Bland annat 
förbättrades förbindelsen ut mot Vänern över sjöarna Ärr och Ånimmen. Vid den här tiden stod det 
klart att produktionsförhållandena inte var idealiska vid Vitlanda och det handlade då om problem 
med träkolsförsörjningen, tillgången till vattenkraft och transportläget. I etapper flyttades därför 
tillverkning från Vitlanda, dels till ett nystartat stångjärnsbruk vid Kristinedal, dels till Lisefors. Genom 
alla sina projekt och affärer drog Mauritz Sahlin på sig en stor skuld till sin finansiär och vän Carl 
Fredrik Waern på Baldersnäs, men genom att sälja Vitlanda kunde han betala lånet.  
 
Efter Mauritz Sahlins död 1856 blev sonen Christoffer Sahlin tredje generationens bruksägare. Vid 
både Lisefors och Kristinedal drevs då tillverkning av stångjärn och manufaktur och vid Lisefors 
dessutom brännstål. Efter två år kulminerar produktionen vid den sahlinska bruksgruppen med 623 
ton järn och sedan vände det nedåt.6 Christoffer Sahlin försökte möta stigande kostnader och 
fallande intäkter med att tillverka eget tackjärn och anlade därför en masugn vid Lisefors 1864.7 Kort 

                                                
3 Svea Rikes Manufacturlängd 1838, Jernkontoret. 
4 Sahlin 1931, 180. Se även Källvik 1996, 14ff, om leverans till Indonesien. 
5 Källvik 1996, 10f. 
6 Se vidare Sahlin 2006, 80. Detaljerade produktionsstatistik finns i Edestam 1977, 167 och 171f. 
7 Den fick namnet Kristinedals masugn. 
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därefter börjar den stora bruksdöden. Ny storskalig teknik slog undan benen på den traditionella 
järnhanteringen och på ett par decennier försvann samtliga järnbruk i Dalsland. Krisen för branschen 
sammanföll med dåliga tider inom jordbruket och följden blev massutvandring från landskapet.8 På 
punkt efter punkt tvingade krisen Christoffer Sahlin till reträtt. Ståltillverkningen avslutades 1863, 
manufaktursmidet drogs ned kraftigt efter 1866, Kristinedals järnbruk stängdes 1868, masugnen 
blåstes ned 1881 och kvar var då bara stångjärnssmidet vid Lisefors som slutligen upphörde 1884.9 
 
Från järn till massa och papper 
Framtiden för Lisefors låg i en helt annan bransch. Industrialismens genombrott hade lett till starkt 
ökad efterfrågan på papper och nya metoder utvecklades för att tillverka papper av trä, i stället för 
som tidigare av bristvaran lump. Först kom träsliperierna, som mekaniskt sönderdelade veden. 
Därefter de kemiska metoderna sulfit och sulfat. Här öppnades en möjlighet att få ny användning för 
järnbrukens tillgång till skog, vattenkraft och arbetsfolk. Dalslands första träsliperi anlades vid Långed 
1871 och fram till sekelskiftet 1900 tillkom totalt åtta sliperier i landskapet. Den första kemiska 
fabriken på Dal blev Gustavsfors med kommersiell drift från 1879, följd av ytterligare fyra 
anläggningar fram till sekelskiftet. 
 
Christoffer Sahlin tog steget från järn till papper 1881 genom att anlägga ett träsliperi vid Lisefors. 
För att få loss pengar till projektet fick han sälja Kristinedals säteri och en del av dessa satsade Sahlin 
på att bygga en storslagen bostad åt sig själv vid Lisefors, den så kallade Villan, som nu är den enda 
byggnad som minner om den sahlinska tiden vid bruket. Driften vid träsliperiet hämmades av 
vattenbrist och problem med massans torkning, men så småningom nådde man en tillverkning av 
300 ton om året, vilket dock var en låg siffra inom branschen. Sahlin startade även tillverkning av 
trådrullar och träull, men dessa verksamheter var knappast av större betydelse. 
 
Tyngd av ålder och motgångar lämnade Christoffer Sahlin 1892 över driften av Lisefors på arrende till 
ett nytt bolag, bildat av en krets kring systersonen, ingenjören Wendel Bäärnhielm.10 Denne hade 
varit verksam vid uppbyggnaden av massa- och pappersindustrin på Frövifors i Närke och bolagets 
avsikt var att bygga ett pappersbruk vid Lisefors, för att vidareförädla slipmassan till papper. 
Verksamheten gick dock över styr och bolaget upplöstes efter ett par år. Ett nytt bolag bildades 1895, 
åter med Bäärnhielm i ledningen, för att i stället anlägga en sulfatfabrik och det befintliga träsliperiet 
revs. Planen var att tillverka tryckpapper, men snart ändrades inriktningen mot kraftpapper. Vidare 
anlades ett nytt träsliperi nedströms Lisefors, vid Bodane kvarnplats.11 Bristande lönsamhet tvingade 
Liseforsbolaget att ta ut så stora förskott av exportagenten Johan Fenger-Krog i Göteborg att denne 
till slut fick ta över rörelsen.12 Även Christoffer Sahlin hade fått nog och sålde därför bruksfastigheten 
till Fenger-Krog med tillträde våren 1901. Norskfödde Johan Fenger-Krog hade omfattande intressen i 
den svenska sulfatindustrin, tillsammans med förgrundsmän inom Göteborgs merkantila värld. 
 
Från 1800-talets sista år och 70 år framåt tillverkades kraftpapper vid bruket. Kraftpapper görs av 
sulfatmassa och sulfatprocessen har med tiden utvecklats till den vanligaste metoden för att 
framställa pappersmassa. Genom att koka veden i kemikalier friläggs fibrer, som efter malning görs 
till papper på stora pappersmaskiner. Under många år användes kollergångar och holländare för 
malningen. Efter kokningen separeras kokluten från fibrerna och återvinns för ny användning i 
sodahus och mixerier. Sulfatmassan är kraftigt brun, men från 1930-talet utvecklades metoder för 
blekning.   
                                                
8 Se vidare Kuuse 1988, 43ff. 
9 Nedläggningsåret för Kristinedals bruk inte verifierat, se Edestam 1977, 166. 
10 Lisefors Pappersbruks Aktiebolag, se vidare Edestam 1977, 166f, Sahlin 2006, 34f och Rennel 2011, 367f.  
11 Rennel 2011, 367f, anger att sliperiet anlades 1896, medan Edestam 1977, 167, anger 1899. Mycket lite är 
känt om denna trämassefabrik, men åtminstone från 1910-talet använde Fengersfors bruk fallet vid Bodane för 
egen elproduktion, se Svenska aktiebolag och enskilda banker 1918, 849. 
12 Det exakta förloppet kring övertagandet av rörelsen är oklart. 



  Johan Fenger-Krog. Foto Åmåls kommunarkiv. 
 
Fengersfors blir en mönsterfabrik 
Med Johan Fenger-Krog började en ny era för det plågade bruket. Med stor skicklighet byggde han 
upp verksamheten och företaget drevs av familjen fram till den första nedläggningen 1968. 
Självmedvetet döpte Fenger-Krog det nya bolaget till Fengersfors Bruks Aktiebolag och Lisefors 
förpassades till historien. Därmed kom också det omgivande lilla samhället så småningom att 
benämnas Fengersfors. Fenger-Krog stod själv som ägare till nästan alla aktier och kunde styra 
företaget efter eget huvud.13 Sommaren 1901 skriver han ett brev som visar på höga ambitioner: 14  
 
Jag anlägger nu nytt modernt sodahus på Fengersfors (!) för en kostnad af bort åt 20 000! Det skall 
bli en mönsterfabrik, ser Du! 
 
Johan Fenger-Krog var affärsman men ingen cellulosatekniker och anlitade därför två av landets 
främsta experter på sulfattillverkning för att göra upp en plan för den blivande mönsterfabriken. Det 
var Alvar Müntzing och David Fielding, som tillsammans en gång uppfunnit det sulfatbaserade 
kraftpappret. Bristerna i den befintliga fabriken var uppenbara, med en produktionsförmåga om bara 
några hundra ton. Endast kontoret var byggt i sten, medan resten var trähus. En bevarad planritning 
från 1905 visar hur det nya bruket var tänkt och man satte igång att bygga. Men en vårdag 1906 kom 
elden lös och hela anläggningen togs av lågorna, endast kontorshuset stod kvar. Fenger-Krog 
övervägde då att lägga om driften till sulfit och bygga en ny fabrik nere vid Ärrsjön eller vid 
järnvägsstationen i Tösse, men beslutet blev att starta om på nytt på de befintliga grundresterna. 
 
Redan våren 1907 var tillverkningen igång i den nybyggda sulfatfabriken, först med en enda 
pappersmaskin och från 1911 med ytterligare en. Kapaciteten steg till 3 000 ton och företaget 
började få luft under vingarna. 
 
Under en Englandsresa 1913 lärde Fenger-Krog känna ett vattentätt papper tillverkat av två lager 
kraftpapper med ett mellanskikt av asfalt. Åter hemma i Fengersfors startade han tillverkning av 
denna papperssort under namnet oceanpapper, som också registrerades som varumärke av bruket.15  
Från slutet av 20-talet var det en av brukets viktigaste produkter och 1928 kunde tillverkningen 
flyttas över till den stora nyuppförda oceanpappersfabriken. För lamineringen av kraftpappret med 
 
                                                
13 Källvik 1996, 44. 
14 Källvik 1996, 41. 
15 Denna typ av papper finns fortfarande på marknaden och benämns internationellt för Kraft Union Paper. 



 
 
En fin bild av bruket på 1910-talet, som visar god överensstämmelse med samtida fotografier. Vinjett 
på faktura, Åmåls kommunarkiv. 
 
asfalt hade bruket särskilda oceanmaskiner, totalt fyra genom åren. Oceanpapper var länge 
Fengersfors specialitet och fanns med i sortimentet ända fram till nedläggningen 1968. 
 
Under första världskriget gick Fengersfors för fullt och redovisade fantastiska vinster, som dock delvis 
var luftpengar skapade av krigsårens inflation.16 Första åren efter krigsslutet störtdök försäljningen 
och 1919 avvecklades aktiebolaget. Bruket drevs därefter med Fenger-Krog som enskild ägare fram 
till 1938, då Fengersfors Bruks AB återbildades. 
 
I början på 20-talet föll både Sverige och västvärlden ned i en svår ekonomisk kris, men i Fengersfors 
byggde man för framtiden. 1920 tillkom nytt tvätteri, mixeri och sileri och ett par år senare en stor 
ångkraftcentral. Samtidigt fick Johan Fenger-Krog ett kvitto på att han lyckats bygga en mönsterfabrik 
när en framstående branschman konstaterade att Fengersfors nu var den måhända bäst rustade och 
mest effektivt arbetande bland landets smärre fabriker.17 
 
Under 30-talet blev blekt sulfatmassa en stor artikel på marknaden och Fengersfors var en av 
pionjärerna bland tillverkarna. 1931 byggde bruket sitt första blekeri, som snart utvidgades med ny 
teknik. Det blekta kraftpappret användes främst inom emballageindustrin. Ytterligare ett par stora 
investeringar på 30-talet var ett nytt sodahus och en ny pappersmaskin (PM 3). 
 
Johan Fenger-Krog gick ur tiden 1942. Under hans ledning hade brukets kapacitet stigit från några 
hundra ton till över 7 000 ton om året. Antalet anställda ökade under samma tid från 80 till drygt 
200. 
 
Fengersfors visar vägen   
Bruket drevs vidare av arvingarna och ny chef och disponent blev sonen John Fenger-Krog, med 
utbildning från Göteborgs Handelsinstitut. Vid sin sida hade han brodern, ingenjör Eilert Fenger-Krog, 
som styrde den tekniska agendan fram till nedläggningen.18 Verksamheten förblev stabil under det 
pågående andra världskriget, även om avspärrningen fick till följd att oceanpapperstillverkningen 
under några år nästan upphörde. Den största investeringen under orostiden var ett nytt mixeri. 

                                                
16 Rennel 2011, 370. 
17 Branschmannen var Elis Bosaeus, se Molae Chartariae Suecanae, del II, 290. 
18 Efter pensioneringen 1960 kvarstod Eilert Fenger-Krog som teknisk rådgivare, styrelseledamot och delägare.  



 

 
Ritning över nya kokeriet på Fengersfors. Den 19 meter höga kokaren är den smala cylindern i mitten. 
Till vänster en stor ficka för flisen som ska kokas och till höger maskiner för att skilja massan från 
kokluten. Ritningen är publicerad i Richter 1981. 
 
När freden kom konstaterade disponenten att Fengersfors alltid haft ett gott renommé och att man 
aldrig haft några svårigheter att sälja produktionen. Samtidigt slog han fast att huvudparten av 
maskinerna började bli ”om inte uråldriga så i alla fall omoderna”. Om bruket skulle undgå utslagning 
måste processutrustningen förnyas och den tyngsta enskilda investeringen som krävdes var en ny 
pappersmaskin.19 
 
Det omedelbara problemet var dock att massaproduktionen sedan länge var en flaskhals.20 Då 
fattade man 1947 det djärva beslutet att beställa världens första kokare för kontinuerlig drift. Det 
blev ett vågspel som stod bruket dyrt, men som visade vägen framåt för branschen. Leverantör var 
Kamyr AB, ett samarbetsbolag mellan KMW i Karlstad och norska Myrens Verkstäder. 
Inkörningsproblemen blev svåra och produktion under längre tid uppnåddes först 1951, men inte ens 
då var massan av bästa kvalitet.21 Det sägs att disponenten varje morgon oroligt tittade ned från 
Villan mot kokeriet för att se om den rätta rökplymen steg mot himlen – ingen rök, ingen massa. Det 
lilla bruket i dalslandsskogen fick ta emot åtskilliga studiebesök från branschkollegor världen över, för 
Kamyr ville naturligtvis ha fler beställningar. Fengersfors nya kokare kunde producera 30 ton massa 
per dygn och ersatte åtta gamla satskokare. Inom några år lyckades Kamyr sälja och bygga åtta nya 
fabriker med kontinuerlig kokning, alla på 60 dygnston. Därefter ökade storleken snabbt på de  
 
 

                                                
19 PM rörande driften vid Fengersfors Bruk 1949, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
20 PM beträffande driften vid Fengersfors Bruks Aktiebolag under år 1953, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
21 PM rörande driften vid Fengersfors Bruk 1950, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 



 
 
Brukets varumärken för läderpapper, som var oglättat kraftpapper. Trycksak, Åmåls kommunarkiv. 
 
levererade kokarna och i slutet på 60-talet sålde företaget sin första tusentonnare.22 Dessa siffror 
illustrerar tydligt det gamla talesättet inom industrin, att stillestånd betyder tillbakagång. 
 
Nästa stora steg för att öka Fengersfors kapacitet på massasidan blev ett nytt sodahusaggregat enligt 
Bergström-Trobeck-systemet, som levererades av Motala Verkstad 1955.23 Även denna tunga 
investering drabbades av långvariga inkörningsproblem. Några mer begränsade satsningar under 50-
talet gällde blekeriet, holländeriet och en helt ny vattenkraftstation vid bruket. 
 
Global försäljning 
Det mesta av brukets papper gick på export över hela världen. På 50-talet levererades till alla 
bebodda kontinenter och stora kundländer var Sydafrika, Australien, Indonesien, Holland och 
Danmark.24  
 
Huvudleden för utleveranser gick sedan järnbrukstiden med fartyg via sjöarna Ärr och Ånimmen ut 
på Vänern och Trollhätte kanal till Göteborg, där omlastning skedde. För utskeppningen av papper 
ned till Göteborg hade bruket egna fartyg. På vintern, då isen lagt sig, gick transporterna på landsväg 
till Tösse station på Bergslagsbanan, den stora stamlinjen genom Dalsland. 
 
För att effektivisera transporterna mellan bruket och lastageplatsen vid Ärrsjön byggdes en 
smalspårig järnväg, som trafikerades med godståg från 1925. Till bruket transporterades kol, kalk och 
kemikalier och i andra riktningen pappersbalar. Uppe vid bruket fanns ett omfattande spårsystem, 
särskilt på vedgården. Trafiken på banan pågick fram till 1959, medan sjötransporterna avvecklades 
1963.25 

                                                
22 Richter 1981, 20ff och 31f och Richter 1989, 22ff. 
23 Styrelseprotokoll 1954-03-01 och PM rörande driften vid Fengersfors Bruks Aktiebolag under år 1953, båda i 
Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. Se även Rennel 2011, 375f. Anläggningen täckte brukets hela behov av ånga. 
24 Detaljerade förteckningar över brukets exportförsäljning finns i de årliga promemoriorna som oftast 
bifogades bolagsstämmoprotokollen. 
25 Freding 1992; Ek 1975, 19; Förvaltningsberättelse för Fengersfors Bruk AB, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:3. 



 
 
Enfamiljshem i Fengersfors, byggda 1943-1949. Foto ur brukets femtioårsskrift, Molin 1950. 
 
Bruket präglade samhället 
Fengersfors var länge ett typiskt brukssamhälle, där disponentens makt var stor. Några andra 
arbetsgivare av betydelse fanns inte och samhället hade ett dessutom ett avskilt läge. Den enskilde 
arbetaren fick foga sig inför hotet om vräkning och arbetslöshet. Ändå verkade andan god, med stor 
sammanhållning mellan ortborna och de som växte upp blev kvar.26 
 
Johan Fenger-Krog försökte först motverka några försök från arbetarnas sida att organisera sig, men 
1918 kunde man bilda en fackförening.27 I det första lokala avtalet mellan bruket och fackföreningen 
ingick fri bostad, ved och lyse. I protest mot lönesänkningar strejkade arbetarna 1924 för första och 
enda gången i brukets historia.28 
 
Brukets bostadspolitik gick ut på att behålla en stabil och yrkesskicklig arbetarstam. Redan 1905 
erbjöd Johan Fenger-Krog de fast anställda arbetarna tomtmark och hjälp med lån till egnahem.29 
Några i strikt ordning utplacerade bostadskaserner som på andra ställen har inte funnits i 
Fengersfors, även om det tidigt fanns några flerfamiljshus kring fabriken. I stället präglas bebyggelsen 
av ett betydande antal friliggande enfamiljshus samt flera radhus. Bruket satsade stort på 
bostadsbyggande under 40 - och 50-talen och uppförde många enfamiljshem, några 
tjänstemannavillor och tre radhuslängor. Företaget uppdrog åt arkitekten Jöran Curman att göra en 
utredning om behovet av bostäder i Fengersfors och han ritade även flera hus åt bruket.30 Curman  
                                                
26 Ehn 1970, 7ff. 
27 Sannolikt en avdelning i Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet. 1920 bildades Svenska 
Pappersindustriarbetareförbundet och Fengersfors blev då avdelning 71. 
28 Ehn 1970, 7. Redan 1908 hade dock ett avtal slutits med Fengersfors Bruks Arbetareförening, se Ek 1975, 7. 
29 Källvik 1996, 44. 
30 PM rörande driften vid Fengersfors bruk 1951, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 



var en centralfigur gällande industrins bostadsfrågor i Sverige efter kriget.31 Vid nedläggningen 1968 
ägde Fengersfors bruk mer än 100 bostäder och hade en egen bostadsstiftelse.  
 
De patriarkaliska förhållandena kan följas långt fram i tiden: Folkets Hus från 1952 är beläget strax 
utanför samhället och bruket stödde såväl bygget som verksamheten med villkoret att det skulle 
benämnas Fritidslokalen. 1958 ordnade bruket med en gemensam tvättstuga och så sent som 1965 
invigdes en ny brukshandel.32 
 
Bruket var en utpräglat manlig arbetsplats. År 1950 hade företaget totalt 267 anställda, varav 205 
manliga och 18 kvinnliga arbetare, 19 manliga och 5 kvinnliga tjänstemän samt 20 förmän. Dessutom 
hade brukshandeln 6 affärsbiträden. När bruket åter var igång på 70-talet hade andelen kvinnliga 
arbetare ökat väsentligt, 28 av totalt 102 och flertalet av dessa kvinnor arbetade i sortersalen. På 
tjänstemannasidan hade andelen däremot minskat.33 
 
Med oceanpapper mot framtiden 
Bruksledningen valde tidigt att satsa på tillverkning av mera förädlade kvaliteter av kraftpapper, 
eftersom man hade uppfattningen att bruket inte kunde konkurrera med de stora 
kraftpappersbruken om vanligt kraftpapper för emballage.34 Vidare innebar kostnadsutvecklingen att 
volymerna måste öka för att behålla lönsamheten.35 Ledningen tog därför ett inriktningsbeslut 1954 
om att satsa på tillverkning av högklassigt papper och samtidigt höja produktionen med 50 – 60 
procent.36 Med det nya sodahusaggregatet kunde kapaciteten höjas från 30 till 50 ton om dagen och 
efter modifiering skulle även den nya kokaren kunna nå samma nivå.  
 
Fortsatta utredningar visade dock att bruket inte hade råd med en renodlad satsning på finpapper 
och att det skulle bli billigare och lika lönsamt att satsa på en utökad tillverkning av oceanpapper. 
Bolagsstämman 1957 beslöt därför att göra en större utbyggnad åt öster som skulle rymma dels en 
ny pappersmaskin av yankeetyp (PM 4), dels en ny oceanpappermaskin.37 Pappret från 
yankeemaskinen skulle alltså vidareförädlas till oceanpapper. Två år senare var den nya anläggningen 
färdig att köra igång och kapaciteten hade därmed höjts från 8 500 ton till 14 000 ton per år.  
 
1960 gjorde bruket det bästa resultatet på många år, men sedan gick det utför. I ett försök att 
effektivisera produktionen infördes kontinuerlig drift 1964, men massaproduktionen kunde inte hålla 
jämna steg med pappersmaskinerna. Kostnaderna steg hela tiden snabbare än intäkterna och till slut 
blev det billigare att köpa massa från andra bruk än att producera i egen regi och förlusterna 
skenade.38 Hösten 1966 tvingades därför företaget att lägga ned massatillverkningen. På våren 1967 
blev ställningen ohållbar även för papperstillverkningen och brukets ägare bestämde sig då för att 
lägga ned all verksamhet vid Fengersfors bruk våren 1968. Företaget försattes i likvidation och alla 
avyttringsbara tillgångar såldes. De två nyaste pappersmaskinerna gick till Cypern och Frankrike och 
kvar blev de båda trotjänarna PM 1 och PM 2 från seklets början. Bruksanläggningen köptes av 
kommunen och det stora bostadsbeståndet såldes överlag till de boende. 260 anställda berördes av 
nedläggningsbeslutet och följden blev en omfattande utflyttning från Fengersfors. Av dem som 
bodde kvar fick många nytt jobb i Åmål. 

                                                
31 Se vidare Vikström 1998. Curmans arkiv finns vid Arkitektur & Designcentrum i Stockholm. 
32 Ehn 1970, 9f, PM beträffande driften vid Fengersfors bruk under år 1952, GLA A:2,  och styrelseprotokoll 
1965-01-22 - - 23, GLA A:3. 
33 Nisser & Sjunnesson 1973, 190f. 
34 PM beträffande rörelse vid Fengersfors bruk, daterad 1954-02-12, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
35 PM rörande driften vid Fengersfors Bruks AB under år 1956, samt Förslag till utbyggnad och rationalisering av 
Fengersfors Bruks Aktiebolags industrier, daterat 1957-03-30, båda i Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
36 Bolagsstämmoprotokoll 1954-05-12, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
37 Bolagsstämmoprotokoll 1957-04-12, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2. 
38 PM rörande driften vid Fengersfors Bruks Aktiebolag under år 1965, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:3. 



 
 
PM 4 från 1959 gjorde kraftpapper för oceanpapperstillverkning – brukets sista stora investering.   
 
Nedläggningen var oundviklig. Brukets konkurrensförmåga hade successivt minskat under en längre 
tid. Den tekniska förnyelsen var inte tillräckligt kraftfull och kapaciteten blev relativt sett allt lägre 
jämfört med konkurrerande fabriker. Driften i kokeriet, blekeriet och sodahuset drabbades av 
ständigt återkommande störningar som belastade det ekonomiska resultatet. Företaget hade också 
flera olösta miljöproblem.39 Att vända utvecklingen hade krävt större resurser än vad ägarfamiljen 
Fenger-Krog kunde sätta in i företaget.40 Den sista satsningen på oceanpapper bidrog sannolikt till 
fallet. Plastbehandlat papper och plastsäckar kom stort som ersättningsmaterial till asfaltspapper i 
mitten på 60-talet och försäljningen av oceanpapper sjönk.41 Bruket såg faran, men bestämde sig 
1963 för att inte ta upp tillverkning av det nya materialet.42 

                                                
39 Se exempelvis bilaga till styrelseprotokoll 1963-05-17, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:3. 
40 Från bolagsbildningen 1938 fram till likvidationen 1967 tillfördes bolaget inget nytt ägarkapital i form av 
nyemission. Fondemissioner om totalt 1 095 tkr genomfördes 1947 och 1951 och sistnämnda år gjordes även 
inlösen av B-aktier på 500 tkr. Därefter var aktiekapitalet 1 600 tkr fram till likvidationen. I snitt låg utdelningen 
på 7 % åren 1951-1964, med en kraftigt fallande tendens (källa Svenska Aktiebolag). Se även Ehn 1970, 14. 
Familjens skogsinnehav ingick inte i bruksbolagets tillgångar, utan förvaltades av den s.k. Arvsföreningen. 
41 Se Wohlfahrt 1971, del 1, 444ff, om komplement- och konkurrensförhållandet papper/plast. 
42 Styrelseprotokoll 1962-05-15 och 1963-05-17, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:3. 



En andra chans 
Men pappersbruket skulle få en andra chans. Civilingenjören Karl Johan Enderlein, med lång 
erfarenhet från branschen, såg möjligheter i Fengersfors. Inriktningen för det nya företaget blev 
specialiserade finpappersprodukter såsom färgade serier, med inköpt massa som råvara. De gamla 
pappersmaskinerna PM 1 och PM 2 kördes igång 1969 och snart övertogs en större och modernare 
pappersmaskin från Laxå bruk. Efter inledande problem växte företaget snabbt och sysselsatte redan 
1971 över hundra personer. Framgången för papperstillverkningen blev dock kortvarig. En djup kris 
för hela pappersindustrin ledde till kraftigt minskad orderingång och 1977 gick Fengersfors Bruks Nya 
AB i konkurs.43 Åter igen skingrades maskiner och inventarier och de två nyaste pappersmaskinerna 
gick till Sydostasien. Bruksbyggnaderna däremot tillhör ännu idag bolaget Enderlein & Co, som 
genom arv övergått till familjen Rosenblad.  
 
Ett bruk i utveckling 
Karl Johan Enderlein fortsatte efter konkursen att i liten skala tillverka papprör och ett målmedvetet 
arbete påbörjades med att fylla byggnaderna med småindustrier och andra verksamheter. 1986 
startades ett vattenbruk med fiskodling på bruket. Tidigt på 90-talet bildade en grupp arkitekter och 
hantverkare den ekonomiska föreningen Bygghyttan, med bruket som bas och en livlig verksamhet 
med bland annat årliga mässor om ekologiskt byggande. Bygghyttan såg det historiska värdet i 
bruksanläggningen och påbörjade tillsammans med ägaren såväl dokumentation som upprustning av 
de olika byggnaderna. Restaureringsarbetena har sedan fortsatt i fastighetsägarens regi, delvis med 
offentligt stöd. Not Quite etablerades 2002 på bruket som en plats och ett nätverk för professionella 
konstnärer, hantverkare och formgivare. De övergivna industrilokalerna sjuder nu av kreativt 
skapande och det omgivande lilla samhället upplever en inflyttningsboom.  
 
Fengersfors är verkligen ett bruk i utveckling – allt sedan 1796.  
 

 
 
Bruket med Not Quite har blivit ett stort besöksmål i Dalsland. Foto © Malin Robertson Harén. 

                                                
43 Ek 1975, 28ff. Rennel 2011, 378. 



Kunskapsläget 
 
För att få en överblick över kunskapsläget gällande Fengersfors och dess föregångare Lisefors har jag 
gjort en summarisk genomgång av tänkbara kunskapskällor. Utfallet ger en blandad bild – delar av 
brukets nyare historia täcks förhållandevis väl av bevarade handlingar (främst tiden 1901-1968), 
medan källmaterialet för brukets tidigare historia är mer begränsat.  
 
Arkiv 
Räkenskaper och andra arkivhandlingar för de tre Sahlinska bruken Vitlanda, Lisefors och Kristinedal 
är sannolikt förstörda.44 Övergripande uppgifter gällande tiden före sekelskiftet 1900 kan dock 
hämtas ur de offentliga arkiven, främst hos Bergskollegium och Kommerskollegium, men även ur 
exempelvis primärmaterialet till femårsberättelserna. Flera brevsamlingar belyser också brukens 
historia. Till stor del finns dessa brevsamlingar vid Värmlandsarkiv och Landsarkivet i Göteborg.45  
 
Fengersfors bruks arkiv från Fenger-Krogs tid 1901-1968 finns bevarat på Landsarkivet i Göteborg.46 
Arkivet omfattar 32 hyllmeter med räkenskaper, protokoll med mera och inkluderar även material 
från Lisefors bruk, bland annat fastighetshandlingar från 1794 och framåt. Sammantaget är detta den 
viktigaste källan till Fengersfors historia. 
 
Vid Landsarkivet i Göteborg finns även likvidatorn Georg Nilssons arkiv, som bland annat innehåller 
intressant material gällande brukets bostadsbestånd vid likvidationen 1967.47 
 
Vid arkiven för Nordiska Museet, Tekniska Museet och Jernkontoret finns mycket lite material som 
berör Lisefors och Fengersfors. Möjligen kan det därutöver finnas okatalogiserade fotografier på 
Nordiska Museets arkiv.  
 
Kulturlagret i Vänersborg (f d Älvsborgs länsmuseums samlingar) har bland annat underlagsmaterial 
till industriinventeringen 1996 samt ett flertal äldre flygfoton över bruket i bildarkivet. 
 
Vid Åmåls kommunarkiv finns flera arkiv med koppling till Fengersfors, nämligen Svenska 
pappersindustriarbetareförbundets avdelning 71 Fengersfors, Roland Augustssons samling samt 
fotoarkiv efter Bror Isakson, Henry Stake med flera.    
 
Försäkringsbrev 
Detta är en viktig källa vid industri- och bebyggelsehistorisk forskning. Brandförsäkringsverket har två 
brev som rör Lisefors, ett från 1834 och ett från 1852. De finns nu på Centrum för Näringslivshistoria, 
men är sökbara via SVAR.48 I Svenska Skadeförsäkringsföreningens arkiv finns även ett brev från 
1907.49  
 
Kartor 
Det finns förhållandevis få äldre lantmäterikartor över bruksområdet. För fastigheten Knarrbyn nr 1 
finns två lantmäteriakter med kartor över brukets byggnader från 1856 respektive 1908.50 Dessutom 
finns den häradsekonomiska kartan från 1890-97 och generalstabskartan från 1894. 

                                                
44 Edestam 1977, 170, not 12. 
45 Se vidare www.sahlinska.se/slaktarkiv. 
46 GLA arkiv C97, depån Polstjärnegatan. 
47 GLA arkiv A599 
48 Brev nr 16196 och 20235. 
49 Tillhörande plan över byggnader publicerad i Nisser & Sjunnesson, 184. Detta arkiv ingår i Skandiaarkivet på 
Centrum för Näringslivshistoria, i vilket arkiv det möjligen kan finnas ytterligare brev gällande Fengersfors. 
50 Akterna 15-FRÖ-36 respektive 15-FRÖ-111. 



 
 
Fabriken från nordväst med ett massatorn från 1960 till höger. Foto Eric Julihn. 
 
Ritningar 
På brukskontoret finns många ritningar från pappersbrukstiden.51 Dessa bör förtecknas och förvaras 
på ett arkivmässigt riktigt sätt. Vidare finns ritningsmaterial i Villan på Fengersfors. De ämnesordnade 
handlingarna i bruksarkivet på GLA innehåller dessutom ett stort antal ritningar. Från mitten av 1990-
talet upprättade arkitekt Bela Dragic ett flertal uppmätningsritningar över bruket. 
 
Bilder  
Märkligt nog finns nästan inga fotografier eller andra bilder på bruket från tiden före sekelskiftet 
1900. Från 1900-talet finns däremot relativt gott om bilder, som är fördelade på ett flertal olika 
samlingar. Åmåls kommunarkiv har som nämnts några fotosamlingar som berör bruket och vid 
Kulturlagret finns ett flertal intressanta äldre flygfoton samt bilder tagna vid ett par inventeringar. 
Även bruksarkivet på GLA innehåller en del fotografier, liksom även likvidatorn Georg Nilssons arkiv 
på samma ställe. Alarik Gustavssons samling finns hos Fengersfors-Fröskogs Byalag, medan andra 
samlingar ägs av privatpersoner. Nämnvärd är också hemsidan www.fengersforsbilder.se. 
 
Inventeringar 
På uppdrag av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen inventerade Marie Nisser och 
Helene Sjunnesson massafabriker och pappersbruk i Värmland och Dalsland 1972. Deras rapport 
beskriver Fengersfors bruk på elva sidor.52 
 
Älvsborgs läns museiförening genomförde 1976 en kulturhistorisk inventering i Åmåls kommun, men 
ingen bebyggelse i Fengersfors ingår bland de utvärderade objekten. Däremot finns 
inventeringsblanketter med fotografier gällande bruksbebyggelsen arkiverade vid Kulturlagret. I den 
inledande beskrivningen över Fröskogs socken nämns att Fengersfors brukssamhälle ”utgör en  
 

                                                
51 Där finns även en karta över Fengersfors bruk och samhälle upprättad 1942-43 av distriktslantmätare Lars 
Kökeritz. 
52 Nisser & Sjunnesson 1973, 181ff. 



 
 
Utsikt från blekeriet mot tvätteriet med restaurerade fasader och fönster. Foto Eric Julihn. 
 
industrihistoriskt värdefull miljö, bestående av pappersindustri samt äldre arbetar- och 
tjänstemannabostäder”.53 
 
Älvsborgs länsmuseum genomförde en 1993-1996 en totalinventering av Dalslands industriella 
anläggningar, varvid Fröskogs socken inventerades 1996 av Dag Widmark. Underlagsmaterialet som 
rör Fengersfors bruk med kraftstationer och hamn omfattar ett tjugotal sidor, inklusive kontaktkopior 
av tagna fotografier.54 Hela materialet för Dalsland redovisades 1997 i rapporten ”Industrilandskapet 
Dalsland i historisk belysning”55. Denna rapport låg sedan till grund för boken ”Dalslands industrier” 
utgiven 1999.56 
 
Skogsindustriernas industrihistoriska utskott har under åren 1997-2012 i bokform dokumenterat 
landets pappers- och massaindustri. Volymen som bland annat omfattar Dalsland skrevs av Jan 
Rennel och gavs ut 2011.57 Utöver en inledande beskrivning av landskapets massa- och 
pappersindustri redovisas Fengersfors historia på 15 sidor.  
 
Uppsatser 
Två intressanta akademiska uppsatser berör Fengersfors. 
 
Billy Ehn framlade 1970 seminarieuppsatsen ”Nedläggningen av pappersbruket i Fengersfors – 
etnologisk undersökning av arbetarnas handlande vid en industrinedläggning och de sociala och 
kulturella förändringar som denna medförde”. Uppsatsen grundades bland annat på elva veckors  

                                                
53 Kulturhistorisk utredning 13, Åmåls kommun, etapp 1 1976. 
54 Underlagsmaterialet förvaras på Kulturlagret, Vänersborg. 
55 Kulturmiljövårdens rapportserie från Älvsborgs Länsmuseum nr 6, text och foto av Dag Widmark. 
56 Widmark 1999. 
57 Rennel 2011. 



 
 
Bruket byggde en stor del av bostäderna i samhället, här radhus 3 från 1961. Foto Eric Julihn. 
 
fältstudier i Fengersfors och omfattar 44 sidor plus bilagor. Ehns doktorsavhandling 1975 
”Sötebrödet” är en etnologisk skildring av jugoslaver i det dalsländska pappersbrukssamhället 
Åsensbruk. 
 
Lars Ek skrev 1975 en trebetygsuppsats i ekonomisk historia med titeln ”Fengersfors bruk”. Syftet var 
i första hand att belysa utvecklingen vid bruket från 1950-talet och framåt.  Framställningen om 45 
sidor bygger bland annat på intervjuer med kommunala förtroendemän samt med ledning och 
anställda vid bruket. En förkortad version av uppsatsen finns i årsboken Hembygden Dalsland 1976.   
 
Vidare har Bosse Lagerqvist vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet använt 
Fengersfors som praktikfall i flera uppsatser och konferensbidrag som problematiserat begrepp som 
”industrial heritage” och ”working order”. 
 
Utredningar 
Bygghyttan vid Fengersfors bruk tog fram några utredningar kopplade till det förändrings- och 
utvecklingsarbete som påbörjades vid mitten på 1990-talet. Det är ”Utvecklingsstrategi 2000” från 
1996 samt ”Förslag till byggnadsplan för Fengersfors bruk” (Måns Hallén) och ”Fengersfors bruk. En 
översiktlig antikvarisk utvärdering” (Åsa Sandström), båda från 1997. Den sistnämnda rapporten om 
16 sidor anger syftet till ”att ge en översiktlig utvärdering av värden, problem och möjligheter som 
finns i den sammanhållna miljö som byggnaderna på Fengersfors utgör, samt att ge en antikvarisk 
vägledning för det fortsatta arbetet utifrån de aktuella frågeställningarna”. Avslutningsvis föreslås 
fem ytterligare utredningar för det fortsatta bevarandearbetet vid bruket. 
 
Utredningsrapporten ”Bruket, utkast till koncept för Fengersfors Bruk” (Iréne Stewart Claesson) från 
2003 listar på fem sidor en lång rad konkreta förslag om hur bruket kan utvecklas till en mötesplats 
mellan konst/kultur, småindustri och industrihistoria. En stor del av förslagen har genomförts sedan 
rapporten lades fram.   

 
 



 
 
Disponentbostaden Villan är den enda kvarvarande byggnaden från Lisefors-epoken. Foto Eric Julihn. 
 
Forsviks Industriminnen (Västarvet) genomförde 2004 en utredning av bruksmiljöns kulturhistoriska 
kvaliteter och möjliga framtida användningsmöjligheter.58 Arbetets syfte var att formulera strategier 
för utveckling av bruksområdet och rapporten omfattar 50 sidor. Utredningen angav fyra möjligheter 
för framtida användning av bruket, nämligen som turistmål, konstnärlig och kreativ miljö, teknik- och 
industrihistoriskt läromedel samt som produktionsmiljö. Vidare gavs ett antal förslag till fortsatt 
arbete, bland annat röjning av lokaler, program- och projekteringsarbete för restaurering, 
kartläggning av processer och utrustning, plan för visualisering och tillgängliggörande, plan för 
utveckling av kursverksamhet samt omvärldsanalys avseende förutsättningarna för 
näringslivsutveckling inom vissa områden. 
 
2006 genomförde Forsviks Industriminnen en förundersökning inför restaurering av byggnaderna vid 
bruket med störst åtgärdsbehov.59 Rapporten omfattar 137 sidor med mestadels ritningar och 
fotografier. Förundersökningen var inriktad mot att kartlägga omfattningen av skador på de aktuella 
byggnaderna samt att ge anvisningar för kommande restaureringsinsatser. Målet var att säkra 
byggnadernas konstruktion och funktion som klimatskydd, medan interiöra ytskikt, installationer etc. 
lämnades obeaktade. 
 
Litteratur 
Det tryckta materialet kring Fengersfors bruk och samhälle är relativt begränsat. Utöver de 
inventeringar som berörts ovan finns fem författare som behandlat brukets historia ur olika aspekter. 
 
Anders Edestams beskrivning över Vitlanda-Lisefors-Kristinedal publicerades 1941 och är den främsta 
tryckta källan till brukets tidiga historia.60 Alla senare texter om Lisefors bygger helt eller delvis på 
Edestams arbete. Framställningen grundar sig delvis på primärkällor såsom bergmästarrelationer och 

                                                
58 Lagerqvist (red) 2004. 
59 Hedin m fl 2006. 
60 Återutgiven 1977 i samlingsvolymen ”De dalsländska järnbruken”. 



försäkringsbrev, men saknar i huvudsak källhänvisningar. Edestam skrev också de dalsländska 
vattensågarnas historia, med uppgifter om bland annat verken vid Lisefors.61 
 
Till Fengersfors bruks femtioårsjubileum 1950 utgav företaget festskriften ”Resa till Fengersfors” av 
Harry Molin. Den bygger delvis på Johan Fenger-Krogs egna anteckningar om brukets historia och är 
en ofta citerad källa. Skriften rymmer också ett intressant bildmaterial. Enligt en obekräftad uppgift 
är de samtida fotografierna tagna av K W Gullers.62 Molin arbetade för Esselte Reklam och 
producerade även bruksmonografier över Karlholm, Munkedal och Wirsbo. 
 
När bruket fyllde 200 år 1996 gav Fengersfors-Fröskogs byalag ut skriften ”Lisefors Järnbruk – 
Fengersfors Pappersbruk. En historisk återblick från bruket och människorna i dess omgivning”. 
Författaren Conny Källviks ambition var att tillföra nytt material och skriften innehåller exempelvis 
intresseväckande folkminnen kring bruket.  
 
Boken ”Brukspatronerna på Dal” från 2006 skildrar den samlade historien kring det sahlinska 
brukskomplexet och framställningen bygger delvis på tidigare inte publicerade brev och uppsatser. 
Genom sin erfarenhet som industriledare tillför författaren Mauritz Sahlin många tänkvärda 
iakttagelser och synpunkter på brukens historia. 
 
Artikeln ”Fengersfors bruk och järnvägen till Ärrsjön” av Mats Freding i boken ”Skogen tar tåget” från 
1992 ger en god bild av brukets järnväg, såväl byggnadshistorien som driften och den rullande 
materielen. 
 
Utöver nämnda skrifter finns anledning att särskilt nämna kortare texter av Lignell 1851, Boseaus 
1923 samt Richter 1981 och 1989. 
 
Bifogade litteraturförteckning upptar en lång rad verk som antingen innehåller detaljer kring bruket 
eller belyser järn- och pappersbranschernas historiska utveckling. Förteckningen rymmer också 
monografier över bruk i Fengersfors omedelbara närhet samt några utgåvor om Dalslands kanal och 
musealt bevarade bruk i Norden. Av särskilt intresse bland bruksmonografierna är ”Billingsfors” av 
Jan Kuuse 1988. 
 
Behov 
Även om flera författare behandlat Fengersfors historia saknas såväl en mer inträngande, 
forskningsbaserad framställning som en kortfattad och lättillgänglig skrift. Det finns också ett stort 
behov av fördjupade studier kring brukets byggnadshistoria, tillverkningsprocessen, 
maskinutrustningen, framväxten av brukssamhället samt etnologiska förhållanden. Flertalet av 
titlarna i litteraturförteckningen är idag slutsålda och finns endast tillgängliga vid offentliga bibliotek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
61 Edestam 1986. 
62 Arbetet för Fengersfors är dock inte nämnt i Gullers uppdragsförteckning i Nordiska Museets arkiv. 



Bevarandeläget 
 
Industrianläggningen i Fengersfors består av ett flertal olika byggnadskroppar i rött tegel, tillkomna 
allt eftersom tillverkningen växte och ny teknik krävde nya lokaler. När man vandrar upp från 
fabriksgrinden mot huvudingången känns anläggningen någorlunda överskådlig, men väl inne är det 
svårare att orientera sig. Det beror inte bara på olika golvnivåer och den successiva 
tillkomsthistorien, utan även på hur ytorna fördelas mellan publik verksamhet, slutna 
verkstadslokaler samt alla de byggnadsdelar som rymmer den bevarade produktionsutrustningen. 
Mellan tummen och pekfingret är volymerna fördelade ungefär lika mellan dessa tre användningar. 
Två av användningsområdena ger intäkter medan den tredje väntar på att öppnas upp. 
 
Nästan alla byggnader inom bruksområdet har tillkommit efter branden 1906 och fram till 1960-talet. 
Enligt Molin 1950 var kontorsbyggnaden den enda del av fabriksanläggningen som inte förstördes av 
elden. Kontorshuset var ursprungligen verkstad, senare inrymdes kontor i undre våningen och 
brukshushåll i övre, för att därefter uteslutande användas som kontor. Smedbostaden från 1832 
klarade också branden, men revs på 1940- eller 1950-talet.63  
 
Därmed återstår praktiskt taget ingenting från järnbrukstiden och de första åren med massa- och 
papperstillverkning. Undantag är naturligtvis disponentbostaden Villan och möjligen arbetarbostaden 
Frankrike. Mindre delar av murverk till några fabriksbyggnader återanvändes efter branden och i 
dessa murverk liksom i stödmurar återfinns slaggsten från masugnstiden. Inom området finns 
sannolikt deponier av slagg från masugnen och smedjorna.  
 
Ett fåtal byggnader som tillkom efter branden är idag rivna. Det gäller i första hand sodahuset, men 
även klorberedningen, lokstallet, tvättstugan och några mindre förråd.  
 
Befintliga byggnader är i varierande byggnadsteknisk kondition. Merparten är i gott skick och är 
uthyrda till Not Quite eller olika småföretag. Fabriksbyggnaderna längst åt nordost (med bevarad 
produktionsutrustning) har varit i dåligt skick, men kraftfulla restaureringsinsatser de senaste åren 
har berört tak, murverk och fönster och byggnadernas kondition har förbättrats radikalt. Fortfarande 
återstår dock omläggning av några tak samt mer begränsade fasadarbeten. Vidare finns behov av 
byggnadstekniska punktinsatser gällande interiörerna för att säkerställa passage och visning. 
Byggnaden för mixeriet är i mycket dåligt skick och bör rivas av säkerhets- och kostnadsskäl, liksom 
återstående grundrester efter sodahuset. 
 
En sammansatt produktionsmiljö av högt värde 
Processen från ved till pappersmassa brukar benämnas fiberlinjen. Fengersfors stora styrka som 
museal produktionsanläggning är att fiberlinjen står kvar i det närmaste intakt, med renseri, kokeri, 
kollerhus, massakar, holländeri, jordankvarnar och pappersmaskin. Dessutom finns ett äldre tvätteri, 
ett sargat blekeri och en komplett kraftcentral. Däremot saknas viktiga delar av luthanteringen. 
Sodahuset är rivet, indunstningen är ett tomt byggnadsskal och mixeriet är i mycket dåligt skick. 
Fiberlinjen är dock den centrala processen inom massa- och pappersindustrin och som bevarad 
produktionsmiljö saknar Fengerfors motsvarighet i Sverige. 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Framväxten av bruksbostäderna bör kartläggas, bland annat tillkomsttiden för byggnaderna England, Lilla 
England och Frankrike. 



 
 
Kokeriet från 1950 med den 19 meter höga kontinuerliga kokaren i förgrunden. Foto Eric Julihn 2013. 
 
Följande kan helt kort sägas om några av de teknikhistoriskt mest intressanta installationerna vid 
Fengersfors: 
 
Kokeriet med världens första kontinuerliga massakokare – ett vågspel som stod bruket dyrt, men som 
visade vägen framåt för branschen. Idag görs 70 procent av all världens massa i kontinuerliga kokare 
och anläggningen i Fengersfors är ett viktigt minnesmärke över banbrytande ny teknik. 
 
Kollerhuset rymmer sex kollergångar på rad kompletta med drivsystem. Kollergångar användes förr i 
massaindustrin för grovmalning av den kokade massan. Fengersfors kollerhus med bevarad 
utrustning är sannolikt unikt i landet. 
 
Holländeriet rymmer åtta holländare, varav flera är kompletta med drivsystem. Holländare användes 
tidigare i pappersindustrin för malning, blandning och färgning av massan, som därefter finmaldes i 
så kallade jordankvarnar innan den gick vidare till pappersmaskinerna. Jordankvarnarna står 
uppställda en trappa ned. Fengersfors bevarade holländeri saknar nu sannolikt motsvarighet i landet. 
 
Blekeriet för satsvis blekning anlades 1931 och Fengersfors blev därmed en av de första 
sulfatfabrikerna i landet som blekte delar av produktionen. Tre år senare anlade bruket ett 
tornblekeri för kontinuerlig blekning enligt Kamyrs system och åter var Fengersfors bland pionjärerna 
i landet. 1948 utökades blekeriet och 1956 genomfördes en stor ombyggnad. Anläggningen med ett 
antal torn och sugfilter finns kvar, men är delvis ramponerad.  
 
Pappersmaskinen PM 1, tillverkad av Karlstads Mekaniska Verkstad 1906 för Fengersfors, är en av 
Sveriges äldsta bevarade pappersmaskiner. Den var i drift fram till nedläggningen 1978 och är i 
förhållandevis gott skick. Maskinen är en så kallad kombinerad maskin och drivs av en elmotor via 
remtransmissioner. Totalt fanns som mest fyra pappersmaskiner i drift samtidigt vid bruket. I Sverige  



 
 
Kollerhuset med sex kollergångar för malning av massa. Foto Eric Julihn 2013. 
 
finns fem musealt bevarade pappersmaskiner, varav tre står på Frövifors Pappersbruksmuseum, en 
på Mariestads Industrimuseum och så PM 1 i Fengersfors. 
 
Kraftcentralen med pannhus, skorsten, ångmaskin, ångturbin, generatorer och omformare har få 
motsvarigheter i landet - se vidare separat beskrivning av Bengt Spade. 
 
Sammantaget har Fengersfors bruk med byggnader och processutrustning ett mycket högt industri- 
och teknikhistoriskt värde. Denna bedömning grundas på 

- det mycket rika byggnadsbeståndet som avspeglar flera utvecklingssteg i produktionen 
- den höga tegelskorstenen, viktigt landmärke och utrotningshotad symbol för industrialismen 
- den närmast intakta fiberlinjen utan motsvarighet i landet 
- den bevarade första kontinuerliga kokaren som är av internationellt intresse 
- kraftcentralen med få motsvarigheter i landet 
- Fengersfors samhälle med personalbostäder, Villan, Folkets hus mm 
- att bruket är grunden för samhällets tillkomst och utveckling 
- att bruket har ett mycket högt upplevelsevärde 
- att bruket representerar en av basnäringarna i landet 
- att bruket är ett exempel på det norska inflytandet i branschen kring sekelskiftet 1900 
- att massa- och pappersindustrin var Dalslands viktigaste industribransch under 1900-talet 

 
Under det senaste året har Anders Johansson påbörjat ett arbete med att tillgängliggöra de delar av 
bruket som rymmer processutrustningen, genom röjning, skyltning och ljussättning. 
 
Frågor kring bevarande och konservering av en sulfatfabrik behandlas i en aktuell tidskriftsartikel av 
konservatorn Vidgis Vingelsgaard.64 
                                                
64 Artikeln ”Klevfos forever – how long is that?” I Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 1/2010. 



 
 
Holländeriet med 8 holländare för malning, blandning och färgning av massan. Foto Eric Julihn 2013. 
 
Skydd i plan 
Större delen av Fengersfors omfattas av en byggnadsplan daterad 1953 och fastställd av 
länsstyrelsen 1955. I planen är ett stort område reserverat för industriändamål, inte bara kring 
nuvarande industribyggnaderna, utan även mot väster och fram till stranden av Knarrbysjön. Något 
särskild skydd för kulturhistoriskt intressanta delar av bruket eller samhället finns inte och tätorten 
berörs inte av några riksintressen.  
 
För närvarande pågår ett arbete att ta fram en ny översiktsplan för Åmåls kommun och bifogat finns 
en karta som redovisar förslaget gällande Fengersfors samhälle. Förslaget innebär bland annat att ett 
område väster om bruket, nu planlagt för industriändamål, bör utredas för framtida utveckling. Bland 
tankar som framförts angående ny användning finns bostäder, förskola, boende för äldre och 
gästboende.65  
 
Tidigare värderingar av bruket 
Byggnader och maskiner har vid flera tillfällen blivit föremål för antikvarisk utvärdering. Den tidigaste 
bedömningen gjordes redan 1973 av Nisser & Sjunnesson: ”Fengersfors hör till de fabriker, som man 
gärna skulle se bevarad som industrihistorisk miljö. Där bedrivs nu tillverkning med relativt 
ålderdomlig utrustning i lokaler, som byggdes i början av 1900-talet. Det är också de långsamt 
arbetande pappersmaskinerna, de gamla holländarna och den stillastående ångmaskinen, som man 
minns bäst från besöket. De modernare maskinerna finns i liknande exemplar på så många andra 
ställen.”66 Om maskinutrustningen noterade Nisser & Sjunnesson också: ”Dessa båda maskiner (PM 1 
och PM 2) arbetar med den ursprungliga remdriften, vilket måste anses vara ganska unikt idag.” … 
”Sex kollergångar togs ur drift vid nedläggningen 1968, men de har ännu ej demonterats. De var de 
enda kollergångar, som vi träffade på under vår inventering.”67 

                                                
65 Ett av underlagen för planförslaget gällande Fengersfors är Bandgrens utredning från 2008. 
66 Nisser & Sjunnesson 1973, 187. 
67 Nisser & Sjunnesson 1973, 188f. Se även 30f. 



 
 
Pappersmaskinen PM 1 från 1906 står kvar på ursprunglig plats. Foto Eric Julihn 2013. 
 
I de kulturhistoriska bebyggelseinventeringarna på 1970-talet var samtida industrianläggningar ingen 
prioriterad kategori. I inventeringen för Åmåls kommun 1976 ingår inte heller Fengersfors bland de 
utvärderade objekten, men i rapporten noteras ändå att Fengersfors brukssamhälle ”utgör en 
industrihistoriskt värdefull miljö, bestående av pappersindustri samt äldre arbetar och 
tjänstemannabostäder.”68 
 
Älvsborgs länsmuseum genomförde 1993-1996 en totalinventering av Dalslands industriella 
anläggningar utan någon värdering av de enskilda objekten. Fengersfors bruk var ett av de 
inventerade och redovisade objekten.69 
 
Åsa Sandström gjorde i sin utvärderingsrapport 1997 följande bedömning av brukets kulturhistoriska 
värde: ”Bruksmiljön som helhet har både kulturhistoriska och miljömässiga värden. Järnbruken har 
haft en utomordentligt stor betydelse för regionen sedan 1700-talet och bevarandet av det stora 
antalet av och mångfalden hos bruken, och inte bara ett fåtal av de exklusiva, äldsta miljöerna, är 
viktigt för förståelsen av denna närings utveckling och betydelse. Fengersfors har en på många sätt 
typisk historia med övergång från järnbruk till pappersindustri. Kring bruket växte ett samhälle upp, 
helt beroende av bruket. Byggnaderna vi ser idag är relativt sent tillkomna, huvudsakligen efter en 
brand 1906. Ur teknikhistorisk synvinkel är det nya kokeriet från 1948 det mest unika och intressanta 
i anläggningen. Just här, i Fengersfors, var man först i världen med denna nya konstruktion och 
metod som sedan blev gängse i pappersindustrin. De miljömässiga värdena finns i den samlade, 
nästan organiskt framväxta miljön med den täta bruksgatan, landmärken som den höga skorstenen 
och tornet, i variationen mellan det höga och det låga, de stora volymerna och de små arkitektoniska 
detaljerna, i mötet mellan trä och tegel. Man ska inte heller glömma att bruket är hjärtat, centrum i 
samhället Fengersfors, dess ursprung och orsak till existens. Byggnaderna och miljön är laddade med 
                                                
68 Älvsborgs läns museiförening, kulturhistorisk utredning 13, Åmåls kommun, etapp 1, 1976. 
69 Widmark 1997. 



betydelse, känslor, minnen och familjehistoria för många av de människor som bor där. 
Sammantaget är miljön väl värd ett skydd. Det är angeläget att med en ny detaljplan med q-märkning 
förhindra rivning och förvanskning av byggnaderna i framtiden.”70 
 
Forsviks Industriminnens sammanfattande bedömning i rapporten 2004 var denna: ”Fengersfors bruk 
representerar en sammanhållen, tydlig industriell miljö med ett antal tekniska installationer från 
brukets tid som cellulosa och pappersfabrik och som är av mycket stort teknik- och industrihistoriskt 
intresse. Vi instämmer i huvudsak med den värdering som gjordes vid den antikvariska utredningen 
1997 (Sandström). Vi har dock en avvikande uppfattning i den meningen att vi vill förstärka 
skrivningen: Vår bedömning är att något motsvarande svårligen kan uppbringas vid någon annan 
anläggning åtminstone i ett nationellt perspektiv.”71 ”Det faktum att flera unika tekniska 
installationer med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter är belägna på samma plats och har ett 
samband med varandra, gör deras värde ännu mycket högre. Det kulturhistoriska värdet definieras 
av: Möjligheter. I ett restaurerat skick har anläggningen oändliga potentialer som centrum för 
besöksnäring och pedagogiska projekt inriktade mot teknik- och industrihistoria.”72 ”I flera fall går de 
(teknik- och industrihistoriska lämningarna) dessutom att återställa till körbart skick. Det är just dessa 
förhållanden som gör att Fengersfors Bruk skiljer sig från alla andra motsvarande anläggningar i 
landet, och som borde utgöra basen för diskussioner kring framtida användning.”73 
 
Bevarade anläggningar i Sverige 
Förhållandevis lite har bevarats av massa- och pappersindustrins tidiga produktionsanläggningar. Det 
finns kvar såväl äldre byggnader som maskinutrustningar på olika platser, men få exempel på mer 
sammansatta produktionsmiljöer. Som framgår nedan finns i våra grannländer två träsliperier och en 
sulfatfabrik som bevarats helt intakta. I Sverige finns dock inga motsvarande miljöer. Egentligen finns 
bara tre produktionsanläggningar i vårt land som i någon mån kan visa hur produktionen gick till. Det 
är bruken Frövifors, Fengersfors och Forsvik. 
 
Frövifors norr om Örebro nämns första gången 1558 som hammarsmedja och järnhanteringen pågick 
fram till 1890. Då startades Frövi trämassefabrik och efter något år tillkom även ett pappersbruk. 
1902 upptogs sulfatmassa- och kraftpapperstillverkning. Från 1981 tillverkas kartong och kapaciteten 
är för närvarande 430 000 ton per år. Bruket ägs av Billerud-Korsnäs. Tanken att etablera ett 
pappersbruksmuseum vid Frövifors väcktes redan 1975 när kartongfabriken började planeras. 1984 
bildades Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum av ett flertal olika stiftare, nämligen företaget, 
kommunen, landstinget, branschorganisationer, fackföreningar, maskinleverantören KMW, 
hembygdsföreningen samt en vänförening. Museet ligger i det gamla pappersbruket, som står kvar 
invid de nya och radikalt större anläggningarna. Samlingarna omfattar främst tre äldre 
pappersmaskiner – två av brukets egna maskiner från 1907 respektive 1911 samt en ditflyttad 
maskin från 1867, som är landets äldsta bevarade pappersmaskin. Övriga delar av tillverkningskedjan 
vid det gamla bruket finns dock i huvudsak inte kvar, men en kollergång och en holländare står 
uppställda utanför byggnaderna. Där står också en slipstol från Upperuds bruk, deponerad från 
Tekniska Museet. Vidare finns permanenta pappershistoriska utställningar, lokaler för tillfälliga 
utställningar, arkiv med mera, samt även en äldre kraftstation, ett par arbetarbostäder, 
bruksherrgården och en skola.74  
 
Det finns för övrigt några beröringspunkter mellan Fengersfors och Frövifors. Båda bruken hade 
ekonomiska problem kring sekelskiftet 1900, vilket fick till följd att Johan Fenger-Krog tvingades 
överta bägge företagen för att skydda sina fordringar och hans blev sedan chef för de reorganiserade 
                                                
70 Citat ur ”En översiktlig antikvarisk utvärdering av Fengersfors Bruk”, Sandström 1997. 
71 Lagerqvist (red) 2004, 3. 
72 Lagerqvist (red) 2004, 4. 
73 Lagerqvist (red) 2004, 29. 
74 Sjunnesson 1992 samt www.froviforsmuseet.com 



bruken. Dessutom var Wendel Bäärnhielm verksam vid uppbyggnaden av massa- och 
pappersindustrin på Frövifors 1889-92, för att direkt därefter starta pappersbruket på Lisefors. 
 
Forsviks träsliperi anlades 1870 vid Forsviks bruk nära Karlsborg och var i drift fram till 1940. Den 
nuvarande byggnaden uppfördes 1877, men merparten av maskinerna skrotades efter 
nedläggningen. Kvar finns slipstolar (utan presslådor), turbiner samt en torkanläggning med murade 
varmluftstunnlar och en fristående kalorifär. Denna torkanläggning är idag unik i landet. Träsliperiet 
och övriga industribyggnader vid Forsviks bruk ägs av Karlsborgs kommun och hyrs av Västarvet.75  
 
Tillverkning av papper med förindustriella metoder förekommer vid ett tiotal handpappersbruk i 
Sverige. Ösjöfors handpappersbruk var länge det enda i sitt slag som bevarats in situ, på sin 
ursprungliga plats. Det skänktes 1926 till Tekniska Museet och ägdes från 1984 av Stiftelsen Ösjöfors 
Handpappersbruk som bildats av Tekniska Museet, Vimmerby kommun, Skogsindustrierna och 
skogsindustriföretaget M-real. Pappersbruksbyggnaden totalförstördes vid en anlagd brand 2005 och 
stiftelsen är nu därför upplöst. I Virserums hembygdspark finns Fröåsa handpappersbruk komplett 
med maskiner och redskap, men anläggningen har flyttats mellan olika platser ett par gånger. Vid 
Lessebo bruk finns en avdelning för handpapperstillverkning, som idag är landets enda kommersiellt 
drivna produktion av detta slag. Övriga handpappersbruk är små och tillkomna under senare år, 
oftast för visning och kursverksamhet.  
 
Bevarade anläggningar i Norge och Finland 
I våra nordiska grannländer finns som nämnts tre storskaliga bevarandeprojekt inom massa- och 
pappersindustrin. Det är Klevfos och Kistefos i Norge och Verla i Finland. Av dessa representerar 
Klevfos den kemiska massaindustrin, medan Kistefos och Verla var träsliperier. Såväl Klevfos som 
Fengersfors tillämpade sulfatmetoden och båda var integrerade bruk med kraftpapperstillverkning. 
 
Klevfos Cellulose & Papirfabrik nära Hamar anlades 1888 som natronmassafabrik och 1892 
påbörjades produktion av kraftpapper. 1904 gick man över till sulfatmetoden. Den nuvarande 
anläggningen med tre kokare och en pappersmaskin blev i huvudsak uppförd efter en brand 1909. 
Fabriken med produktionsutrustning står kvar som den gjorde vid nedläggningen 1976. Den årliga 
tillverkningen låg på 3 000 ton papper och antalet anställda var som mest 90 personer. Tack vare en 
vänförening kunde anläggningen öppnas som museum 1986. Stiftelsen Klevfos bildades 1992 och 
stod som ägare fram till 2003 då Norsk Skogsbruksmuseum och Klevfos Industrimuseum slogs 
samman till Norsk Skogsmuseum. Klevfos har idag en egen stab som driver administration, underhåll 
och publik verksamhet.76  
 
Kistefos Traesliberi nära Hönefoss anlades 1889 och tillverkade som mest drygt 20 000 ton mekanisk 
trämassa med 90 anställda. Driften lades ned 1955 och fabriken är idag det enda intakta av de 70 
träsliperier som kom till under det industriella genombrottet i Norge.  Ägaren Christen Sveaas bildade 
1996 tillsammans med Jevnakers kommun stiftelsen Kistefos-Museet, som långsiktigt hyr tolv av 
fabriksbyggnaderna av ägaren. Museet har en stor professionell medarbetarstab och en vänförening. 
Verksamheten omfattar inte bara själva industrimuseet utan även en konsthall inrymd i en 
sliperibyggnad och Skandinaviens största skulpturpark för samtidskonst.77 
 
Norske riksantikvarien har fört upp både Klevfos och Kistefos på listan över prioriterade teknisk-
industriella kulturminnen, som omfattar 14 anläggningar från olika branscher i Norge. 
 

                                                
75 Julihn 2004, 90ff. 
76 Jervan 1992, Risåsen 2008 samt www.skogsmus.no. 
77 Bagle 2008 samt www.kistefos.museum.no 



Verla träsliperi och pappfabrik är beläget tre mil norr om Kouvola. Det första träsliperiet anlades på 
platsen 1872 men brann ned 1876. Ett nytt träsliperi byggdes 1882 och de nuvarande 
fabriksbyggnaderna i tegel kom till på 1890-talet. Maskinutrustningen är till övervägande del från 
tiden kring sekelskiftet 1900. Företaget köptes 1922 av skogsbolaget Kymmene (idag UPM) och 
driften pågick fram till 1964. Som mest tillverkades drygt 4 000 ton trämassa, varav mer än hälften 
vidareförädlades till kalandrerad (extra glättad) papp. Anläggningen lämnades orörd vid 
nedläggningen och blev museum 1972, med UPM som ägare. Verla utnämndes 1996 till världsarv av 
Unesco.78 
 

    
 
Torkhuset vid Verla träsliperi, skyddat som Unesco världsarv. 
                                                
78 Talvi 1982, www.verla.fi. 



Vision  
 
Bruket i Fengersfors har en tvåhundraårig historia, som industri, som arbetsplats och som livsmiljö. 
Stora resurser har lagts ned på att bevara de gamla industribyggnaderna och ännu återstår en del 
nödvändiga arbeten för att säkra anläggningen. Vi måste då fråga oss vad vi vill åtstadkomma med 
dessa insatser, vilken historia ska vi berätta och hur ska vi berätta den. Och hur ska vi använda 
bruket. 
 
Vad ska vi berätta? 
Dagens besökare på Fengersfors bruk möter ett spännande utbud av konst, kultur och mat. Men 
historien bakom bruket och de industrihistoriskt särskilt intressanta delarna har inte nått fram till 
besökarna. Tack vare genomförda restaureringar är det nu dags att öppna upp och berätta om hur 
massaved omvandlades till papper som såldes över hela jorden och om människorna kring det.  
 
Fengersfors är en historia om utveckling och förändring, från koloniserade dalslandsskogar, över 
järnbruk och pappersbruk, till dagens bruk, där fritt skapande samsas med mer handfast produktion. 
Det handlar om att finna nya vägar och att stillestånd betyder tillbakagång. Fengersfors bruk var först 
i världen med kontinuerlig massakokning, men tappade sedan tempo och gick under. Kunde man 
agerat annorlunda? Vad skulle man gjort för att komma vidare?  
 
Berättelsen om Fengersfors ska naturligtvis utgå från de fysiska lämningarna efter 
pappersbruksepoken i form av byggnader och maskiner. Från järnbrukstiden finns mycket lite kvar 
och förutsättningarna för att levandegöra den delen av platsens historia är därmed högst 
begränsade. Den stora fabrikskompexet och den unika fiberlinjen med kokare, kollergångar, 
holländare, pappersmaskin och kraftcentral är däremot fantastiskta studieobjekt för alla som vill lära 
om den tidiga pappersindustrins förutsättningar, teknik och produktion. 
 
Men berättelsen rymmer mer är bara hus och maskiner. Besökaren måste få möta människoöden, 
minnen, erfarenheter, arbetsvillkor och livsbetingelser. Kvinnornas liv och barnens värld ska 
synliggöras. Allt detta är oerhört viktigt. Det får inte bara handla om skruvar och muttrar, årtal och 
makthavare. Holländarföraren kände med handen när massan var lagom slemmig, en kunskap som 
inte längre efterfrågas, men som berikar berättelsen om maskinen och människan. 
 
Miljöfrågor engagerar många. Massa- och pappersproduktion hade länge en stor påverkan på luft, 
vatten och mark. Inte minst gällde detta sulfatfabriker som Fengersfors. Här finns en intressant 
berättelse, som tar sin början på sena 1800-talet och som kan föras fram till nutid. Lagstiftning, 
omvärldstryck, teknikutveckling och ekonomiska kalkyler har lett fram till radikalt mer miljövänliga 
produktionsmetoder.   
 
I Fengersfors har det i sekler handlat om att ta tillvara skogen och vattenkraften. Dessa var grunden 
för järnbruket, träsliperierna och för pappersbruket. Fortfarande används skogen men på ett annat 
sätt och tre vattenkraftverk tar nu tillvara på varje fallande droppe i ån. Här ryms en historia om 
träkol, massaved, vattenhjul och turbiner. En historia som är universell.  
 
Det vanliga synsättet är att bruket är det som finns innanför staketet, men det finns anledning att 
vidga perspektivet. Fengersfors samhälle växte fram i takt med brukets ökade arbetskraftsbehov. En 
mycket stor del av bostäderna byggdes och ägdes dessutom av bruket. Det gäller också den första 
skolan och den nuvarande affären. Länge var omgivande jord och skog en del av bruket, men det 
sambandet upphörde på 1940-talet. 
 
Historien står inte stilla utan rullar ständigt på i nya riktningar. Vilket ansvar har du och jag för att 
styra dess riktning? Som konsumenter kan vi påverka produktionen och som medborgare har vi  



 
 
Carl Henrik Silow fångar besökarna med sin berättelse om Ryttarens Torvströfabrik. Foto Eric Julihn. 
 
inflytande över politiken. Just nu är tidningspappersbruken hårt ansatta, eftersom allt fler väljer bort 
pappersmedier. Vi kan inte stoppa förändringens vind, men våra val styr vindens styrka. 
 
Hur ska vi berätta? 
Fengersfors bruk är en angelägenhet för många – tillfälliga besökare, återkommande gäster, 
närboende, hyresgäster, ägare och alla de som verkar i de gamla fabrikslokalerna. Var och en har 
naturligtvis sin uppfattning om hur bruket ska skötas och vilket intryck det ska ge. Min utgångspunkt 
är att bruket i första hand representerar ett särskilt utsnitt av historien, pappersbrukstiden. Här finns 
ett kärnvärde att vårda och det är grunden för att det allmänna satsat stora resurser på ett 
bevarande. Detta kärnvärde utgörs av de samlade industribyggnaderna, de bevarade maskinerna och 
den bakomliggande historien. Kan kärnvärdet behållas och utvecklas har alla intressenter nytta av 
det. Bruket och dess historia får inte reduceras till tilltalande fasader med en eller flera 
symbolladdade tekniska artefakter.   
 
Karaktären av industri måste behållas och onödigt estetiserande undvikas. Gränsen mellan 
konstnärliga installationer och industrin måste dras med hänsyn till det industriella uttrycket. Denna 
hänsyn bör också gälla när brukets historia presenteras genom utställningar, skyltning och annat. Vid 
restaurering och renovering ska minsta möjliga ingrepp eftersträvas. 
 
Stora delar av bruket yttre ger idag ett vårdat intryck, även om det ruffa lyckligtvis bevarats över lag. 
Det gäller även många av de inre ytorna. Delar av massafabriken är dock märkta av decenniers förfall 
och kan ses som exempel på postapokalyptiskt industriellt sönderfall. Flera av dessa lokaler kan ändå 
röjas och göras tillgängliga, men frågan är om inte några delar ska lämnas orörda. Många människor 
blir oerhört fascinerade av dessa postindustriella ruiner, allt ifrån urban explorers till 
produktfotografer och andra som söker extrema miljöer. På bruket handlar det om främst om gamla 
kokeriet, blekeriet, pannrummet och laboratoriet. Andra, mer funktionsdugliga lokaler är sileriet och  



 
 
Gamla kokeriet är ett exempel på postapokalyptiskt industriellt sönderfall. Foto Eric Julihn. 
 
vinden ovan pappersmaskinsalen. Sileriet är en idealisk hall för skulptur och måleri i större format 
och på pappersmaskinvinden gavs helt nyligen operaföreställningar.   
 
Etnologen och forskaren Robert Willim vid Lunds universitet har myntat begreppet Industrial cool, 
vilket innebär de sätt varpå industrin estetiseras i samband med föreställningar om det 
postindustriella samhället. Det kan handla om hur nybyggda fabriker används för att manifestera 
företags varumärken eller om nostalgisk auraproduktion kring äldre återuppståndna fabriker. 
Begreppet handlar också om hur övergivna industrimiljöer ”blir del av ett känslofyllt landskap där 
fabrikerna kan fungera som materiella illustrationer till berättelser om 1900-talets industrisamhälle. 
Den övergivna industrin har inte officiellt inkorporerats i program för kulturarvs- och 
upplevelseproduktion och just därför är den fruktbar att förhålla sig till i diskussionen.”79 Här finns en 
chans för Fengersfors att föra in något nytt i den svenska kulturturismen och kanske även skapa 
scener för konstnärliga installationer och andra kulturyttringar. I Ruhrområdet har detta redan 
tillämpats i stor skala vid världsarvet Zollverein och vid Landschaftspark Duisburg Nord. Den 
sistnämnda anläggningen har beskrivits som the most admired post-industrial park in Europe.  
 
De mest lättillgängliga och attraktiva industriminnena är de som fungerar på riktigt, med arbetande 
maskiner. Nästan alltid handlar det då om tämligen småskaliga anläggningar eller kanske större 
objekt, där några enstaka maskiner kan köras och demonstreras. Även om stora delar av 
processutrustningen står kvar på Fengersfors är det fullständigt otänkbart att återstarta 
produktionen av papper ens i demonstrationssyfte. Anläggningen är alltför storskalig och vitala delar 
saknas. Däremot är det genomförbart att för besökare köra igång en kollergång eller en holländare. 
Och med tryckluft skulle man till och med kunna förevisa ångmaskinen i rörelse. 
 
 
                                                
79 Willim 2008, 6. Se även www.industrialcool.net. 



 
 
På Brede Vaerk nära Köpenhamn väljer besökaren vems historia som ska berättas. Foto Eric Julihn. 
 
Tack vare genomförda restaureringsarbeten är det nu möjligt att öppna upp den hittills slutna och 
stängda delen av bruket, delen med bevarad maskinutrustning. Redan kan besökaren få se den stora 
pappersmaskinen, kraftcentralen och holländeriet. Välgjorda skyltar förklarar förekommande 
utrustning och anpassad ljussättning är påbörjad. Med begränsade insatser kan en slinga öppnas 
även in i kollerhuset och nya kokeriet. Ytor måste grovstädas, trappor och lejdare ses över och lösa 
byggnadsdelar säkras. Rundvandringen gränsas lämpligen av genom att vissa rumsöppningar spärras 
med exempelvis nätgaller, så att besökaren ändå kan få en bild av de stängda lokalerna.80 
 
Fantasin och plånboken sätter gränsen för hur industriminnet Fengersfors ska visas. Utställningar, 
trycksaker, rörlig bild, audioguider, digitala pekare som startar visningsmedier, dramatiserade 
guidningar, tillverkning av handpapper, teater, barnverksamhet och riktat utbud mot skolor. Allt är 
tänkbart, men initialt förordar jag en utställning i pappersmaskinsalen, en fyllig broschyr, 
rundvandring på egen hand, samt ibland guidade visningar och gärna då dramatiserade visningar.  
 
Ofta ställs frågan: vems historia berättas. På Brede Vaerk i Danmark kan besökaren välja själv mellan 
ett antal olika imaginära personer som i ljud och bild berättar om fabriken – direktören, förmannen 
eller spinneriflickan. Säkert inte billigt att producera, men tankeväckande.81  
 
För att kunna skapa en bra berättelse kring Fengersfors krävs fördjupade studier kring 
företagshistorien, byggnadshistorien, tekniken, arbetssätt, personligheter och framväxten av 
samhället. Ännu en tid finns människor som kan berätta om hur bruket användes och hur man levde i 
Fengersfors när papperstillverkningen var igång. 
 
                                                
80 Dessa stängda men visuellt tillgängliga rum skulle initialt kunna vara våningen ovan holländeriet, blekeriet, 
pannrummet, rummen ovan pannrummet, laboratoriet och gamla tvätteriet.  
81 Brede Vaerk är en del av Danmarks Nationalmuseum. 



 
 
Stenugnsbageriet betyder mycket för en lyckad dag på bruket. Foto Eric Julihn 
 
Hur ska vi använda bruket? 
De senaste åren har Fengersfors utvecklats till ett viktigt besöksmål i regionen. Attraktionskraften 
ligger i huvudsak på Not Quite och dess utåtriktade verksamhet. Genom att berätta brukets historia 
och utveckla de industrihistoriskt intressanta delarna kan besöksmålet stärkas och det är en självklar 
färdriktning.  
 
Förenklat kan Fengersfors stora byggnadskomplex ses som tre delar, där Not Quite fyller en del, olika 
småföretag har sin verksamhet i en andra del, medan den återstående tredjedelen inrymmer 
kvarvarande produktionsutrustning från pappersbrukstiden och även rent outnyttjade ytor. Visionen 
är i första hand inriktad på denna sista tredjedel, som mestadels stått oanvänd i många år. Not Quite 
och småföretagen genererar hyresintäkter som klarar den löpande driften av bruksbyggnaderna, 
men inte större engångsinsatser. Genomförda restaureringar av de mest förfallna byggnaderna har 
bekostats av offentliga medel och av fastighetsägaren. 
 
Not Quite etablerades på bruket 2002 som ett nätverk för professionella konstnärer, hantverkare och 
formgivare. Verksamheten är organiserad dels som en ekonomisk förening, dels som en ideell 
förening. Not Quite erbjuder sina 40-tal medlemmar och även gästande konstnärer plats i fullt 
utrustade kollektivverkstäder för metall, textil, trä, keramik, foto och digital bild. Dessutom finns 
stora utställningsytor, café, bistro och butik. Andra delar av verksamheten är kurser, workshops och 
kulturella evenemang.  
 
På bruket finns också ett 10-tal småföretag, allt ifrån snickerier och arkitektkontor till fiskodling och 
stenugnsbageri. 
 
Denna tredelade inriktning för bruket, med kultur, småföretag och industrihistoria, är Fengersfors 
stora styrka. Not Quite och övriga hyresgäster ger intäkter för fastighetsdriften, vilket är en  



 
 
Efter grovstädning, ljussättning och skyltning blir bruket tillgängligt för besökare. Foto Eric Julihn. 
 
förutsättning för att bruket ska kunna finnas kvar. Flera av småföretagens inriktning mot 
byggnadsvård är en viktig del av Fengersfors nya identitet, men bör göras ännu tydligare. Caféet, 
bistron och bageriet betyder mycket för en lyckad dag på bruket, men däremot saknas 
övernattningsmöjligheter. Erfarenheten visar att tillgång till boende är en viktig del i utvecklingen av 
besöksmål.82 
 
Det är sedan länge fritt fram att förvanska brukets byggnader och att riva ut de gamla maskinerna. 
Byggnation i större delen av Fengersfors samhälle regleras nämligen av en föråldrad byggnadsplan 
från 1955 och i den anges bara att bruksområdet ska användas för industriändamål. 
Bruksanläggningen har ett högt kultur-, industri- och teknikhistoriskt värde och bör skyddas mot 
förändring och förstörelse. Tre olika vägar är i första hand tänkbara för att nå dit, nämligen 
skrivningar i översiktsplanen, q-märkning i en detaljplan och byggnadsminnesförklaring. Den 
nuvarande översiktsplanen är från 1991, men för närvarande är ett förslag till ny översiktsplan 
utställt för synpunkter. I förslaget nämns Not Quite, men det finns ingen skrivning om särskilda 
värden i bruksanläggningen. Möjligen kan det bli aktuellt i ett senare skede med en fördjupad 
översiktsplan för Fengersfors. Vidare står i planförslaget att förutsättningarna för en planändring 
gällande ett område omedelbart väster om bruket bör utredas. För att nå fram till en q-märkning av 
bruksbyggnaderna krävs en detaljplan och förutsättningarna för detta skulle förslagsvis kunna ingå i 
den tilltänkta utredningen. En byggnadsminnesförklaring innebär ett starkt skydd och beslutas av 
länsstyrelsen. Sannolikt förutsätter en byggnadsminnesförklaring att hela bruksområdet omfattas av 
beslutet. Länsstyrelserna är mycket restriktiva med byggnadsminnesförklaringar, dels eftersom 
objekten måste fylla höga kulturhistoriska krav, dels eftersom sådana beslut innebär ekonomiska 
åtaganden för staten. Tillbehör till en fastighet enligt jordabalken kan ingå i en 

                                                
82 I förslaget till ny översiktsplan för Åmåls kommun 2013 nämns att gästboende i Fengersfors efterlysts under 
planarbetet, sidan 62. 



byggnadsminnesförklaring och även den fast monterade processutrustningen skulle därmed kunna 
ingå i ett beslut om skydd. 
 
Brukets ägare AB Enderlein & Co är angelägna om att brukets industrihistoriska värden kan bevaras 
för framtiden. En alternativ förvaltningsform skulle då kunna vara en stiftelse, åtminstone för den 
nordvästra delen, alltså den del som är tänkt för musealt bevarande. Ett stort antal kända svenska 
industriminnen ägs idag av stiftelser. Många andra anläggningar tillhör kommuner eller olika typer av 
bolag. Mycket vanligt är att drift och levandegörande av industriminnen ligger på ideella 
vänföreningar som bildats för ändamålet. Stiftelseformen står för långsiktighet och gör det möjligt att 
bredda ansvaret och underlättar extern finansiering. Om en stiftelse ska bildas för Fengersfors måste 
den tillföras ett tillräckligt grundkapital och ha en bred förankring bland olika intressenter. Även 
andra samarbeten än med en vänförening kan vara intressanta för en stiftelse (exempelvis ett 
förvaltningsbolag), men skatteaspekter och andra frågor måste klarläggas. 
 
Tanken på att återuppbygga brukets smalspåriga järnväg för turisttrafik har framförts i olika 
sammanhang under senare år. Sträckan ned till lastageplatsen vid Ärrsjön är 2,5 kilometer och 
anläggningskostnaden skulle sannolikt bli betydande och driftskostnaderna bör inte underskattas. 
Likaså kan man fundera över om det går att få fram lämplig rullande materiel, alltså lok och vagnar. 
Men otvivelaktigt är det en rolig idé att åter binda samman bruket med sjö- och kanalsystemet. 
Banan skulle stärka besöksmålet om projektet kan genomföras på ett seriöst och planerat sätt. 
 
En annan tänkbar utvecklingslinje vore att tillföra utrangerade massa- och pappersmaskiner från 
andra bruk eller muséer. Frövifors pappersbruksmuseum har exempelvis tillförts en stor 
pappersmaskin från Skoghall och en slipstol från Tekniska Museet. Det är vanligt att industrihistoriska 
museer på detta sätt kompletterar och utökar sitt bestånd av maskiner och inventarier. För 
Fengersfors del finns inget uppenbart behov av en utökning av befintlig processutrustning, men det 
kan finnas med som ett möjligt alternativ för avgränsade behov. I Tekniska Museets magasin finns för 
närvarande endast ett fåtal mindre föremål från branschen.  
 
Fengersfors bruk måste sättas på kartan. Not Quite har med all rätt fått en plats i mångas 
medvetande, men begreppet Fengersfors bruk behöver bli mer känt. Ska det industrihistoriska 
innehållet i bruket fånga intresse och vinna besökare krävs medveten kommunikation. Bruket har 
exempelvis en hyfsad hemsida, som både informerar om historien och länkar till Not Quite. Men på 
Not Quite´s fina hemsida finns inget om brukets historia eller ens en länk till bruket.se. Närvaro i 
sociala medier blir allt viktigare och är önskvärd på sikt. Självklart måste bruket synas i Arbetsams 
Museiguide, NAV:s guide över arbetslivsmuseer i Västra Götaland och på den västsvenska hemsidan 
industrihistoria.se – och så är det inte idag. Gör alltså Fengersfors bruk till ett begrepp! 
 
Visionen i koncentrat: 

- Skapa en berättelse om brukets historia med utveckling och förändring som grundtema 
- Utgå från de fysiska lämningarna efter pappersbruket 
- Låt människorna ta plats i berättelsen, men också miljöfrågor och brukssamhället 
- Vårda det industriella uttrycket 
- Lyft fram några av brukets postindustriella ruiner 
- Ordna en vandringsslinga till nya kokeriet 
- Ta fram informationsbärare (utställning, skyltar, broschyr) 
- Genomför fördjupade studier 
- Tredelningen kultur-småföretag-industrihistoria är Fengersfors styrka 
- Övernattningsmöjligheter utvecklar besöksmålet 
- Skydda byggnader och maskiner i samhällsplaneringen, helst byggnadsminnesförklaring 
- Fundera över organisation 
- Sätt Fengersfors bruk på kartan 



Kartor och planer 
 
 
 

 
 
 Plan över fabriksanläggningen i Fengersfors 1959, hämtad ur Nisser & Sjunnesson 1973. 
 
 
 1  Gamla kokeriet  13  Pappersmaskinsal 
 2  Nya kokeriet  14  dito 
 3  Industning  15  dito 
 4  Sodahus  16  Oceanmaskinsal, nu sortersal 
 5  Mixeri  17  Förädlingsfabrik 
 6  Klorberedning  18  Ångpanna 
 7  Lutcisterner  19  Transformator 
 8  Massakar  20  Kontor 
 9  Kollerhus  21  Kraftstation 
10 Blekeri  22  Tvättstuga 
11 Blekholländeri  23  Byggnadsförråd 
12 Holländeri  24  Förråd    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                
 

 
                                                                                                                                      
 

-  
 
                                       
                                                                                                                                          
 
                                                                                
 
 
Axonometri över den nordvästra delen av brukskomplexet, upprättad av Mikael Hedin, 
Forsviks Industriminnen (ur Hedin m fl, rapport 2006:4). Bilden har kompletterats med 
textrutor, som anger de olika byggnadskropparnas användning. 
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 Principskiss över Klevfos sulfatfabrik, hämtad ur ”Klevfos industrimuseum, temahefte”, 1987. 



 
 
 
 Kartan hämtad ur ”Sveriges Industri”, utgiven 1967 av Sveriges Industriförbund.  



 
 
  Karta över järnvägen mellan Fengerfors bruk och lastageplatsen vid Ärrsjön, hämtad ur 
Freding. 



 
 
Karta över Lisefors bruk 1856, Lantmäteriet akt 15-FRÖ-36:1. 
 
 
 



 
 
Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1890-97, Lantmäteriet. 
 
 

 
 
Utsnitt ur ekonomiska kartan 1964, © Lantmäteriet J133-9C9b66 . 
 
 



 
 
Förslag till översiktsplan 2013 för Fengersfors samhälle. Den röda gränsmarkeringen visar 
den gällande byggnadsplanens utsträckning. Karta: Åmåls kommun. 
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