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1. Inledning
Någon mil söder om Åmål övergår landskapet från den flacka, öppna Dalboslätten till en
alltmer skogig och kuperad terräng västerut. Under den sista kilometern öppnar sig däremot
plötsligt en vidsträckt dalgång i vars övre del Fengersfors Bruk avtecknar sig som en samlad
bruksanläggning med tegelbyggnader och hög skorsten.
Bruket med rötter i 1700-talets slut har från 1880-talet haft sin produktion inriktad mot
pappersmassa och papper fram till nedläggningen 1968. Därefter har nya slag av verksamheter vuxit fram i några av de forna brukslokalerna, samtidigt som den äldre produktionsutrustningen alltmer har uppmärksammats. Utrustningen med alla dess årsringar speglar inte
bara processgången i ett pappersbruk utan även näringens utveckling under främst 1900-talet.
Bruksbyggnaderna ligger samlade längs ett tydligt entréstråk, avslutat med en platsbildning i sitt översta läge. Fasaderna mot gården ger ett rent och nästan icke-industriellt intryck
och skulle kunna tillhöra vilken industrigren som helst. Detta välordnade, välstädade yttre ger
i sig tolkningsproblem. Vad är det för bild som ska visas upp? Vilken historia ska berättas?
Vilka industri- och teknikhistoriska samband ska illustreras?
Den yttre överblickbarheten minskar drastiskt när man väl går in genom industriporten i
entré-stråkets översta läge. Varje ursprunglig funktion är innesluten i var sitt eget rum där
olika tidsepoker från den industriella produktionen växlar in i varandra och som blandas med
konstinstallationer, snickeri och fiskodling. De övre, bakre delarna av anläggningen används
inte idag men bär på spår av tidigare industriell produktion och funktion, tidigare i den
teknologiska framkanten men nu i varierande grad av förfall och läsbarhet med potential att
bli ett mycket unikt teknik- och industrihistoriskt besöksmål.

Rapporten
Eric Julihn, Bengt Spade och Bosse Lagerqvist har på uppdrag av ägaren samt Föreningen för
Fengersfors bevarande, undersökt och beskrivit anläggningens historia, dess nuvarande skick
och historiskt intressanta lämningar av teknisk och industrihistorisk natur, samt framtida
möjligheter, nödvändiga bevarandeinsatser med en diskussion kring vilka principer som kan
vara vägledande i en fortsatt återanvändning och utveckling av bruket. Resultatet av dessa
insatser redovisas i föreliggande rapport, redigerad av Bosse Lagerqvist och som är disponerad i tre delar:
- Del 1 omfattar historik och en genomgång av bevarande- och kunskapsläget. För denna del
svarar Eric Julihn
- Del 2 ger perspektiv på det framtida bevarandet och möjlig utveckling. För denna del svarar
Bosse Lagerqvist, Bengt Spade och Eric Julihn med varsina bidrag
- Del 3 innehåller fyra bilagor där Bengt Spade i de två första dels ger en detaljerad beskrivning av viss processutrustning, dels ger förslag till åtgärder för främst pannhus, skorsten,
kokarhus och kraftcentral. Eric Julihn presenterar i den tredje bilagan de viktigaste ritningarna
och kartorna, och i den fjärde bilagan har han sammanställt en käll- och litteraturförteckning.

5

Författarna
Eric Julihn, Skövde, är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han har som sidoverksamhet arbetat med industriarvsfrågor sedan 70-talet med offentliga uppdragsgivare såsom
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer och kommuner. Han är ordförande vid
arbetslivsmuseet Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och styrelseledamot i Svenska Industriminnesföreningen.
Bengt Spade, Varberg, har med sitt företag Industriminnesbyrån arbetat med uppdrag och
rådgivning inom den teknik- och industrihistoriska sfären sedan mitten av 1970-talet.
Verksamheten har omfattat omkring 250 uppdrag med inventeringar, utredningar och
teknikhistoriska värderingar samt teknisk rådgivning vid industriminnesvård. Därtill kommer
en omfattande publicistisk verksamhet samt föreläsningar och undervisning i teknik- och
industrihistoria. Viktiga uppdragsgivare har varit Riksantikvarieämbetet, högskolor, länsstyrelser, kommuner, länsmuseer, kraft-, sågverks- och kvarnindustrin, Vägverket samt
Banverket
Bosse Lagerqvist, Uddevalla, har efter doktorsdisputationen i kulturvård 1997 inriktat sin
verksamhet mot industri- och maritimhistoriska frågor. Han har under ett antal år kombinerat
en lektorsanställning på Göteborgs universitet med industrihistorisk verksamhet vid Forsviks
Bruk. Han är prefekt för Institutionen för kulturvård vid Göteborg universitet och är styrelseledamot i Svenska Industriminnesföreningen och medlem i The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage samt i The Association for Industrial Archaeology,
UK.

6

Fengersfors Bruk från entrén 1981-04-12. Foto Bengt Spade

Fengersfors Bruk från entrén 2013-08-09. Foto Bengt Spade
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2. Fengersfors – ett bruk i utveckling
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.

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.

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
1

Kuuse 1988, 16f.
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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 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.

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.

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,
2

Edestam 1977, 144.
Svea Rikes Manufacturlängd 1838, Jernkontoret.
4
Sahlin 1931, 180. Se även Källvik 1996, 14ff, om leverans till Indonesien.
3
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kvarn, såg samt en stor smedbostad med skolsal. På den stora bruksegendomen fanns också
ett antal brännvinsbrännerier och spritförsäljningen var mycket lönsam.5

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

Lisefors bruk

Vitlanda bruk
Kristinedals bruk

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 kanal5

Källvik 1996, 10f.
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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 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.

6

Se vidare Sahlin 2006, 80. Detaljerade produktionsstatistik finns i Edestam 1977, 167 och 171f.
Den fick namnet Kristinedals masugn.
8
Se vidare Kuuse 1988, 43ff.
9
Nedläggningsåret för Kristinedals bruk inte verifierat, se Edestam 1977, 166.
7
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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 FengerKrog 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.

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
10

Lisefors Pappersbruks Aktiebolag, se vidare Edestam 1977, 166f, Sahlin 2006, 34f och Rennel 2011, 367f.
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.
13
Källvik 1996, 44.
14
Källvik 1996, 41.
11
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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.

Johan Fenger-Krog. Foto Åmåls kommunarkiv.

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 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 FengerKrog 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
15
16

Denna typ av papper finns fortfarande på marknaden och benämns internationellt för Kraft Union Paper.
Rennel 2011, 370.
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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).

En fin bild av bruket på 1910-talet, som visar god överensstämmelse med samtida fotografier. Vinjett
på faktura, Åmåls kommunarkiv.

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.
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
17
18

Branschmannen var Elis Bosaeus, se Molae Chartariae Suecanae, del II, 290.
Efter pensioneringen 1960 kvarstod Eilert Fenger-Krog som teknisk rådgivare, styrelseledamot och delägare.
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undgå utslagning måste processutrustningen förnyas och den tyngsta enskilda investeringen
som krävdes var en ny pappersmaskin.19

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.

Det omedelbara problemet var dock att massaproduktionen sedan länge var en flaskhals. 20 Då
fattade man 1948 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 levererade kokarna och i

19

PM rörande driften vid Fengersfors Bruk 1949, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2.
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.
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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.

Brukets varumärken för läderpapper, som var oglättat kraftpapper. Trycksak, Åmåls kommunarkiv.

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,
22

Richter 1981, 20ff och 31f och Richter 1989, 22ff.
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.
23
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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

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 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
25

Freding 1992; Ek 1975, 19; Förvaltningsberättelse för Fengersfors Bruk AB, Fengersfors bruks arkiv, GLA
A:3.
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.
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.
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Enfamiljshem i Fengersfors, byggda 1943-1949. Foto ur brukets femtioårsskrift, Molin 1950.

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
34

PM beträffande rörelse vid Fengersfors bruk, daterad 1954-02-12, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:2.
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.
35

21

2. Fengersfors – Ett bruk i utveckling

Del 1

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.
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

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 tapetpapper och kuvertpaper, 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. Tre år senare fick
Enderlein köpa bruksfastigheten av kommunen. Framgången för papperstillverkningen blev
dock kortvarig. En djup kris för hela pappersindustrin ledde till kraftigt minskad orderingång
38

PM rörande driften vid Fengersfors Bruks Aktiebolag under år 1965, Fengersfors bruks arkiv, GLA A:3.
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.
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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.

PM 4 från 1959 gjorde kraftpapper för oceanpapperstillverkning – brukets sista stora investering.

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
43

Ek 1975, 28ff. Rennel 2011, 378.
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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.
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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.44

Kokeriet från 1950 med den 19 meter höga kontinuerliga kokaren i förgrunden. Foto Eric Julihn
2013.

44

Framväxten av bruksbostäderna bör kartläggas, bland annat tillkomsttiden för byggnaderna England, Lilla
England och Frankrike.
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Därmed återstår praktiskt taget ingenting från järnbrukstiden och de första åren med massaoch 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.
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.
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Kollerhuset med sex kollergångar för malning av massa. Foto Eric Julihn 2013.

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 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.
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Holländeriet med 8 holländare för malning, blandning och färgning av massan. Foto Eric Julihn
2013.

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 1900talet
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.45

45

Artikeln ”Klevfos forever – how long is that?” I Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 1/2010.
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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.46

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.”47 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.”48
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.”49
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.50
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
46

Ett av underlagen för planförslaget gällande Fengersfors är Bandgrens utredning från 2008.
Nisser & Sjunnesson 1973, 187.
48
Nisser & Sjunnesson 1973, 188f. Se även 30f.
49
Älvsborgs läns museiförening, kulturhistorisk utredning 13, Åmåls kommun, etapp 1, 1976.
50
Widmark 1997.
47
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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 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.”51

Pappersmaskinen PM 1 från 1906 står kvar på ursprunglig plats. Foto Eric Julihn 2013.

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
51

Citat ur ”En översiktlig antikvarisk utvärdering av Fengersfors Bruk”, Sandström 1997.
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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.”52 ”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.”53 ”I flera fall går de (teknikoch 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.”54

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.55
Det finns för övrigt några beröringspunkter mellan Fengersfors och Frövifors. Båda
bruken hade ekonomiska problem kring sekelskiftet 1900, vilket fick till följd att Johan
52

Lagerqvist (red) 2004, 3.
Lagerqvist (red) 2004, 4.
54
Lagerqvist (red) 2004, 29.
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Sjunnesson 1992 samt www.froviforsmuseet.com
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Fenger-Krog tvingades överta bägge företagen för att skydda sina fordringar och hans blev
sedan chef för de reorganiserade 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.56
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 massaoch 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.57
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 Kistefos56
57

Julihn 2004, 90ff.
Jervan 1992, Risåsen 2008 samt www.skogsmus.no.
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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.58
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.
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.59

58
59

Bagle 2008 samt www.kistefos.museum.no
Talvi 1982, www.verla.fi.
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Torkhuset vid Verla träsliperi, skyddat som Unesco världsarv.
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4. Kunskapsläget
För att få en överblick över kunskapsläget gällande Fengersfors och dess föregångare Lisefors
har en summarisk genomgång av tänkbara kunskapskällor gjorts. 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.60 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.61
Fengersfors bruks arkiv från Fenger-Krogs tid 1901-1968 finns bevarat på Landsarkivet i
Göteborg.62 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 1967.63
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.64 I Svenska Skadeförsäkringsföreningens
arkiv finns även ett brev från 1907.65

60

Edestam 1977, 170, not 12.
Se vidare www.sahlinska.se/slaktarkiv.
62
GLA arkiv C97, depån Polstjärnegatan.
63
GLA arkiv A599
64
Brev nr 16196 och 20235.
65
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.
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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 1908.66 Dessutom finns den häradsekonomiska kartan från 1890-97 och
generalstabskartan från 1894.

Fabriken från nordväst med ett massatorn från 1960 till höger. Foto Eric Julihn.

Ritningar
På brukskontoret finns många ritningar från pappersbrukstiden.67 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 inga kända 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
66

Akterna 15-FRÖ-36 respektive 15-FRÖ-111.
Där finns även en karta över Fengersfors bruk och samhälle upprättad 1942-43 av distriktslantmätare Lars
Kökeritz.
67
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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.68
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 industrihistoriskt värdefull miljö, bestående av pappersindustri samt
äldre arbetar- och tjänstemannabostäder”.69

Utsikt från blekeriet mot tvätteriet med restaurerade fasader och fönster. Foto Eric Julihn.

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
68
69

Nisser & Sjunnesson 1973, 181ff.
Kulturhistorisk utredning 13, Åmåls kommun, etapp 1 1976.
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tjugotal sidor, inklusive kontaktkopior av tagna fotografier.70 Hela materialet för Dalsland
redovisades 1997 i rapporten ”Industrilandskapet Dalsland i historisk belysning” 71. Denna
rapport låg sedan till grund för boken ”Dalslands industrier” utgiven 1999.72
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 2011.73 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 fältstudier i Fengersfors och omfattar 44 sidor plus bilagor. Ehns
doktorsavhandling 1975 ”Sötebrödet” är en etnologisk skildring av jugoslaver i det dalsländska pappersbrukssamhället Åsensbruk.

Bruket byggde en stor del av bostäderna i samhället, här radhus 3 från 1961. Foto Eric Julihn.

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 förtroende70

Underlagsmaterialet förvaras på Kulturlagret, Vänersborg.
Kulturmiljövårdens rapportserie från Älvsborgs Länsmuseum nr 6, text och foto av Dag Widmark.
72
Widmark 1999.
73
Rennel 2011.
71
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män 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 förändringsoch 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
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Forsviks Industriminnen (Västarvet) genomförde 2004 en utredning av bruksmiljöns
kulturhistoriska kvaliteter och möjliga framtida användningsmöjligheter. 74 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.75 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.76 Alla senare texter om Lisefors bygger
helt eller delvis på Edestams arbete. Framställningen grundar sig delvis på primärkällor såsom
bergmästarrelationer och försäkringsbrev, men saknar i huvudsak källhänvisningar. Edestam
skrev också de dalsländska vattensågarnas historia, med uppgifter om bland annat verken vid
Lisefors.77
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.78
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.
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Lagerqvist (red) 2004.
Hedin m fl 2006.
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Återutgiven 1977 i samlingsvolymen ”De dalsländska järnbruken”.
77
Edestam 1986.
78
Arbetet för Fengersfors är dock inte nämnt i Gullers uppdragsförteckning i Nordiska Museets arkiv.
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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.
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5. Utvecklingsriktningar
Bosse Lagerqvist

Inriktningar
Vad kan ske på platsen? Vad bör ske på platsen? När en grupp antikvarier m.fl. från Forsviks
Bruk besökte Fengersfors 2004 med uppdrag från länsstyrelsen i Västra Götalands län att göra
en kulturhistorisk förundersökning, beskrevs ett antal möjligheter. Med dessa som utgångspunkt och med en uppdatering utifrån möjligheter som kan iakttas idag, kan följande tentativa
förslag formuleras.
Inledningsvis bör ett förvaltningskontor för Fengersfors Bruk i sin helhet inrättas till stöd
för ägarna och verksamheten på plats. Uppgifterna skulle vara att hantera den vardagliga
kontakten med hyresgästerna, att planera och genomföra fastighetsunderhåll, att medverka till
planering för – och svara för eventuella byggåtgärder i samband med – etablering av nya
verksamheter. Förvaltningskontoret ska vara proaktivt i relation till potentiella verksamheter
med ett nätverksarbete som utgångspunkt som är både brett och explorativt som spetsigt och
konkret.
Vid sidan av det behövs också övernattningsmöjligheter. Erfarenheten från exempelvis
Forsviks Bruk är att vandrarhemmet där har spelat en central roll för möjligheterna att
utveckla platsen som besöksmål.
Produktionsmiljö
I dag finns verksamhet som representerar fiskodling, återbruk av byggmaterial, smide,
keramik, möbeltillverkning och bageri.
I dagens samhälle är det allt viktigare att veta matens kvalitet, det närproducerade där vi
som konsumenter kan besöka och ta del av produktionen blir allt mer attraktivt. Företeelsen
Dalslandsmat (http://www.dalslandsmat.se) är på framväxt, och med en framgångsrik
fiskodling i bruket, vore det rimligt att på sikt kunna tänka sig en restaurang/matproducent
inriktad mot ädelfisk och vilt. En restaurang skulle också kunna utgöra ett skyltfönster för
ytterligare produkter såsom porslin (keramikverkstaden) och möbler (möbeltillverkning).
Kopplat till detta är det också fullt möjligt att se etableringen av ett mikrobryggeri av öl,
men också samverkan med exempelvis whisky- och vinproducenter för lagring av deras
produkter. (Mackmyra har t.ex. ett stort lager i Smögen)
Det faller sig också naturligt att föreslå en fortsatt utveckling mot byggnadsvård. Namnet
Bygghyttan är etablerat (http://www.bygghyttan.se), i vad mån detta kan generera nyföretagande är till stor del beroende av enskilda initiativ. Intresset för äldre byggnadsdelar av god
kvalitet kommer dock rimligen inte att minska, och en utveckling av nya produkter i anslutning till en sådan marknad skulle kunna etableras. Det skulle sannolikt främst kunna röra sig
om sågade produkter och/eller färgtillverkning. Här föreslås en samverkan med exempelvis
Hantverkslaboratoriet79 , Byggnadsvård Nääs80, samt Byggnadsvård Värmland 81.
79

http://www-craftlab.gu.se
http://slojdochbyggnadsvard.se/sv/Vastarvet/Verksamheter/Slojd-o-Byggnadsvard/
81
http://www.byggnadsvardvarmland.com/
80
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En resurs för fortsatt användning skapas.
Blekeriets exteriör år 2006
Foto Bosse Lagerqvist
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Samma exteriör år 2009.

Kopplat till inriktningen mot byggnadsvård är tillverkning av tapetpapper baserat på lin en
möjlighet som är intressant att arbeta vidare med. Detta skulle kunna kombineras med
tryckning av tapeter (för byggnadsvård) efter historiska förlagor – möjligen i samverkan med
Lim- och handtryck i Mölndal.
Ett fast kontaktnät med inkubatorer kopplade till universitet och högskolor i Västra
Götaland och Värmland bör etableras, med erbjudande om lokaler för (nästan) flygfärdiga
företag efter modell av Innovatum Teknikpark82 i Trollhättan.
Turistmål i besöksnäringen
Till viss del är bruket redan ett besöksmål: konsthantverkare, butik, café/restaurang och bageri
attraherar besökare. För att öka möjligheterna som turistmål måste de värst åtgångna bruksbyggnaderna säkras tekniskt, interiörerna röjas upp, funktionerna restaureras, och en tydlig
berättande och förklarande inramning skapas.
Visningen av pappersframställningen skulle rumsligt kunna koncentreras till pappersmaskinen PM1 och verksamheterna i de intilliggande rummen och på så sätt ge en kompakt och
enkel processbild som inbegriper holländare, kollergångar och PM1. I ett senare skede kan
detta visningstema kompletteras med de rum som berättar om framväxten av en modern
82

http://www.innovatum.se
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pappersindustri, alltifrån virkesintag, kaphus, flishugg och transportband, via den kontinuerliga sulfatmassakokaren, till blekeriet. Vid sidan av pappersframställning är kraftförsörjning
och framställning av process-ånga intressanta potentialer i en kommande besöksanläggningen.
Genom närheten till Håverud och Dalslands kanal finns förutsättningar att visa på ett
samlat perspektiv på industrisamhällets framväxt under 1800-1900-tal, och kraftiga förändring under 1900-talets slutskede.
Vid s.k. musealiseringsprojekt är det lätt att ta ett perspektiv som innebär att den berättade
företeelsen i princip är död, samtidigt som stor möda läggs på hur företeelsen ska kunna
”levandegöras”. Den intressanta utmaningen här ligger i att både nå ett mål som innebär att
historien kan berättas, samtidigt som kulturhistorien utgör själva förutsättningen för hur ett
näringsliv kan byggas upp genom att etablering av företagande och utrymme för skilda
individers kreativitet. Utmaningen här är på vilket sätt det går att skapa verksamheter kring
kraftförsörjning, kraftöverföring, ångteknik samt kollergånger och holländare.
Konstnärlig och kreativ miljö
Genom att Not Quite samverkar med Stenebyskolan finns en koppling till Högskolan för
Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Potentiellt skulle platsen därför kunna
förstärkas eller vidareutvecklas som en miljö för kursverksamheter och utställningar.
Om en satsning görs på iordningställande av utrymmen för t.ex. ”Ånga och kraft” respektive ”Tillverkningsprocesser för papper”, bör alternativa lokaler för konstinstallationer
utredas. Till vissa delar kan de samordnas – i synnerhet avseende materialet papper som ett
konstnärligt uttrycksmedel – men i vissa fall kan upplevelsen av såväl det konstnärliga
uttrycket som den tekniska industriella installationen gå förlorad p.g.a. otydlighet.

Installation i tidigare produktionsmiljö. Foto Bosse Lagerqvist

Teknik- och industrihistoriskt läromedel
Göteborgs universitet har genom Institutionen för kulturvård en relation till Forsviks Bruk
som bl.a. resulterade i en 20-poängskurs på magisternivå inriktad mot 1900-talets
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industrihistoria och återanvändningsproblematik av industrianläggningar. Genom Hantverkslaboratoriet vid Kulturvård (Mariestad) finns också tentativa idéer att utveckla
verksamhet kring maritim- och industrihistoriska hantverk, där miljöer som Forsviks Bruk
men även Fengersfors Bruk skulle kunna utgöra laborativa platser.
Det anglosaxiska området har lång erfarenhet av kunskapsuppbyggnad inom ”industrial
archaeology”, i Sverige finns inte riktigt samma utbud av kurser och aktiviteter i övrigt. Det
vore möjligt att utveckla sådana kurser med lokalisering till Fengersfors. Universitetskurser är
på intet sätt räddningen för äldre industrianläggningar, men det faktum att universitetskurser
genomförs med intresserade deltagare kan ge spinoff-effekter som inte går att förutse. Detta
kan omfatta både sätten att berätta Fengersfors Bruks historia, som följdeffekter för samhället
och utvecklingen av komplementära ekonomier.
Vid sidan av universitets- och högskolenivån är naturligtvis grund- och gymnasieskola
samt vuxenutbildning i olika former, relevanta att samverka med för att utveckla kurser och
utbildningsmoment som drar nytta av resurserna vid Fengersfors Bruk.

Principer för det fortsatta bruket
Utifrån det redovisade materialet framgår det tydligt att det finns stora möjligheter att med ett
teknik- och industrihistoriskt perspektiv beskriva ett komplett industriellt system, Från stock
till papper, i Fengersfors Bruk. En sådan historisk berättelse som kan förankra platsen i en
större industriell och samhällelig kontext kan i ett framtida perspektiv fylla viktiga funktioner
för besöksnäring och pedagogisk verksamhet. Till detta kan också fogas intressanta perspektiv
på kraft och energi i industriella miljöer. Framförallt det senare fordrar kraftfulla restaureringar och rekonstruktioner av komponenter i produktionssystemet, vilka dock inte kan bli
operativa utan ska snarast ses som gestaltningsprojekt för att kunna tydliggöra en historisk
berättelse.
Då denna rapport är resultatet av en undersökning som har haft som utgångspunkt den
potentiella kultur- och industrihistoriska berättelsen och hur den kan utläsas i bruket, är det
lätt att se den historiskt baserade gestaltningen som ett huvudprojekt för den fortsatta driften
av anläggningen. Det är emellertid viktigt att poängterat nödvändigheten av att etablera verksamheter som kan generera tillräckligt god ekonomi för långsiktigt hållbart arbete med fastighetsunderhåll, ombyggnader, restaureringar och investeringar i övrigt för att uppnå hög
brukbarhet. Inte minst är detta betydelsefullt för förmågan att etablera, bevara och utveckla
teknik- och industrihistoriska berättelser kopplade till platsen. Den i detta perspektiv intressanta och livskraftiga verksamhet med inriktning mot framförallt konsthantverk/brukskonst
som idag finns på bruket, genererar förvisso hyresintäkter men enbart till normalt fastighetsunderhåll för de lokaler som de utnyttjar. Det är således nödvändigt att utveckla bruket till en
attraktiv plats för nya verksamheter som kan bidra till en positiv ekonomisk utveckling.
Det är samtidigt viktigt att förstå att en stor del av attraktiviteten konstitueras av de
kulturhistoriska kvaliteterna kopplade till byggnaderna, installationerna och spåren av tidigare
verksamheter, och som kan definieras som en materiell ram för hur den fortsatta driften kan
planeras och etableras. Tillbyggnader, ombyggnader, restaureringar och rekonstruktioner
måste kunna ske, men de ska genomföras med en tydlig förankring i brukets karaktär. För
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inriktning av verksamheter som kan etableras måste det råda stor frihet, så länge dessa kan
underordna sig den materiella ramen utan att fordra avgörande förändringar av miljön.
Fiskodlingen, stenugnsbageriet och restaurangen är goda exempel på verksamheter utan
saklig koppling till den industrihistoriska traditionen, men som ändå har kunnat etablera sig
på platsen med olika nivåer av tillbyggnader och ombyggnader med gott resultat.
Många återanvändningsprojekt utgår i normalfallet från ett av flera möjliga intressentbehov. Ett sätt att se på sådana behov kan vara att gruppera dom mellan två spänningsfält där
det ena fältet beskriver ett förhållande mellan det individuella och det kollektiva, och det
andra fältet spänner mellan det kunskapsbaserade och det emotionellt betingade. Om dessa
fält läggs tvärs varandra, kan fyra principiella intressentinriktningar beskrivas. Detta är inte en
absolut tolkning av hur olika grupperingar kan uttrycka behov i samband med bevarandeärenden, men de sammanfattar vad som ofta är och har varit drivande för bevarande och återanvändning. Många gånger är dock dessa behov inte så renodlade, utan de tenderar att gå in i
varandra.

Intressentbehov:
Kulturarv som en resurs för
etablering av ekonomier och lokal
utveckling

Kollektiv orientering

Materiella och immateriella egenskaper som resurser för ekonomisk
utveckling återanvänds, vidareutvecklas och konstrueras.

Kunskapsbaserad

Intressentbehov:
Kulturarv som en enande,
identitetsskapande symbol
Egenskaper med
monumentala, symbolladdade
potentialer förstärks

Formering av

Emotionellt baserad

kulturarv
Egenskaper som tolkas som autentiska
historiska kvaliteter identifieras och
restaureras/konserveras
Intressentbehov:
Kulturarv som ett historievetenskapligt akademiskt studie- och
forskningsfält

Estetiska, symbolladdade
egenskaper förstärks,
rekonstrueras, konstrueras

Individuell orientering

Intressentbehov:
Kulturarv som en bas för
historiebruk och individuellt
meningsbyggande

Principiell gruppering av olika intressen i samband med bevarande/återanvändning, och möjliga
konsekvenser för hur kulturarvet kan gestaltas.

I fallet Fengersfors Bruk är det intressant att se på vilket sätt samtliga intressenters behov kan
sammanföras inom en enhetlig ram för det fortsatta användandet. Ett ytterligare perspektiv på
bevarande och återanvändning, kanske i synnerhet i samband med nedlagda industrianläggningar är att se dessa i en större kontext och då också se motiv, mjöligheter och problem för
bevarandet utifrån den bredare kontexten. Ett sätt att beskriva en sådan kontext är som i
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figuren nedan. Kulturvård som professionell verksamhet i samhället kännetecknas av att den
kan indelas i ett antal aktivitetsfält som var och ett kännetecknas av skilda yrkesbenämningar,
utbildnings- och kunskapsbakgrunder, regelverk, organisationsformer, institutionstyper, företagssamhet, ekonomiska förutsättningar, o.s.v. Riktning och ställningstaganden inom dessa
fält är i sin tur beroende på yttre faktorer såsom principer för det hållbara samhället och behov
av resursåteranvändning. Sådana tankar är i sin tur beroende av mer allmänna socio-kulturella
processer som kan driva på beslutsfattare och olika maktstrukturer i skilda riktningar.

Sociokulturella processer
som skapar, bearbetar, utvecklar, förändrar, problematiserar, etc:
Vård, bevarande, resurshushållning, återanvändning
av principiell betydelse för:
Naturmiljöer
ett globalt system som omfattar:
Kulturlandskap
i vilka ingår:
Bebyggelsemiljöer
som består av:
Byggnader och andra rumsliga strukturer
som utgör ramar för:
Artefakter
T.ex. möbler, konstverk, bruksföremål

Kulturvårdsfältets olika aktivitetsområden och faktorer som kan påverka inriktningar och
ställningstaganden.

Vår förmåga att förstå vår historia och att kunna sätta in historiska lämningar i en relevant
kontext, är beroende av information och kunskap från samtliga dessa fält. Detta beskriver i
sammanhanget ett parentetiskt problem för den kulturvårdande praktiken: samtidigt som vi är
beroende av att förstå helheten, hanteras denna helhet på ett ofta mindre koordinerat sätt i ett
samhälleligt kultur- och naturvårdande perspektiv. När det gäller nedlagda industrier med
högt kulturhistoriskt värde som ligger i regioner som idag är glesbygd med avfolkning och
ekonomiska problem, är det än mer viktigt att se återanvändningen filtrerad genom en sådan
kontextuell inramning. Samtidigt som en sådan indelning i aktivitetsfält kan vara ett problem
för hur den kultur- och naturvårdande praktiken organiseras, beskriver fälten tillsammans med
de yttre faktorer som påverkar dom, en ingång till hur man kan agera vid en återanvändning.
Det vill säga, en industrianläggning kan ses som en isolerad byggnad eller grupp av byggnader, eller så kan anläggningen ses som en del aven större bebyggelsestruktur och kulturlandskap. I det senare fallet blir det intressantare att se återanvändningen som en bredare
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revitalisering av ett lokalsamhälle eller region och i det perspektivet bör möjligheterna till att
ett industriminne blir en resurs för inspiration, utveckling och nyskapande vara mer betydelsefullt än ett strikt bevarande i traditionell mening. En miljö som Fengersfors bruk skulle på så
sätt med ett fortsatt framgångsrikt återbruk kunna utvecklas till en symbol för kulturarv som
en resurs för regional utveckling, och få betydelse i de sociokulturella processer som medverkar till att formulera idéer kring det fortsatta samhällsbygget.
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Bevarat och bevarande
Brukets massa- och pappersproduktion har varit inrymd i ett sällsynt väl sammanhållet
komplex av byggnader, tillkomna vid olika tider. Efter avvecklingen av bruksdriften har
byggnaderna i varierande omfattning kunnat skyddas mot förfall. I de fall då taken trots allt
skadats har vatten trängt in i lokalerna med påföljd att byggnadsdelar har skadats, färg och
puts flagnat och lossnat samt järn- och ståldetaljer korroderat. Maskinutrustningarna har
därför olika grader av skador som uppkommit efter nedläggningen.
Med den "tidskapsel" som aktuella delar av bruket nu har blivit vore det önskvärt att
kunna återställa den kvarvarande produktionsutrustningen med alla dess årsringar till det
skick den hade vid tiden för avvecklingen. Detta har delvis skett med pappersmaskinen PM1,
som idag står som en mäktig fond i en maskinhall där bl.a. konstutställningar numera ordnas.
I övrigt är maskinparken, frånsett vattenkraftverket som är i full drift, i ett varierande skick.
Allvarligast åtgånget synes de högintressanta utrustningarna i massakokeriet och kraftcentralens pann- och maskinhus vara. Ett återställande av skadad eller okomplett utrustning är
tekniskt genomförbart men synes f n till övervägande delar ligga bortom ekonomiska och
praktiska möjligheters gräns.
Vad brukets byggnader beträffar har numera skador på i stort sett alla byggnadskroppar
åtgärdats. Kvar står reparation av tak över kokare och pannhus. Med en kompletterande
byggnadsvårdsinsats kommer förfallet av kvarstående maskinutrustningar att kraftigt kunna
bromsas.

Bruksbyggnaderna
I mötet med bruksbyggnaderna i Fengersfors frapperas man av den tilltalande bild entrén till
bruksområdet ger. Hela bruket öppnar sig för den tillreste besökaren i ett ovanligt väl sammanhållet bestånd av byggnader i rött tegel och rödfärgsstruket trä, en ensemble som kröns av
en magnifik tegelskorsten. Från bruksentrén – som markeras av två armaturförsedda pelare –
leder en tydlig gata upp mot det översta komplexet. Det sammanhållande intrycket förstärks
av att byggnaderna ligger i en svag uppåtsluttning. Bakom byggnaderna reser sig effektfullt
en fond av träd och buskar vars gröna färgprakt i sommartid skapar en behaglig kontrast.
Alldeles nyligen har den gamla, storslagna, valvmurade byggnaden för det sedan länge
nedlagda äldre kokeriet fått nytt tak samt återställts exteriört. Kokarbyggnaden ligger skymd
från bruksentrén. Byggnadens inre bär fortfarande tydliga spår efter de åtta kokare som en
gång stod här och som 1950 ersattes av en ny massakokare.

Processutrustningen
Det har redan nämnts att merparten av större utrustningar och maskiner fortfarande finns kvar
på bruket. Av mycket stort teknikhistoriskt intresse är den kontinuerliga sulfatmassakokaren
som när den togs i drift 1950 var den första av sitt slag i världen. Kokaren, som utvecklats av
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det svenska företaget Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) tillsammans med Myrens
Verksted i Oslo i det gemensamma företaget Kamyr, kom att inleda en ny epok i pappersmasseindustrin. Det stora flertalet sulfatmassafabriker har numera kontinuerliga kokare.
Av teknikhistoriskt intresse är även den kvarstående pappersmaskinen PM1 med dess
komplicerade, mekaniska drivsystem. Maskinen tillverkades 1906 av KMW och är därmed en
av landets äldsta. Dessutom söker batterierna av kvarstående holländare, massablandare,
jordankvarnar och kollergångar med deras respektive drivanordningar sannolikt numera sin
like i Sverige. Sådana maskiner var förr obligatoriska i massa- och pappersindustrin.
Teknikhistoriskt intressant är även det blekeri där den mörkfärgade sulfatmassan blektes.
Blekeriet som arbetat kontinuerligt tillkom redan under 1930-talet som ett av de första i
landet.
Av särskilt intresse är den mångbestyckade och kompakta kraftcentralen med en vattenrörspanna av tyska Walthers tillverkning, en ventilångmaskin från Bolinders i Stockholm, en
ångturbin tillverkad vid de Lavals verkstäder i Nacka, generatorer och omformare samt en
stor mängd övrig elektrisk kraftutrustning, tillverkade av Asea m.fl. verkstäder.
Till detta kommer brukets vattenkraftverk som finns i en särskild byggnad på bruksområdet.
En närmare beskrivning görs i bilaga 1 av processutrustningar som bör bevaras utöver de
som redan nu är säkrade

Två olika sidor av industriminnet Fengersfors Bruk
Man skulle kunna säga att den besökande till Fengersfors Bruk får se två olika sidor av
bruket, den ena har ett teknikhistoriskt värde och den andra ett upplevelsevärde. Båda dessa är
mer än påtagliga!
Mötet med det teknikhistoriska Fengersfors ger besökaren så gott som alla slag av ahaupplevelser kring teknik och mekanik. Här exponerar sig tekniken och mekaniken innan
processer började kapslas in på ett säkert, tyst, miljövänligt, ickesmutsande, lågenergiriktigt,
svårförståeligt, ergonomiskt, datorstyrt, eller med andra ord, på ett rent ut sagt tråkigt sätt. Här
kan den teknikintresserade eller enbart nyfikne studera allt från en äldre pappersmaskins
hastighetsvariator av trä och gjutjärn till sinnrika, mekanisk/hydrauliska Källeregulatorer. Här
kan man förvånas över en kollergångs grova vinkelväxlar med pilskuren kugg och här kan
man stiga in i en av maskiner välfylld kraftcentral som återspeglar ett företags successivt
tilltagande kraftbehov. Här kan man också – om man lyfter blicken en aning – se gjutna
järnpelare med kapitäl, finlemmade Polonceauspännverk eller övergrova och komplexa
takstolskonstruktioner av trä, vilka möjliggör rummens stora spännvidder.
På Fengersfors Bruk kan även den icke teknikintresserade få sitt lystmäte. Här kan man
med blick för det stora i det lilla se undersköna färgkombinationer i rostande maskiner,
organiska former i väggarnas oljefläckar eller nedfallna puts, kvarlämnade verktyg som
vittnar om människor som arbetat här eller varför inte den späda björken som slagit rot i fogen
till ett tegelmurverk. Här kan man också uppleva den nästintill sakrala storheten i mörka och
väldiga hallar där ljuset som silar in långt borta genom småspröjsade fönster skapar märkliga
kontraster. Och här kan man få titta in i – men inte mer – formidabla skräckkabinett, d.v.s.
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lokaler som inte städats eller säkrats mot nedfallande byggnads- eller maskindelar. Förhållandet kan liknas vid det gamla intresset för ruiner av borgar, kloster och herresäten eller varför
inte vid vår tids ökande intresse för industrisamhällets spår med t ex återfunna och utställda
vrakdelar av fartyg och flygplan.
Här finns plats för alla, från tekniknördar till ruinromantiker!

Bevarande - men hur?
I diskussioner kring ett musealt bevarande av byggnader och maskinella utrustningar på
Fengersfors Bruk har en aspekt framkommit som normalt inte är aktuell i samband med
industriminnen. Brukets pappersmasse- och pappersbruksdel måste nämligen anses ha fått
ytterligare en årsring utöver de som vuxit fram under dess drygt 60-åriga aktiva verksamhet.
Till dags dato har nämligen bruksdriften varit nedlagd nästan lika länge som den var i gång!
Dessa år har satt sådana spår i byggnader och maskinella utrustningar att de enligt min
mening inte kan eller bör förbises! Här finns således utmärkta möjligheter att på gott eller ont
visa hur naturen med rost och röta, väder och vind, växtlighet och frostsprängningar under
närmare ett halvt sekel strävat att bryta ner det som människan i sin konstruktiva iver byggt
upp under lika lång tid!
Ett musealt bevarande av maskinella utrustningar i Fengersfors skulle förutom att visa
deras traditionella teknik- och industrihistoriska värden således även kunna exponera kraftiga
kontraster. Kontraster som skapas av skillnaderna mellan lokaler och utrustningar som hela
tiden sedan 1968 stått skyddade och lokaler och utrustningar där nedbrytningen framskridit i
olika grader.
Mitt förslag är att man inte rör maskiner och lokaler mer än vad som behövs för att de utan
fara ska kunna studeras och beträdas av besökare. I praktiken innebär detta att berörda
byggnadsdelar säkras med täta tak och hela fönster, att löst sittande byggmaterial tas bort
liksom skräp av alla de slag samt att maskinerna försiktigt rengörs.

Förslag till bevarandeåtgärder av brukets produktionsutrustning
Det är som jag tidigare sagt tveksamt om ett återställande av all produktionsutrustning till
”driftnivå” är möjlig på Fengersfors Bruk. Istället bör man arbeta med kompromisser och
tillämpa en okonventionell syn på det framtida bevarandet. Med detta menar jag att viss
känslig utrustning bör återställas eller specialskyddas där det är ekonomiskt och praktiskt
möjligt men att övrig utrustning tills vidare lämnas därhän.
Eftersom bruksbyggnaderna nu är på väg att åter bli det ”väderskydd” för utrustningen
som de en gång varit, kommer det fortsatta förfallet att bromsas. Skadad produktionsutrustning bör emellertid för den sakens skull inte överges utan istället göras tillgänglig för
besökare med möjligheten att t.ex. skapa en kraftfull kontrast mot brukets redan iordningställda och väl bevarade delar. I dag är kulturturister många gånger mätta på ”turistanpassade”
miljöer där det mesta, särskilt bland industriminnen, är tillrättalagt och där man så att säga
ofta tagit själen från ett besöksmål. I Fengersfors tror jag att man skulle kunna arbeta efter en
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annan inriktning och skapa en unik besöksmiljö med kontraster som skulle kunna förstärkas
med t.ex. skickligt gjorda ljussättningar.
För den del av maskinparken som är placerad i byggnadsdelar som inte redan är åtgärdade
och till vilka besökare därför idag inte har tillträde har jag tagit fram ett förslag till åtgärder,
se bilaga 2. Min förhoppning är att även dessa delar ska kunna visas i framtiden. Förslaget
baseras på följande förutsättningar.








Tak över aktuella utrustningar säkras mot vattengenomträngning
Fönster i aktuella lokaler restaureras
Ett bevarande i övrigt ska medföra en minimal kostnad
Aktuella lokaler rensas från lösa byggnadsdelar samt städas
Lösa maskindelar samlas in och ställs ut i en gemensam lokal
Merparten av maskinparken i de aktuella lokalerna bevaras i nuvarande tillstånd
En maskin rustas upp till driftliknande skick

Med aktuella lokaler och maskinutrustningar avses i första hand följande





Kokarhuset med flissilo, cyklon och kokare med kringutrustning
Pannhuset med ångpanna och skorsten
Kraftcentralen med mekanisk och elektrisk utrustning
Hallen som ligger i direkt anslutning till kokarhuset

Övriga lokaler av intresse är redan "säkrade" och omfattas därför inte av mitt förslag.

Synpunkter och reflexioner i övrigt
Under mina besök på Fengerfors Bruk har jag gjort några reflexioner kring olika förhållanden.
För några av lokalerna som nu har svåra byggnadsskador och som f.n. inte avses att rustas upp
kan man kanske tänka sig att de får stå utan underhåll tills de så småningom faller ihop. Innan
detta sker kommer de i sitt tilltagande förfall mer och mer att anta skepnaden av ruin. Arrangemang bör lämpligen vidtas så att besökare utan risk ska kunna blicka in i dem.
Skyltar är många gånger bra men har också tyvärr den egenskapen att de tar lite av
"själen" i ett industriminne. Många gånger är en enklare beskrivning i folderform eller en liten
skrift att föredra. Vid vårt möte i Fengersfors den 30 augusti framkastades idéer om en skrift
som kortfattat skulle kunna säljas till självkostnadspris och beskriva brukets historia,
processgången, maskinparken samt byggnadsbeståndet.
Ofta blir industriminnen något annat när man lägger till sådant som kan störa besökarens
intryck och eventuella förväntningar. I Fengersfors har jag vid mina senare besök störts av det
vimpelspel som käckt fladdrar i vinden över entrégatan. Detta för mer tankarna till en marknadsplats eller ett tivoli än ett industriminne. Vidare störs jag av bilar som står parkerade lite
hur som helst på bruksområdet. Troligtvis behöver de flesta av dessa bilar överhuvudtaget inte
stå inne på området, i alla fall inte så att de stör förstaintrycket för en besökare. Mitt förslag är
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att parkeringsplatser ordnas omedelbart till vänster innanför entrén och ovanför kraftstationen
och att bilar endast undantagsvis får parkeras på andra platser.
Slutligen skulle jag vilja rekommendera att den eloxerade aluminiumdörr som idag är
huvud-ingång till utställningarna byts till en traditionell trädörr med liknande form som
dörren till kontoret har. Nuvarande dörr ser mer ut som en butiksdörr och harmonierar dåligt
med den i övrigt stilfulla entrén.
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7. Vision
Eric Julihn

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.
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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 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.

Carl Henrik Silow fångar besökarna med sin berättelse om Ryttarens Torvströfabrik. Foto Eric Julihn.
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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 vinden ovan pappersmaskinsalen. Sileriet
är en idealisk hall för skulptur och måleri i större format och på pappersmaskinvinden gavs
helt nyligen operaföreställningar.

Gamla kokeriet är ett exempel på postapokalyptiskt industriellt sönderfall. Foto Eric Julihn.

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
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program för kulturarvs- och upplevelseproduktion och just därför är den fruktbar att förhålla
sig till i diskussionen.”83 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.

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

83

Willim 2008, 6. Se även www.industrialcool.net.
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att vissa rumsöppningar spärras med exempelvis nätgaller, så att besökaren ändå kan få en
bild av de stängda lokalerna.84
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.85
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.

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.

84

Dessa stängda men visuellt tillgängliga rum skulle initialt kunna vara våningen ovan holländeriet, blekeriet,
pannrummet, rummen ovan pannrummet, laboratoriet och gamla tvätteriet.
85
Brede Vaerk är en del av Danmarks Nationalmuseum.
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Stenugnsbageriet betyder mycket för en lyckad dag på bruket. Foto Eric Julihn

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 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.86
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
86

I förslaget till ny översiktsplan för Åmåls kommun 2013 nämns att gästboende i Fengersfors efterlysts under
planarbetet, sidan 62.
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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 byggnadsminnesförklaring och även den fast monterade processutrustningen skulle därmed kunna ingå i ett
beslut om skydd.

Efter grovstädning, ljussättning och skyltning blir bruket tillgängligt för besökare. Foto Eric Julihn.

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
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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
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Bilaga 1: Beskrivning av viss processutrustning
Bengt Spade

Pannhus med ångpanna och skorsten
Brukets pannhus imponerar med sin interiöra mäktighet. Det gör också den stora ångpannan
med dess tegelmurverk, frilagda ånglådor och högt liggande ångdom. Särskilt framträdande är
det glaserade teglet ovanför främre tublådan och runt ångdomen. Ångpannan är hög. De olika
delarna måste därför nås via ett system av lejdare och gretingar (gallerförsedda balkonger).
Från gretingarna kan man studera allt från pannans säkerhetsventiler till dess eldstad.
Inne i pannhuset får man en tankeställare och inser att ångpannan en gång var brukets
hjärta. Det var härifrån som den varma ångan kom för att driva maskinerna i kraftcentralen,
för att skapa nödvändig processvärme och tryck i massakokaren och för att förse pappersmaskinerna med den värme som behövdes för att torka pappersbanan!

Längdsnitt genom äldre, fastbränsleeldad vattenrörspanna av snedrörstyp. Det lutande partiet är
vattenrören som vid ändarna är fästa i tublådorna. Till vänster under vattenrören ligger eldstaden.
Ångdomen är den översta delen av pannan och står i förbindelse med tublådorna. Ångan tas ut i röret
längst till höger uppe på ångdomen. Rörpaketet som ligger mellan snedrören och ångdomen är en
överhettare. I denna värms ångan upp och får därmed ett större energiinnehåll. Rökgaserna lämnar
pannan längst ner till höger. Den röda markeringen visar rökgasernas väg från eldstaden till
skorstenen.

Pannan är en vattenrörspanna av snedrörstyp. Hela pannan är inmurad i ett tegelmurverk med
väl synliga, lutande tublådor (panngavlar), längsliggande ångdom och pannarmaturer. Det är
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obekant om pannan är försedd med överhettare. Pannan är för övrigt av det äldre utförandet
där förbränningsvärmen avlämnas enbart från rökgaserna (konvektion) och inte genom
strålning. Strålningspannor utvecklades först i slutet av 1920-talet varvid bl.a. Vattenfalls
stora reservkraftverk i Västerås hade en framträdande roll.
Av allt att döma har ångpannan eldats med fastbränsle. Förbränningsgaserna har förts till
en hög skorsten, rundmurad med radialtegel. Ångpannan är tillverkad av tyska Walther & Cie
AG i Köln-Dellbrück, grundat 1874. Tillverkningsåret är 1922 med tillverkningsnummer
3324. Pannan är avsedd för ett högsta arbetstryck av 20 atm. Till pannan hör kringutrustning i
pannhuset med bl.a. matarvattenpumpar.
Vattenrörspannor introducerades vid mitten av 1800-talet av företaget Babcock & Wilcox
i New York. Med vattenrörspannan fick man till skillnad från den traditionella eldrörs- eller
tubpannan en ångpanna som har ett avsevärt mindre vattenrum. Vattenrörspannan har därför
kort påeldningstid och är snabbreglerad. Det mindre vattenrummet medförde dessutom att vid
dåtidens ofta förekommande pannexplosioner blev skadeverkningarna inte lika omfattande
som vid eldrörs- eller tubpannor. Vid sidan av Babcock & Wilcox och tyska Steinmüller (idag
Babcock Borsig Steinmüller GmbH) tillhörde Walther (idag Balcke-Dürr GmbH) länge de
stora tillverkarna av vattenrörspannor.

Ångpannans dom med nivåglas. Foto Bengt Spade (BS) 2013

Tegelmurade fabriksskorstenar börjar nu bli sällsynta. Dessa högresta byggnadsverk stod en
gång som symboler när det nya samhället, industrisamhället, började växa fram. Många är de
äldre reklambilder och brevpappersvinjetter som visar en skog av stenkolsrykande fabriksskorstenar.
Till en början murades skorstenarna med standardtegel, de fick då kvadratiska tvärsnitt.
Eftersom en tegelskorsten av stabilitets- och hållfasthetsskäl normalt görs bredare i basen än
vid toppen hade dessa ursprungliga fabriksskorstenar en stegvis, teleskopliknande avsmalning
uppåt. Under senare delen av 1800-talet infördes murtegel som möjliggjorde murning av skorstenar med oktagonala tvärsnitt. Mot slutet av seklet började man tillverka radialsten som gav
skorstenarna runda tvärsnitt. Runda skorstenar infördes i Sverige omkring 1890 av firma N.
Lundgren i Gävle. Radialteglet till dessa tillverkades vid Upsala Norra Tegelbruk i Uppsala.
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Skorstenen vid Fengersfors Bruk är ganska hög och har runt tvärsnitt. Den kan mycket väl ha
utförts av Lundgrens i Gävle eftersom företaget var i det närmaste ensamt på den svenska
marknaden. Sannolikt har skorstenen tillkommit samtidigt med den nuvarande ångpannan för
att vara anpassad till dennas stora rökgasvolym.

Kokarhuset med flissilo, cyklon och kokare med kringutrustning
Av mycket stort teknikhistoriskt intresse på Fengersfors Bruk är den sulfatmassakokare som
installerades 1949-50. Denna blev den första kontinuerliga massakokaren i världen i kommersiell drift. Dittills hade cellulosamassa framställts i diskontinuerligt arbetande batchkokare
(satskokare), vilket innebar att en kokare laddades med flis och kokvätska varefter den
stängdes till och värmdes upp under tryck med ånga från en ångpanna. Efter ett antal timmar
hade cellulosan frigjorts i en kemisk process och kokaren tömdes. Vid den nya kokartypen
tillfördes flis och kokvätska kontinuerligt i samma takt som cellulosa och restämnen lämnade
kokaren.
Den kontinuerligt arbetande kokartypen hade uppfunnits av den norske diplomingenjören
Johan Richter (1901-1997). Richter hade examinerats 1924 vid Norges tekniska högskola i
Trondheim. Efter några år i Frankrike återvände han 1929 till Norge och fick anställning vid
Thunes Mekaniske Verksted i Oslo, ett företag som var känt för tillverkning av lok och
vattenturbiner. På Thunes hade man börjat intressera sig för blekning av pappersmassa i
cellulosaindustrin. Detta fångade så småningom Richters intresse och han deltog i utvecklingen av en blekningsutrustning till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under depressionsåret
1932 blev Richter emellertid uppsagd hos Thunes. Han sökte då arbete hos Myrens Verksted
AS (fd J & A Jensen og Dahl) och hänvisade till att han hade idéer kring blekning av pappersmassa, något som också gav honom anställning.
Myrens Verksted hade 1919 inlett samarbete med AB Karlstads Mekaniska Werkstad
(KMW) i Karlstad och Karhula OY i finska Kotka kring utrustningar för massaindustrin och
därför bildat ett gemensamt bolag, AB Kamyr. Richter knöts till Kamyr och under hans
ledning inleddes en utveckling av kontinuerligt arbetande blekerier. Efter några år ledde detta
till att Kamyr blev ledande tillverkare av sådana blekeriutrustningar med försäljning över hela
världen.
Stärkt av framgångarna med den kontinuerliga blekningsprocessen ville Richter ta ytterligare ett steg – kontinuerlig framställning av sulfatcellulosa! Utvecklingen av en sådan
process inleddes i slutet av 1930-talet och redan 1940 byggdes en försöksanläggning vid
Domänverksägda Karlsborgsverken (nuv BillerudKorsnäs AB) utanför Kalix i Norrbotten.
Det skulle emellertid ta ytterligare tio år innan en fullskaleanläggning med en kontinuerligt
arbetande sulfatmassakokare kom igång. Dessutom kom kriget, vilket förmodligen något
bromsade upp den aktuella utvecklingen.
Det blev på Fengersfors Bruk i Dalsland som världens första kommersiella, kontinuerligt
arbetande massakokare installerades 1949-1950. Brukets gamla kokarutrustning från sekelskiftet ansågs uttjänt, nu ville man ersätta den med något nytt och valet föll då på en kontinuerlig kokare från Kamyr, beräknad för en dygnsproduktion på 30 ton.
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Kokaren i Fengersfors blev dock lite av ett sorgebarn för bruket. Processtekniken var inte fullt
utvecklad och utrustningen måste därför i flera avseenden ändras och kompletteras. Detta är
ingalunda ovanligt när ny teknik introduceras, konstruktören kan av naturliga skäl inte förutse
alla förhållanden, särskilt inte här eftersom man även arbetade med hög temperatur och högt
tryck, faktorer som alltid komplicerar situationen.

Kontinuerlig sulfatmassakokare vid Billerudsägda Gruvöns bruk i värmländska Grums.
Moderna kokare är mycket höga och byggs inte in i särskilda byggnader utan står
utomhus. Foto BS 2013

Många problem måste lösas i den kontinuerliga kokningen, t ex styrning av processen eller
konstruktion av funktionsdugliga tryckslussar för inmatning i kokaren av råvara och
kokvätska respektive utmatning av cellulosa och restprodukter. Vidare fick man erfara att om
cellulosan blåstes ut med den temperatur som rådde i kokaren, 160-170º C, så knäcktes
cellulosafibrerna och försvagade därmed slutprodukten. Det var först vid mitten av 1950-talet
som man kom till rätta med detta genom att sänka temperaturen i kokarens nedersta del, s.k.
Cold Blow. Kokaren i Fengersfors blev därför i viss mån ett misslyckande för bruket och
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enligt uppgift fick man aldrig någon riktig ordning på driften. Vid mer allvarliga störningar
fick pappersmassa köpas från andra bruk för att driften i pappersbruket inte skulle äventyras.
Kokaren avställdes för övrigt två år före nedläggningen 1968.
Utvecklingen fortsatte emellertid med stöd av bl.a. erfarenheterna i Fengersfors. Efter
ytterligare omkring tio år hade den kontinuerliga kokarprocessen blivit så tillförlitlig och
välfungerande att den snart började slå ut batchkokarna. Idag byggs mer än hälften av alla
cellulosafabriker med kontinuerliga kokare, ett förhållande som fört Kamyr till en ledande
position.

Kraftcentralen med mekanisk och elektrisk utrustning
Kraftcentralen på Fengersfors Bruk är en av de intressantaste som jag sett under mina 50 års
besök på olika kraft- och industriföretag. Här finns en ventilångmaskin av J & C G Bolinders
klassiska typ liksom en av de Lavals världsberömda ångturbiner av aktionstyp. Här står två
likströmsomformare, varav den ena av mycket ålderdomligt slag. Här finns också en uppsjö
av visarinstrument, manöverpaneler och regulatorer. Allt detta är inrymt i ett ganska litet och
därmed också trångt utrymme, vilket vittnar om att installationerna tillkommit efter hand.
På Fengersfors Bruk ordnade man till en början egen mekanisk och elektrisk kraftförsörjning genom att utnyttja det ganska höga vattenfallet vid Knarrbysjöns utlopp. På bruket finns
en ritning, "Plan för utvidgning", daterad 1905, alltså året före en omfattande brand 1906.
Även om planen kanske inte i alla avseenden följdes vid återuppbyggandet är den intressant
eftersom den visar hur brukets kraftförsörjning då var tänkt att ordnas med vatten- och
ångkraft. Del av ritningen visas här nedan.
Det kraftsystem som föreslogs 1905 kom av allt att döma i stora drag att utföras. I Sveriges officiella statistik för 1919 anges nämligen att en vattenturbin på 300 hk liksom en 100 hk
ångmaskin ska ha installerats 1906. Vattenturbinen och ångmaskinen användes för direkt drift
av pappersbruket.
Brukets kraftbehov kunde så småningom inte tillgodoses med den egna kraften, varför
komplettering var nödvändig. Sedan AB Håfreströms kraftstation i Håverud tagits i bruk
1908, med utvidgning 1915, köptes stödkraft därifrån. Vidare hade Kungl. Vattenfallsstyrelsen under 1918 färdigställt en linje för 50 000 volt trefasig växelström från det stora kraftverket i Trollhättan upp till en sekundärstation (transformatorstation) vid Ånimskog. Året
därpå anslöts Fengersfors Bruk till Trollhättenätet med en linje för 20 000 volt från
Ånimskog. I statistiken för år 1930 anges samma vattenturbineffekt som 1919. En ångmaskin
på 200 hk för drift av en 155 kW likströmsgenerator har dock ersatt 100 hk-maskinen.
Anslutningarna till större vattenkraftverk, först Håverud och sedan Trollhättan, innebar att
brukets grundbehov av kraft kunde tryggas. Dåtida system för elektrisk kraftöverföring var
emellertid inte särskilt problemfria, åska och storm liksom opålitlig isolering i maskiner och
apparater samt felhantering medförde ofta mer eller mindre långvariga elavbrott. För en
processindustri innebar detta ovälkomna och ibland svårbemästrade produktionsstörningar.
Det var därför nödvändigt att ha reservkraft. På Fengersfors Bruk installerades 1923 en 200
hk ångmaskin för drift av en likströmsgenerator och under 1941 (?) en 550 hk ångturbin
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Del av förslagsritning från 1905 som visar hur en tänkt utvidgning av bruket skulle kunna ske. Utsnittet visar kraftsystemet. De blå siffrorna markerar följande. 1. Vattenturbin 300 hk i tryckskåp med
tilloppstub samt långt sugrör ner mot vänster. 2. Axelledning som drivs av vattenturbin 1 och ångmaskin 3. 3. Ångmaskin 100 hk. 4. Dynamo (likströmsgenerator) 50 hk som drivs från axelledning 2.
5. Elmotor 40 hk för drift av pappersmaskin. 6. Elmotor 40 hk för drift av div. efterbearbetningsmaskiner. 7. Elmotor 10 hk för drift av bl a holländare och massakar. 8. Ångmaskin för drift av
samma som 7. 9. Kokare som drivs från axelledning 2. 10. Vattenturbin 15 hk för drift av belysningsgenerator. 11. Ångpannor

kopplad till en växelströmsgenerator. Både ångmaskin och ångturbin fick ånga från den stora
ångpanna som installerats 1922.
Brukets likströmssystem var avsett för drivningen av pappersmaskinerna, vilka för varvtalsregleringens skull var försedda med likströmsmotorer. Dåförtiden saknade man teknik för
att ändra växelströmsmotorers varvtal. Allteftersom kraftbehovet för pappersmaskinerna
ökade behövdes mer likströmseffekt. Två aggregat som omformade växelström till likström
(roterande omformare) anskaffades därför vid okända tidpunkter.
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Utöver de fyra kraftaggregaten finns en mängd regulatorer, manöverutrustningar och elcentraler i kraftcentralen.
Ångmaskin med generator
Kraftcentralens ångmaskin är en klassisk 200 hk ventilmaskin. Den är tillverkad 1923 av J &
C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB i Stockholm med tillverkningsnummer 2133.
Maskinen är encylindrig med liggande cylinder. Direkt kopplad till ångmaskinen är en öppen
likströmsgenerator av Aseas tillverkning. Maskin och generator har varit avsedda för
hastigheten 250 varv/min. Generatorn som är tillverkad samma år som ångmaskinen har
Aseas tillverkningsnummer 251480 och effekten 155 kW samt är avsedd för spänningen
2x230 V. Likströmmen distribuerades inom bruket i ett så kallat treledarsystem där man
kunde välja 230 eller 460 V.
Bolinders hade grundats 1844 på Kungsholmen i Stockholm av bröderna Jean och Carl
Gerhard. Så småningom specialiserade man sig på sågverksutrustningar och ångmaskiner, en
tillverkning som snart blev känd för sin höga kvalitet. I början av 1900-talet blev firmans
tändkulemotorer kända över nästan hela världen, särskilt i marina sammanhang.

Bolindermaskinen till höger, svänghjul och Aseas likströmsgenerator till
vänster. Foto BS 2013

Ventilångmaskiner av det slag som står i Fengersfors började Bolinders tillverka i början av
1900-talet. I ventilmaskinens cylinder släpps ångan in och ut genom tallriksventiler, ungefär
som i en bilmotor. Äldre maskintyper hade slidventiler med plan- eller kolvslider, ventiltyper
som så småningom visade sig olämpliga vid högre effekter och som gav sämre verkningsgrad.
I drift gick Fengersforsmaskinen med mottryck, den saknar således kondensor. Ångan lämnade istället maskinen med några kilos övertryck för att användas i andra värmekrävande
processer på bruket.
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Till ångmaskinen hör ett stort, tvådelat svänghjul. Dess uppgift var att med sin svängmassa
jämna ut den olikformighet i rörelsen – och därmed generatorspänningen – som var förenad
med maskinens utförande.
Likströmsgeneratorn är av Aseas standardtyp K, en typ som togs fram i olika storlekar
under 1910-talet. Generatorn är öppet ventilerad, kollektor och borstar ligger fullt synliga och
axeln är glidlagrad i stålager, monterade på generatorns bottenplåt.
Ångmaskinen med generator är uppställda på en podieliknande avsats längst in i kraftcentralen. Avsatsen nås via några trappsteg klädda med gulorangefärgade, keramiska plattor.
Maskinfundamenten är klädda med ljust, rött kakel. Golvet vid ångmaskinen är lagt i mönster
med bruna och beige keramiska plattor. Väggen bakom maskinaggregatet är klädd till brösthöjd med glaserade, röda och beigefärgade kakelplattor. Den dekorativa interiören vid
ångmaskinen speglar den syn man länge hade på kraftindustrins driftrum, de skulle vara i det
närmaste kliniskt rena!
Ångturbin med generator
Vid okänd tidpunkt, kanske 1941, har ytterligare en kraftmaskin installerats i kraftcentralen.
Denna gång valdes ångmaskinens efterföljare, en ångturbin. Tillverkare var de Lavals fabrik
för ångturbiner i Nacka. Även denna maskin är av ett klassiskt utförande, det är en aktionsturbin av det svenska uppfinnargeniet Gustaf de Lavals (1844-1913) standardtyp.
Den välutbildade de Laval hade tidigt intresserat sig för mjölkseparatorer och han uppfann
en välfungerande sådan. En förutsättning för dess funktion var emellertid att den kunde drivas
med hög hastighet eftersom separationen bygger på centrifugalkraften. Detta förde honom in
på den tidens mest snabbgående maskin, ångturbinen. Efter flera försök och avancerade hållfasthetsberäkningar lyckades de Laval konstruera och patentera en ångturbin vars hastighet
vida överträffade andra konstruktörers.
Styrkt av framgångarna med den snabbgående ångturbinen grundade de Laval 1893 AB de
Lavals Ångturbin. Företaget låg till en början i Stockholm men flyttade 1896 ut till nybyggda
fabrikslokaler i Saltsjö-Järla som idag ligger i Nacka kommun. De första åren tillverkade man
endast mindre turbiner med en högsta effekt av 500 hk. Firmans ångturbiner blev dock så
småningom så välkända att man gick upp i storlekar. Särskild uppmärksamhet fick de stora
turbiner som installerades i svenska marinens fartyg, flygplanskryssaren Gotland från 1934
hade t ex två de Lavalturbiner på sammanlagt 33 000 hk. Under 1950-talet levererades även
ångturbiner till handelsflottans fartyg. 1959 slogs de Laval samman med den stora svenska
konkurrenten, Aseaägda Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, STAL, i Finspång. Det nya
företaget fick namnet Stal-Laval Turbin AB. Några år senare avvecklades verksamheten i
Saltsjö-Järla och flyttades till Finspång.
Vid de Laval tillverkades till en början endast turbiner med ett löphjul. När större effekter
blev aktuella började man att sätta flera hjul efter varandra i turbinerna. Den 550 hk turbin
som levererades till Fengersfors har flera löphjul. Löphjulen kan man se i den numera isärtagna maskinen. Turbinens höga varvtal växlas ner i en rak kuggväxel som storleksmässigt är
flera gånger större än den lilla smidiga och kompakta turbinen.
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Nedväxlingen av de Lavalturbinernas höga varvtal – 20 000 till 30 000 varv/min – till
praktiskt användbara varvtal skedde i stora kuggväxlar. För att få en så tyst och mjuk gång
som möjligt i dessa och för att undvika axialförskjutningar använde man s.k. pilskuren kugg i
växlarna, något som blev ett av de Lavalturbinernas signum. Den pilskurna kuggen kan ses i
en inspektionslucka på Fengersforsturbinen.
Turbinen som liksom ångmaskinen arbetar med mottryck driver en Aseagenerator för
trefasig växelström. Generatorn som är av Aseas standardtyp GA 106 är tillverkad vid mitten
av 1950-talet med tillverkningsnummer 3489428 samt löper med 750 varv/min och lämnar
500 kVA (400 kW). En magnetiseringsgenerator av Aseas typ LB 30 är direkt kopplad till
maskinen. Rester av ett annat generatorfundament tyder på att den nuvarande generatorn har
ersatt en äldre maskin, vilket styrker att ångturbinen är äldre än dagens generator. Turbinen
kan alltså som tidigare antytts ha tillverkats 1941.

de Lavalturbinens löphjul. Foto BS 2013

de Lavalturbinens kuggväxel med pilskuren
kugg. Foto BS 2013

Omformare
Eftersom elektrisk drift av pappersmaskiner länge skedde med likström för varvtalsregleringens skull var det nödvändigt att omforma inköpt växelström till likström. Detta gjordes i
roterande omformare. Omformaren är i det här fallet en maskin som består av en trefas
växelströmsmotor direkt kopplad till en likströmsgenerator. Två sådana omformaraggregat
med manöveranordningar står i kraftcentralen.
Det äldre och ganska ålderdomligt utförda omformaraggregatet har en drivmotor och
generator tillverkade vid mitten av 1910-talet av Luth & Roséns Elektriska AB på Södermalm
i Stockholm. Företaget hade grundats 1885 och började 1893 tillverka elektriska maskiner på
licens från Schuckert & Co i tyska Nürnberg. Så småningom specialiserade man sig på stora
kuggväxlar, hissar och kranar. 1930 köptes företaget i hemlighet upp av Asea och tillverkningen av elektriska maskiner fördes över till Västerås.
Omformarens motor är en öppet ventilerad, stålagrad, asynkron trefasmotor av Luth &
Roséns typ R 322 med tillv.nr 7093. Motorn har drivits med 3 000 volts spänning och har
med hastigheten 740 varv/min kunnat avge axeleffekten 370 hk. Likströmsgeneratorn som är
kopplad till motorn är av typ GM 332 med tillv.nr 7094. Den är liksom motorn stålagrad och
öppet ventilerad samt har märkeffekten 270 kW vid 440-500 volts spänning.

77

Del 3

Den äldre omformarens drivmotor t v och
hjälpmotor med axelkoppling. Foto BS 2013

Bilaga 1

Den äldre omformarens likströmsgenerator
Foto BS 2013

Till det äldre omformaraggregatet hör ytterligare en trefasmotor, tillverkad av Asea omkring
1912. Det är en asynkronmotor av Aseas typ M9 med startpådrag. Motorn har tillv.nr 40752
och märkeffekten 25 hk. Motorns funktion är okänd, dessutom är dess märkvarvtal märkligt
nog 950 varv/min. Motorn är förenad med den stora Luth & Rosénmotorn via en frikoppling.
Det kan möjligen vara så att Aseamotorn har använts vid start av den stora Luth &
Rosénmotorn för att undvika strömrusning i ett svagt överföringsnät.

Det nyare omformaraggregatet med motorn t v och generatorn t h. Framför motorn pådraget, en låda
med vev, samt bakom den, på väggen, transformator och manöverdon. Foto BS 2013

Det kan mycket väl tänkas att Luth & Rosénmaskineriet är ursprungligt i Fengersfors och att
det tillkommit när trefaskraft från Håveruds kraftstation behövde omformas till likström.
I kraftcentralen finns även ett något modernare omformaraggregat. Detta har uppenbarligen köpts begagnat eftersom en skylt upplyser att det är sålt av Myrén & Co i Göteborg.
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Myréns är ett företag som sedan det grundades av Ragnar Myrén 1919 har handlat och fortfarande handlar med begagnade elektriska maskiner.
Aggregatets motor och generator är liksom vid den äldre omformaren placerade på en
gemensam bottenplatta. Maskinerna är tillverkade vid okänd tidpunkt av det föga kända AB
Aug. Janssons Elektriska Verkstad i Falun. Motorn är av typ T-100 med tillv.nr 2082 samt
märkt 500 varv/min, 380 volt och 270 hk. Generatorns märkdata är typ L-100, tillv.nr 2083,
500 varv/min samt 180 kW och 2x230 volt.
Övrig teknisk utrustning
I kraftcentralen finns en mängd utrustning för att styra kraft- och processmaskineriet. Här står
t ex olika generationers tavlor och plåtskåp med elektriska kontrollpaneler, här finns en magnifik elcentral och här finns de klassiska Källeregulatorerna.
Vid hantering av elektrisk kraft måste man hela tiden ha mätinstrument som registrerar om
elektrisk ström är bruten eller sluten, generatorers varvtal, strömstyrka (ampère), spänning
(volt), effekt (kW), frekvensmätning (per/sek) eller fassynkronisering (vid hopkoppling av
växelströmsnät). För varje kraftaggregat i centralen är dessa mätinstrument tillsammans med
strömbrytare och vridmotstånd samlade till kontrollpaneler. Eftersom den maskinella bestyckningen tillkommit under en lång tidsepok, från 1910-talet till 1950-talet, speglas utvecklingen
inte bara i maskinerna utan även i deras övervaknings- och kontrollutrustning. Här finns
således allt från marmortavlor av sekelskiftestyp till "moderna" kontrollskåp från Asea.

Äldre kontrollpanel för elektriskt
maskineri. Foto BS 2013

Källeregulatorer med linor och motvikter.
Foto BS2013
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Av speciellt intresse i kraftcentralen är de regulatorer som på ångsidan registrerade och styrde
tryck, nivå och temperatur. Det är de klassiska Källeregulatorerna som nästan kan sägas vara
synonyma med svensk processindustri. Källeregulatorn konstruerades av civilingenjören
Torsten Källe (1893-1975). Efter att ha varit verksam några år på Billeruds pappersbruk i
Säffle startade han 1921 sitt företag Källeregulator AB i Säffle. Under åren på Billerud hade
Källe insett att mycket av det manuella arbete som gick åt för att styra brukets processer
skulle kunna automatiseras. Han konstruerade då en sinnrikt fungerande regulator som arbetade med en elmotordriven oljepump, en enkelverkande hydraulcylinder och en motviktsförsedd ventil. Den nästintill outslitliga Källeregulatorn blev snart ett viktigt hjälpmedel i all
processindustri och vid ångpanneanläggningar. Fortfarande kan man här och var se Källeregulatorer i arbete. 1972 bytte företaget namn till EUR-Control Källe.

Större, kapslad elcentral i kraftcentralen. Foto BS 2006
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Bilaga 2: Förslag till åtgärder i vissa lokaler
Bengt Spade

Pannhus med ångpanna och skorsten
Pannhuset är idag ganska illa åtgånget till följd av inträngande fukt. Både byggnad och maskinell utrustning har därför tagit mer eller mindre skada. Pannhuset med den stora ångpannan
måste emellertid anses ha ett sådant teknikhistoriskt och upplevelserikt värde att det ändå bör
visas för en intresserad besökare.
Förslag till åtgärder i pannhuset
Vid ett bevarande är det nödvändigt att pannhusets tak samt fönster och dörrar säkras så att
fukt ej längre kan tränga in. Vidare bör föremål som inte hör hit tas bort samt lösa byggnadsdelar tas ner och föras bort så att pannhuset blir säkrare att vistas i för besökare. Öppna kabeloch ledningsgravar bör vidare täckas över med durkplåtar; lejdare och gretingar bör undersökas beträffande hållfasthet samt repareras där de är skadade. Handräcken måste förmodligen rengöras från rost så att en hand lätt kan glida utmed dem utan att skadas. Igensatta
fönsteröppningar bör öppnas så att dagsljus kan komma in. I övrigt inga åtgärder.
Förslag till åtgärder för ångpannan
Så gott som samtliga av ångpannans delar av betydelse är dolda bakom massiva tegelmurverk.
Pannan föreslås tills vidare få stå i sitt nuvarande skick. Några enkla åtgärder för att bromsa
fortsatt förfall rekommenderas dock som att tömma eldstad, askgropar och sotfällor på eventuellt kvarvarande aska och sot eftersom dessa gärna binder fukt. Vidare bör pannan ventileras
så att den får torka ur. Ventilationen kan lämpligen sammankopplas med skorstenens ventilation, se nedan. Belysning bör ordnas för att vägleda besökaren men också för att särskilt
exponera viktiga panndelar som ångdom, panngavel, eldstadens interiör (!) med vattenrör
samt matarvattenpumpar.
Förslag till åtgärder för skorstenen
I tegelskorstenar som inte längre används, och således inte värms upp, drivs inträngd fukt inte
ut utan stannar kvar i murverket. Vintertid ger detta så småningom upphov till frostsprängningar av murstenarna samt minskad hållfasthet i fogarna. Ytpartier av murstenarna, särskilt
de som är orienterade mot söder, lossnar då och faller ner. Fogbruket skadas även och blir
mjukare, vilket minskar dess motståndskraft mot de stora tyngder det här är fråga om. Förr
eller senare blir skorstenen i så dåligt skick att den blir en fara för omgivningen. Fogarnas
försämrade hållfasthet leder dessutom ibland till att skorstenens övre delar börjar luta.
En metod att i viss mån bromsa skadeutvecklingen i en tegelskorsten är att ordna så att den
ventileras. Skorstenarnas stora höjd gör att lufttrycket är högre vid botten än vid toppen. Detta
skapar en tryckskillnad och därmed ett drag, "skorstensverkan", som man normalt drar nytta
av i eldstäderna. Förhållandet kan utnyttjas för att hjälpligt torka ur skorstenen. Av största vikt
i sammanhanget är då att sotluckan eller liknande i skorstenens nedre del alltid hålls öppen,
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annars sker inte någon genomluftning med påföljd att den eftersträvade effekten inte uppnås.
Vanligtvis lägger man numera även ett tak över skorstenens övre öppning. Taket får dock inte
vara tättslutande utan måste läggas så att en spalt ordnas runt om och så att vatten inte rinner
ner i pipan. Spalten nätas i regel för att utestänga fåglar, särskilt kajor, som vill bygga bo inne
i pipan.
Fabriksskorstenen på Fengersfors Bruk har en så framträdande placering och ett så stort
symbolvärde att det är av vikt att den kan bevaras för eftervärlden. En plan för skadeförbättrande åtgärder liksom en vårdplan bör därför tas fram.

Kokarhuset
För den nya kokaren uppfördes en byggnad omedelbart norr om det gamla kokeriet. Kokarhuset avslutar därmed mot norr den sammanhållna ensemblen av bruksbyggnader. Byggnaden
är uppförd i två nivåer, en högre med kokare och flissilo och en lägre för kringutrustning.
Byggnadskropparna är utförda av betong och tegel med en tidstypisk, ganska stram funktionalistisk arkitektur.
Kokarhuset i Fengersfors har nu stått utan funktion i närmare 50 år. Väder och vind liksom
mänskliga ingrepp har bidragit till att såväl byggnad som processutrustning har skadats.
Kokarhuset ger dock fortfarande ett mäktigt intryck, både ut- och invändigt. Byggnaden är för
övrigt den högsta på bruket.
På taket till kokarhusets högdel står en cyklon över flissilon. Cyklonen har haft en okänd
funktion. Den skapar dock en spännande avslutning på den höga byggnaden och indikerar om
inte annat att detta är en industrianläggning.
Förslag till åtgärder i kokarhuset
Av största vikt är att kokarhusets tak, både det högre och lägre, kan säkras. Lågdelen saknar
delvis tak och i högdelen är öppningsbara takluckor borttagna eller öppna med påföljd att väta
tränger in i byggnaden och successivt bryter ner denna liksom processutrustningen. På högdelen har dessutom ett invändigt, grovt stuprör för takavvattningen blivit igensatt eller frusit
sönder med påföljd att vattnet strömmar utmed rörets utsida och ända ner till kokarhusets
nedersta delar. Stupröret bör undersökas och åtgärdas. På högdelen växer björkar och det hela
påminner där uppe om ett parti fjällbjörk. Vegetationen bör tas bort för att säkra takets ytskikt
och betongkonstruktioner mot skador och vattengenomsläpp. Uppe på högdelens tak står en
cyklon (stoftavskiljare). Cyklonen som är av stålplåt har ett från korrosionssynpunkt utsatt
läge. Den bör därför rostskyddas samt målas.
I arbetet med att göra kokarhusets interiör tillgänglig är det angeläget att besökaren ska
kunna flytta sig mellan de olika nivåerna, från nedersta till översta planet. För den sakens
skull bör därför trappor och gretingar liksom ledstänger och räcken ses över och säkras. Trappornas ledstänger bör dessutom göras handvänliga genom att rosten avlägsnas. Vidare bör
nedfallet byggmaterial, löst liggande maskindelar och skräp tas bort. Interiören bör således
trots förfallet ge ett städat intryck!
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Även i kokarhuset bör det övervägas att montera belysning, dels för att säkert kunna ta sig
fram, dels för att förstärka formerna av de märkliga maskiner som finns här.
Förslag till åtgärder med processutrustningen i kokarhuset
Kokarhusets interiör är idag lite av ett skräckkabinett. Här droppar vatten, här har puts och
delar av murverket lossnat, här står rostiga pjäser med okända funktioner, här ligger maskindelar och annat som förmodligen inte hör hit, här vittnar tomma fundament med avskurna
ankarbultar och avkapade rör om maskiner som förts bort, här finns ett nästan spöklikt
kontrollrum - och här finns en träbänk, en bänk för att driftpersonalen skulle kunna vila en
stund och som påminner om att här har människor arbetat i fukt och värme och oväsen och
starka lukter och kanske till och med kämpat för att få kokaren att fungera som önskat!
Processutrustningen i kokarhuset är av största teknikhistoriska värde. Detta var som tidigare nämnts den första kontinuerligt arbetande massakokaren i världen i kommersiell drift.
Kokaren med kringutrustning är helt och hållet placerad inomhus till skillnad mot moderna
kokare som står utomhus, ungefär som masugnar. Runt kokaren står flera olika apparater som
haft funktioner i processkedjan. Det är f n obekant vilka funktioner de haft, vilka av dem som
är ursprungliga och vilka som tillkommit med avsikt att minimera risken för driftstörningar.
Det är dessutom obekant vilka delar som förts bort (flera nakna fundament tyder på att så är
fallet) och vilka funktioner de haft.
Kokaren sträcker sig genom flera våningsplan i kokarhuset. Planen nås via trappor med
gallerdurkssteg och gretingar. Vid kokartoppen kan man med hjälp av i väggen ingjutna stegjärn ta sig upp på taket. På kokarens huvudplan (plan 2) finns resterna av ett delvis avskilt
kontrollrum med en mängd mätinstrument.
Trots att processutrustningen fått mer eller mindre allvarliga korrosionsskador och trots att
man tagit bort delar ur denna liksom instrumenten i kontrollrummet har interiören två viktiga
budskap att förmedla. Det ena är det teknikhistoriska med världens första kontinuerligt arbetande massakokare. Det andra är insikten om vad nedbrytning av material kan åstadkomma på
en så kort period som ett knappt halvsekel! Man skulle dessutom kunna lägga till ett tredje
budskap med de reflexioner som en besökare gör i mötet med en miljö som inte längre ser ut
som man väntat sig!

Kraftcentralens mekaniska och elektriska utrustning
Den maskinella utrustningen i kraftcentralen har skadats av fukt. Med tanke på att maskinerna
här inte är så stora och svåråtkomliga skulle en upprustning kunna vara praktiskt genomförbar. Den bör emellertid tills vidare få anstå. Dock skulle man kunna skapa en slående kontrast
inne i maskinrummet genom att rusta upp ångmaskinen med generator och lokalutrymmet
kring dessa två maskiner med dess kakelplattor, glaserade fundament och målade vägg.
En upprustning av ångmaskinen skulle förslagsvis kunna innebära att hela maskinen
inklusive generatorn i görligaste mån görs ren från rost, framför allt metallrena ytor. Vissa
delar av maskinerna är tursamt nog så insmorda med smörjmedel att rosten inte fått fäste här.
Gammalt fett och olja bör emellertid tas bort. Vidare har det blånerade plåtsvepet runt ång83
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maskinens cylinder rostat kraftigt. Eventuellt byts svepet och blåneras. När maskinerna gjorts
rena från smuts, smörjmedel och rost bör de i tillämpliga delar målas i ursprungliga kulörer.
Efter målning bör maskinerna konserveras. Detta kan förslagsvis ske med ett flytande vax
med rostinhibitor, t.ex. Tectyl 502 C.
Även avsatsen där maskinerna står liksom podierna bör göras rena liksom de tre väggarna
och taket vid maskinerna. Ytorna bör i tillämpliga delar målas. Slutligen monteras belysning
så att maskinerna med ljusets och de rena ytornas starka och klara kulörer lyfts fram i maskinhallen.
Rengöring, rostborttagning, målning och vaxning av ångmaskin och generator skulle
förslagsvis kunna utföras som ett grupparbete för studenter som utbildar sig till konservatorer.
Att konservera teknikhistoriskt intressanta maskiner finns det knappt någon erfarenhet av i
vårt land, varför maskinerna i Fengersfors skulle kunna bli ett utmärkt övningsobjekt. Jag tar
gärna på mig att handleda en sådan övning.
Övrig utrustning i maskinhallen befrias från smuts och damm.

Övriga lokaler och övrig teknisk utrustning
I brukets lokaler finns en stor mängd löst stående och liggande maskiner och maskindelar,
många med okänt ursprung och funktion. Dessa bör inte föras bort som skrot eller skräp. En
särskild lokal bör istället avdelas dit man kan föra sådant som antingen inte kan återmonteras
eller vars funktion man är osäker på. Ett förslag är att utnyttja den hall som gränsar till
kokarhuset och som man passerar på väg in till kokaren.
Den aktuella hallens väggar och golv avstädas. Eventuellt uppstickande rör som skurits av
över golvplanet skärs av i nivå med golvet så att besökare inte snubblar över dem. På golvet
läggs lastpallar ut i räta rader och på dem staplas maskiner och maskindelar upp. Arrangemanget fyller två syften, dels får man en förvaringsplats för aktuella objekt, dels kan man
skapa en uppseendeväckande utställning i hallen, i all synnerhet om man här och var växlar av
med "främmande" föremål som i form och färg bryter av mot de vanligtvis rostiga objekten.
Hallen som ligger på ett övre plan har en yttre förbindelse med brukets uteområde med en
bro. Bron saknar emellertid f n däck och kan därför inte användas. Det bör undersökas om
inte bron kan rustas upp så att denna väg in i den föreslagna utställningshallen kan användas,
om inte annat för att föra tyngre föremål ut eller in
.
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Bilaga 3: Kartor och planer
Eric Julihn

Plan över fabriksanläggningen i Fengersfors 1959, hämtad ur Nisser & Sjunnesson 1973.

1 Gamla kokeriet
2 Nya kokeriet
3 Industning
4 Sodahus
5 Mixeri
6 Klorberedning
7 Lutcisterner
8 Massakar
9 Kollerhus
10 Blekeri
11 Blekholländeri
12 Holländeri

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pappersmaskinsal
dito
dito
Oceanmaskinsal, nu sortersal
Förädlingsfabrik
Ångpanna
Transformator
Kontor
Kraftstation
Tvättstuga
Byggnadsförråd
Förråd
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Nya kokeriet
Gamla kokeriet

Indunstning

Kollerhus
Skorsten
Pannhus

Tvätteri & sileri

Blekeri
Kraftcentral

Pappersmaskinsal

Massakar
Holländeri

Blekholländeri

Axonometri över den nordvästra delen av brukskomplexet, uppmätt av Bosse Lagerqvist och Mikael
Hedin, renritad 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.
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Kartan hämtad ur ”Sveriges Industri”, utgiven 1967 av Sveriges Industriförbund.
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Karta över järnvägen mellan Fengerfors bruk och lastageplatsen vid Ärrsjön, hämtad ur Freding.
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Karta över Lisefors bruk 1856, Lantmäteriet akt 15-FRÖ-36:1.
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Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1890-97, Lantmäteriet.

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1964, © Lantmäteriet J133-9C9b66 .
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Förslag till översiktsplan 2013 för Fengersfors samhälle. Den röda gränsmarkeringen visar den
gällande byggnadsplanens utsträckning. Karta: Åmåls kommun.
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Bilaga 4. Källor och litteratur
Eric Julihn

Otryckta källor
Arkiv
Fengersfors:

Fengersfors-Fröskogs Byalag
Lokalhistoriskt arkiv inklusive fotoarkiv

Göteborg:

Landsarkivet
Fengersfors Bruks AB:s arkiv, C97
Likvidator Georg Nilssons arkiv, A599
Waernska släktens på Baldersnäs arkiv, C4

Gävle:

Lantmäteriet
Historiska kartor

Karlstad:

Värmlandsarkiv
Kapten O. Mauritz Sahlins släktarkiv

Stockholm:

Arkitektur- & Designcentrum
Jöran Curmans arkiv
Centrum för Näringslivshistoria,
Skandiaarkivet
Jernkontorets arkiv
Nordiska Museets arkiv
Herrgårdsarkivet
Riksarkivet
Bergskollegii arkiv
Brandförsäkringsverket SVAR
Kommerskollegii arkiv
Tekniska Museets arkiv
Carl Sahlins samling

Vänersborg:

Kulturlagret
Bildarkiv
Kulturhistorisk inventering 1976, underlagsmaterial och rapport
Industriinventering 1996, underlagsmaterial och rapport

Åmål:

Åmåls kommunarkiv
Svenska pappersindustriarbetareförbundet avdelning 71 Fengersfors arkiv
Roland Augustssons samling
Bror Isaksons fotoarkiv
Henry Stakes fotoarkiv
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