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NAI Svefas utredning 2010

Bakgrund
NAI Svefas uppdrag var att inventera industribebyggelsen i
område A1, A2 och B med
målsättningen att identifiera byggnader som dels
bedömdes utgöra ett representativt urval ur kulturhistorisk
synvinkel, dels bedömdes ha fastighetsekonomiska
förutsättningar att byggas om och förändras. Gällande
bebyggelse i område C, främst personalbostäder och
trädgårdar, hänvisar NAI Svefa till tidigare utredningar.

Papyrusområdet har sedan 2009 ägts av Mölndals stad och till största delen stått tomt i väntan på ny
användning efter pappersfabrikens avveckling. En eller flera detaljplaner skall utarbetas för att medge
ny bebyggelse i området. Följande kulturhistoriska beskrivning och inventering har tagits fram som ett
antikvariskt kunskapsunderlag inför kommande planarbete. Syftet med underlaget är att belysa
Papyrusområdets kulturhistoriska kvaliteter samt att genomföra en fördjupad inventering av enskilda
byggnader. Underlaget syftar även till att ta fram rekommendationer för de inventerade byggnaderna
och miljön. De rekommendationer som görs i rapporten utgår ifrån områdets och byggnadernas
kulturhistoriska status och baseras inte på tekniskt skick eller ekonomiska faktorer.

NSI Svefas utredning utmynnade i ett antal
rekommendationer för bevarande och utveckling och en
grafisk presentation av dessa rekommendationer.

Följande kulturhistoriska underlag är utarbetat under hösten 2013 och reviderat i februari 2015 av
Lindholm Restaurering genom Johanna Lange, Josefine, Bengtsson, Hanna Cöster och Martin Lindholm
på uppdrag av Mölndala Fastighets AB.
Underlaget är skrivet i A3-format och skall skrivas ut dubbelsidigt.

Förutsättningar
Följande avsnitt om förutsättningarna för denna utredning är tillagt efter önskemål från inblandade
parter i pågående programskede för att klargöra hur urvalet av byggnader gått till.
NAI Svefas rekommendationer för bevarande och utveckling
Fokus område A+B

2010 genomfördes en kulturhistorisk och fastighetsekonomisk analys av Papyrusområdets
industribyggnader av NAI Svefa. Undersökning utmynnade i rekommendationer kring bevarande och
rivning av samtliga fabriksbyggnader. Med denna utredning som grund gjorde Mölndala Fastighets AB
ett urval av byggnader som man avsåg att bevara. I Lindholm Restaurerings utredning lades ytterligare
byggnader till efter önskemål från Mölndals stadsantikvarie.

Bevaras
Volymer återförs vid rivning
Ytterligare utredning krävs

Nedan följer en kort presentation av förutsättningarna för den fördjupade inventering av enskilda
byggnader som genomfördes av Lindholm Restaurering 2013.

Ok att riva

Illustration: NAI Svefa.
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Urval av bevarandevärda byggnader 2013

Vision för Forsåker
Med NAI Svefas rapport som underlag beslöt MFAB, i diskussion med stadsantikvarien, att gå vidare
med en inventering. Lindholm Restaurerings uppdrag kom då att omfatta byggnaderna enligt kartan
nedan. Urvalet skiljer sig något från NAI Svefas då MFAB även har tagit med andra faktorer än de
kulturhistoriska i sina bedömningar samt valt ut byggnader i hela bruksområdet. På kartan nedan finns
även de byggnader som NAI Svefa valt ut för bevarande eller ytterligare utredning, men som valdes
bort inför den fördjupade inventeringen 2013.

I hållningen gentemot den befintliga bebyggelsen i Papyrusområdet finns en övergripande samsyn
mellan Mölndala Fastighets AB, så som den uttrycks i Vision för Forsåker – Vision 2.1, och Mölndals stad
genom dess kulturmiljöprogram. Båda parter anser att områdets äldre bebyggelse har många
kulturhistoriska kvaliteter som kan berika ny bebyggelse och förmedla stora upplevelsevärden.
I visionen redovisas några viktiga aspekter i skapandet av den nya stadsdelen Forsåker. Visionen är
formulerad som ett arbetsredskap och kan därmed förändras kontinuerligt. Men en bärande idé är att
skapa en levande, hållbar och fungerande stadsdel. Området ska ha en egen identitet med
utgångspunkt i den gamla industrimiljön och Mölndalsån.
Levande, hållbar och fungerade stadsdel med blandat innehåll.
Unik identitet baserad i den gamla industrimiljön och Mölndalsån.
Bebyggelse med varierande ålder och hyresnivåer för att attrahera kreativa
företag.
Trafikmiljö på stadsdelens villkor.
Attraktiv plats för boende och besökare.
Mölndalsån – unik kvalitet.

Inventerad
Inte inventerad

Vision för Forsåker

Industrimiljön – speglar områdets utveckling.
Mölndalsån – förutsättningen för industrin.
Personalbostäderna – viktig del i områdets kulturhistoria.
Områdesmuren mot Kvarnbygatan – symbol för området.
Mölndals stads kulturmiljöprogram

Enligt visionen skall stadsdelen uppföras som en blandstad med en kombination av bostäder, service
och kommersiella verksamheter. Det finns önskemål om verkstäder, skolor, service, närbutiker och
handel. Det skall finnas en blandning av hyresrätter och bostads- eller äganderätter, där minst 25 % av
bostäderna skall utgöras av hyresrätter.
Genom att anpassa den nya bebyggelsen efter landskapet och de bevarade byggnaderna vill man skapa
en varierad arkitektur som återkopplar till den tidigare bebyggelsen. Förslag finns på en kvarterstruktur
där byggnaderna uppförs i små kvarter med innergårdar och sadeltak. Genomtänkt arkitektur och
rumsbildning ska även skapa attraktiva gator och torg för boende och besökare.

Blåmarkerade byggnader inventerades av Lindholm Restaurering. Byggnader markerade med kryss inventerades inte men tillhörde NAI
Svefas rekommendationer för bevarande och utveckling. Observera att NAI Svefas uppdrag inte inkluderade bebyggelse längs Norra
Forsåkersgatan.

Forsåker ska vara en tillgänglig stadsdel med plats för rekreation. Goda kommunikationer med resten v
Mölndal ska koppla samman stadsdelen med kommunen och närområdet. Inom stadelen lyfts
Mölndalsån fram som en särskilt viktig resurs för området. Det ska finnas utrymme för lek och
avkoppling, samt caféer och liknande mötesplatser. Tanken är att stadsdelen inte endast ska vara för de
boende utan även kännas välkommande för andra besökare.

En jämförande analys av NAI Svefas rekommendationer 2010 kontra Lindholm Restaurerings
genomförda uppdrag 2013 finns även under rubriken Sammanfattning och jämförelse av genomförda
kulturmiljöunderlag.
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Syfte och målsättning
Syftet med följande kulturhistoriska beskrivning och inventering är




att beskriva Papyrusområdets historik och dess kulturhistoriska kvaliteter
att inventera och beskriva befintlig bebyggelse samt de enskilda byggnader som i nuläget är
utvalda med syfte att bevaras
att utforma riktlinjer för bevarande och utveckling av utvalda befintliga byggnader och miljö

Disposition, läsanvisningar och avgränsningar
Kulturmiljöunderlaget inleds med ett historiskt kapitel som beskriver Mölndals Kvarnby och
papperstillverkningens historia i området.
Det följande avsnittet, Kulturhistorisk beskrivning och inventering, syftar till att kartlägga
Papyrusområdets historia och karaktär. Det inleds med en övergripande beskrivning av hela området
och därefter följer en beskrivning av de byggnader som är utvalda av Mölndala Fastighets AB i samråd
med Mölndals stadsantikvarie. Varje avsnitt innehåller historik, arkitektonisk beskrivning, samt en
karakterisering med fokus på exteriör. Det bör betonas att interiörer endast är översiktligt beskrivna för
fabrikslokalerna.
Utifrån den kulturhistoriska karakteriseringen och det ovan beskrivna projektet formuleras sedan
riktlinjer för de utvalda byggnaderna och miljön kring dessa.
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kvarnlämningar. Bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet i form av kvarngårdar och egna hem.
Oregelbundet gatunät med trappor och slingrande lider.1

Lagstiftning och bestämmelser kring skydd och bevarande
Riksintresse för kulturmiljövården
Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan enligt
miljöbalkens tredje kapitel betecknas som område av riksintresse. Riksantikvarieämbetet har ansvar för
att besluta om dessa områden inom kulturmiljövården med syftet att dessa nationella intressen ska
hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om markanvändning. Områdena ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden som är av riksintresse.
Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn som är av riksintresse för kulturmiljövården gränsar
till och omfattar en mindre del av Papyrusområdet.

Mölndals kommuns kulturmiljövårdsprogram
Papyrusområdet är upptaget som ett av Mölndals kulturhistoriskt värdefulla områden i stadens
kulturmiljövårdsprogram. Där beskrivs områdets långa historia med papperstillverkning och den
sammansatta miljön med byggnader från olika epoker. Tillgången till vatten genom Mölndalsån som
förutsättningen för industrin, fabriksbyggnaderna och bostäderna samt den avgränsande muren mot
Kvarnbygatan listas som de viktigaste komponenterna i kulturmiljön Papyrus.
Ur kulturmiljövårdsprogrammet:
Viktiga karaktärsdrag
Industrimiljön – Industrimiljön sträcker sig över en lång tidsperiod. Genom åren har en mängd till- och
ombyggnader genomförts, men bebyggelsen speglar fortfarande olika epoker i områdets
industrihistoriska utveckling.
Mölndalsån – Ån utgör förutsättningen för hela områdets framväxt. Tillgång till vatten har allt sedan
det första handpappersbruket anlades varit nödvändig för papperstillverkningen, och längs med ån
finns en mängd spår, som visar hur man tidigare utnyttjade vattnet, och anläggningar som visar hur
man idag använder vattnet i produktionen. Dessa spår och anläggningar utgör en viktig del av områdets
kulturvärde. Även spåren av äldre byggnader, i form av grundmurar, fundament, m.m. är viktiga då de
vittnar om områdets historiska utveckling.
Personalbostäderna – Det som är speciellt med Papyrusområdet, förutom den långa kontinuitet av
papperstillverkning vid Mölndalsfallen som industrin representerar, är alla de personalbostäder, som
efterhand kom att uppföras i anslutning till fabrikerna. Under de senaste decennierna har många av
dessa tjänstebostäder rivits. För att området skall kunna bibehålla sina kulturhistoriska kvaliteter är det
viktigt att de byggnader som finns kvar bevaras.

Den skrafferade markeringen i rött visar riksintressegränsen mot Papyrusområdet. Karta
hämtad från Sveriges länskartor - www.gis.lst.se.

Motivet till att området betraktas som riksintressant för kulturmiljövården är formulerat på följande
sätt i riksintressebeskrivningen.

Områdesmuren mot Kvarnbygatan – Fabriksområdet avskärmas mot Kvarnbygatan genom en röd
tegelstensmur. Muren illustrerar hur viktigt det var för sekelskiftets fabriksanläggningar att uppvisa ett
ordnat och estetiskt yttre.2

Motivering:
Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats för
kvarndrift i större skala sedan medeltiden, med stor betydelse för den tidigindustriella
utvecklingen i Göteborgsregionen.

1

Uttryck för riksintresset:
Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst från 1800-talets senare hälft, bl. a kvarn från
1858 vid kvarnfall 24, Lilla Götafors f.d. pappersbruk, Götafors f.d. sulfitfabrik och

2

http://www.raa.se/publicerat/varia2009_27.pdf

Krus, Anna (2000) Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered och Lindome. Kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000.
Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-30.
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Skydds- och varsamhetsbestämmelser enligt PBL
Plan- och bygglovsfrågor regleras i enlighet med Plan- och bygglagen. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer skall skyddas från förvanskning enligt 8 kap 13, 14 och 17 §.
Ur PBL 8 kap:
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den
alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.

Papyrusområdets utsträckning i kulturmiljövårdsprogrammet. Den utpekade stenladugården på
kartan ingår också i programmet men tillhör där området Forsåker.

I kulturmiljövårdsprogrammet är även stenladugården mot Forsåkersgatan omnämnd. Den tillhör dock
området Forsåker i programmet. Stenladugården tillhörde tidigare Forsåkers kronogård och vittnar om
att området var en jordbruksby i äldre tider.
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Historik

Industrialisering

Mölndals historia som industribygd sträcker sig tillbaka till medeltiden då Mölndalsfallen nyttjades till
att driva sädeskvarnar. Under 1600- och 1700-talen utökades den förindustriella tillverkningen längs
forsen då både kvarnar och manufakturer använde vattnets kraft.3 När Göteborg började växa fram
under 1600-talet ökade efterfrågan på de produkter som framställdes i Mölndal, bland annat mjöl och
ulltyg. Med tiden ökade både mängden och mångfalden av varor och kom efterhand att omfatta
papper, linolja och socker. Den största delen av de varor som producerades i Mölndal såldes i Göteborg
med omnejd.4

I Mölndals Kvarnby fanns mjölkvarnar och protoindustrier som pappersbruk, sågverk och vadmalsstamp
under perioden fram till 1830. Därefter började papperstillverkningen att effektiviseras och omvandlas
från hantverk till mer industriell tillverkning. Även bomullsindustrin etablerades under denna period
och kom att dominera produktionen fram till 1850.
Perioden mellan 1830 och 1890 karakteriserades i Mölndals Kvarnby av stark industrialisering och
ekonomisk utveckling. Det var en tid då möjligheten att utnyttja forsen som kraftkälla var en
förutsättning för all industriell tillverkning. Efter 1890 började elektriciteten att alltmer ta över som den
viktigaste energikällan och den direkta vattenkraften förlorade sin tidigare dominans. Elektriciteten
medförde i förlängningen att industrierna kunde förläggas till andra platser som bättre svarade mot
industrins olika behov.5

Utsikt mot Forsebron från Störtfjället. Bilden visar en detalj av Mölndalsfallen som de avbildades i Suecia Antiqua i
slutet av 1600-talet

3

Hallén och Olsson (2010) Det stora fallet. s. 13

4

Althin, Torsten (1945). Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund: minnesskrift till Aktiebolaget Papyrus femtioårsjubileum.

Mölndalsån norr om Forsebron som den såg ut 1894. Bilden visar den täta industribebyggelsen som
uppfördes längs forsen. Däribland, till vänster i bild, ruinerna av Delbancos fabrik efter en eldsvåda samma år.

5
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Hallén och Olsson (2010) s. 21-23

Tidig papperstillverkning
Papperstillverkningen i Mölndal började 1653 då bokbindaren Thomas Khun grundade det första
pappersbruket vid Mölndals Kråka. Tillgången till vattenkraft från fallen, samt närheten till marknaden i
Göteborg gjorde Mölndal till en lämplig plats för papperstillverkning. Råvaran för papperstillverkning
bestod vid denna tid av linnelump. För att omvandla lumpen till pappersmassa behövdes vattenkraft
för att på ett rationellt sätt kunna klippa och skära sönder materialet samt stampa det till
pappersmassa i ett stampverk. Materialet samlades in i Göteborg och närliggande områden. Men
lumpen var svår att få tag på och det krävdes import för att möta efterfrågan.
Under 1700-talet grundades de två pappersbruk som kom att ligga till grund för Papyrus. Det första
startades 1736 av Esbjörn Schiller och kom senare att kallas Mölndals Gamla Pappersbruk. Det andra
hette Nya Pappersbruket eller Korndals pappersbruk och grundades av Johan Georg Lange 1763. Dessa
två blev under slutet av 1700-talet uppköpta av boktrycken Samuel Norberg som samlade tillverkningen
vid Korndals pappersbruk.
Korndals pappersbruk växte under mitten av 1800-talet då papperstillverkningen började
industrialiseras och det tidigare hantverket alltmer övergick till maskinell produktion. Under 1850-talet
blev Korndals pappersbruk uppköpt av David Otto Francke och kom att uppgå i Rosendahls Fabriker AB
som utöver pappersbruk bestod av textilfabriker och sockerbruk.
Under senare delen av 1800-talet gjordes stora tekniska framsteg som resulterade i att
papperstillverkningen kunde ske med hjälp av trämassa istället för dyr linnelump. Genom
sulfitprocessen kunde man frilägga träfiber och använda dessa som råvara i papperstillverkningen.
Processen utvecklades och förfinades, bland annat av ingenjören Waldemar Flodqvist, som var
bruksföreståndare för Rosendahls fabriker 1868-1884.
1879 gick Rosendahls Fabriker i konkurs. Francke lyckades emellertid behålla pappersbruket och
fortsatte tillverkningen i ett nystartat företag, Korndals AB. Men efter Franckes död 1892 gick även
Korndals i konkurs. Året därpå började finansmannen Marcus Wallenberg köpa upp
fabriksfastigheterna och 1895 bildades aktiebolaget Papyrus.6

Affisch föreställande Rosendahls fabriker från 1860-talet. Förutom pappersbruk ingick även textilfabrik och
sockerbruk. På nedersta raden visas arbetarbostäderna. Bild från ”Papyrus 1895-1945”.

6

Gahrn, Lars (2003). Papperstillverkning i Mölndal 1653-2003: jubileumsskrift med anledning av det första pappersbrukets
grundande för 350 år sedan. s. 2-11, 15
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Ordlista
I holländeriet tvättades, maldes och blektes pappersmassan. Detta skedde i olika
pappersmaskiner, så kallade holländare. Först tvättades pappersmassan ren från
föroreningar. Därefter maldes massan sönder innan den genomgick ytterligare
tvättning. När massan var tillräckligt ren blektes den med hjälp av klorvatten och
tvättades ytterligare en gång.
I kalandersalen fanns en typ av pappersmaskin, kalander, med valsar som användes
för att bearbeta papperets yta.
I renseriet finfördelades veden till flis för att kunna bli pappersmassa.
Sileriet utgjorde en del av sulfitfabriken där massan silades för att ta bort orenheter
som bark eller sand.
Sulfitmetoden innebar att man kunde tillverka vit pappersmassa på kemisk väg utan
att använda dyr lump. Metoden gick ut på att fylla ett kokkärl med träflis och
svavelsyrlig kalk, varefter kokaren fylldes med ånga. Därefter avlutades
pappersmassan innan den gick vidare för fortsatt behandling i holländarna.
Holländeri vid Papyrus i byggnad 10.

Syrehuset var en av sulfitfabrikens byggnader. Den användes för framställning av
koksyra som behövs för tillverkning av pappersmassa på kemisk väg genom
sulfitmetoden. Koksyran framställs genom förbränning av svavel eller svavelkis till en
gas. Därefter leds gasen till en behållare fylld med kalksten eller bariumkarbonat
innan den blandas med vatten för att bilda en syrahaltig vätska.

Källor:
Rudin, Bo (1987). Papperets historia: studier i ett gammalt hantverk s. 82, 84, 78-79, 203
Althin, Torsten (1945). Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund: minnesskrift till Aktiebolaget
Papyrus femtioårsjubileum. s. 101-102

Sulfitfabriken vid Papyrus 1931. Anläggningen bestod av flera byggnader för att
tillverka och förvara koksyra samt framställa pappersmassa på kemisk väg.
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Papyrus
I samband med grundandet av Papyrus pappersbruk 1895 revs flera av de gamla byggnaderna från det
tidigare Korndals pappersbruk och verksamheten koncentrerades till det nuvarande fabriksområdet.
Papyrus etablerades från början som ett finpappersbruk som framställde vita papper av bättre kvalitet
för trycksaker, brevskrivning, arkiv, etc. Det gick i linje med den generella utvecklingen i landet där
finpapper sedan 1800-talets slut blivit alltmer efterfrågat. Produktionen var omfattande och utgjordes
av hundratals olika sorters pappers- och trycksaker. Bland produkterna fanns skrivpapper,
vaxdukspapper, läderimitationer och kartong samt s.k. kromo-och fantasipapper det vill säga färgat och
mönstrat papper. Produkterna blev tidigt berömda och år 1900 vann Papyrus en guldmedalj på
världsutställningen i Paris för sina kromo- och fantasipapper.

Stenglättning i byggnad 18.

Sulfitfabriken vid byggnad 26.
Järnvägen kom att bli viktig för varutransporten vid Papyrus, dels inom området och dels till stationen vid Fässberg samt
Göteborg. Bilden visar gaveln på byggnad 10 år 1899.

I samband med en ökad efterfrågan stegrade produktionstrycket på fabriksanläggningen. Nya
byggnader och anläggningar uppfördes i takt med produktionens expansion. För att kunna tillgodose
fabrikens behov av råmaterial bestående av bland annat sulfitmassa och slipmassa inrättades både
sulfitfabrik och sliperi på området. Forsen fortsatte att utnyttjas för vattenkraft och vattnet användes
även i processen. Inledningsvis var vattendraget även viktigt för att kunna transportera pappersvarorna.
Varorna fraktades på pråmar från bruket och in till Göteborg. Pråmarna kom senare att ersättas av
järnvägen som kunde transportera varorna direkt till Göteborgs hamn och vidare för export. 7

7

Under Papyrus första tid ökade produktionen kontinuerligt. Inledningsvis skedde detta genom
införskaffande av fler maskiner. Trots de många kriser som drabbade landet under första världskriget
klarade sig pappersbruket bra, och under tiden mellan de båda världskrigen expanderade företaget
ytterligare. Nya pappers- och kartongmaskiner inköptes, flera befintliga fabriksbyggnader byggdes om
och ytterligare byggnader och anläggningar tillkom. Andra världskriget försvårade emellertid
produktionen eftersom kriget hindrade stora delar av exporten till den internationella marknaden. Men
efter kriget ökade efterfrågan och produktionen steg återigen, framförallt genom förbättring av de
befintliga maskinerna.

Althin, Torsten (1945) s. 145, 149, 170, 175
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Bebyggelse
Förutom industribyggnader uppfördes även många arbetarbostäder för Papyrus anställda. Det var
sedan industrialismens början vanligt att fabriksägare anordnade bostäder till sina anställda. Vid
bruksorter med en enda större industri var detta särskilt vanligt. Trots att Mölndal inte är en bruksort
finns flera likheter mellan Papyrusområdet och dåtida brukssamhällen. Förutom industribebyggelsen
fanns inom fabriksområdet en disponentbostad, tjänstemannavillor och flera olika typer av
arbetarbostäder. Delar av bebyggelsen uppfördes inom området, men majoriteten byggdes i Mölndals
Kvarnby. En del av bebyggelsen uppfördes i egen regi men befintliga bostadshus köptes även in
kontinuerligt under 1900-talet till de anställda. Förutom bostäder inrättade Papyrus varmbadhus,
tvättstugor, intressekontor (sedermera gymnastiksal), mat- och diversehandel m.m. åt sina anställda.

Arbetsstyrkan på Papyrus 1910.

Sedan slutet av 1980-talet genomgick Papyrus även ett flertal ägarbyten. 1987 övertogs bruket av Stora
Kopparbergs Bergslags AB (Storan). Genom den sammanslagningen övergick all av Storans
finpappersproduktion till Papyrus. Det nya namnet på Papyrus blev Stora Papyrus Mölndal AB. 1998
gick Stora-koncernen ihop med det finska skogsföretaget Enso och bilade Stora Enso. Pappersbruket i
Mölndal bytte därmed namn till Stora Enso Mölndal AB. Papyrus och dess papperstillverkning var en
mycket liten del av den stora koncernen. Det möjliggjorde för Klippan AB att köpa företaget 2002 och
f.d. Papyrus kallades därefter Klippan AB Mölndals bruk fram till konkursen 2005.9

Bostäder uppfördes både som fristående villor och lägenheter i flerfamiljshus. Bilden ovan visar
tjänstemannavillorna på Privatvägen från början av 1900-talet.
Bild från ”Papperstillverkning i Mölndal 1653-2003”.

Papyrus var under sin storhetstid en av de största arbetsgivarna i Mölndal. I takt med att produktionen
ökade vid seklets början steg även antalet anställda. Men under andra hälften av 1900-talet
rationaliserades tillverkningen successivt. Andelen maskiner minskade samtidigt som de blev
effektivare och i samband med detta minskade även personalstyrkan. 1945 hade bruket ca 1200
anställda. Vid början av 2000-talet var antalet nere i 400. Under samma period förändrades även
produkterna. Från att till en början varit ett företag med mycket stor bredd av pappersprodukter blev
tillverkningen alltmer specialiserad. Från 1990 och framåt bestod tillverkningen endast av tre
huvudprodukter: Macoprint (bestruket eller bemålat papper), Colorit (färgat papper i en färgserie) och
kartong. År 2000 upphörde dock produktionen av kartong.8

Sedan 2006 ägs Papyrusområdet av Mölndals stad.

8

9

Gahrn, Lars (2003) s. 26-26, 32-40, 48
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Gahrn, Lars (2003) s.48

Papyrus 1895-1920
Vid grundandet av Papyrus 1895 var fabriksområdet fortfarande utspritt och saknade den täta
industriella karaktär som senare kommit att prägla området. Bebyggelsen var fortfarande gles med
stora grönområden. Men i samband med Wallenbergs övertagande kom fabriksbebyggelsen gradvis att
expandera och koncentreras längs med Mölndalsån. 1896 uppfördes bland annat nuvarande byggnad
10 med ny pappersmaskinhall och holländeri . En sulfitfabrik inrättades i början av seklet i Korndals
mekaniska verkstad och det tidigare pappersbruk nr 3 inreddes ett bank- och posthus med affär och
bostäder.10

Kulturhistorisk beskrivning och inventering
Papyrusområdet
Historik
Fabriksområdet före 1895
Under Rosendahls tid före 1895 var industribebyggelsen gles och det fanns stora grönytor och
trädgårdar inom fabriksområdet. Bebyggelsen utgjorde en blandning av fabriksbyggnader och bostäder,
med pappersbruket i områdets mitt som kärnan i tillverkningen. Bostadsbeyggelsen bestod dels av
mindre villor i trä, dels av större flerbostadshus. Särskilt utmärkande för området var
disponentbostaden, Villa Korndal från 1870-talet. Den kom att bibehålla sin betydelse under
Wallenbergs tid, då under namnet Villa Papyrus. När Marcus Wallenberg tog över fabriksområdet och
grundade Papyrus återanvändes flera av byggnaderna från Rosendahl och några av dem finns
fortfarande bevarande.

C
B

D

E
F
Papyrusområdet 1900. Bilden visar att fabriksområdet vid denna tid fortfarande var glest och att stora delar
användes till odlingslotter. Trädgårdsanläggningar och planteringar hade funnits i området sedan slutet av 1700talet. I bildens nedre högra hörn syns bland annat flera drivbänkar och växthus. I bakgrunden skymtar Villa Korndal
och längst bort i bilden syns Fässbergs kyrka.

A

Litografi från 1870-talet över Rosendahls Fabriker från Störtfjället. I bildens nedre vänstra hörn syns dåvarande
pappersbruk nr 3, byggnad 213 (A). Ovanför den finns bostad för bruksläkaren, byggnad 219 (B), och arbetarbostäder,
byggnad 222 (C). I bildens mitt syns Mariedalskasernen från 1840- talet (D) och gamla pappersbruket (E). Båda är
idag rivna. Kvar finns emellertid Villa Korndal (F).
Bilden är hämtad från ”Papyrus 1895-1945: På traditionsrik grund.”

Under perioden 1900-1910 förändrades områdets karaktär då flera fabriksbyggnader och bostäder
uppfördes, samtidigt som några av de äldre byggdes om. Bland annat genomgick Kromofabriken,
nuvarande byggnad 18, en större om- och tillbyggnation åren 1909-1910. Denna fabrik hade
ursprungligen inretts i en av Korndals gamla fabriksbyggnader men behövde moderniseras i takt med
Papyrus ökade produktion. Liksom annan industribebyggelse från denna tid präglades Papyrusområdet
av fabriksbyggnader med en återhållsam tegelarkitektur.

10

14

Althin, Torsten (1945) s. 76, 152
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Papyrus 1920-1950-tal
I takt med att produktionen ökade förändrades fabriksområdet genom om-, till- och nybyggnationer.
1921 kompletterades byggnadsbeståndet med en mekanisk verkstad, nuvarande byggnad 23. Den
uppfördes för att kunna sköta underhållet av den växande maskinparken. En större lagerbyggnad
uppfördes också 1945, nuvarande byggnad 110. Delar av den äldre fabriksbebyggelsen bestående av
syrehus, ångpannehus och uthus revs för att bereda plats åt den nya byggnaden och länkbyggnaden
mellan byggnad 110 och 18, nuvarande byggnad 111.

På detta flygfoto över Papyrusområdet från 1950-talet syns den blandning av bebyggelse och grönska som
fortfarande fanns. I bildens vänstra del syns stora grönområden och egnahemsbebyggelsen från seklets början. I
bildens mitt finns de gamla industribyggnaderna i tegel. Den stora vita byggnaden till höger i bild är den nyligen
om- och påbyggda byggnad 6. I förgrunden syns småhusbebyggelsen i Mölndals Kvarnby.

Del av Papyrusområdet före 1945 och uppförandet av lagerbyggnad 110 . På platsen för byggnad 110 fanns då
ett antal mindre tegelbyggnader.

Under 1940-talet fick fabriksanläggningen en mer storskalig prägel. De nya fabriksbyggnaderna byggdes
större och gavs en enklare och mer modernistisk utformning, som ovan nämnda byggnad 110 och 111.
Även Kromofabriken genomgick om- och tillbyggnader i omgångar under denna period. Till de större
förändringarna i området hörde nya byggnad 6 som under slutet av 1940-talet genomgick en
omfattande om- och tillbyggnation. Byggnad 6 som ursprungligen utgjordes av en äldre låg
tegelbyggnad byggdes på i flera våningar och fick ett mer modernistiskt uttryck med vitputsade fasader.

Foto från 1955 med byggnad 6 som tillsammans med skorstenen sedan dess utgör Papyrus siluett.
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Papyrus 1960-2007

antalet pappersmaskiner. Dessa förändringar kan ses som en del av utvecklingen inom Papyrus där
produktionen blev alltmer specialiserad.

Under 1960-talet genomfördes ett antal rivningar och tillbyggnader inom fabriksområdets centrala
delar. Ett av de större nytillskotten i området var uppförandet av byggnad 20 intill byggnad 18 och 19
1962. I samband med detta byggdes Mölndalsån över för att kunna tillgodose den nödvändiga
markytan. 1964 revs byggnad 9 och 11 och en ny byggnad för holländeri kom att ersätta de båda rivna.
Den nya byggnad som uppfördes är nuvarande byggnad 9.

Byggnad 9 och 11 före rivningen.

Rivning av byggnad 9 och 11 1964.

Byggnad 19 före tillbyggnaden av byggnad 20.

Byggnad 20 efter uppförandet 1962. I samband med
utbyggnaden byggdes forsen över.

Vy över Papyrusområdet från 1968. Till vänster syns byggnad 110 och 111 från 1945. I
högerkanten anas byggnad 20 som den senaste tillbyggnaden på kromofabriken 1962.

Under perioden efter 1960 bibehöll fabriksområdet till stora delar sin utformning. Byggnaderna
genomgick om- och tillbyggnationer i etapper, men det förekom inte längre samma stora nybyggnation
som i början av seklet. Produktionen blev istället rationaliserad och effektiviserad. Det ledde till ett ökat
behov av nya lagerlokaler, främst i områdets södra del. Samtidigt minskade både antalet anställda och
17

Kvällsbild över Papyrusområdet 1970. Bilden är tagen söderifrån och visar några av
områdets nya lagerbyggnader. Järnvägstransporter användes fortfarande inom
området.

Sammanfattning
Papyrusområdets utveckling kan sammanfattas i fyra utbyggnadsfaser.

Den första utbyggnadsfasen (ca 1895-1930) karaktäriseras av stor om- och nybyggnation i området till
följd av en ökad produktion. Flera av de gamla fabriksbyggnaderna revs för att ge plats åt ny
bebyggelse. Området kom därmed att förtätas med ny bebyggelse insprängd i den gamla. Kärnområdet
var fortfarande centrerat längs med Mölndalsån men utvidgades även västerut mot Kvarnbygatan. Den
nya bebyggelsen anknöt stilmässigt till områdets äldre tegelbebyggelse. Till de byggnader som finns
kvar idag hör byggnad 2, 4, 10, 17, 18, 19, 23, 26 och 217.

Tiden före Papyrus grundande 1895 präglas av en spridd bebyggelse och blandade verksamheter på
området. Fabriksområdet var då en del av Korndals pappersbruk som ingick i Rosendahls Fabriker.
Under denna tid var fabriksbyggnader och bostäder tätt placerade längs Mölndalsån, främst i dess
norra del. De byggnader som fortfarande finns kvar från denna tid är bostadshus som använts för
Rosendahls och sedermera Papyrus anställda, pappersbruk 3 numera byggnad 213 och rester av
pappersbruk 1, numera en del av byggnad 4.
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Den andra utbyggnadsfasen (ca 1930-1965) var en period då flera av de äldre byggnaderna kom att
ersättas av ny industribebyggelse i större skala. Den nya bebyggelsen kännetecknas av funktionalismens
tidsanda som återspelas i husens arkitektur och utformning. Gamla fabriksbyggnader, bostadshus och
mindre uthus byttes ut mot nya större produktions-, lager- och kontorslokaler. De största
förändringarna skedde i centralt samt i norra delen av området. Byggnader från denna tid som finns
kvar idag är bland annat byggnad 6, 14, 110 och 111.

Den tredje utbyggnadsfasen (ca 1965-2005) kännetecknades främst av specialisering och
effektivisering. Andelen nybyggnationer minskade och istället förbättrades brukets maskinpark för att
uppnå en effektivare produktion. Perioden kom främst att präglas av om- och tillbyggnader. De
estetiska ideal som rådde under tidigare utbyggnadsfaser var inte längre aktuella och fokus låg nu helt
på produktionens behov. Utbyggnaden under denna period handlade främst om lagerbyggnader i
områdets södra del. Tidsperioden präglades även av rivningar av äldre byggnader vilka inte längre var i
bruk. Byggnader som finns kvar från denna tid är bland annat byggnad 20, 40, 41, 116, 118, 125.
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Beskrivning
Papyrusområdet utgör en del av gränsen mellan den äldre bebyggelsemiljö som utgörs av småskaliga
industrier och bostäder, och den del av Mölndal som byggts upp i senare tid och som främst
karakteriseras av ett band av infrastruktur, industrier och anslutande bostadsområden. Fabriksmiljön
ringas på så sätt in av områden med olika egenskaper.

Miljön omkring Papyrusområdet präglas av stora nivåskillnader med berg som reser sig utmed Mölndals
dalgång. Dessa naturgivna förutsättningar utgör grunden för den industriella utveckling som präglat
området kring Mölndals Kvarnby. Bebyggelse såväl som infrastruktur har växt fram utifrån landskapets
topografi och i takt med att forsen som kraftkälla spelat ut sin roll, har industrier och vägar flyttats ner i
dalgången.

Papyrusområdet avgränsas mot norr av det uppstickande Störtfjället som fortfarande är obebyggt. På
den östra sidan ansluter kvarnbyn med sin småskaliga bebyggelse som klättrar uppför sluttningen.
Söderut mot Forsåker är landskapet platt och bebyggelsen låg. Västerut avgränsas området av det
breda stråk av infrastruktur som löper under Mölndals bro.

Idag kan man spåra utvecklingen genom den äldre och mer småskaliga bebyggelse som fortfarande
präglar Mölndals Kvarnby, ner genom Papyrusområdet och mot järnväg och motorväg. Utmed
dalgången i anslutning till genomfartsleden har många industrier etablerat sig ända sedan 1800-talet
och det är fortfarande ett område med en starkt industriell prägel.

Panorama från Störtfjället mot sydväst.
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Papyrusområdet med byggnad 6 i förgrunden och Mölndals dalgång med Astras lokaler i fonden.

Papyrusområdets östra del och kvarnbyn präglas av mer småskalig bostadsbebyggelse.
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Fabriksområdet som har växt fram sedan 1800-talets andra hälft är orienterat utmed forsens sträckning
och är sammansatt av byggnader med varierande uttryck. Merparten av byggnaderna är låga med två
till fyra våningar och har flacka tak. Fasaderna är utförda i rött tegel, puts, betong och plåt. Områdets
gradvisa utbyggnad tillsammans med forsens orientering och pappersproduktionens logik har resulterat
i en tätbebyggd miljö med många platsbildningar och stråk med stadsmässig karaktär.

I de södra och östra delarna är bebyggelsen glesare och mer småskalig. Forsen löper i vissa delar genom
mer obebyggda delar och i anslutning till Kvarnbyn och Forsåkersgatan finns äldre bostadshus i trä.

Bild 1. Platsbildningen framför de äldsta kvarvarande byggnaderna, 10 och 18-19, är en central punkt i området.

Bild 2. Byggnadernas täta placering har skapat trånga gator som påminner om
en äldre stadsmiljö. I fonden syns stenmuren mot Villa Korndal.

Bild 3. Överbyggnader och gränser mot omgivningen ger oväntade rumsligheter.
Till höger i bild skymtar stenmuren mot villa Korndal.
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Bild 4. Lastkaj utanför byggnad 6 med utskjutande skärmtak.

Bild 5. Platsen framför byggnad 6 har en sluten karaktär och utmynnar i ett överbyggt stråk som följer baksidan av
byggnad 10.

Bild 6. Byggnaderna som adderats efter hand är uppförda med olika syften och ambitionsnivåer. De äldre byggnadernas
fasader är formgivna med tydliga estetiska ideal medan de senare tillkomna ofta utgör relativt ogestaltade
byggnadskroppar.

3

Bild 7. Ytterligare en platsbildning med tydliga gränser som utgörs av byggnad 18 och 110 med en sammanlänkande
överbyggnad som förstärker platsens slutenhet.
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Bild 9. Utmed byggnad 10 löper ett av områdets tydligaste stråk.

Bild 8. I tegelfasaderna syns tydliga spår av successiva ändringar och anpassningar.
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Bild 10. Tät gatumiljö utmed byggnad 10.

Bild 11. Under länkbyggnaden mellan byggnad 18 och 110 kan man uppleva en av de många intressanta rumsligheter
som är ett resultat av tillverkningsprocessens logik.

Bild 12. Vattnet är närvarande i många sammanhang och utgör en av områdets viktigaste förutsättningar och kvaliteter.
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Bild 13. De sammanbyggda huskropparna ger en bild av Papyrusområdets gradvisa utbyggnad.
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Bild 14. Den täta bebyggelsen kantar forsen.

Bild 16. Vy från Forsebron. Sambandet mellan forsen och industribebyggelsen är som allra tydligast här.

Bild 15. Forsen löper även genom mer obebyggda delar av området. Delar av forsrännan har äldre murar i natursten.
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Bild 18. I taklandskapet syns kontrasten tydligt mellan det tätbebyggda fabriksområdet och det glesare bebyggda
området med äldre bostadshus.

Bild 17. I den östra delen ändrar bebyggelsen karaktär och här finns lägre trähus. Till höger i bild den f d gymnastiksalen.

14 17
18

19
15

Bild 19. Vid Forsåkersgatan är karaktären närmast lantlig och bebyggelsen domineras av låga
trähus utmed Papyrusområdets gräns. Till höger i bild syns stenladan.
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Bild 20. Tegelmuren utmed Kvarnbygatan utgör en av områdets tydliga gränser mot omgivningen.

Karakterisering och värdering

Karaktärsskapande kvaliteter

Papyrusområdet utgör en tät industrimiljö präglad av relativ småskalighet och intimitet med en
slutenhet gentemot omgivningen som utgörs av avgränsande murar och plank. Industribebyggelsen har
en stadsmässighet med byggnader som växt fram utmed forsens sträckning och bildat gatusträckningar
och kringbyggda platser. I anslutning till Forsåkersgatan är bebyggelsen gles och utgörs av ett antal
äldre bostadshus. I söder och väster finns större öppna ytor med mer storskaliga anläggningar mot
motorvägen.

Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av industrimiljöns kulturhistoriska kvaliteter och bör
beaktas vid utveckling av Papyrusområdet.

Bebyggelsen representerar pappersbrukets historia från tidigt 1800-tal till den senare delen av 1900talet och omfattar såväl bostäder som fabriksbyggnader och lager. Byggnaderna har ett varierande
uttryck med skiftande arkitektoniska stilar och material som bidrar till upplevelsen av ett område med
lång historia.

Vy/siktlinje
- Vy från Forsebron mot industriområdets äldsta delar.

Bebyggelsemiljöer
- Sammanhållen industribebyggelse – byggnad 2, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 110, 111.
- Låg gles bebyggelse utmed Forsåkersgatan.

Stråk och platser
- Gata utmed byggnad 10 fram till forsen.
- Platsbildningar vid byggnad 6, 10, 18 och 110.
Landmärken
- Byggnad 6.
- Fabriksskorstenen.
Gränser
- Tegelmur utmed Kvarnbygatan.
- Stenmur utmed Forsåkersgatan.
- Stenmur mot Villa Korndal.
- Forsen.
Detaljer
- Äldre stenläggning.
- Naturstensmurar i forsrännan.
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Byggnad 6
Historik
Byggnad 6 uppfördes ursprungligen som kartongpappersbruk och
magasin 1926. Byggnaden uppfördes ursprungligen som en
tegelbyggnad i två våningar med plant tak. Bottenvåningen utfördes
som en öppen arkad med pelare i sten med enkla kapitäl och lätt
rundade valvbågar. Här skedde varutransporten till och från
byggnaden med tågtrafik. Fasaderna hade regelbunden utformning
med stickbågsformade fönster och strävpelare vilka delade in långsidorna i symmetriska sektioner.
Exteriörens ornament utgjordes av en sparsam dekor av gult tegel i murband och vid fönstren. Längs
takfoten löpte en murad takgesims. Denna formgivning återfinns även hos byggnad 10.
1948 blev byggnad 6 kraftigt om- och tillbyggd. I den norra delen tillkom tre våningsplan och hela
byggnaden slätputsades. De välvda kopplade fönstren slogs samman till kvadratiska spröjsade fönster.
Arkaden sattes igen, men valven och pelarna bibehölls synliga i fasaden.

Den gamla fabriksingången byggdes sannolikt på
1920-talet. Fasaden uppfördes i tegel med
klassicistiska inslag i en stil som anslöt till de
befintliga äldre fabriksbyggnaderna.
Foto från 1947.

År 1956 byggdes en ny entré till fabriksområdet som gick genom byggnad 6. Där installerades även
Mölndals första rulltrappor samma år.

Den nya entrén till området från 1956 utfördes i
funktionalistisk stil med slätputsade fasader och
fönsterband.

Till vänster byggnad 6 som den såg ut i
början av 1900-talet. På järnvägen
skedde transporter till och från
byggnaden. I den öppna pelargången
fanns lastkaj.

Byggnad 6 efter ombyggnationen i slutet av 1940-talet. Från den ursprungliga byggnad 6 syns den igenbyggda
tidigare pelargången.

Ritning av östra fasaden efter ombyggnationen i slutet av 1940-talet. Byggnaden fick ett mer funktionalistiskt uttryck,
och den äldre delen med tegelfasad slätputsades.
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 6 utgörs av en rektangulär tvåvåningsbyggnad med plant tak och påbyggnad i fyra våningar
mot norr. Fasaderna på den lägre byggnadsdelen är putsade och vitmålade. Där putsen skadats syns det
underliggande tegelmurverket. Den högre tillbyggnaden är klädd med vit korrugerad plåt. Fönstren
består av kvadratiska fyrluftsfönster med spröjs. Längs bottenvåningens framsida finns en lastkaj under
ett utskjutande plåttak. Byggnad 6 har under senare tid blivit kraftigt vandaliserad och har nu krossade
rutor och omfattande klotter.

Trots 1940-talets ombyggnation och senare tiders installationer är delar av den
ursprungliga formgivningen av pelargången synlig.

Skadad puts med synlig
underliggande tegelfasad.

Fasad mot söder. Omgestaltningen och tillbyggnaden från 1940-talet präglar byggnad 6 idag.

Öppning mot rulltrappa och fabriksingången.

Lastkajer i stål och plåt har byggts utanpå den ursprungliga fasaden. I fasaden innanför syns
de ursprungliga valven.
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Den övre delen av byggnad 6 från slutet av 1940-talet är plåtklädd.

Fasad mot norr.

Interiör
Byggnaden har en bärande konstruktion av betong med en öppen planlösning. Byggnadens bjälklag
bärs upp av betongpelare. Golvet är ett gjutet betonggolv och längs taket och väggarna syns spåren av
gjutformens brädor. På byggnadens andra våning finns några av den ursprungliga byggnadens spröjsade
gjutjärnsfönster. Genom 1940-talets höga påbyggnad går den tidigare ingången till fabriksområdet via
trappor och rulltrappor.
Maskiner och övrig fabriksinredning är numera borttagna. Kvar finns endast spår i form av äldre
installationer. Byggnadens skick har försämrats sedan byggnaden togs ur bruk och interiören har blivit
kraftigt vandaliserad med klotter och krossade rutor.

Karakterisering och värdering
Byggnad 6 är ursprungligen ett kartongpappersbruk från 1920-talet som byggts på i slutet av 1940-talet.
Byggnadsvolymer och fönstersättning är relativt intakta sedan påbyggnaden, men stora delar av
byggnaden är idag plåtklädd. Trots detta är den funktionalistiska formgivningen fortfarande upplevbar.
Små fönster mot norr på andra våningen. Byggnaden är uppförd i
souterräng och har bara fönster mot söder på första våningen.

Byggnad 6 utgör ett av områdets landmärken och är en viktig miljöskapande del i platsbildningen i
anslutning till byggnaden. De olika höjderna och volymerna ger en stadsmässig karkatär och
upplevelsen av en organiskt framväxt miljö.

Rulltrappan till fabriksområdet.

Karaktärsskapande kvaliteter
-

Variationen i befintliga volymer och byggnadshöjder.
Byggnadskropparnas placering som en del i platsbildningen.

Andra våningen i byggnad 6. Betongpelare bär upp ett gjutet bjälklag.

Äldre fönster på första våningen.
Entrén till fabriksområdet genom byggnad 6 utgör en del av Papyrusområdets karaktär mot Kvarnbygatan.
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Byggnad 10, 4, 2
Historik
Byggnad 10 uppfördes 1896 som pappersmaskinhall och var en av de
första byggnader som uppkom i samband med Papyrus grundande.
Byggnaden uppfördes av byggmästaren F. O. Petersson som byggde
flera av Papyrus nya fabrikslokalerna 1896-97.11 Byggnaden hade
tidigare en annan funktionsindelning än idag. Det medför att dagens
byggnadsindelning med byggnad 2, 4, och 10 inte är historiskt förankrad
i dess ursprungliga utseende.

Karta över byggnaden från 1899.
På denna bild syns ingen tydlig
uppdelningen mellan de olika
funktionerna som senare avgjort
byggnadsindelningen och dess
numrering.
Karta från Föreningsarkivet

Fabriken utformades 1896 som en långsmal tegelbyggnad i ett plan på en låg sockel av natursten med
sadeltak. På dess mitt fanns en mindre tvärgående byggnadskropp (se kartbilden från år 1899).
Tegelfasaden utformades med utanpåliggande strävpelare och välvda spröjsade fönster som placerades
i par. Mellan varje fönsterpar delade strävpelarna in fasaderna i regelbundna sektioner. Den södra
gaveln hade en port med pardörrar och överljus, vid nocken fanns tre mindre välvda fönster. Längs
taket löpte en murad takgesims. Byggnadens övriga utsmyckning bestod av gult tegel i murband samt
som dekorativa inslag vid fönsteromfattningarna.
Byggnaden har under 1900-talet genomgått flera förändringar och ombyggnationer. Den blev tidigt
tillbyggd med ett par våningsplan, nuvarande byggnad 4, som då försågs med ett tvärställt sadeltak.
Under 1910-talet blev hela nuvarande byggnad 10 påbyggd med ytterligare en våning. Den användes då
som pappersmaskinhall och fick genom ombyggnaden en enhetlig fasad med likadana fönsterpar och
strävpelare på bägge våningsplanen. Nuvarande byggnad 4 användes då som holländeri.

Karta över byggnaden från 1920.
Kartan visar att byggnaden vid
denna tid hade en annan
numrering. Dagens byggnad 2,4
och 10 motsvaras här av
byggnad 23A-C.
Bild från ”Aktiebolaget Papyrus
Mölndal”.

Till följd av en kraftig brand den 23 mars 1914 byggdes holländeriet om och moderniserades. Genom
på- och ombyggnaden fick byggnaden tre hela våningsplan med platt tak. Fasaden utfördes i stil med
den gamla byggnaden med välvda fönster men utan strävpelare. Den hade emellertid fortfarande
samma murade takgesims, murband och tegeldekorationer och utformades som en helhet.
Byggnadsdelen norr om holländeriet, nuvarande byggnad 2, användes också som pappersmaskinhall
men behöll sin tidigare utformning längre. Senare kom även denna del att höjas och bli en
tvåvåningsbyggnad i likhet med nuvarande byggnad 10.
1929 förlängdes byggnad 10. I och med denna tillbyggnad tillkom dagens gavelfasad mot sydväster. Den
tillbyggda delen fick ett avfasat hörn för att anpassas till de närliggande järnvägsspåren. Även denna
tillbyggnad utfördes i samma stil som den ursprungliga byggnaden men med stora välvda fönster i
gavelfasaden.12

11

Althin, Torsten (1945) s. 149, 156, 200

12

Föreningsarkivet.

Karta över byggnaden från 1945
då byggnaden fått sin nuvarande
numrering och sin nuvarande
utsträckning med tillbyggnaden
mot sydväst.
Bild från ”Papyrus 1895-1945: på
traditionsrik grund”.
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Byggnaden från den östra sidan som den såg ut 1912. Ett par år senare brann holländeriet som
var inrymt i den högre delen.

Sydvästra gaveln som den såg ut 1899. Tidigaste avbildningen.

Ritning troligen från 1890-talet över byggnad 10. Den tidigaste bevarade ritningen, eventuellt ett originalförslag. Papyrus ritningsarkiv.
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Byggnad 10 år 1918, gavel mot sydväst. Här syns även den
regelbundna fasadindelningen och utsmyckningarna av gult
tegel.

Sydöstra fasaden år 1918 efter tillbyggnationen av byggnad 2 närmast i bild följd av byggnad 4 och 10.

Ritning från 1934 föreställande den östra fasaden efter den senaste utbyggnaden framför byggnad 2. Ritningen motsvarar dagens utseende. Envåningsbyggnaden till
höger i bild är nuvarande byggnad 3. Papyrus ritningsarkiv
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Byggnaden efter förlängningen mot sydväst. Bilden är tagen
i samband med prinsen av Wales besök 1932.

Beskrivning
Exteriör
Byggnaden, så som den beskrivs i historiken ovan, har idag tre beteckningar – 10, 4 och 2. I
beskrivningen används de nuvarande sifferbeteckningarna för att klargöra vilken del av byggnaden som
avses.

10

4

2

Byggnad 10, 4 och 2 utgör delar av samma byggnad.

Byggnad 10 utgör den största byggnadsdelen. Den består av en långsmal tvåvåningsbyggnad med plant
tak på låg naturstensgrund. Den har betongstomme och en fasad i tegel murad i kryssförband.
Fasaderna har återhållsam dekoration med regelbunden indelning av strävpelare och fönsterpar. Inslag
av gult tegel har använts vid fönster och murband. Längs taket löper en murad takgesims. På dess
västra gavel är två av de tidigare fyra fönstren igensatta. De övriga två har gjorts om till infartsport
respektive lastintag. Delar av den norra fasaden är idag tillbyggd med byggnad 9 och har blivit kraftigt
förändrad. Den södra långsidan är till största del övertäckt med ett tak som sammanfogar byggnad 10
med byggnad 17. Fasaderna på denna sida är delvis bevarade trots flera nyupptagna öppningar,
igensatta fönster och borttagna strävpelare.

Det avfasade sydvästra hörnet på gaveln till byggnad 10.

Byggnad 4 är en fortsättning på byggnad 10. Den är en trevåningsbyggnad med betongstomme och har
en fasad av tegel murad i kryssförband. Den är uppförd på en låg naturstenssockel och har plant tak.
Byggnaden är åtta fönsteraxlar bred och byggnadens mittersta fönster är satta i par. Fasadytan är slät
bortsett från en murad takgesims av samma slag som i byggnad 10. Ornamentiken utgörs i övrigt av gult
tegel som har använts vid fönstren och som murband. Byggnadens välvda fönster är höga och har
gjutjärnsspröjs. Flera av fönstren har efterhand blivit igensatta och på framsidan finns en tillbyggnad i
plåt.
Byggnad 2 utgör den östligaste delen av byggnadskomplexet. Det är en tvåvåningsbyggnad av tegel
murad i kryssförband. Den är uppförd på en låg naturstenssockel och har plant tak. Likt byggnad 10 har
den en återhållsam fasadornamentik med regelbunden indelning av strävpelare och fönsterpar. Den är i
övrigt dekorerad med en murad takgesims och inslag av gult tegel vid fönstren och som murband.
Samtliga av byggnadens välvda fönster har blivit igenmurade. Fasaden visar även spår efter flera
upptagningar och igensättningar i murverket. Byggnaden blev 1934 tillbyggd med en låg tegelbyggnad.
Den har samma tegeldekorationer i form av murband, strävpelare och takgesims som resten av
byggnaden. På den östra gaveln finns ytterligare en äldre mindre tillbyggnad i ett plan. Både byggnad 2
och 4 har blivit kraftigt vandaliserade genom klotter och krossade fönsterrutor.

Igenmurat fönster.

Fönster täckta med skivor.

Detalj tegelfasad.

Exteriören har kompletterats med synliga installationer såsom kabelstegar och ventilationsrör.

Långsida mot sydöst.
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Inbyggd fasad under
plåttak.

Exempel på senare tillkomna portar.

Igenmurade fönster på byggnad 4.

Inbyggd gata mellan byggnad 10 och 17.

Byggnad 2 sträcker sig ända fram till forsen.

Byggnad 4 till vänster i bild. Den lägre byggnaden till höger i bild är
byggnad 2 med en senare tillbyggnad framför.
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Baksidan av byggnad 4.

Interiör
Byggnad 10 har genomgått flera förändringar för att tillgodose fabrikens behov vilket avspeglar sig i
interiören. Byggnaden har en bärande betongkonstruktion med ytterväggar murade i tegel. Bjälklagen
bärs upp av betongpelare och bjälklaget i den äldsta delen består av håltegel. Den tidigare nordvästra
fasaden utgör numera en innervägg och är sammanbyggd med byggnad 9. Håltagningar har gjorts i
murverket och fasaden är slammad eller putsad men det ursprungliga murverket finns fortfarande kvar
inunder. På den äldsta delen av ytterväggen mot söder har strävpelarna avfasade hörn som bildar ett
enkelt kapitäl på de murade pelarna. Dessa upphör vid den tillbyggda gaveln där murytan är helt slät.
Längsmed väggen finns även en äldre bröstning av kakel satta i halvförband. Vid tillbyggnaden har
kaklet fått en enklare utformning.
I byggnad 4 och 2 återkommer en liknande öppen interiör som i byggnad 10. På andra våningen finns
fler rester av byggnadens senare inredning i form av omklädningsrum, kök och toalett.
Genom hela byggnaden finns flera spår efter den tidigare verksamheten som gjutna betongfundament,
järnvägsspår, kabelstegar ventilationsrör m.m.

Byggnad 10 utgörs i stort sett av ett sammanhängande rum i ett eller två plan. Till höger i bild syns delvis igensatta
fönster med betongglas i överdelen.

Betongpelare och synligt bjälklag.

Interiör från byggnad 10 fotograferad 1918.
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Järnvägsspår mellan byggnad 10 och 9. Sekundärt
entresolplan mot bortre väggen.

Karakterisering och värdering
Byggnad 10, 4 och 2 uppfördes av F.O. Petersson och är en av Papyrus äldsta byggnader. Byggnaden
byggdes på och förlängdes fram till omkring 1930. Samtliga större förändringar genomfördes i den
ursprungliga stilen och byggnaden har därför fortfarande ett enhetligt utseende. Under senare delen av
1900-talet genomfördes dock många ändringar med mindre estetisk ambition och byggnaden uppvisar
idag en mängd ändringar som är genomförda med varierande omsorg.

Vägg mellan byggnad 10 och 9. Betongstommen
till byggnad 9 är fristående.

Trots detta är den ursprungliga fasadutformningen fortfarande upplevbar och de många ändringarna
ger även byggnaden en berättande kvalitet. Fasaderna i rött tegel har en enkel ornamentik som bygger
på teglets uttrycksmöjligheter med strävpelare, utkragande takfot, stickbågevalv i fönsteröppningar och
murade band i gult tegel. Det är en arkitektur som var vanlig i industribyggnader från slutet av 1800och början av 1900-talet – en tid då det var viktigt för de framgångsrika industrierna att uppvisa en
påkostad och ordnad fabriksmiljö. Interiören präglas dock av en annan rationalitet med stora
rumsvolymer som bärs upp av betongpelare.

Den murade fasaden syns där putsen är skadad.
Många håltagningar är gjorda i väggen.

Byggnad 10, 4 och 2 utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter och är en av de
tidigaste byggnader som uppfördes av Papyrus. Den har stora upplevelsemässiga värden genom den
långa tegelfasaden och byggnadens relation till forsen i dess norra del. Byggnaden utgör en viktig
miljöskapande del i gatumiljön som löper fram till forsen och som en del i den viktiga siktlinjen från
Forsebron som väver samman den äldre industrimiljön i Mölndals kvarnby med Papyrusområdet.

Karaktärsskapande kvaliteter

Insidan av strävpelarna med
avfasade hörn.

Detalj av strävpelaren

Exteriör
 Byggnadsvolym.
 Naturstenssockel.
 Tegelfasader murade i kryssförband.
 Fasadutformning med strävpelare och murad takgesims.
 Murband och dekorationer i gult tegel.
 Variation i fasaden som ett resultat av ändringar och ombyggnader.
 Nordöstra gaveln – synlig från Forsebron.
 Sydvästra gavelns utformning med tydliga ombyggnader.
 Stickbågsformade fönster.
 Spröjsade gjutjärnsfönster.

Tillbyggnaden utan
strävpelare samt annan
kakelsättning.

Interiör
 Äldre strävpelare med enkelt utformade kapitäl.
 Äldre kaklad bröstning i halvförband.

Byggnad 4 med några få kvarvarande
originalfönster.
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Byggnad 14
Historik
Byggnad 14 är Papyrus tidigare panncentral. Byggnaden uppfördes
1937 och ersatte en tidigare kraftcentral på platsen. Den gamla
kraftstationen tillhörde Papyrus första byggnader och anlades 1896.
Panncentralen utformades som en hög betongkonstruktion med tydlig
pelarstruktur och höga spröjsade järnfönster. Den synliga betongen i
fasaderna lämnades obehandlad och ramade in fönstren som täckte
större delen av fasaderna.
1949 kom byggnaden att byggas om- och till med bland annat en ny ångpanna och skorsten. I övrigt har
byggnaden inte genomgått några större förändringar sedan uppförandet.

Panncentralen 1949 i samband
med borttagandet av den gamla
ångpannan.

Om- och tillbyggnadsritning över panncentralen från 1949. Ritningen överensstämmer väl med dagens utseende.
Papyrus ritningsarkiv

Interiör från panncentralen 1968.
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Beskrivning
Exteriör
Bygganden utgörs av en hög, närmast kvadratisk byggnad i gjuten betong med plant tak. Fasaderna
utgörs av den gjutna betongen som har lämnats obehandlad. På tre av sidorna finns stora fönster som
sitter i något indragna fält mellan pelarna. Baksidan har mindre fönster men av samma utformning som
övriga sidor. Här finns även en mindre tillbyggnad i betong med plant tak och betongglas. Fasaden mot
sydväst är inbyggd under ett tak som sammanbinder byggnad 14 med byggnad 17. Hela byggnaden har
i senare tid blivit kraftigt vandaliserad med krossade rutor och klotter.

De höga järnfönstren är delvis krossade.

Överbyggd fasad mot byggnad 17.
Byggnaden har behållit sitt ursprungliga formspråk.
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Detalj från ytterväggen.

Interiör
Interiören i panncentralen består av ett stort öppet rum. Byggnadens betongkonstruktion är synlig och
har till största del lämnats obehandlad. Golvet utgörs delvis av betong och är delvis av rödvita
terrazzoplattor. Längs väggarna finns en bröstning av grönt kakel i halvförband.
Inredningen är borttagen men det finns fortfarande spår av efter de tidigare installationerna i
byggnaden.

Karakterisering och värdering
Panncentralen uppfördes 1937 och är gjuten i betong. Det är en av de första rena
betongkonstruktionerna inom Papyrusområdet och utgör ett exempel på den rationella
betongbaserade arkitektur som efterträdde tegelarkitekturen under seklets första decennier.
Byggnadens uttryck är baserat på ett klassicistiskt formspråk med tydliga bärande betongpelare som
avslutas i en slät arkitrav. Detta förstärks genom de stora fönsterytorna som ytterligare understryker
pelarnas form och byggnadens konstruktion. Även interiören präglas av betongpelarna och de höga
fönstren som ger det öppna rummet ett ljust och luftigt intryck.
Panncentralen har ett välbevarat originalutseende samt utgör en viktig miljöskapande del i gatumiljön
intill byggnad 10 och som en del i den viktiga siktlinjen från Forsebron som väver samman den äldre
industrimiljön i Mölndals kvarnby med Papyrusområdet.

Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör
 Byggnadsvolym.
 Fasadutformning med tydliga bärande pelare.
 Obehandlad betongyta med spår efter gjutformar.
 Tunna spröjsade järnfönster.

Rumsvolymen och de stora fönstren ger intryck av en
pelarsal.

Delar av den tidigare interiören.

Interiör
 Rumsvolym.
 Stort ljusinsläpp.
 Kaklad bröstning i halvförband
 Golvplattor av terrazzo

Del av den ursprungliga bröstningen av
grönt kakel i halvförband.

41

Rödfärgade terrazzoplattor täcker delar av golvet.

Beskrivning

Byggnad 17

Exteriör
Byggnad 17 består av en tvåvåningsbyggnad med betongstomme och fasad i tegel med plant tak. Den
enda synliga delen av exteriören är fasaden mot byggnad 10 samt delar av gaveln mot nordöster.
Övriga sidor är dolda av senare tillbyggnader. Byggnaden har en sockel i natursten och tegelfasad
murad i kryssförband. Bottenvåningen har stora stickbågsformade fönster. Nederdelen av dessa har
murats igen och ovandelen försetts med betongglas. Ovanvåningens fönster utgörs av mindre
stickbågsformade fönster där samtliga blivit igenmurade. Längs taket löper en murad takgesims. Kvar
från husets tidigare historia finns två äldre betongportar.

Historik
Byggnad 17 uppfördes som pappersmagasin och byggdes av Papyrus
mellan åren 1896-99. Senare byggdes det om och användes istället till
kalandarsal.
Magasinet uppfördes ursprungligen som en tegelbyggnad i ett plan med
sadeltak. Efterhand kom det att byggas på i takt med att Papyrus växte.
Byggnaden fick genom ombyggnaden två våningsplan och plant tak.
Exteriören var symmetrisk utformad med stickbågsformade fönster på
båda våningarna samt en murad takfot.

I efterhand har byggnad kompletterats av olika på- och ombyggnationer, skärmtak och installationer
vilket förändrat byggnadens utseende.

Byggnaden har under 1900-talet byggts om- och till i omgångar. Fram till 1920 hade byggnad 17 byggts
till i två omgångar. Över forsen byggdes den sydöstra sidan till med en maskinsal, byggnad 102. 1966
byggdes en ny förbindelsegång samt skärmtak mellan byggnad 10 och byggnad 17. Det har medfört att
större delen av exteriören idag är täckt.

Förslag till ombyggnad 1928. Papyrus ritningsarkiv.

Fasad mot byggnad 10.

Sektion genom byggnad 17 och intilliggande byggnader från 1984. Bygglovsarkivet.
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Karakterisering och värdering
Byggnad 17 tillhör en av Papyrus äldsta byggnader. Den är uppförd i den tegelarkitektur som
karakteriserar fabriksbyggnader från sent 1800- till tidigt 1900-tal. Fasaderna i rött tegel har en enkel
ornamentik som bygger på teglets uttrycksmöjligheter med utkragande takfot och stickbågevalv i
fönsteröppningar. Interiören präglas dock av en annan rationalitet med stora rumsvolymer som bärs
upp av betongpelare.
Byggnaden har byggts på och till under 1900-talets första decennier och därefter förändrats
kontinuerligt. Den tidiga påbyggnaden genomfördes i den ursprungliga stilen och fasaden har därför
fortfarande ett enhetligt utseende. Under senare delen av 1900-talet genomfördes dock många
ändringar med mindre estetisk ambition och fasaden uppvisar idag en mängd ändringar som är
genomförda med varierande omsorg om helheten. Trots detta är den ursprungliga fasadutformningen
fortfarande upplevbar och de många ändringarna ger även byggnaden en berättande kvalitet.
Byggnad 17 utgör genom sin fasad mot byggnad 10 en väsentlig del av områdets kulturhistoriska
kvaliteter och är en av de tidigaste byggnader som uppfördes av Papyrus. Byggnaden utgör en viktig
miljöskapande del i den slutna gatumiljön utmed byggnad 10.

Igenmurad portal.

Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör
 Fasaden mot byggnad 10.
 Naturstenssockel.
 Kryssmurade tegelfasader.
 Två gjutna betongportiker.
 Stickbågsformade fönster.
 Murad takgesims.

Murad takfot och igenmurat fönster.

Interiör
Interiören består av stora sammanhängande rum. Konstruktionen utgörs av gjutna betongpelare och
bjälklag. I öst är byggnaden sammanfogad med byggnad 102 och den tidigare östra fasaden utgör nu en
gemensam mellanvägg. Väggen har flera öppningar vilket gör de båda byggnaderna till en
sammanhängande enhet.

Interiören utgörs av öppna våningsplan.

Betongpelare med välvd överdel.
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Byggnad 18
Historik
Byggnad 18 var tidigare en del av Korndals pappersbruk och det finns
uppgifter som pekar på att den kan ha uppförts redan under 1850-talet.
Den ursprungliga byggnaden var en envånings tegelbyggnad med sadeltak
(se bilden från 1899). Under Papyrus tid användes byggnaden som
kromofabrik och sortersal. Där beströks det färdiga pappret med färg för att
bli s.k. kromopapper eller fantasipapper, dvs. färgat och mönstrat papper.13
1909 blev byggnad 18 tillbyggd i öster med byggnad 19 eftersom den
befintliga byggnaden ansågs både otillräcklig och i mycket dåligt skick. Redan 1910 revs emellertid även
stora delar av byggnad 18 och återuppfördes av Skånska Cementgjuteriet.
Foto av fabriksområdet 1899. I högra hörnet
skymtar hörnet av den gamla kromafabriken.

Den nya byggnad 18 uppfördes i souterräng i två till tre våningar med plant tak. Konstruktionen bestod
av armerad betong och grunden lades på den befintliga gråstensgrunden från den tidigare
fabriksbyggnaden. I samband med ombyggnaden slogs byggnad 18 och 19 samman och de båda
byggnaderna bildade tillsammans kromofabriken och gavs en gemensam fasadutformning.
Fasaden försågs med stora spröjsade gjutjärnsfönster med rektangulär form i nedre våningsplanen och
stickbågeformade i övervåningen. Fönstren placerades i grupper om tre mellan de synliga
betongpelarna och fönstrens spröjs pryddes med blomdekor. Under fönstren fick byggnaden en
bröstning av gult tegel i kryssförband samt murad gesims. Fönsterblecken utformades i gjutjärn och
gavs en räfflad form.
Under 1900-talet genomfördes flera ombyggnationer. 1916 förlängdes byggnad 18 söderut. Den nya
tillbyggnaden gjordes i samma material och liknande utförande som den ursprungliga byggnaden. 1930
blev byggnad 18 påbyggd med ett fjärde och ett mindre, femte våningsplan. Fasaden på fjärde våningen
putsades och samtliga fönster gavs rektangulär utformning och grupperades lika de nedre
våningsplanens fönster. Det femte våningsplanet placerades i norr och täckte endast en mindre del av
planet. 1962 byggdes byggnad 19 till med byggnad 20 i öster. Under 1900-talets andra hälft blev de två
översta våningarna på byggnad 18 inklädda med plåt och förlorade en del av sina tidigare fönster.14

Gaveln av byggnad 18 och 19 1918.

Västra fasaden av byggnad 18 år 1918.

Fasadritning mot väster från 1945. Papyrus ritningsarkiv.

13
14

Althin, (1945) s. 72, 190. (karta 1892)
Hjalmarsson (2012) Kromofabriken på Papyrus pappersbruk i Mölndal s. 20-23
Byggnad 19 inför tillbyggnaden av byggnad 20 1962.
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Forsrännan intill byggnad 19 är fortfarande synlig.

Beskrivning
Exteriör
Byggnad 18 är en rektangulär byggnad i souterräng uppförd i betongstomme. Byggnaden har förändrats
kontinuerligt under 1900-talet och genomgått flera ombyggnader och sammanslagningar med andra
byggnader. Byggnaden har fyra till fem våningar varav den översta endast utgör en mindre del av
våningsplanet. De tre nedersta våningarna har en sammanhängande arkitektonisk stil med en
symmetriskt utformad exteriör. De två översta våningarna har i senare tid blivit inklädda i röd plåt. Den
västra fasaden har en äldre spritputs med naturstensballast och stora gjutjärnsfönster. Fönstren har
spröjs med blomsterdekor och fönsterbänkarna är klädda med räfflade gjutjärnsplattor. Under dem
finns en bröstning av gult tegel murad i kryssförband med en murad gesims. Majoriteten av fönstren är
bevarande men några fönster i bottenvåningen har bytts ut mot nya aluminiumfönster. Mot söder har
fönstren delvis byggts igen och äldre fönstren ersatts med betongglas. Fasaden mot söder är
slätputsad. I det sydvästra hörnet har en lastlucka tagits upp i senare tid. Av den intilliggande byggnad
19 syns endast den södra gavelns plåtinklädda fasad och andra våningsplanets fönster.

Fasad i spritputs, gult tegel och gjutjärnsfönster.

Den västra sidan av byggnad 18 utgör den mest intakta från återuppförandet 1910. Majoriteten av
gjutjärnsfönstren är bevarande liksom fasadformen och dess material.

Bröstning i gult tegel.
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Flera av de ursprungliga fönstren är i
dåligt skick bland annat efter skador
från en murgröna

Spritputs och fönsterbleck i
gjutjärn.

Den södra gaveln har förändrats och fick sin nuvarande fasad mellan åren 1968-70. Plåtinklädnaden på byggnad 19 är
också ett senare tillskott.

Papperssortering 1918 i byggnad 18.

Interiör
Byggnad 18 är nära sammanbyggd med byggnad 19 och de är interiört svåra att särskilja från varandra.
Båda är uppförda som skelettkonstruktioner med pelare och bjälklag i betong. Där den angränsande
ytterväggen finns kvar utgör den endast en mellanvägg i fabriken. Byggnad 20 är uppförd direkt mot
östra sidan av byggnad 19 vars fasad fortfarande är delvis bevarad och synlig inifrån byggnad 20.
I byggnaden finns flera detaljer som ursprungligen ingått i byggnadens interiör. En ursprunglig
gjutjärnstrappa med blomdekorerade trappsteg finns i byggnad 18 västra sal. Här finns även flera
betongpelare vilka ytbehandlats i nederdelen (med krysshammare?). Längs den västra fasaden finns
även de stora gjutjärnsfönstren som släpper in ljus i byggnaden. Flera av de gamla gjutjärnsfönstren på
södra gaveln vilka satts igen är fortfarande synliga och intakta på insidan.

Sannolikt samma sal idag.
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Tidigare välvda fönster mot söder i byggnad 18 som
öppnats upp i samband med förlängning.

Betongpelare med krysshamrad yta.

Trappa i gjutjärn.

Igenbyggda fönster mot söder i byggnad 18.

Originalfönster med senare
kompletterad innerbåge.

Igenbyggda fönster i södra hörnet av byggnad 19.

Sal på tredje våningen mot med fönster mot väster.
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F.d. yttervägg mot byggnad 20 med igenmurade
fönster.

Detalj, tegelvägg.

Originalfönster i järn.

Karakterisering och värdering
Byggnad 18 och 19 uppfördes omkring 1909-1910 och tillhör Papyrus första utbyggnadsfas. Men
byggnad 18 har en äldre historia som sträcker sig till mitten av 1800-talet. Byggnaderna utgör dock en
helhet eftersom de uppfördes parallellt.
Exteriören är utformad i en stil som avviker från den äldre tegelarkitekturen i området. Här är den
spritputsade betongstommen tydlig i fasaden och teglet är begränsat till fönsterbröstningarna.
Byggnaden befinner sig i brottet mellan de traditionellt utformade tegelbyggnaderna och de senare,
mer modernistiskt präglade byggnaderna.
Interiören karakteriseras av en ljus och öppen planlösning med stora gjutjärnsfönster. Dock har
tillbyggnaden av byggnad 20 och igensättningar av fönster delvis gjort byggnaden mycket mörk. De
bevarade interiöra delarna bär spår av en formglädje som senare tiders industribyggnader saknar.
Fönstrens spröjsar är dekorerade med blommor liksom den bevarade gjutjärnstrappan. Betongpelarna
har en krysshamrad som efterliknar sten yta i den nedre delen.
Trots många ombyggnader är den ursprungliga fasadutformningen upplevbar i fasaden mot väster och
det finns även originaldetaljer i interiören som berättar om byggnadens ursprung i början av 1900-talet.
Byggnad 18-19 utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter och är en av de tidigaste
byggnader som uppfördes av Papyrus. Den har stora upplevelsemässiga värden genom den för området
unika fasaden mot väster i spritputs och tegel med de stora spröjsade fönstren. Byggnaden utgör en
viktig miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad 10, 110 och 23.
Fasad mot byggnad 19 med igenmurade fönster och
senare puts.

Murad takfot med senare puts.

Karaktärskapande kvaliteter
Exteriör
 Fasad mot väster med originalkaraktär.
 Spritputs med natursten.
 Bröstningar i gult tegel.
 Spröjsade fönster i gjutjärn med blomdekor.
 Kraftiga räfflade fönsterbleck i gjutjärn.
Interiör
 Öppna rumsvolymer.
 Spröjsade järnfönster.
 Spiraltrappa i gjutjärn.
 Betongpelare med krysshamrad yta.
 Välvda igenmurade fönster.
 F d fasad mot byggnad 20.
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Beskrivning

Byggnad 23

Exteriör
Byggnad 23 utgörs av en rektangulär tvåvåningsbyggnad med plant tak. Exteriören har putsade fasader
med gul ädelputs med borstad yta. Släta pilastrar delar in fasaden i symmetriska sektioner i vilka de
spröjsade fönstren är placerade i par. Fönstren är tillverkade i gjutjärn liksom de kraftiga
fönsterblecken som är räfflade. Takfoten utgörs av en något utkragande slät balk som ansluter till de
vertikala pilastrarna. Den synliga delen av taket utgörs av kopparplåt och avslutas i liv med takfoten.

Historik
Byggnad 23 uppfördes 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor.15
Den mekaniska verkstaden uppfördes som en rektangulär byggnad i
två våningar med plant tak. Exteriören putsades och pilastrar delade
in fasaden i jämna sektioner. Fönstren fick en rektangulär utformning
i bottenvåningen och stickbågsformade på ovanvåningen. Både
fönster och de kraftiga fönsterblecken tillverkades i gjutjärn.

Verkstadens fasad är välbevarad sedan uppförandet.

Byggnad 23 på ett fotografi från 1945. Byggnaden placerades centralt och lättillgängligt på området.

Fasad mot nordöst.

15

Althin (1945) s. 221
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Fönster och överljus är original, utbytt plåtklädd dörr.

Slät hörnpilaster.

Spröjsat järnfönster med
vädringslucka.

Pilaster och takfot.

Interiör
Interiören i byggnad 23 är en av de mest välbevarade inom området. Ytterväggarna är uppförda i tegel
medan pelare, bjälklag och golv är gjutna i betong. Bottenvåningen har en tydligare verkstadsprägel
med öppen planlösning medan övervåningen är indelad i fler mindre rum. I byggnadens mitt finns
trapphus och hiss som delar av bottenvåningen i två sektioner.
Öppen rumsvolym i bottenvåningen med kraftiga gjutna betongpelare med övermålad krysshamrad nederdel.

Tidig interiör bild från byggnad 23.
Välvda spröjsade originalfönster. Tegelväggen är målad.
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Karakterisering och värdering
Byggnad 23 uppfördes 1923 och tillhör Papyrus första utbyggnadsfas. Exteriören är utformad i en stil
som delvis ansluter till den äldre tegelarkitekturen i området men med en slätputsad fasad vilket ger
byggnaden en mer nyklassicistisk prägel. Byggnaden befinner sig i brottet mellan de traditionellt
utformade tegelbyggnaderna och de senare, mer modernistiskt präglade byggnaderna.
Interiören karakteriseras av en ljus och öppen planlösning med stora smäckra gjutjärnsfönster.
Ytterväggarna är överlag målade men teglet är synligt och betongpelarna har en krysshamrad som
efterliknar sten yta i den nedre delen.
Byggnaden är överlag välbevarad och utgör en väsentlig del av områdets kulturhistoriska kvaliteter. Den
har upplevelsemässiga värden dess välbevarade exteriör med lätt klassicistisk utformning och stora
spröjsade fönster. Byggnaden utgör även en viktig miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad
10 och 110.

Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör
 Putsad fasad med släta pilastrar och lätt utkragande takfot.
 Spröjsade fönster och räfflade solbänkar i gjutjärn
 Fotränna i koppar.
Interiör
 Tegelytor i ytterväggar.
 Betongpelare med krysshamrad yta.

Öppen rumsvolym i övervåningen med smäckrare betongpelare och synligt betongbjälklag.

Järnspröjs i originalfönster.

Övervåningens tegelväggar är delvis
omålade.

Betongpelare med krysshamrad yta.
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Byggnad 26
Historik
Byggnads 26 var ursprungligen en del av Korndals mekaniska
verkstad från 1867. Behovet av att kunna framställa pappersmassa
på kemisk väg ledde till att Papyrus inredde sulfitfabrik i byggnaden
1903-04. Efter ombyggnaden var fabriken fyra våningar hög och
täckt med sadeltak. Exteriören var enkel med en slätmurad fasad
och spröjsade tvåluftsfönster. Dekorationen bestod av ett
våningsband samt slätmurade hörnkedjor i gult tegel. Fabriken kom
efterhand att byggas ut och moderniseras efter brukets behov.

Sulfitfabriken år 1945. Fabriken utgjordes av flera sammanbyggda tegelbyggnader innehållande kokare,
syraberedning, vedrenseri, blekeri, sileri och upptagningsmaskiner.

Fotografi över sulfitfabriken från 1918. I dagsläget återstår endast en del av det tidigare fabrikskomplexet.

Ritning från 1939 i samband med en ombyggnad av fabrikens sileri. Papyrus ritningsarkiv
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 26 är en tegelbyggnad i två till tre våningar murad i kryssförband med plant tak. Exteriören är
enkel och dekoren består enbart av våningsband och hörnkedjor i gult tegel. Byggnaden har små
stickbågsformade fönster varav merparten är igensatta. De kvarvarande fönstren har blivit ersatta med
betongglas. Byggnaden har under 1900-talet genomgått flera ombyggnationer. De två översta
våningsplanen på huvudbyggnaden har avlägsnats och en intilliggande byggnad i norr rivits. Stora delar
av teglet på samtliga fasader visar spår efter ändringar och lagningar.

Karakterisering och värdering
Byggnad 26 uppfördes 1867 av Korndal och är i grunden en av områdets äldsta kvarvarande byggnader.
Byggnadens formgivning och tegelmurarna är släta och solida liksom områdets övriga äldre
tegelbebyggelse. Som ett resultat av senare tiders om- och tillbyggnader har byggnaden har en mycket
skiftande fasadutformning med tegel i olika nyanser. Trots detta är den ursprungliga fasadutformningen
delvis upplevbar och de många ändringarna ger byggnaden en berättande kvalitet.
Byggnaden utgör även en miljöskapande del i platsbildningen framför byggnad 110, 111, 18 och 19.
Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör
 Tegelfasader med varierande utformning.
 Ankarjärn

Byggnaden har genomgått flera förändringar under 1900-talet vilka har lämnat spår i byggnaden.

Fasaden på byggnadens östra sida har fått nytt tegel.
På fasaderna syns spår efter tidigare fabriksbyggnader vilka idag rivits. Detta är särskilt tydligt på den norra sidan där en
mindre tegelbyggnad med sadeltak funnits.
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Byggnad 110
Historik
Byggnad 110 uppfördes 1945 som lagerlokal. Den ersatte ett antal
äldre tegelbyggnader från Korndals tid. Byggnaden ritades av
arkitekten Åke Wahlberg och uppfördes parallellt med byggnad 111.
Byggnaden uppfördes i souterräng som en rektangulär
betongkonstruktion i tre-fyra våningar med plant tak. Exteriören fick
en enhetlig utformning med putsade fasader. Eftersom byggnaden
användes som lager var andelen fönster liten. Majoriteten återfinns
främst på den norra delen och utgjordes i första hand av enkla enluftsfönster, men det förekom även
grupperade fönster. På den östra sidan placerades en högre byggnadsdel i sju våningar. En lastbrygga
på byggnadens västra sida underlättade järnvägstransporten till och från lagerbyggnaden.

Fasad- och sektionsritning inför en ombyggnation 1996. Papyrus ritningsarkiv

Byggnad 110 år 1948. Den nya lagerbyggnaden placerades intill järnvägsspåren och gavs en funktionalistisk putsad
fasad med tydliga pelare och bjälklagsband.

Platsen före byggnad 110 uppförande. I det högra hörnet syns de äldre tegelbyggnader vilka ersattes av den nya
lagerbyggnaden 1945.
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 110 är uppförd i souterräng i tre- fyra våningar med plant tak och har en enkel och enhetlig
fasadutformning. Fasaderna är putsade och indelade i rektangulära väggfält med synlig betongstomme.
Stora delar av byggnaden saknar fönster och de befintliga är koncentrerade till byggnadensöstra del.
Majoriteten utgörs av enkla enluftsfönster, men det förekommer även större flerluftsfönster. En högre
byggnadsdel i sju våningar på den södra sidan innehållande hiss och trappor har i efterhand blivit
plåtinklädd. På byggnadens västra sida finns en lastbrygga med fyra separata varuintag för
lastbilstransporter.

Den slätputsade fasaden har en ljus avfärgning och rödmålade fönster.

Byggnad 110 har till stor del bibehållit sitt ursprungliga utseende och tillhör en av områdets mer välbevarade
byggnader.

Plåtinklädnaden på byggnadens baksida har tillkommit senare.
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Interiör
Interiören i byggnad 110 är uppförd med öppna rumsvolymer med pelare, bjälklag och golv i betong.
Större delen av byggnaden fungerar som lager men det finns även kontorslokaler.

Karakterisering och värdering
Byggnad 110 uppfördes under Papyrus andra utbyggnadsfas 1945 och har en tydlig funktionalistisk
formgivning. Den tillhör områdets mer välbevarade byggnader och utgör en viktig miljöskapande del i
platsbildningen framför byggnad 23, 10 och 18.
Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör
 Putsad fasad med synlig betongkonstruktion.
 Fönsterband i sektioner mellan betongpelare.
 Platt tak.
Interiör
 Kraftiga betongpelare.

Öppen rumsvolym med kraftiga gjutna pelare.

Fönsterband av flerluftsfönster mot söder.
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Byggnad 111
Historik
Byggnad 111 uppfördes som en länkbyggnad till byggnad 18. Den
ritades tillsammans med byggnad 110 av arkitekten Åke Wahlberg och
uppfördes parallellt med denna. Den nuvarande byggnaden ersatte en
snarlik byggnad som funnits på platsen tidigare.
Byggnaden uppfördes i ett plan uppburet av smala betongpelare.
Fasaden var slätputsad, fönstren enluftsfönster satta i par och taket
utformades som ett flackt sadeltak. Exteriören fick en stram
utformning i samstämmighet med byggnad 110.

Byggnad 111 under uppförande 1945.

Den tidigare överbyggnaden med sadeltak, rutdekorerad fasad och spröjsade fönster.

Den färdiga byggnaden år 1955.
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Den nya konstruktionen fick ett mer funktionalistiskt
formspråk än den föregående byggnaden och i stil med
den parallellt uppförda lagerbyggnaden.

Interiör
Öppen rumsvolym med pelare, golv och tak i betong.

Beskrivning
Exteriör
Byggnaden är en enplansbyggnad med plant tak på höga betongpelare. Planformen har anpassats till de
närliggande byggnaderna vilket resulterat i en nästan triangulär form. Exteriören har en enkel
utformning och fasaderna har täckts med vit korrugerad plåt. Fönstren består av rödmålade
enluftsfönster och ansluter stilmässigt till fönstren i byggnad 110.

Interiör från byggnad 111.

Byggnad 111 söderifrån.
Kraftiga betongpelare.

Karakterisering och värdering
Byggnad 111 uppfördes under Papyrus andra utbyggnadsfas 1945 och har en tydlig funktionalistisk
formgivning. Den tillhör områdets mer välbevarade byggnader och utgör en viktig miljöskapande del i
platsbildningen framför byggnad 18, 19 och 26.

Byggnad 111 är delvis igenbyggd nertill.

Karaktärsskapande kvaliteter
Exteriör.
 Betongpelare.
 Fönsterpar.
 Platt tak.

Betongpelarna som håller upp
byggnaden.

Interiör
 Kraftiga betongpelare.
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Byggnad 213
Historik
Byggnad 213 uppfördes 1856 som holländeri och gick under
benämningen Pappersbruk nr 3. Tidigare hade det funnits en kvarn på
platsen som gick under benämningen Hans Skrivares eller Håkan Flints
kvarn. Det nya holländeriet skulle fungera som hjälpanläggning till
Korndals pappersbruk samt till Pappersbruk nr 1. År 1900 byggdes
bottenvåningen om till bank-, post- och butikslokal och huset kallades
därefter Bankhuset. I samband med detta kan även övervåningen ha
byggts till och inretts med bostäder för Papyrus räkning.16
Byggnaden uppfördes ursprungligen som en rektangulär byggnad med sadeltak . På en avbildning från
1870-talet hade byggnaden en attikavåning och en takkupa för inlastning. Om avbildningen stämmer
kan byggnaden ursprungligen ha haft ett våningsplan med en attikavåning som sedan byggts om till ett
helt våningsplan. Fasaden var troligen slätputsad och fönstren av korsposttyp, möjligen med spröjs.
Byggnad 213 byggdes sedan om i mindre omfattning mellan 1920 och 1949 då huset fick sin nuvarande
utformning med sammanhängande takkupor mot forsen.

Byggnad 213 som den finns avbildad på en litografi över Rosendahls Fabriker från 1870-talet. Byggnaden ligger vid
Gamla Torget och är synlig i gravyrens nedre västra hörn. Bild från ”Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.

Byggnad 13 1949. Ritning från Mölndals stadsbyggnadskontor.

16

Byggnad 213 till höger i bild efter ombyggnaden till butikslokaler i bottenvåningen. Bilden är sannolikt från
omkring 1900.

Althin, Torsten (1945) s. 63,73, 188
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 213 är en rektangulär byggnad i två våningar med ett utanpåliggande trapphus på den
sydvästra gaveln. Sockeln är klädd med natursten och fasaden är putsad och avfärgad i en ljust gul
kulör. Fasaden inramas av släta hörnpilastrar och en profilerad takfot. I bottenvåningen finns
butiksentréer med dörrsmygar klädda med stenskivor. Entrédörrarna är släta och utformade i lackad ek
och glas med överljus. Butiksentréernas utformning är sannolikt från 1940-talet. På övervåningen finns
grönmålade äldre korsportfönster. I takfallet mot torget finns en mindre takkupa och mot forsen finns
sammanhängande takkupor med romber mellan fönstren.

Karakterisering och värdering
Byggnad 213 är ursprungligen ett pappersbruk som sannolikt påbyggts omkring år 1900 och gjorts om
till butikslokaler med lägenheter i övervåningen. Fasadutformningen är relativt intakt sedan sekelskiftet
men har förenklats genom att fönsteromfattningar och solbänkar tagits bort. Detta skedde sannolikt i
samband med ombyggnader på 1940-talet då de nuvarande butiksentréerna tillkom.

Fasad mot forsen.

Utanpåliggande trapphus.

Sockel i natursten.

Slät hörnpilaster med enkelt profilerat kapitäl.

Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter består i dess historia som pappersbruk och som en av få
kvarvarande byggnader från Papyrus äldsta historia. Den utgör också en viktig miljöskapande del i
området kring gamla torget, forsen och Forsebron.
Karaktärsskapande kvaliteter




Putsade fasader med ursprung omkring 1900 med sparsam dekor i form av hörnpilastrar och
profilerad takfot.
Bottenvåningens mindre skyltfönster och entréer med ursprung omkring 1900.
Regelbunden fönstersättning med korspostfönster i liv med fasaden.

Fasad mot torget.

Butiksentré stenklädd dörrsmyg.
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Skyltfönster.

Korspostfönster i övervåningen.

Byggnad 217
Historik
Byggnad 217 uppfördes 1915 som intressekontor för Papyrus
anställda. I huset fanns mat- och diversehandel där arbetarna kunde
handla varor till ett billigt pris. Kontoret hade även till uppgift att
ordna med inbetalning av skatter, hyror och försäkringspremier. Efter
1934 byggdes lokalen om till gymnastiksal.17
Byggnaden uppfördes i en våning med souterrängvåning mot forsen.
Grunden var putsad och fasaden klädd med lockpanel och hade
vitmålade knutar. Det valmade taket var klätt med enkupigt tegel och
välvda takkupor klädda i plåt. Fönstren var av korpostmodell med spröjsade lufter.

Fotografi från 1920 som visar det nybyggda intressekontoret vid forsen.
Bild från ” Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.

Förslag till intressekontor. Papyrus ritningsarkiv.

Fotografi från 1945 av gymnastiserande Papyrusanställda.
Bild från ” Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.
17

Gahrn, Lars (2003). s. 27
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 217 är en träbyggnad uppförd i en våning med delvis inredd vindsvåning och souterrängvåning
mot forsen. Grunden är spritputsad och fasaden är klädd med en vitmålad lockpanel och har rödmålade
fönster. På den norra gaveln finns korspostfönster med liggande spröjs i nederbågen, i övriga fasader
finns mindre tvåluftsfönster med en liggande spröjs varav några är igensatta på södra gaveln. På
långsidorna sitter fönstren tätt placerade under takfoten. På södra gaveln finns en frontespis med två
sexluftsfönster. Det valmade taket är klätt med tvåkupigt tegel.

Karakterisering och värdering
Byggnad 217 är ursprungligen byggt som ett intressekontor för Papyrus arbetare 1915 och därefter
ombyggt till gymnastiksal på 1930-talet. Byggnadsvolymen är intakt, men fönstren byttes ut i samband
med ombyggnaden till gymnastiksal. På norra gaveln kompletterades fönstren med lika tre fönster lika
original, men utan spröjs. Vid detta tillfälle byttes även panelen, som dock bibehöll sitt ursprungliga
utseende.

På den södra gaveln finns en frontespis med rakt avslut
och två sexluftsfönster. I bottenvåningen finns igensatta
mindre fönster.

Källarfönster med liggande spröjs.

Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter består i dess historia som en del i den miljö som utformades för
Papyrus anställda, först som intressekontor och sedan som gymnastiksal. Den utgör också en viktig
miljöskapande del i området kring gamla torget, forsen och Forsebron.
Karaktärsskapande kvaliteter
 Hög putsad grund/souterrängvåning.
 Äldre fönster.
 Lockpanel.
 Kraftigt valmat tak täckt med lertegel.
Lockpanel kompletterad eller utbytt på 1930-talet.

Byggnadens fasader varierar mellan de olika sidorna.
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Tvåluftsfönster med liggande spröjs i gymnastiksalen
placerade utmed takfoten. Fönstren är från 1930-talet.

Byggnad 219
Historik
Byggnad 219 byggdes omkring 1830. På ett tryck från 1860-talet
kallades den mästarebostaden, men gick även under namnet
läkarbostaden då den användes av bruksläkaren vid Rosendahls
Fabriker. Huset blev tillbyggt under av 1890-talet och fortsatte att
användas som bostad för anställda vid Papyrus. Här bodde Papyrus
förste fabrikschef och därefter en sulfitingenjör samt en kassör. På
1940-talet var det en förmansbostad.
Den äldsta avbildningen av huset härstammar från 1860-talet. Vid
denna tid bestod huset av ett mindre trähus i ett och ett halvt plan.
Fasaderna var klädda med stående träpanel och hade en centralt
placerad entrédörr med symmetriskt placerade fönster på var sida.
Ovan entrédörren fanns en frontespis med två fönster och ett litet
lunettfönster i nocken. 18

Norra fasaden med en terrass i natursten.
Foto sannolikt från 1944.

Foto från 1944 som visar utbyggnaden från 1890-talet.
Bild från ”Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.

Beskrivning
Del av tryck från 1860-talet.
Bild från ”Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.

Exteriör
Byggnaden är ett rektangulärt trähus i ett och ett halvt plan med delvis inredd källarvåning. Grunden
består av en äldre del i sten som troligen utgörs av en torpargrund samt en tillbyggd del i slammat tegel
som står på en stensockel. Den tillbyggda delen omfattar bottenvåningen i tegel som uppfattas som en
del av grunden. Fasaden är klädd med stående locklistpanel målad i en ljust gul kulör. På norra sidan i
anslutning till entrén finns en senare tillbyggd delvis öppen förstuga. Taket är tegelklätt och har en
frontespis mot norr och en mot söder. Fönstren utgörs av T-postfönster med tre lufter, utom på
övervåningen och i förstugan där de utgörs av mindre tvåluftsfönster. Fönstren är rödmålade.

Karakterisering och värdering
Byggnad 219 är den äldsta byggnaden inom Papyrusområdet och härstammar från Korndals
pappersbruk. Den är troligen uppförd Korndals pappersbruk som tjänstemannabostad eller tidigt inköpt
för detta ändamål. Byggnaden är en av få kvarvarande bostadsbyggnader med direkt koppling till
pappersindustrin och visar hur tjänstebostäder under 1800-talets första hälft kunde vara utformade.
Byggnaden har blivit tillbyggd på 1890-talet men dess ursprungliga utseende är fortfarande upplevbart.
Fönster och panel har också blivit utbytt men byggnaden är trots detta att betrakta som välbevarad. Till
form, material och funktion ansluter huset till den näraliggande bostadsbebyggelsen i Kvarnbyn. Det
gör den till en viktig miljöskapande övergångsbyggnad mellan industribebyggelsen och den intilliggande
Forsåkersgatan.
Karaktärsskapande kvaliteter
 Byggnadsvolym.
 Källarvåning med slammad tegelyta.
 Locklistpanel.
 Fönster.
 Tegeltäckt sadeltak med frontespiser.

Uppmätningsritning från 1919. Papyrus ritningsarkiv

18

Althin (1945) s. 76
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Frontespis från 1860-talet eller tidigare.

Delvis öppen förstuga troligen tillbyggd på 1920-talet.

Fasad mot norr. Byggnaden var ursprungligen symmetrisk och förlängdes under 1890talet. Tillbyggnaden syns till höger i bild.

Byggnaden ansluter till bebyggelsen på andra sidan Forsåkersgatan. Till vänster i bild syns en äldre stödmur i natursten.
Tillbyggnaden med bottenvåning i slammat tegel.

T-postfönster i bottenvåningen.
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Byggnad 222
Historik
Byggnad 222 uppfördes 1853 som arbetarbostad för Rosendahls
Fabriker. Det inreddes med tjugotvå rum och sju kök. Huset byggdes
om 1895 till verk- och salsmästarbostäder. Bostäderna anpassades då
till en kategori anställda med högre status och i samband med detta
gjordes troligen den
lägenhetsindelning som
finns på ritningen från
1946. Troligen tillkom då
även de utanpåliggande trapphus som inte syns på trycket
från 1860-talet. Byggnaden blev fullständigt renoverad
1944 och används än idag som bostadshus.
Huset byggdes som en tvåvåningsbyggnad av sten på
naturstenssockel med ett tegeltäckt sadeltak och två
frontespiser. På södra gaveln byggdes ett trapphus fasade
hörn. Fasaderna var sannolikt putsade och hade
gördelgesims och en murad takfot.19
Del av tryck från 1860-talet.
Bild från ”Papyrus 1895-1945: på traditionsrik grund”.

Södra gaveln med det utanpåliggande trapphuset, sannolikt förhöjt på 1890-talet.

Planritning 1946, från Mölndals stads stadsbyggnadskontor.
19

Althin (1945) s. 63, 76
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Beskrivning
Exteriör
Byggnad 222 ett rektangulärt stenhus i två våningar med källare och inredd vind. Det är uppfört på en
sockel i natursten och har putsade fasader mot öster och norr, medan övriga fasader är klädda med
steniskivor eller liknande. På gavlarna finns utanpåliggande trapphus, liksom på den norra långsidan.
Fönstren utgörs främst av grönmålade korspostfönster, i trapphusen och takkuporna finns mindre tvåoch treluftsfönster. På långsidorna har byggnaden två frontespiser och längs taket finns en murad och
putsad takfot. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak med takkupor som flankerar frontespiserna.

Karakterisering och värdering
Byggnad 222 tillhör en av Papyrusområdets äldsta byggnader och är uppförd som arbetarbostäder
under Rosendahls tid. Det är en av få kvarvarande bostadshus inom Papyrusområdet och det enda som
är uppfört som flerbostadshus för arbetare. Att byggnaden uppfördes i sten visar på en hög ambition i
utförandet trots hyresgästernas relativt låga status. Den ursprungliga utformningen är relativt intakt,
endast några takkupor och ett par utanpåliggande trapphus har tillkommit sedan 1860-talet. Möjligen
förskönades fasaderna något vid ombyggnaden 1895 då den murade takfoten eventuellt byggdes på
gavlarna och de tillkommande trapphusen.
Trots att byggnaden delvis är klädd med skivor är den att betrakta som välbevarad. Den ansluter genom
sin funktion och volym till den näraliggande bostadsbebyggelsen. Det gör den till en viktig
miljöskapande övergångsbyggnad mellan Papyrusområdet och den intilliggande Forsåkersgatan.
Skivklädd fasad mot söder.

Karaktärsskapande kvaliteter
 Byggnadsvolym.
 Utanpåliggande trapphus.
 Naturstenssockel.
 Putsad fasad med bibehållna solbänkar.
 Fönster.
 Kraftig murad takfot/gesims.
 Tegeltäckt sadeltak med frontespiser

Murad och putsad takfot ovan utskurna skivor.

Naturstenssockel.

Putsad övre del av sockel och skivklädd fasad mot söder.
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Stenladan
Historik
Stenladan var ursprungligen ett stall tillhörande Forsåkers kronogård.
Gården har anor från 1500-talet då den tillhörde ett av Gustav Vasas
arvegods.20 Egendomen användes som officersboställe innan den
blev kronogård. 1906 köptes kronogården av Yngeredsfors Kraft AB
där Papyrus var delägare. Stenladan byggdes om till
transformatorstation och försörjde både bruket och Mölndal med
kraft och ljus. När elen transporterades från Yngeredsfors till Mölndal
användes stenladan som huvudtransformatorstation tills en ny
transformatorstation inrättades i Krokslätt.21
Byggnaden är tillsammans med ett näraliggande stenmagasin de enda byggnader som finns kvar
av gården sedan huvudbyggnaden revs 1983.22

Stenladan från Forsåkersgatan.

Stenladan och med intilliggande mangårdsbyggnad.
Bild: ”Mölndal, Kållered och Råda: i ord och bild”

Mangårdsbyggnaden inför rivningen 1983.

Beskrivning
Exteriör
Stenladan är en gammal ekonomibyggnad uppförd i souterräng. Den är byggd i natursten och täckt med
ett plant plåttak. Mot vägen har ladan två ingångar med pardörrar samt tre rundbågade fönster med
spröjs. Samtliga fönster och portar är grönmålade och har putsad omfattning. Mot baksidan har ladan
fyra portar i olika utförande. På övervåningen sitter fem mindre spröjsade fönster. I senare tid har det
tillkommit två lanterniner på taket.

2020

Mölndal, Kållered och Råda: i ord och bild. (1952). Göteborg: Kulturhistoriska förlaget s. 25

21

Mölndal: lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling. (1993). Mölndal: Mölndals hembygdsfören. s. 338

Stenladan är uppförd i souterräng och har två våningar mot väster.
Karakterisering
och värdering

22

Anna Krus (2000) s.128

Ladan tillhör de äldsta byggnaderna och bör härröra från åtminstone tidigt 1800-tal, antagligen tidigare.
Den visar ett äldre byggnadsskick och påminner om den äldre agrara bebyggelsen. Att den uppförts i ett
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exklusivt material som sten tyder på att den har ingått i en välbärgad gård. Ladan är dessutom en av
endast två byggnader som finns kvar från Forsåkers kronogård. Dess exteriör är välbevarad och
byggnaden utgör en viktig miljöskapande länk mellan Papyrusområdet och bebyggelsen längs
Forsåkersgatan.
Karaktärsskapande kvaliteter
 Fasad i natursten.
 Putsade fönster- och dörromfattningar.
 Befintliga fönster och dörrar av varierande utformning.

Välvt fönster med putsad omfattning mot
Forsåkersgatan.

Lanternin på det platta taket.

Välvd dörr med putsad omfattning.

Detalj av stenfasaden.
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Rudströmska Villan
Historik
Rudströmska Villan är uppförd inom området för Forsåkers Kronogård.
1906 köptes kronogården av Yngeredsfors Kraft AB där Papyrus var
delägare. Den nuvarande villan uppfördes troligtvis som kontor till det
nyetablerade företaget.23 Enligt Mölndals stadsmuseum kan
byggnaden även ha fungerat som disponentbostad. Yngreredsfors
använde i början troligtvis forsåkers kronogårds gamla
mangårdsbyggnad som kontor. Efter en eldsvåda 1916 byggdes
emellertid en ny kontorsbyggnad, sannolikt Rudströmska villan, medan
mangårdsbyggnaden renoverades och byggdes om till tjänstemannabostäder.24

Fasad mot söder.

Fasad mot norr med veranda i nyklassicistisk stil.

Beskrivning
Exteriör
Rudströmska Villan är en trävilla i ett och ett halvt plan målad i ljusblått och vitt. Grunden är i natursten
och fasaden i liggande och stående panel. Nedervåningen är täckt med fjällpanel, övervåningen med
locklistpanel och ovan denna mot takfoten finns en liggande slätpanel. Det finns liggande spontad panel
i takkupan mot väster med en utskuren avslutning ovan fönstret. Fönstren i nedervåningen utgörs
främst av två och treluftsfönster utan spröjs samt ett stort perspektivfönster mot väster. I övervåningen
finns spröjsade fönster av originalmodell. Huset har ett brant brutet tak med bandtäckt röd plåt och
utskurna vindskivor. På norra sidan finns en veranda på stensockel med kolonner som håller upp en
balkong med en tät balkongfront. Till byggnaden finns det en stor trädgård samt allé.

Karakterisering och värdering
Rudströmska villan är uppförd i nationalromantisk stil omkring 1916. Byggnaden tillhör en del av
Papyrus mindre kända historia och företagets koppling till Yngeredsfors Kraft AB och Forsåkers
kronogård. Byggnaden har genomgått en del förändringar, bland annat har fönstren i nedervåningen
bytts ut, panelen har bytts ut i stor omfattning och troligen har verandan byggts till eller kompletterats i
senare tid. Nuvarande färgsättning avviker från originalfärgsättningen som sannolikt var mörk.
Byggnaden har dock en delvis bevarad originalkaraktär. Den omkringliggande trädgården med allé som
leder upp till villan betonar dess tidigare betydelse.

Grund i huggen natursten.

Senare upptaget perspektivfönster.

Karaktärsskapande kvaliteter
 Byggnadsvolym
 Naturstenssockel
 Brutet tak med utskurna vindskivor
 Fönster i övervåningen
 Takkupa mot väster

23

Mölndal – lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling. (1993). Mölndal: Mölndals hembygdsfören. s. 338

24

Yngeredsfors kraft AB– minnesblad till 60-årsjubileet [1899-1959]. (1959) s. 6-7.

Mur och entré i natursten.
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Allé mot Papyrusområdet.

Takkupa i originalutförande.

Rekommendationer för bevarande och utveckling

Som ett resultat av den historiska beskrivningen och inventeringen av Forsåker har några
utgångspunkter tagit form. Dessa rekommendationer fokuserar på de kulturhistoriska kvaliteter som
identifierats vid inventeringen av området, men baseras även på kulturmiljövårdsprogrammets
värdering samt visionen för den nya stadsdelen Forsåker. Urvalet av byggnader är gjort av Mölndals
stad utifrån en kulturhistorisk och fastighetsekonomisk utredning från 2010, i samråd med Mölndals
stadsantikvarie.

Utgångspunkter
Den nya stadsdelen Forsåker kommer delvis att utvecklas inom bevarade byggnader och strukturer,
delvis kunna breda ut sig över områden som idag är relativt obebyggda. För att uppnå en harmonisk
och väl sammanhängande helhet är det väsentligt att formulera förhållningssätt som kan användas
kreativt vid hanteringen av områdets olika delar.

Utgångspunkter för bevarande och utveckling av Forsåker

Det finns en övergripande samsyn kring att områdets äldre bebyggelse besitter kulturhistoriska
kvaliteter som kan berika den nya bebyggelsen och förmedla stora upplevelsevärden. Det finns också
en mer antikvariskt synsätt som uppfattar ett egenvärde i den bevarade bebyggelsens historiska
betydelse och berättarpotential. Områdets historiska dimension anses sammanfattningsvis som ett
mervärde som bör förvaltas i den nya stadsdelen. På vilket sätt bör då bebyggelsen hanteras för att
uppnå dessa mål?

-

Satsa på kvalitativt bevarande av den utvalda industribebyggelsen i sitt sammanhang.
Bibehåll byggnadsvolymerna på bevarade byggnader i väsentliga lägen.
Bibehåll de enskilda bevarade byggnaderna mot Kvarnbyn och Forsåkersgatan och komplettera
med anslutande bebyggelse av liknande skala och karaktär.
Restaurera, bygg om och komplettera utifrån de enskilda byggnadernas förutsättningar.

Industrimiljön – speglar områdets utveckling.
Mölndalsån – förutsättningen för industrin.

Levande, hållbar och fungerade stadsdel med blandat innehåll.

<<<
Personalbostäderna – viktig del i områdets kulturhistoria.

Unik identitet baserad i den gamla industrimiljön och Mölndalsån.

Områdesmuren mot Kvarnbygatan – symbol för området.

Bebyggelse med varierande ålder och hyresnivåer för att attrahera kreativa företag.

Mölndals stads kulturmiljöprogram

Trafikmiljö på stadsdelens villkor.
Attraktiv plats för boende och besökare.
Mölndalsån – unik kvalitet.
Vision för Forsåker
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Miljö
Papyrusområdet är en sammansatt bebyggelsemiljö med många
olika delar som utgör dess kulturhistoriska och upplevelsemässiga
kvaliteter. För att dessa kvaliteter skall berika miljön även i framtiden är det
viktigt att uppmärksamma både enskilda byggnader och detaljer, men inte
minst deras samband med den omgivande miljön.
I arbetet med Papyrusområdet har följande delar identifierats som värdefulla
komponenter i kulturmiljöns upplevelsevärden.
Bebyggelsemiljöer
- Sammanhållen industribebyggelse :
byggnad 2, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 23, 110, 111.
- Låg gles bebyggelse utmed Forsåkersgatan.



213

Tegelmuren

Vy från Forsebron
Sammanhållen industribebyggelse
Landmärken – skorstenen, byggnad 6

217

Stråk och platser
- Gata utmed byggnad 10 fram till forsen.
- Platsbildningar vid byggnad 6, 10, 18, 110.
Gränser
- Tegelmur utmed Kvarnbygatan.
- Stenmur utmed Forsåkersgatan.
- Stenmur mot Villa Korndal.
- Forsen.





2

6

219

4
14

222

10
17
23


Platsbildning

18

Detaljer
- Äldre stenläggning.
- Naturstensmurar i forsrännan.

110




19

111

Stråk utmed byggnad 10
Sammanhållen industribebyggelse

Stenladan

26

Vy/siktlinje
- Vy från Forsebron mot industriområdets äldsta delar.
Landmärken
- Byggnad 6.
- Fabriksskorstenen.

Rudströmska





Forsen
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Småskalig bebyggelsemiljö

Nedanstående översiktskarta är en analytisk illustration av de värdefulla komponenter som utgör
kulturmiljöns upplevelsevärden. Genom illustrationen blir det möjligt att utläsa de olika
komponenternas läge samt deras inbördes förhållande. De områden där de värdefulla komponenterna
sammanfaller har en högre prioritet avseende bevarande. Illustrationen visar också på de områden som
inte är prioriterade för bevarande utan istället kan utvecklas parallellt i anslutning till de prioriterade
miljöerna.

Värdefulla komponenter i kulturmiljön

Bebyggelsemiljöer
Platsbildning
Vy/siktlinje
Landmärke
Stråk
Mur
Forsen
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Byggnader

Påbyggnad, ombyggnad, restaurering

De utvalda byggnaderna inom området är uppförda från tidigt 1800-tal fram till slutet av 1940-talet. De
har och har haft olika funktioner från bostäder till verkstäder och industrilokaler, kraftstationer och
ladugårdar. En del har alltid haft samma funktion, medan andra har byggts om kontinuerligt. De har
underhållits, byggts om och till utifrån olika idéer och ambitionsnivåer.

Varje byggnads historia, nuvarande utseende och betydelse i området avgör på vilket sätt den bör
behandlas i framtiden. Följande rekommendationer bygger på inventering och kulturhistorisk
bedömning av varje enskild byggnad i kombination med kulturmiljöbeskrivningen.
Nedan beskrivs byggnaderna var för sig med en kortfattad värdering som åtföljs av övergripande
rekommendationer. I rekommendationerna anges huruvida byggnaderna bedöms kunna byggas på.
Dessutom bedöms hur de bör hanteras utifrån tre principer.
Om byggnaden har en tydlig originalkaraktär bör den restaureras och ändringar gestaltas utifrån
originalkaraktären. Om byggnaden istället är väldigt förändrad och ombyggd rekommenderas
varsamma ändringar och gestaltning utifrån variationen i befintlig karaktär. Om byggnaden istället av
tekniska skäl måste rivas bör den ersättas och gestaltas med utgångspunkt i dess befintliga karaktär.
Detta gäller endast byggnad 6.

Vid framtida förvaltning av är det därför av stor betydelse att varje enskild byggnad behandlas utifrån
sina givna förutsättningar – tekniskt skick, konstruktion, kulturhistoriska kvaliteter, betydelse i området
etc.

213
217

Byggnad 6
2

6

219

4

Motiv:
Landmärke och miljöskapande byggnad i framförvarande
platsbildning.

14
10

222

17

Rekommendationer:
- Byggnaden ersätts med ny byggnad.
- Gestaltning av ny byggnad görs med utgångspunkt i
befintlig karaktär.

23
18
110

19

111

Byggnad 10, 4, 2
Stenladan

Motiv:
Del av den äldsta industribebyggelsen.
Viktig miljöskapande del i stråket mot forsen. Viktig del i siktlinjen från Forsebron.

26

Rekommendationer:
- Byggnaden bibehålls i hela sin längd.
- Byggnadsvolymen bibehålls.
- Ändringar genomförs varsamt i samklang med variationen
i byggnadens befintliga karaktär.

Rudströmska

Byggnadsvolym bibehålls.

-

Byggnaden kan byggas på.
Byggnaden ersätts.
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Byggnadsvolymen är möjlig att öppna upp på mitten för
att skapa ny förbindelselänk.

Byggnad 14
Byggnad 23
Motiv:
Del av Papyrus andra utbyggnadfas. Välbevarat originalutseende.
Viktig miljöskapande del i stråket mot forsen. Viktig del i siktlinjen från
Forsebron.

Motiv:
Del av Papyrus första utbyggnadfas. Välbevarat
originalutseende.
Viktig miljöskapande del i platsbildning.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolymen bibehålls.
- Rumsvolymen invändigt bibehålls.
- Byggnaden restaureras och ändringar genomförs varsamt med
utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bibehålls.
- Byggnaden restaureras och ändringar genomförs varsamt
med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär.

Byggnad 17

Byggnad 26

Motiv:
Del av den äldsta industribebyggelsen.
Viktig miljöskapande del i stråket mot forsen.

Motiv:
Del av den äldsta industribebyggelsen.
Rekommendationer:
- Ändringar genomförs varsamt i samklang med
variationen i byggnadens befintliga karaktär.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym närmast byggnad 10 bibehålls.
- Ändringar genomförs varsamt i samklang med
variationen i byggnadens befintliga karaktär.
-

-

Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompensera för dålig tillgång på dagsljus.
Kan byggas på mot forsen.

Byggnad 110
Motiv:
Del av Papyrus andra utbyggnadfas. Välbevarat originalutseende.
Viktig miljöskapande del i platsbildning.

Byggnad 18-19
Motiv:
Del av den äldsta industribebyggelsen.
Viktig miljöskapande del i platsbildning.

Rekommendationer:
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i
byggnadens originalkaraktär.

Rekommendationer:
- Byggnad 18-19 är sammanhängande och bör bevaras
tillsammans.
- Fasaden mot väster restaureras och ändringar
genomförs varsamt med utgångspunkt i originalkaraktären.
- Fasaden mot öster restaureras i möjligaste mån och ändringar genomförs varsamt med
utgångspunkt i originalkaraktären.
- Resten av byggnaden gestaltas med varsamhet gentemot originalkaraktären.
-

Kan byggas på.

-

Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompensera för dålig tillgång på dagsljus.
Byggnad 19 kan byggas på.
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Nya fönster kan tas upp i fasaden.
Ljusgård kan tas upp i byggnaden för att kompensera för
dålig tillgång på dagsljus.
Kan byggas på.

Byggnad 111

Byggnad 219

Motiv:
Del av Papyrus andra utbyggnadfas. Välbevarat
originalutseende.
Viktig miljöskapande del i platsbildning.

Motiv:
Papyrusområdets äldsta byggnad och en av få bevarade
personalbostäder. Välbevarat utseende från omkring 1890.
Viktig miljöskapande byggnad i övergången mellan
industribyggnader och bostadsbebyggelse.

Rekommendationer:
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i
byggnadens originalkaraktär.
-

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär.

Öppenheten under byggnad 111 bibehålls.
Kan eventuellt byggas på i ett våningsplan.

Byggnad 222
Motiv:
En av Papyrusområdets äldsta byggnader och en av få bevarade
personalbostäder. Unik i området som flerbostadshus från
mitten av 1800-talet. Välbevarad originalkaraktär.
Viktig miljöskapande byggnad vid Forsåkersgatan.

Byggnad 213
Motiv:
En av områdets äldsta byggnader. Välbevarat utseende från
omkring 1900.
Viktig miljöskapande del i gamla torget.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i originalkaraktär.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Ändringar genomförs varsamt med utgångspunkt i
byggnadens befintliga karaktär.

Stenladan
Motiv:
En av två kvarvarande byggnader från Forsåkers kronogård och
en av de äldsta i Forsåker.
Viktig miljöskapande byggnad vid Forsåkersgatan. Väl
underhållen byggnad.

Byggnad 217
Motiv:
Byggnad med historia som intressekontor. Välbevarat originalutseende.
Viktig miljöskapande del kring Forsebron.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär.

Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i
originalkaraktär.

Rudströmska villan
Motiv:
En av få kvarvarande tjänstebostäder sedan tidigt 1900-tal. Väl
underhållen byggnad dock med en del ändringar fr a i
bottenvåningen.
Rekommendationer:
- Byggnadsvolym bebihålls.
- Varsamma ändringar med utgångspunkt i befintlig karaktär.
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Sammanfattning och jämförelse av genomförda kulturmiljöunderlag
Följande avsnitt är en jämförelse av denna utrednings rekommendationer för bevarande och utveckling
med NAI Svefas rekommendationer. Denna del har tillkommit för att tydliggöra vilka byggnader som är
inventerade och vilka som behöver inventeras ytterligare inför ställningstaganden kring bevarande
respektive rivning av enskilda byggnader i samband med Mölndals stads programarbete 2014-2015.
Kommentarerna nedan går igenom de byggnader där utredningarna skiljer sig åt och anger orsakerna
till detta.
Bevaras
Volymer återförs vid rivning
Ytterligare utredning krävs
Ok att riva

Byggnadsvolym bibehålls.
Byggnaden kan byggas på.
Byggnaden ersätts.

Illustration: NAI Svefa, 2010

Illustration: Lindholm Restaurering 2013.
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Kommentarer
1A

Byggnaden är inte beskriven i NAI Svefas utredning men dock
utpekad för att ytterligare utredning krävs. Byggnaden ingick inte i urvalet för föreliggande
inventering. Rivningslov för byggnaden accepterades april 2014 av stadsantikvarien, efter
att båda utredningarna sammanvägts och byggnaden bedömdes vara svår att utveckla.
Rivningslov är beviljat.

6

Del av byggnad bör enligt NaiSvefa bevaras. Beskriven i denna byggnadshistoriska
inventering. Rivningslov accepterades våren 2014 av stadsantikvarien, efter att båda
utredningarna sammanvägts och byggnaden bedömdes vara svår att utveckla.
Rivningslov är beviljat.

13-15

Byggnaden är inte beskriven i NAI Svefas utredning men dock utpekad för att ytterligare
utredning krävs. Förslagsvis utreds denna byggnad ytterligare.

14

Byggnaden är inte beskriven i NAI Svefas utredning men dock utpekad för att ytterligare
utredning krävs. Byggnaden är utredd och bedömd i föreliggande inventering.

16-40-41

Byggnad som enligt NAI Svefa bör bevaras. Förslagsvis utreds denna byggnad ytterligare.

18-19

Byggnad 18 bör bevaras men byggnad 19 är OK att riva enligt NAI Svefa.
Enligt vad som framkommit i föreliggande utredning bör byggnad 18 och 19 bevaras
tillsammans eftersom de är samtida och utgör en och samma byggnad.

26

OK att riva enligt NAI Svefa. Ingick i uppdraget för föreliggande inventering.

104

Byggnadsvolym som enligt NAI Svefa bör återföras vid rivning.

213

Ingick inte i NAI Svefas uppdrag. Byggnaden är bedömd och utredd i föreliggande
inventering.

217, 219,
222

Sammanfattningsvis är de bedömningar som gjorts av NAI Svefa respektive Lindholm Restaurering
relativt lika där utredningarna sammanfaller. Utredningarna har båda undersökt fabriksbyggnaderna
inom det område som NAI Svefa kallar område A+B. Lindholm Restaurering har även undersökt
området utmed Norra Forsåkersgatan och byggnaderna där. Detta område ingick inte i NAI Svefas
uppdrag. Därmed omfattas dessa inte heller av NAI Svefas rekommendationer.
Det som fortfarande inte är utrett inom området är byggnaderna 13-15 samt 16-40-41. Förslagsvis
inventeras dessa i ett senare skede för att komplettera den kulturhistoriska beskrivningen och
inventeringen av bruksområdet.

Byggnaderna ingick inte i NaiSvefas uppdrag. Byggnaderna är beskrivna och bedömda i
föreliggande inventering.

Sammanfattning
NAI Svefa utförde en utredning ur kulturhistorisk och fastighetsekonomisk synvinkel 2010. Därpå
utförde Lindholm Restaureringen en fördjupad kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk
inventering 2013. I NAI Svefas uppdrag ingick att utreda industriella byggnader i område A1, A2 och B. Ii
Lindholm Restaurerings uppdrag ingick att inventera ett urval av byggnader i hela bruksområdet. Ingen
av de två utredningarna har förutsättningslöst undersökt bebyggelse i hela bruksområdet. (Se under
rubrik Förutsättningar för ytterligare detaljer.)
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