
 
 

 

 
 2011:51 

 
 
 
 
 
 

Klippans Pappersbruk 
- renovering av skorstenen 

 
Antikvarisk medverkan, 2011 

 
 
 

Helene Stalin Åkesson 

 

 

xxx 



 
 
 

 

 
  



 
 

 

Rapport 2011:51 
  

 
 
 
 
 
 
 

Klippans Pappersbruk 
- renovering av skorstenen 

 
Antikvariska medverkan, 2011 

 
Klippans socken, 1052 

Klippans kommun 
Skåne län 

 
Helene Stalin Åkesson 

 

 

 



 
 
 

 

 
Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2011:51  
ISSN 1651-0933 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Niklas Gustavsson, HD 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 



 
 

 

  



 
 
 

 

Klippans Pappersbruk 
 

Innehåll 

Inledning 5 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 8 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 9 

Utförda åtgärder 11 

Förarbete och dokumentation 11 

Säkring av området runt skorstenen liksom skorstenen 11 

Media uppmärksammar arbetet 12 

Demontering av skorstens mest skadade del 12 

Rivning av intilliggande plåtbyggnad för rening av koleldning 13 

Återmurning 13 

Montering av permanent säkerhetsutrustning 14 

Impregnering 15 

Montering av fuktavkännare och fläkt 15 

Framtagande av ritning till stos på skorstenen 16 

Stosens konstruktion 18 

Invigning av skorstenen och montering av stosen 19 

Varselbelysning och ljussättning på skorstenen 20 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 21 

Iakttagelser under renoveringen 22 

Avvikelser från handlingarna 23 

Källor 24 

Offentliga handlingar 24 

Tryckta källor 24 

Digital information 24 

Informanter 25 

Bilagor 26 

Bilaga 1. Protokoll, brukets beställning 2011-05-18 26 

Bilaga 2. Byggmötesprotokoll 1, BM1, 2011-05-18 29 

Bilaga 3. Byggmötesprotokoll 2, BM3, 2011-07-06 32 

Bilaga 4. Byggmötesprotokoll 3, BM3, 2011-08-31 36 

Bilaga 5. Utlåtande slutbesiktning 40 

 

 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klippans Pappersbruk/Klippans Bruk ligger i Rönneådalen söder om Klippans tätort, i området mellan järnvägen och 
riksväg 21. Norr om pappersbruket ligger tätorten Klippan, som fått sitt namn av bruket. 

 

 

 

Klippans Pappersbruk ligger i Klippans kommun. 





 
Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen 

5 

 

Under några hektiska dagar försommaren 2011 pågick rivningen av skorstenens översta mest skadade del. 

 

Inledning 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har svarat för antikvarisk 

medverkan. Arbetena har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne och genom-

förts under perioden vår – höst 2011. 

Dokumentationen består av foton, skisser, ritningar samt minnesanteck-

ningar. Projektet har även haft en extern projektledare, som svarat byggmötespro-

tokoll fram till slutbesiktningen av skorstenen. Arbetet med stosen har delvis le-

gat utanför huvudprojektet. Då stosen inte var klar då skorstenen slutbesiktigades 

2011-10-11, har Regionmuseet skrivit ett särskilt protokoll för stosen. Detta gjor-

des i anslutning till den kompletterande slutbesiktningen i samband med att stos-

en 2011-12-16 monterades uppe på skorstenen. 
 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Inledningsvis fick området runt om skorstenen säkras i form av avspärrningar 

(plank och stängsel). I dessa åtgärder ingick också att skydda de angränsande ta-

ken mot nedfallande sten. Utsatta partier täcktes därför med skivor. Tydliga skyl-

tar informerade omförbud mot att gå innanför avspärrningen.  
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Området runt skorstenen var noggrant säkrat, så att ingen obehörig skulle komma intill skorstenen under pågående riv-
ningsarbeten. Brukets ledning hade även innan renoveringen påbörjades satt upp skyltar som varnade för ras, då skorstenen 
var i mycket dåligt skick. 

Därefter kläddes skorstenen in med ett skyddande nät. Nätet hade en dubbel 

funktion, dels att skydda dem som utförde arbetet och dels att hindra rivnings-

material från att falla utanför avspärrningarna. 

Nu kunde rivningsarbetet påbörjas. Entreprenören hade i snitt tre man i ar-

bete vid skorsten. Under rivningen av den övre delen användes lift i form av en 

kran med korg. Rivningsmassorna släpptes ner på marken och röjdes undan och 

sorterades efter hand. Drygt 17 meter av skorstenen fick demonteras innan det 

befintliga teglet var i sådant skick att det kunde bevaras.  

Efter genomförd rivning gjordes ytterligare några ingrepp längre ner i mur-

verket. Där handlade det om enstaka stenar eller mindre partier som behövde 

ersättas. Första därefter kunde återmurningen påbörjas. Totalt har omkring 40 

ton radialtegel använts och 15 ton bruk. Arbetet skedde med stor hänsyn till be-

fintligt murverk och kronan har fått ett så gott som identiskt utseende 

För att ge skorstenens murverk ett skydd som den inte tidigare haft, har 

entreprenören impregnerat teglet. Vidare har fyra temperaturmätare monterats. 

Tre av dem i skorsten, en längst upp, en i mitten och en längst ner. Den fjärde 

mätaren är placerad utanför skorstenen, för att fungera som en referensmätning 

av den omgivningens luft. Längst ner har även en fläkt monterats. Till den har en 

varvtalsstyrning kopplats. Varvtalet balanseras av temperaturmätarna. När tempe-

teruren går ner under noll kör fläkten igång.  
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Detalj av den stege med tillhörande säkerhetsbåge som monterades utanpå skorstenen åt sydost.  

 

Fläktens primära uppgift är att göra så att luften inne i skorstenen inte skiktas och 

därmed, i de kalla delarna, orsakar skador i murverket.  

Den stos som har monterats ovanpå kronan, har fått specialkonstruerade 

dimensioner för att skapa tillräckligt drag i skorstenen. Förhoppningen är att sto-

sens konstruktion ska minimera de perioder då det eldrivna fläktsystemet måste 

köras.  

Byggnader vars höjd överstiger 45 meter skall förses med varselbelysning. 

Brukets ledning har därför låtit montera en sådan armatur med röd lampa på sto-

sen. Stosen har också använts för att förankra LED-armaturer för ljussättning av 

skorstenens övre del.    
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Administrativa uppgifter 

 
Objekt:   Klippan 3:32 
Socken:   Klippan 
Kommun:   Klippan 
 
Arbetshandlingar:  Projektbeskrivning, 2011-05-18, Svenska Pappersbru-

ket AB 
 BM1, 2011-05-18, J. Losell Projektledning AB 
  BM2, 2011-07-06,  J. Losell Projektledning AB 
  BM3, 2011-08-31, J. Losell Projektledning AB 

Utlåtande över slutbesiktning, 2011-10-11, J. Losell 
Projektledning AB 
Bilaga till slutbesiktning, 2011-10-11, J. Losell Projekt-
ledning AB 
Ritningsförslag stos, 2011-07-28, MecCom AB 
3D återgivning av ljussättning av skorsten, 2011-08-23, 
MecCom 

 
Länsstyrelsens beslut:  434-13888-10 
 
Regionmuseets dnr: K12.20-130-11, 1052 
 
Byggherre:   Svenska Pappersbruket AB 
 
Entreprenör 1:  ERAB, Entreprenad & Reparationer AB 
 
Entreprenör 2:  MecCom AB (konstruktion av stos) 
 
Extern projektledare:  J. Losell Projektledning AB 
 
Antikvarisk expert:  Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

genom byggnadsantikvarie Helene Stalin Åkesson 
 
Byggnadstid:  2011-05-18 – 2011-12-16 
 
Delbesiktning:  2011-09- 
Slutbesiktning:  2011-10-11 
Kompletterande  
slutbesiktning:  2011-12-16 
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Via järnvägen genom Klippan, gick ett stickspår ner till pappersbruket. Järnvägsbron är, även sedan stickspåret inte längre 
används, en betydelsefull del av kulturmiljön. Det är även bostadsbebyggelsen som uppfördes i anslutning till bruket. 

 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Skorstenen till Klippans Pappersbruk uppfördes 1904. Den ersatte då en tidigare 

kvadratisk skorsten, som revs då den utdömts. Höjden på den nya skorstenen var 

52 meter. Skorstenen användes aktivt från 1904 och fram till 2008.   

Brukets uppvärmning skedde inledningsvis med kol. Den ersattes senare av 

oljeeldning. När bruket övergick tillnaturgaseldning 2007 innebar det att rökga-

serna som tidigare hade leget på 160 °C drastiskt sjönk till 100 °C. Konsekvensen 

blev att skorstenen ganska omgående uppvisade fuktangrepp och snart också 

sönderfallande tegel. Skadebilden uppträdde under en period när bruket nyligen 

hade rekonstruerats efter konkursen 2006. Att i det läget sätta in vårdåtgärder för 

att rädda skorstenen var inte ekonomiskt möjligt. Skorstenens tekniska status var 

snart så dålig att brukets ledning inte såg någon möjlighet att behålla skorstenen. 

För att undvika skador i form av nedfallande tegel ansöktes därför om rivnings-

lov hos Klippans kommun.  

Klippans Pappersbruk ingår är Riksintresse för kulturmiljö, nr 30. Det 

gjorde att Länsstyrelsen ville titta närmare på skorstenen och dess roll i riksintres-

set.  Länsstyrelsens Kulturmiljösektion besökte bruket och skorstenen under hös-

ten 2009. Redan på plats inleddes diskussioner med företaget om möjligheter att 

istället för rivning påbörja ett arbete för att renovera skorstenen. Utan externa 

medel skulle inte en sådan räddning bli möjlig.  
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Skorstenskransen fotograferad i samband med att rivningen förbereddes. Foto: Niklas Gustavsson, HD  

 

Brukets ledning ansökte därför om byggnadsvårdbidrag hos Länsstyrelsen. Ef-

tersom det handlade om drygt 2 miljoner kronor, äskade Länsstyrelsen i sin tur 

hos Riksantikvarieämbetet om särskilda medel för att klara detta. Vägen fram till 

att renoveringen av skorstenen har varit lång och långt ifrån självklar. Men skor-

stenen är ett viktigt landmärke för Klippans Pappersbruk och samtidigt för hela 

Klippanbygden. Detta var en starkt bidragande anledning till att Riksantikva-

rieämbetet valde att avsätta medel till Länsstyrelsens äskande, så att Länsstyrelsen 

i sin tur 2011-05-27 kunde besluta om skorstenens renovering. 

När det stod klart för brukets ledning och senare också för Klippanborna 

att skorstenen kunde räddas, uttryckte många stor glädje. Det ingen hade vågat 

hoppas på blev nu möjligt. Symbolen för bruket skulle bli kvar.   
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Detaljer av uttjänt material i samband med rivningen, dels förbruket radialtegel och dels järnband som under senare tid 
använts för att förstärka skorstenen. 

 

Utförda åtgärder 

Förarbete och dokumentation 

Innan rivningen kunde påbörjas gjorde entreprenören en noggrann uppmätning 

och dokumentation av den omkring 52 meter höga skorstenen. Upptill mätte 

skorstenen utvändigt 2640 mm i diameter och invändigt 2200 mm.  

För att kunna göra uppmätningen hade entreprenören hjälp av en korglift. 

De översta 17 metrarna var i så pass dåligt skick att en rivning var nödvändig. 

Därtill meddelades att partier längre ner på skorstenen skulle behöva muras om. 

Dock bedömdes dessa inte kräva rivning utan klaras genom partiell lagning. 

 

Säkring av området runt skorstenen liksom skorstenen 

Runt skorstenen avskärmades ett rejält område för att inte riskera att nedfallande 

tegelstenar skadade någon förbipasserande. Brukets område är visserligen inhäg-

nat men där rör sig ändå många, såväl anställda som tillfälliga besökare.  

För att inte skada de omgivande takfallen skapades skydd för dessa genom 

dubbla lager av lastpallar, vilka sedan täcktes med plyfaskivor.  
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Detaljer av den plåtbyggnad som uppfördes under 1950-talet, för att inrymma reningsanläggning vid koleldning. Byggnaden 
revs i samband med skorstenens renovering. Rivningen gjorde att ångcentralen, vilken syns på den vänstra bilden, efter att ha 
varit skymd bakom plåtbyggnaden åter träder fram bredvid skorstenen. 

 

Skorstenen nätades in för att hindra tegel att falla långt ut från skorstenen. Nätet 

innebar samtidigt ett visst skydd för dem som arbetade med skorstenens rivning. 

 

 Media uppmärksammar arbetet 

Helsingborg Dagblad skickade ut ett team till platsen. Deras fotograf  följde med 

upp i korgen och fick därigenom möjlighet att ta bilder inifrån toppen av skorste-

nen. Reportaget blev uppmärksammat och bildspelet på webben mycket uppskat-

tat. Helsingborgs Dagblad följde därefter kontinuerligt arbetet med skorstenen. 

 

Demontering av skorstens mest skadade del 

De översta 17 metrarna av skorstenens totala höjd om 52 meter var värst ska-

dade. I snitt demonterades 3 meter murverk per dag. När 17 meter av skorstens-

muren var nedtagna konstaterades att ytterligare lite av murverket var så skadat 

att det också behövde ersättas med nytt radialtegel. Totalt revs därför 19 meter av 

skorstenen. Därtill har lagningar i form av enstaka stenar och mindre partier i 

resterande murverk gjorts. I de delar av murverket som kunde renoveras, har fo-

garna kratsats ur in till cirka 80 mm djup.  
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Nytt radialtegel/skorstenstegel i väntan på återmurning av skorstenens rivna del. Teglet levererades på pall direkt från det 
tyska tegelbruket Ziegelwerk Waldsassen AG, Hart Keramik.  

Rivning av intilliggande plåtbyggnad för rening av koleldning 

I samband med skorstenens renovering revs en intilliggande plåtklädd byggnad 

från 1950-talet. Den uppfördes som reningsanläggning i samband med koleld-

ningen men togs ur drift redan under 1960-talet. 

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv hade det varit naturligt att hävda ett beva-

rande men det fanns det praktiska skäl till rivningen. Byggnaden stod mycket nära 

ångstationen och skorstenen. I det trånga området mellan byggnaderna uppvisade 

framförallt delar av ångstationen fukt i murverket. Det begränsade utrymmet för-

svårade även underhållet av ångstationens och skorstenens fasader. Då den plåt-

klädda byggnaden var sekundär och inte direkt kopplad till skorstenen, ansåg 

Regionmuseet att beslutet kunde motiveras. Rivningen har också tydliggjort ång-

stationen men även skorstenens nedre del, vilket främjar förståelsen av flödet. 

Återmurning 

Det ursprungliga teglet kom troligen från Höganäsbolaget/Bjuvsverken. Det nya 

radialteglet är tillverkat av det tyska företaget Zigelwerk Waldsassen AG, i 

Waldsassen, cirka 150 km nordost om Nürnberg. Den gula leran tas ur ett dag-

brott på gränsen till Polen, i Waldsassenområdet. Trots att det har gått över 

hundra år sedan skorstenen uppfördes, ligger den nya stenen liksom valet av fog 

utseendemässigt mycket nära ursprunget. Måtten är desamma; tegelstenen är 175 

mm djup, 90 mm hög och 160/130 mm bred. 
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Efter att skorstenens översta del hade rivits städades området upp innan återmurning påbörjades. Plywoodskivornas innan-
för stängslet togs bort och det blev möjligt att även följa arbetet med skorstenens renovering från marken.  

 

Återmurningen genomfördes under sommaren med kortare avbrott beroende på 

sommarens kraftiga regnväder. I slutet av september var murningsarbetena klara. 

I genomsnitt murades 1 meter per dag. Det avslutande arbetet med kronan, där 

tegelskiften kragar ut över varandra tog dock längre tid. Totalt gick det åt 40 ton 

radialtegel och 15 ton bruk till skorstenens renovering.   
 

Montering av permanent säkerhetsutrustning 

På skorstenens norra sida har en permanent besiktningsstege med skyddsbåge 

monterats. Såväl stege som skyddsbåge är av varmgalvat stål. Konstruktionen har 

gjorts enkel. Stegen utgör visserligen ett tillägg till skorstenen men ett funktions-

styrt sådant. Inför monteringen av besiktningsstegen diskuterades huruvida den 

kunde placeras på ”baksidan” av skorsten, det vill säga i sydost. Den placeringen 

uppfyllde inte kraven på säkerhet. Istället har stegen med tillhörande skyddsbåge 

monterats på skorstenens nordöstra sida.   
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Till vänster en detalj av hur murningsarbetet skedde via en kringbyggd ställning som långsamt flyttades längs med skorste-
nen. Till höger skorstenens övre del då murningsarbetet nyligen hade avslutats.  

 Impregnering 

Innan renoveringen av skorstenen påbörjades konstaterades att tegelmuren över 

lag varit hårt ansatt av väder och vind. Flera tegelstenar uppvisade frostspräng-

ningar liksom tecken på att ytskiktet börjat vittra. Detsamma gällde fogarna. För 

att efter avslutat murningsarbete ge murverket ett ökat skydd att stå emot yttre 

påverkan, har skorstenen impregnerats med StoCryl HC 300. Det är ett så kallat 

hydrofoberingsmedel med siloxan/silanbas. Produkten är fri från lösningsmedel 

och skyddar mot alkalier. Därtill skapas också en reducering av teglets förmåga 

att ta upp vatten, vilket i sin tur också ger ett ökat skydd mot frost. Impregne-

ringen ger visserligen en något blankare yta men bedömningen är att förändring-

en är minimal medan skyddet är avsevärt större. Impregneringen kommer dock 

att innebär att skillnaden mellan det äldre murverket och de nymurade partierna 

kommer att bestå under en längre tid innan skorstenen åter blir jämt patinerad.  

 

Montering av fuktavkännare och fläkt 

Skorstenar som inte används regelbundet har en gemensam problematik. Det 

uppstår lätt fukt eftersom ventilationen i en kall skorstenen inte är tillräcklig. För 

att undvika dessa problem var det nödvändigt att i samband med skorstenens 

renovering montera en eldriven fläkt i skorstenen. 
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Detalj av den mönstermurade skostenskransen. För att kunna förankra den skyddande stosen utan att göra ingrepp i 
kransen, murades ytterligare några skift upptill. De tillkomna skiften ligger något indragna och döljs idag av stosen.  

 

Med kontinuerlig fläktdrift hade fukten lätt kunnat undvikas men då på bekost-

nad av ökade driftkostnader. Företaget ledning sökte istället efter en mer ekono-

misk lösning som dessutom var bättre ur miljösynpunkt.  

För att minimera perioderna när den eldrivna fläkten måste köras, har tre 

temperaturmätare monterats inne i skorsten. En är placerad i botten av skorste-

nen, en på mitten och en längst upp. För den mellersta fuktmätaren kunde man 

nyttja ett befintligt hål i skorstenens murverk. För de övriga fuktmätarna har nya 

hål för infästning fått tas upp i murverket, dessa utgör dock minimala ingrepp. 

  

Framtagande av ritning till stos på skorstenen 

Skorstenen har tidigare inte haft någon skyddande stos men för att åstadkomma 

en långsiktigt hållbar lösning för byggnaden, har bruket tillsammans med tekniska 

experter inom området gjort bedömningen att en stos behövs. Stosen skyddar 

från nedfallande regn men bidrar också till att skapa drag i skorstenen.  

Regionmuseet förordade en enkel konstruktion, en så kallad kinahatt. Den 

tekniska konstruktör som räknade på stosens diameter och de vibrationer som 

den kommer att utsättas för, avrådde ifrån en sådan modell då risken för sprick-

bildning är stor. 



 
Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen 

17 

 

Den slutgiltiga ritningen av stosen var ett resultat av diskussioner mellan brukets ledning, underleverantören MecCom och 
Regionmuseet. Även Länsstyrelsen hade bidragit med synpunkter. Design: Bengt Thomasson, MecCom 

 

Istället rekommenderades en sektionerad konstruktion, vilken fördelar vibration-

er på ett bättre sätt och därmed bedöms ha en avsevärt längre livstid.  

Det nya förslaget på stosen var kupolformat och upptill försett med en åsk-

ledare. Därtill fanns önskemål om att förse åskledaren med utsmyckande symbo-

ler. Brukets ledning ville ha en vindflöjel med årtalet 1573, då bruket grundades, i 

åskledarens topp. Under vindflöjeln skulle en himlakopp placeras för att referera 

till Tycho Brahe, vars morbror Sten Bille grundade Klippans Pappersbruk.  

Regionmuseet ansåg till en början att stosen borde få en så enkel utform-

ning som möjligt, för att inte ta uppmärksamheten ifrån skorstenskransens ut-

smyckning. Efter att ha diskuterat saken med brukets ledning blev uppfattningen 

delvis en annan. På bruket sågs stosen som en högtidlig kröning av skorstenen 

inte enkom som en praktisk lösning på ett problem. Mot den bakgrunden blev 

det lättare att förstå viljan att förse stosen med utstyckning.    

Regionmuseet presenterades de olika förslagen på hur stosen skulle utfor-

mas för Länsstyrelsen och redogjorde också för den pågående diskussionen.  

Även Länsstyrelsen valde att se positivt på brukets önskan att förse stosen med 

utsmyckande detaljer.  
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Stosen under produktion i företaget MecComs verkstad i Klippan. Konstruktionen är sektionerad för att klara de påfrest-
ningar som en placering på hög höjd innebär. Svetsningsarbetet var därför mycket omfattande. Foto: Christer Jönsson, 
Svenska Pappersbruket AB 

 

Det förslag som sedan realiserades utgör en kompromiss där Svenska Pappers-

bruket AB, entreprenören för stosen (MecCom AB), Länsstyrelsen och Region-

museet har samverkat. Stosen är sektionerad men kupolformen har dragits ner till 

en mer flack form. Istället för vindflöjel försågs åskledaren med två himlakrop-

par.  

Stosens konstruktion 

Stosen är konstruerad av 3 mm varmgalvad stålplåt som har blästrats för att inte 

skapa reflexer. Sektionerna har svetsats samman. Under stosens tak finns öpp-

ningar vilka är försedda med galler, vilket möjliggör luftgenomströmning. För att 

åstadkomma en solid förankring utan ingrepp i skorstenens murverk, har stosen 

nertill försetts med ett rör. Dimensionen på röret är framtagen så att den precis 

understiger innermåttet på skorstenens översta del. Stosen kunde på så vis sänkas 

ner i skorsten. Röret stabiliserar och förankrar. För säkerhets skull har vajrar fästs 

i stosen och dragits invändigt för att sedan förankras i skorstenens fundament. 

Monteringen av stosen innebär att skorstenen numera mäter cirka 54 meter.  
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För att kunna placera stosen ovanpå skorstenen och förankra den ordentligt, fordrades hjälp av två kranbilar. Den ena bilen 
lyfte stosen medan den andra en korg i vilken en man följde med för att styra in stosen.  

Invigning av skorstenen och montering av stosen 

Fredagen den 16 december var på många sätt en högtidlig dag för Svenska Pap-

persbruks AB men också för Klippan som helhet.  Denna dag monterades stosen 

ovanpå skorstenen. Trots att skorstenen då hade varit färdigmurad sedan början 

av oktober, var det först nu som skorstenen blev formellt invigd. En inbjudan till 

allmänheten hade gått ut via Helsingborgs Dagblad. Många slöt upp och under 

det att kranbilarna gjorde sig redo att lyfta upp stosen, bjöds det på glögg och 

pepparkakor. Brukets ledning hälsade alla varmt välkomna. 

Eftersom Länsstyrelsen inte kunde närvara blev det Regionmuseet som fick 

berätta om renoveringen. Här lyftes särskilt det stora i att Länsstyrelsen i slutet av 

maj 2011 beslutade om skorstenens renovering, en insats på drygt 2 miljoner 

kronor. Regionmuseet lyfte också skorstenens betydelse som landmärke inte bara 

för bruket och den omkringliggande bebyggelsen utan för hela Klippanbygden. 

Skorstenen har i och med renoveringen återtagit sin roll som symbol för Klippan.  
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Uppslutningen till den officiella invigningen av skorstenen den 16 december 2011 var mangrann.  

 

För att ytterligare markera festligheten blev stosen på traditionellt invigd och döpt 

under det att en flaska mousserande slungades mot plåten. Brukets ledning med-

delade att stosen nu fått namnet Stella Nova II. Därefter började kranbilen försik-

tigt att lyfta stosen från marken. Vad publiken inte visste var att stosen för säker-

hets skull hade provlyfts tidigare under dagen. Snart var stosen på plats.  

   
 

Varselbelysning och ljussättning på skorstenen 

Byggnader eller master som överstiger 45 meter måste förses med varselbelysning 

enligt Transportstyrelsen. Dispens kan sökas men brukets liksom Regionmuseet 

ansåg att skorstenen bör föregå med gott exempel och förses med varselbelys-

ning. Skorstenen utgör en hög byggnad, den är ett landmärke och den har reno-

verats för att stå kvar på bruket. Mot bakgrund av det bör den också synas tydligt 

i mörker och därmed förses med godkänd varselbelysning med rött sken.  

Brukets ledning hade även önskemål om att ljussätta skorstenen, som ett led 

i att ytterligare manifestera skorstenens roll som landmärke. Ljussättningen skulle, 

under förutsättning att Regionmuseet ansåg det vara förenligt med skorstenens 

kulturhistoriska värde, ske med LED-lampor. En ljuskonsult tog fram ett förslag, 

vilket presenterades i anslutning till ett av byggmötena. 
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Utformningen av armaturerna som skulle belysa skorstenen var viktig. Ljuset fick inte bli för hårt eller alltför kallt.  

 

Regionmuseet hade två krav på ljussättningen, framförallt handlade det om hur 

ljuset skulle ligga mot skorstenens murverk men också om hur armaturerna skulle 

förankras. Armaturerna skulle monterats i stosen. På detta vis klarade sig murver-

ket utan ingrepp. Ljuset skulle läggas som ett mjukt sken uppifrån och belysa 

omkring 15-20 meter att skorstenens övre del. Förslaget godtogs av Regionmu-

seet, som valde att se ljussättningen som ett uttryck för skorstenens symbolvärde.  

 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Entreprenören, ERAB, är ett av få företag i Sverige som har kompetens för att 

klara renoveringar av höga fabriksskorstenar. Företaget har visat omsorg i så väl 

val av material som av metoder. Befintligt material, skorstenens murverk, har 

endast ersatts med nytt radialtegel om skadorna varit sådana att de hotar murens 

bärighet. Entreprenören har också genomgående visat omsorg om de omgivande 

byggnadskropparna, så att inte dessa skadades under pågående renovering. 

Vidare har entreprenören liksom brukets ledning varit minutiöst noggranna 

vid omhändertagandet av rivningsmaterial, vilket klassificeras som farligt avfall.  

Dialogen med entreprenören, Vd:n och dennes medarbetare, har präglats av 

transparens och genuint intresse för uppdraget.   
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Bilder från stosens montering ovanpå skorstenskransen.  

 

Iakttagelser under renoveringen 

Renoveringen av skorstenen har på ett mycket konkret sätt visat hur betydelsefullt 

det är att värna vår kulturhistoriska bebyggelse. Genom hela arbetsprocessen har 

intresset från lokalpressen varit stort. Många privatpersoner har stått utanför sta-

ketet och följt arbetet. Därtill har flera grupper bokat visningar i anslutande delar 

av bruket. Skorstenens renovering visade det ingen tidigare hade vågat hoppas på; 

att Klippans Pappersbruk skulle få behålla sitt landmärke. Renoveringen har på 

många sätt väckt människors stolthet över och engagemang för den egna bygden.  

Regionmuseet har parallellt med skorstenens renovering tillsammans med 

brukets ledning diskuterat hur brukets historia skulle kunna utvecklas som en del 

av kulturturismen men också för att stärka den regionala utvecklingen. Region-

museet tog därför parallellt med renoveringsarbetet fram en i idéskiss för levan-

degörande av Klippans Bruk. Förslaget presenterar en etappindelning för hur 

helheten kan förmedlas. Initialt handlar det om att med ett skyltmaterial berätta 

brukets historia i nedkortad version, framförallt i anslutning till brukets vaktstuga 

och skorsten. Därifrån är det tänkt att sedan bygga vidare på informationssats-

ningen, så att hela bruksmiljön kan omfattas.    
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Finjustering av stosen innan kranens linor kunde tas bort. Foto: Niklas Gustavsson, HD 

 

Avvikelser från handlingarna 

Länsstyrelsens beslut om bidrag till renoveringen av skorstenen omfattar inte nå-

gon skyddande stos. Behovet av att montera en stos började diskuteras under 

arbetets gång. En dialog inleddes med Regionmuseet och Länsstyrelsen. Kostna-

der för att tillverka stosen ligger därför utanför Länsstyrelsens beslut om bidrag. 

Finansieringen av stosen har skett helt genom medel från det lokala näringslivet. 

Eftersom renoveringen av skorstenen och tillverkningen av stosen hör nära 

samman, har Regionmuseet valt att se åtgärderna som en helhet. Därför har vi 

även inkluderat stosen i vårt uppdrag.  
  



 
Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen 
 
 
 

24 

Källor 

Offentliga handlingar 

Länsstyrelsens beslut, 2011-05-24, Dnr 434-13888-10 
 

Tryckta källor 

Borg, Henrik: Skånes industriella arv, förstudie 2002/2003, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne, Kristianstad, 2003:8. 

Borg, Henrik: Klippans pappersbruk, antikvarisk kontroll 2002, Regionmuseet Kris-

tianstad/landsantikvarien i Skåne, 2003:121. 

Clemensson, Gustaf: Klippans Bruk med Lessebo och Böksholm – till hundraårsminnet av 

Sveriges första pappersmaskin, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala, 1932.  

Hidemark, Ove: Murare, (del i Hantverk i Sverige), LTs Förlag i samarbete med Nor-

diska museet, Stockholm, 1996.  

Lindgren, Jack och Jan Moeschlin: Tegel – tillverkning, konstruktion, gestaltning, 

Svensk Byggtjänst, Stockholm, 1985.  

Olsson, Lars-Erik: Tegelbruk, Riksantikvarieämbetet & Sveriges Tegelindustriföre-

ning, Stockholm, 1987. 

Sundberg, John: Klippans Tegelbruk AB – 1898-1948, Ljungbergs Boktryckeri, 

Klippan, 1948. 
 

Digital information 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2011/Pages/lansstyrelsen-
beviljar-drygt-tva-miljoner-for-renovering-av-skorstenen-vid-klippans-
pappersbruk.aspx,  
http://bjuv.lokaltidningen.se/nystart-efter-storinvestering-paa-klippans-
pappersbruk-/20110813/artikler/110819898/ 
http://www.nsk.se/article/20110708/PERSTORP/707089843/0/-/hogt-
kulturarv-bevaras 
http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2011/ja
nuari/fordelningsbeslut_slutlig_2011.pdf 
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/kulturarv-eller-milj%C3%B6fara 
http://mobil.hd.se/klippan/2009/10/30/dags-foer-dragkamp-om-brukets/ 
http://www.raa.se/publicerat/varia2009_37.pdf 
http://www.ne.se/tycho-brahe/134843 
 
 
  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2011/Pages/lansstyrelsen-beviljar-drygt-tva-miljoner-for-renovering-av-skorstenen-vid-klippans-pappersbruk.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2011/Pages/lansstyrelsen-beviljar-drygt-tva-miljoner-for-renovering-av-skorstenen-vid-klippans-pappersbruk.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2011/Pages/lansstyrelsen-beviljar-drygt-tva-miljoner-for-renovering-av-skorstenen-vid-klippans-pappersbruk.aspx
http://bjuv.lokaltidningen.se/nystart-efter-storinvestering-paa-klippans-pappersbruk-/20110813/artikler/110819898/
http://bjuv.lokaltidningen.se/nystart-efter-storinvestering-paa-klippans-pappersbruk-/20110813/artikler/110819898/
http://www.nsk.se/article/20110708/PERSTORP/707089843/0/-/hogt-kulturarv-bevaras
http://www.nsk.se/article/20110708/PERSTORP/707089843/0/-/hogt-kulturarv-bevaras
http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2011/januari/fordelningsbeslut_slutlig_2011.pdf
http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2011/januari/fordelningsbeslut_slutlig_2011.pdf
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/kulturarv-eller-milj%C3%B6fara
http://mobil.hd.se/klippan/2009/10/30/dags-foer-dragkamp-om-brukets/
http://www.raa.se/publicerat/varia2009_37.pdf


 
Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen 

25 

Informanter 

Sune Bosäter VD ERAB 

Nils Claesson Grundare Klippans Pappersbruks museum 

Olle Grundberg VD och delägare Svenska Pappersbruket AB 

Niklas Gustavsson HD, Helsingborgs Dagblad 

Roy Hansson VD Eurolink AB/delägare Svenska Pappersbruket AB 

Jessika Jellbom HD, Helsingborgs Dagblad 

Christer Jönsson Personalchef  Svenska Pappersbruket AB 

Jonnie Losell VD J. Losell Projektledning AB 

Mikael Oskarsson Besiktningsman och arbetsledare ERAB 

Ronnie Pålsson Platschef  Svenska Pappersbruket AB 

Bengt Svensson Kommunalråd Klippans kommun 

Bengt Thomasson VD MecCom/delägare Svenska Pappersbruket AB 

Lars Tornevall Teknisk chef  Svenska Pappersbruket AB 
 
 
 

 

Lund den 28 februari 2012 

Helene Stalin Åkesson 

 

 



 

26 

Bilagor 

Bilaga 1. Protokoll, brukets beställning 2011-05-18 

 



 

27 

  



 

28 

 

 

  



 

29 

Bilaga 2. Byggmötesprotokoll 1, BM1, 2011-05-18 

 



 

30 

 



 

31 

 

 

  



 

32 

Bilaga 3. Byggmötesprotokoll 2, BM3, 2011-07-06 

 



 

33 

 



 

34 

 



 

35 

 

  



 

36 

Bilaga 4. Byggmötesprotokoll 3, BM3, 2011-08-31 

 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 

 

  



 

40 

Bilaga 5. Utlåtande slutbesiktning  

 



 

41 

 



 

42 

 



 

43 

 



 

44 

 



 

45 

 

 
 
 
 

 

 



 
Regionmuseets rapportserie 2011 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 
 

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Ma-
ria Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hult-
hén 

3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-

2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin 

Åkesson, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela 

Blomén, 2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng, 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Ols-

son, 2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kristina Ni-

lén, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, PJ, Åsa 

Jakobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, VP, Åsa 

Jakobsson och Cissela Olsson, 2011  
25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag av 

Therese Melin, 2011 
26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm,  Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
27. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
30. Tomelilla byagård 2011,  Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Fjärestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
32. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, VP, Anna Rabow, 2011 
33. Tranås brydestua, Tranås sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
34. Cedergrenska gården – byte av hängrännor, Åhus sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
35. Kälsveds Sigrids, Osby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
36. Emmislövs gamla kyrkogård – restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AM, Helena Nilsson, med 

bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 
37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2011 



 
 

 

38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, Helene Stalin Åkesson i 
samarbete med Pia Sander, 2009-2011 

39. Nedanbäck undantagshuset – diverse arbeten, Glimåkra sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
40. Hovby smedja, Norra Åsum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
41. Örsjö kyrka – utvändig renovering, Örsjö sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
42. Båstads nya begravningsplats, Båstad sn, DK, Jennie, Björklund, Ingela Blomén, och Anna Rabow, 

2011 
43. Brandstad prästgård – omläggning av halmtaket mm, Brandstad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
44. Pegelhuset – ett högvattenmärke i Ystads hamn, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
45. Krageholms mölla – byte av bjälke, ståndare och vägg, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
46. Österkvarn – röda kvarn i Gladsax, Gladsax sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
47. Bårslövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Bårslövs sn, AM, Kerstin Börjesson 2011 
48. Björnekulla kyrkogård, Björnekulla sn, DK, Åsa Jakobsson & Cissela Olsson, 2011 
49. Västra Broby kyrkogård, V Broby sn, DK, Åsa Jakobsson & Cissela Olsson, 2011 
50. Uppåkra kyrka- Invändig renovering och mögelsanerande åtgärder, Uppåkra sn, AM, Petter Jansson 

2009-2012 
51. Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson 2011 
 
 

 
 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 

 



 

 


