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Klippans bruk ligger i Klippans kommun som är grönmarkerad på 
kartan. Klippans kommun ingår i Familjen Helsingborg, ett 
samarbete för att stärka nordvästra Skåne.  

 

 

Klippans bruk ligger strax söder om Klippans tätort, i dalgången med Rönne å som rinner genom bruksmiljön. Den 54 
meter höga fabriksskorstenen gör att bruket kan anas långt ifrån, då skorstenen sträcker sig högt över omgivande byggnader 
och trädkronor.  
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Till vänster nedre delen av skorstenen, där entreprenören för murningsarbetena avlägsnat skadade tegelstenar. Till höger 
lastbryggan till den intilliggande byggnaden, kallad Gamla lumpen.  

 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Pappersbruket i Klippan har en drygt 54 meter hög fabriksskorsten, som 2011 

genomgick en omfattande renovering. De översta sjutton metrarna revs och 

återmurades med nytt eldfast radialtegel. Arbetet omfattade också åtgärder för att 

skapa genomluftning av skorstenen. Trots detta drabbades skorstenen ett par år 

senare av frostsprängningar. Med anledning av risk för nedfallande tegelbitar och 

i väntan på att kunna åtgärda orsaken till skadorna, lät bruket näta in den mest 

drabbade delen av skorstenen. Sommaren 2016 kunde bruket, tack vare bygg-

nadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen, inleda arbetet med att eliminera vatten som 

tränger in i skorstenens murverk. Skadade tegelstenar på skorstens bas togs bort 

liksom fogarna. Därefter påbörjades återmurningen. 
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Innan det beslutades hur avvattningen skulle ske gjordes inspektioner av vad som fanns under mark. Eftersom brukets 
verksamhet vuxit organiskt under lång tid, var det svårt att få fullständig information om hur de olika rördragningarna går 
samt vilka konstruktioner som gömmer sig under mark.  

  

Till vänster den sexkantiga sockeln som uppfördes till den tidigare skorstenen och som återanvändes till nuvarande skorsten, 
när den byggdes 1904. Till höger igenfyllning av marken runt om skorstenen. I bild syns också den platonmatta som lades 
utmed skorstenens sockel samt en bit upp längs dess bas innan ballast och grus fylldes på.(Foton tillhandahållna av entre-
prenören.)  

 

Andelen stenar som fick bytas ut var många fler än vad man beräknat vid tidigare 

besiktningar, det vill säga den information som entreprenörens offert baserades 

på. På vissa ställen fick till och med tegelstenar i ett par skift in i skorstenen bytas, 

då skadorna var så pass omfattande. Vissa delar av de inre tegelstenarna och det 

bruk som de murats med var oerhört porösa. Skadorna innebar omprioriteringar 

av murarbetet. Beslutet blev att fokusera resurserna på skorstenens bas, eftersom 

den var värst drabbad.  

Under arbetet framgick det att frostsprängningarna orsakas av vatten som 

genom kapillärkraft tränger upp i murverket via marken. Dock var det initialt inte 

klart hur problemet skulle åtgärdas. Befintlig asfalt erbjöd dålig avrinnig och inget 

eller mycket svagt frånfall från skorstenen fanns. Asfalten skars försiktigt upp och 

massorna under besiktigades. Det konstaterades att vatten blivit stående i jord-

massor, på grund av bristande dränering. Efter noggrann avvägning blev beslutet 

att gräva ut och rensa området närmast skorstenen, lägga en platonmatta som 

följer skorstenssockeln, fylla upp med ballast och överst ett skikt med hårdpackat 

grus i dimensionen 0,8 mm. Slutligen läggning av ny asfalt men frånfall och ränn-

dal. Längst in mot skorstenen lämnades en ring utan asfalt om 150 mm, för luft-

ning. Ytterligare en åtgärd vidtogs, lastbryggan till Gamla lumpen försågs med en 

klack för att leda bort vatten som kommer från byggnadens stora takfall.   
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Foton som båda att teglets tekniska status var sämre än vad som framkom vid tidigare besiktningar.  Skadorna hade 
accelererat de senaste åren, det vill säga sedan offerten för murarbetena togs fram. Därför gjordes en omprioritering avseende 
murningsarbetet, för att säkra skorstenens bas, eftersom den var allra värst drabbad. På den högra bilden har samtliga 
skadade tegelstenar tagits bort för att möjliggöra ommurning. (Foto tillhandahållet av entreprenören.)  

 

 

Administrativa uppgifter 

 

Objekt Klippans Bruk (Svenska Pappersbruket AB) 

Socken Klippans socken 

Kommun Klippans kommun 

Arbetshandlingar Länsstyrelsens bidragsbeslut  

Regionmuseets dnr K12.20-234-16, 1052 

Länsstyrelsens dnr 434-24658-2013 

Beställare Svenska Pappersbruket AB 

Entreprenör ERAB (skorstensmurning) och  

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid 2013-06-01 till 2016-10-10 

Bidrag Byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Skåne 

Granskad av Anna Rabow 
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Till vänster skorstenen så som den möter besökare som kommer in på bruksområdet. Till höger lastbryggan till Gamla 
lumpen, den byggnad som ligger alldeles intill skorstenen. Både skorstenen och Gamla lumpen är idag överloppsbyggnader, 
det vill säga de används inte i brukets ordinarie produktion. Däremot representerar båda byggnaderna centrala delar av 
bruksmiljön och har under de senaste åren stärkt sina roller, inte minst genom Bruksspelet som årligen intar lastbryggan. 

 

Inledning 

Regionmuseet har av Klippans Bruk fått i uppdrag att ännu en gång svara för 

antikvarisk medverkan i samband med renoveringsåtgärder på skorstenen. Ett 

inledande byggmöte hölls  den 1 juni 2016, då en preliminär planering av åtgär-

derna samt hur arbetet för de olika entreprenörerna skulle ske. Parallellt med för-

arbetet på skorstenen repeterades utomhusteatern Bruksspelen. Renoveringsar-

betet drog i gång på allvar först efter att sista föreställningen hade spelats. Situat-

ionen, med helt olika verksamheter, sida vid sida i bruksmiljön är typisk för pap-

persbruket. Det är i högsta grad en aktiv industri och samtidigt en levande kul-

turmiljö.  
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Bilder i samband med att området närmast skorstenen grävdes ut. Under asfalten möttes vi av rör, tegel och betongkon-
struktioner i flera lager. Den ursprungliga idén om hur avvattning och dränering skulle lösas fick med hänsyn till befintliga 
förutsättningar delvis ändras. (Foton tillhandahållna av entreprenören.) 

 

Historik 

Pappersbruket i Klippan som grundades 1573 är en av Sveriges och i och med att 

Skåne längre tillbaka till hörde vårt grannland och Danmarks äldsta industrier. 

Ombyggnaderna liksom förändringarna av verksamheten har varit många men 

pappret står fortsatt i centrum, även om bruket numera koncentrerar all produkt-

ion på mjukpapper, så kallad tissue, som kunderna sedan gör servetter av. Fa-

briksskorstenen har, sedan den togs ur bruk, en viktig roll som landmärke och 

som symbol för bruket. Befintlig skorsten uppfördes 1904 och är den andra i sin 

generation på samma plats. Skorstenen togs ur bruk 2008, i samband med byte av 

värmesystem. Därefter blev det ganska snart uppenbart att skorstenen, som då 

stod ouppvärmd måste tas om hand på ett nytt sätt för att inte rasa. De åtgärder 

som genomfördes sommaren 2016 är ett led i det arbete som inleddes med skor-

stenens ommurning 2011.   
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Överst en sprängskiss som visar skillnaden i nivå mellan 
skorstenens golv och den omgivande marken. Därunder 
en interiörbild från skorstenen. Invändigt har teglet god 
teknisk status. (Foto tillhandhållet av entreprenören.)  

Ovan skorstenen med det mittersta partiet nätat, eftersom där finns frostskadade stenar som utgör rasrisk. Med hänsyn till 
omprioriteringar av murningsarbetet kunde dessa skadade tegelskift inte renoveras under 2016. Förhoppningen är att ska-
dorna i och med vidtagna åtgärder på och kring skorstenens bas samt på dess sockel ska avstanna. Dock hoppas bruket att 
ommurning kan genomföras 2017.   

   

Åtgärder 

I stora drag kan 2016 års insatser beskrivas som ommurning av skorstenens bas 

samt utgrävning av vattenabsorberande jordmassor runt om och efterföljande 

återläggning av ballast, grus och slutligen asfaltering med god avvattning.  
 

Besiktning och beräkning 

Inför arbetena gjordes en uppskattning av åtgärdsbehoven liksom val av metoder. 

Under arbetets gång har en del åtgärder omprioriterats och vissa moment har 

utgått. Detta berodde dels på att åtgärdsbehovet var mer omfattande och dels på 

faktorer under mark som man vid besiktningen inte hade kännedom om. Föränd-

ringar i den ursprungliga planen kommunicerades tidigt med Länsstyrelsen.  
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Ideskiss över hur dräneringsarbetet till en början var tänkt att genomföras. Eftersom det visade sig vara svårt att lägga två 
rör, så som skiss nr 4 visar, valde man istället att använda sig av platonmatta. Återfyllnaden tänkte man först göra i form 
av ballast och sedan sten. Det senare skiktet skulle lämnas öppet. Istället beslutades att ovanpå ballasten lägga finkornigt 
grus och sedan asfalt. 

Ommurning  

Skorstenens ursprungliga radialtegel är troligen tillverkat i Skromberga (Ekeby, 

Bjuvs kommun) av Höganäsbolaget. Precis som under den förra renoveringen av 

skorstenen kommer det nya teglet från ett tegelbruk i Tyskland, nära gränsen till 

Polen. Dimensioner och kulör ligger nära originalet. Murbruket som användes 

under renoveringen har en kornstorlek på mellan 0-3 mm.  

Arbetena koncentrerades till skorstenens bas, där skadebilden var omfat-

tande. Mittdelen fick med hänsyn till detta lämnas utan åtgärd. Bedömningen är 

att skadorna högre upp på skorstenen kommer att avstanna i och med genom-

förda åtgärder. Brukets förhoppning är att genomföra ommurning av mittpartier 

under 2017.  

På vissa partier av skorstenens bas, där skadorna gick långt in i murverket, 

räckte det inte med att avlägsna det yttre skiftet. Där fick man försiktigt frilägga 

skadade stenar även längre in i muren. I och med det fick vi möjlighet att doku-

mentera skorstenens stomme.  
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Till vänster nylagt rör för att ansluta till befintligt stuprör. Till höger har en ventilerad platonmatta monterats utanpå 
skorstenens utkragande sockel, för att minska mängden fukt som tränger upp från den omgivande marken.(Foton tillhand-
hållna av entreprenören.)   

 

Avvattning 

Området runt skorstenen består av hårdgjorda ytor, vilket begränsar vattnets 

möjligheter att rinna undan. Därutöver innebär de omgivande byggnadernas tak, 

framförallt gamla lumpens östra takfall som vetter mot skorstenen, att ytterligare 

vatten samlas och måste ta vägen någonstans. När vattnet väl tränger ner i mar-

ken under asfalten kan det bli stående i jordmassor under längre tid. Med största 

sannolikhet är detta anledningen till de omfattande frostsprängningarna på skor-

stenen. Vatten har samlats i ett område runt skorstenens sockel och via kapillär-

kraft vandrat upp i murverket.  

Eftersom bruket har vuxit organiskt var osäkerhetsfaktorn avseende hur det 

skulle se ut under asfalten relativt hög. Olika förslag på hur en fungerande avvatt-

ning borde lösas diskuterades. 
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Till vänster gradvis uppfyllnad av dränerande makadam i det område som grävts ut för att undvika nya ansamlingar av 
vatten. Till höger samma område men mot brukets huvudbyggnad. Här sluttar marken, vilket innebär att vattenmassor ska 
rinna ut från skorstenen murverk, bort och ner i en brunn längre ut.  

 

Friläggning och justering av åtgärdsval 

Till en början handlade det om att skära upp och ta bort asfalten, för att därefter 

med stor försiktighet gräva ut. Med hänsyn till skorstenens höjd och frågetecknen 

kring hur dess sockel ser ut, beslutades att utgrävningen dessutom skulle ske i 

etapper för att inte orsaka instabilitet. Det visade sig dock ganska snart att skor-

stenens sockel har en gedigen och utkragande sockel murad av friskt tegel. Med 

största sannolikhet har man murat på berget. Sockeln är sexkantig, vilket gör det 

troligt att man har återanvänt den från den förra skorstenen som var sexkantig.  

De massor som grävdes bort utgjordes huvudsakligen av fuktig jord. Där-

ibland fanns också befintliga rör samt brunnar att ta hänsyn till.  
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Ideskiss för hur vattenmassor som samlas på lastbryggan kan ledas bort från området närmst skorstenen, om lastbryggan 
förses med en betongklack. (Regionmuseet) 

 

Igenfyllning 

Inledningsvis var ambitionen att lägga rör för dränering. Valet föll istället på en 

annan lösning, en platonmatta som lades utmed sockeln samt en bit upp på skor-

stenens bas. Därefter ersattes de bortgrävda jordmassorna av ballast. Ovanpå det 

lades ett skikt med så kallat 08-grus med kornstorlek på maximalt 8 mm. Grus-

skiktet hårdpackades och slutligen återasfalterades området. Längst in mot skor-

stenen släpptes en oasfalterad yta motsvarande omkring 150 mm ut från murver-

ket. Asfalten är doserad så att ett tydlig frånfall skapas samt en ränndal, vilken för 

regnvatten bort från skorstenen och ut till närliggande brunn.  

Det vatten som tar sig ner under mark kommer, till skillnad från när jord-

massorna fanns där, inte bli stående eftersom ballasten till del fungerar självdrä-

nerande. Därmed reduceras risken för att vatten tar sig upp i murverket och orsa-

kar vidare frostsprängningar. 
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Bilden togs i samband med att såväl mur- som avvattningsarbetet var färdigställt. Här kan konstateras att åtgärderna, 
framförallt den nya asfaltsbeläggningen, främjat tillgängligheten till skorstenen. I och med att skorstenen är en av de byggna-
der som är försedd med informationsskylt samlas guidade grupper ofta i närheten. Lastbryggan liksom dess ramp har efter 
att bilden togs försetts med nytt räcke (se omslagsbilden). Räcket ligger dock utanför aktuellt bidragsärende. (Foto tillhand-
hållet av entreprenören) 

 

Övriga åtgärder för avvattning av området 

Förutom markarbeten har hängrännor och stuprör samt deras anslutning i mark-

nivå inspekterats och där det behövts åtgärdats. Lastbryggan framför Gamla 

lumpen, har i den del som finns närmast skorstenen, försetts med en klack av 

betong. Den ska hindra regnvattenmassor som samlas på lastbryggan från att 

rinna ner mot skorstenen. Vattnet leds istället till brunnar en bit ifrån byggnader-

na.  
 

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Murningsarbetena på skorstenen fick omprioriteras beroende på skadebilden och 

för att använda resurserna på ett så smart sätt som möjligt. Avvikelserna kommu-

nicerades i tidigt skede med Länsstyrelsen.  
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

De entreprenörer som svarat för arbetet, dels skorstensmurarna och dels grävma-

skinisten, har visat på stor yrkesskicklighet samt genuint intresse för kulturmiljön. 

Under samtliga byggmöten har alla varit lyhörda för varandras inspel, vilket resul-

terade i bra samarbete under hela projektet.  
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I början av juni, då det första byggmötet ägde rum, var omvandlingen från lastbrygga till Bruksspelets scen i full gång. Fotot 
illustrerar något som är utmärkande för bruket – kultursatsningar får ta plats parallellt med brukets kärnverksamhet, 
produktion av mjukpapper.  

 

Regionmuseet bedömer att genomförda åtgärder bidrar till att säkra skorstenen 

för lång tid framöver. Fortfarande återstår murningsarbeten på det parti som nu 

är nätat men de viktigaste åtgärderna är avklarade.  

 
 

Skorstenens roll för besök i bruksmiljön 

Sommaren 2016 spelades Bruksspelet för fjärde året. Byggnaden intill skorstenen, 

Gamla lumpen och dess lastbrygga utgör scen. Skorstenen bidrar i hög grad till 

föreställningarnas spelplats och till den karaktäristiska bruksmiljön som helhet. 

Den ger höjd åt bruksmiljön och när mörkret lägger sig tänds lamporna på den 

skyddande stosen och på den övre delen av skorstenens murverk. Då lyser skor-

stenen över omgivningen och befäster sin roll som landmärke och symbol för 

brukets historia. Samtidigt har skorstenen sedan den stora renoveringen 2011 

fungerat som ett utropstecken för ett pappersbruk i utveckling, en verksamhet 

som utöver sin egen produktion och industrihotell ser kultur som ett viktigt ben 

att stå på.      

 

Lund 2016-11-01 

Helene Stalin Åkesson 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

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

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony 

Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 

2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
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