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Restaurering av Österängs ångsåg – skorsten
Varan 2:1, Götene kommun.
Antikvarisk rapport från slutbesiktning 2009-11-05
Västarve t har ge nom Ulla Karlström, Forsviks Industriminne n, de n 5 nove mber 2009 besiktigat murarbe te n som utförts unde r oktobe r/nove mbe r 2009 på Öste rängs ångsåg. Närvarande vid besiktninge n var ordförande Erik Be rgholtz, Öste rängs Ångsåg Idee ll Före ning
och e ntre prenör Ke nne th Gustafsson, Kennas Byggtjänst, Otte rbäcke n.

Bakgrund
Öste rängs ångsåg och ångkvarn är uppförd 1860 och har tillhört Öste rängs e ge ndom, Gamle gårde n i Forshe ms socke n, me n är se dan sommare n 2006 i Öste rängs Ångsåg Idee ll Före nings ägo och förvaltning. Öste rängs ångsåg är trolige n den äldsta ångsågsbyggnade n i Sve rige och e n av få ångsågar som öve r huvud tage t finns kvar i lande t, dock saknas sågram och
ånglokomobil. I byggnaden, när de n var i drift, fanns också kvarn och riktlisthyve l. Allt arbe te i såg och snicke ri och sme djebyggnade n, som ligge r i anslutning till såge n, tvärs öve r
väge n från såge n räknat, har upphört. Ramsåge n slutade brukas unde r 1940-tale t, cirkelsåge n trolige n på 1970-tale t, de t sista som användes var fyrkutte rhyve ln som man slutade använda 1995. Såg- och kvarnbyggnade n har stått och förfallit, sakta men säke rt, till de ss att
byggnade n köptes av nuvarande ägare . Öste rängs Ångså g Idee ll Före ning startade me d
re paratione r och restaure ringar senhöste n 2006 (se unde r Tidigare renoveringsarbeten ne dan).
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Tidigare renoveringsarbeten
Re paratione r av rötskadade de lar i bärande stolp- och takkonstruktione n på de n södra långsidan utfördes me d hjälp av sökt bidrag under hösten och vinte rn 2006/2007. Åtgärde rna var
bland annat att byta e n stolpe, en sne dsträva samt de lar av övre och ne dre hammarband.
Träe t har skarvats me d hjälp av blixtskarvningar och nya rotknän tillve rkats och monte rats.
(Rapport 2006:10, Forsviks Industriminnen.)
Våre n 2007 gjordes e n omläggning av he la de t södra takfa lle t. Arbe te t omfattade bland annat byte (he lt e ller de lvis) av 17 taksparrar, de lar av de tvärgående åsarna. Tre taktassar på
de n östra gave ln e rsattes. Omkring 80% av unde rtake ts slätspont byttes och ersattes me d
specialframtage n slätspont av tätväxt fura, i samma dime nsion som den ursprungliga. På
de tta lades ny papp och läkt. De lar av de t be fintliga te gle t åte ranvändes och komple tte rades
me d liknande te ge l (handslage t tvåkupigt me d e n kna p) från stalle ts tak (e n intilliggande
byggnad). Arbe te na utfördes som e n kurs i takläggning unde r ledning från Institutionen för
kulturvård, Göte borgs unive rsite t, med stude nte r som går bygghantve rksprogramme t i Mariestad. Handle dare på plats var Mats Re nström från K-Märkt Byggnadsvård AB.
Höste n 2007 utfördes e n omläggning av de t norra takfalle t. Arbe te t omfattade bland annat
dessa åtgärder: taksparrar, två tvärgående åsar och taktassar på gave l har bytts. De t undre
re mstycke t i de t nordvästra hörne t har repare rats och viss råspont e rsatts. Te gle t åte ranvändes och lades på ny papp och läkt. (Rapport 2007:11, Forsviks Industriminne n.)
Unde r maj månad 2008 gjordes träarbe ten på såge n av K-märkt byggnadsvård och praktikante r från Institutione n för kulturvård, Göteborgs unive rsite t. Praktikante rna går bygghantve rksprogramme t i Mariestad och arbe te t var e n de l av de ras praktik. Arbe te t innebar

att frilägga skadade område n och fastställa kommande åtgärder. Åtgärde rna startade också
unde r de nna pe riod me d att röt- och skade djurangripna syll- och golvstockar byttes.
Sommare n 2009 på börjades renove ring och säkring av skorstene n. Den rase rade de le n på de t
sydvästra hörne t murades upp. Gammal lös fog knackades bort och e rsattes me d nytt hydrauliskt kalkbruk. Äve n e tt par ste nar i de t första varve t av skorste nen förankrades då de
hade kalvat ut. Skorstene n står på e n socke l. Arbe te t me d skorste ne n kommer att fortsätta.
(Rapport 2009:6, Forsviks Industriminnen.)
I se pte mber och oktober 2009 byttes de lar av syll och botte nstock på både de n södra och de n
norra fasaden. Äve n rötskadade de lar av stolpve rke t och sne dsträvorna byttes ut. Ett rotknä
som tidigare suttit i cirke lsågsbyggnaden kom till användning och ersatte e tt skadat rotknä.
Till sist spikade s förvandringspane len tillbaka och komple tte rades me d nysågad. (Rapport
2009:15, Forsviks Industriminnen.)

Kulturhistorisk status
I Västra Götaland finns två ångsågsbyggnade r där Öste rängs ångsåg är den äldsta. Ångsåge n finns me d i Götene kommuns inve nte ring av industribyggnade r från 1978, och senare i
inve nte ringe n av agrar småindustri i Västra Götaland från 2006. De lar av de n se nare inve nte ringe n finns också införd i Riksantikvarieämbe te ts Be bygge lse re gister där Öste rängs ångsåg är e tt av de re gistre rade obje kten.

Skadebild
Skorstene ns skador var vid arbe tenas början, i juli 2009, omfattande. Skorste ne n av, till största del, sandste n och trolige n samtida me d själva byggnade n, hade sprickor i både ste n och
bruk samt mindre bortfall av ste n. De t sydvästra hörne t har de lvis rasat. Skadorna är så pass
kraftiga att rasrisk finns. Eldningsförbud råde r. Åtgärde r för säkring av skorste n var akuta.
Lagningar av se nare datum än skorste nen i sig var gjorda me d e tt för starkt bruk i förhållande till sandste ne n, vilke t har påve rkat skorste nen menligt.
I de t nordvästra hörne ts ne dre varv på skorste nen hade e tt par ste nar kalvat ut.
Skorstenssocke ln är ge nomgående fuktig och marknivån hög. Växte r har slagit rot, de t fanns
bortfall av både ste n och bruk och de t hårda bruke t som använts vid se nare lagningar har
orsakat skador.

Åtgärder
Åtgärde rna under 2009 har ske tt i två e tapper. Skorste nspipan åtgärdades 14-21 juli 2009 och
finns redovisade i rapport 2009:6, Forsviks Industriminne n.
Den 25 augusti 2009 filmades skorste nens inre. Filme n finns att se på Öste rängs ångsågs
hemsida: http://www.angsag.se /. Informationen som filmninge n gav komme r att användas
när arbe te t me d skorste ne ns insida tar vid.
För att torka ut marke n runt skorste nen har den drä nerats. Jordmassor grävde s bort och
sprängste n lade s ne r till e tt varierande djup av omkring 0,8-1,0 me te r be roe nde på be rgsknallarna som finns unde r och omkring byggnade n. Totalt användes 50-60 ton sten till dräne ringen.
Re paration a v skorste nssocke ln utfördes under hösten. Socke ln spolades och kratsades re n
från gammalt bruk, söndersprängd ste n, jord, växte r och rötte r. Fogarna , en de l av de m rik-

tigt djupa, började fyllas me d nytt fe tt kalkbruk och me d ballast i form av 8-16 mm sållat
tvättat grus i kombination me d större bitar av sandste n. De tta gjordes för att uppnå större
hållfastighe t i bruke t. Fogninge n tas i e tappe r för a tt bruke t ska kunna karbonatise ra. Bruke t
kommer att bli mindre fe tt ju längre ut arbe te t komme r för att ytte rst bestå av luftkalk.

Avvikelser
-

Återstående arbeten
Arbe te t me d att foga färdigt socke ln komme r att åte rupptas till våre n när väde rle ken tillåte r.
Kvarstår gör också att gå ige nom fogarna på den övre de le n av skorste nen samt att re pare ra
skorste nskröne t där sandste nar till viss mån saknas.
En besiktning till våre n komme r att visa hur skorstene n klarat vinte rn, vilka rörelser som
finns och hur 2009 års åtgärde r funge rat.

Anmärkning
-

Kostnader
Kostnade n för de första arbe te na i juli månad uppgick till 37.900 kronor och finns re dovisade
i tidigare nämnda rapport.
Filmning av skorste ne n de n 25 augusti kostade inte före ninge n något. De t e xtra ställningsbyggande t bidrog före ninge n själva me d som e ge t arbe te och filmninge n sponsrades till stor
de l av sotarmäste r som bara debite rade lägsta grundkostnad (1192 kronor).
Kostnade n för dräne ring runt skorste nen uppgick till 30.040 kronor inkl moms. Summan
inklude rar arbe te , lastbil me d kran och skopa , transporte r av ste nmate rial av Forshe ms Åke ri KB.
Kostnade n för murarbe te n på socke ln av e ntre pre nöre n Ke nne th Gustafsson, Ke nnas Byggnadstjänst, Otte rbäcken har uppgått till 50.915 kronor inkl moms. Ege t arbe te, av före ninge n,
omfattade omkring 258 timmar och 72 köpta timmar.

Byggnadsvårdsbidrag
Länsstyre lse ns bidrag, e nligt beslut, är totalt 120.000 kronor till re paratione r och säkring av
Öste rängs ångsågs skorsten.

Besiktning
Besök vid Öste rängs ångsåg för att besiktiga de se na re arbe te na före togs vid två tillfälle n –
15 oktobe r samt vid slutbesiktningen de n 5 nove mbe r 2009.

Tidsperiod
Arbe te t me d sockeln utfördes unde r periode n 9 oktobe r - 5 nove mbe r 2009.

Fotodokumentation
Fotografe ring har utförts av Ulla Karlström, antikva risk kontrollant. Digitala original förvaras vid Forsviks Industriminne n. Fotodokume ntationen har ske tt följande datum: 2009-10-15

och 2009-11-05. I dokumentatione n finns också fotografie r tagna 15 och 22 juli 2009 när de
första åtgärderna med skorste ne n gjordes. Tre bilder är tagna av Erik Bergholtz, Öste rängs
Ångsåg Ideell Förening (är angive t vid re spektive bild) unde r arbe tes gång och förvaras i
föreninge ns arkiv.

Övrigt
-

Utlåtande
De arbe te n som utförts och beskrivs i de nna rapport kan godkännas ur antikvarisk synvinke l.

Forsviks Industriminne n

Ulla Karlström

Kopia till:
Erik Be rgholtz, Öste rängs Ångsåg Idee ll Före ning
Ke nne th Gustafsson, Ke nnas Byggtjänst, Otte rbäcke n
Västarve t/Forsviks Industriminnen

Fotodokumentation
Restaurering av ångsågen
–
Reparation och säkring
av skorstenen

Oktober/november 2009

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 15 JULI 2009.

Del a v sock eln dä r det stora bortfa llet a v bruk syns tydligt men
också torrt grä s.

Ma rk nivå n ä r hög runt sock eln.

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 22 JULI 2009.

Mossa ha r få tt fä ste i den ga mla
putsen som i stort sett ba ra bestå r
av sa nd.

Bilden ta gen då a rbetet med sk orstenen på gick i jul. Bortfallet av
fog syns tydligt mella n ställningsbenen.

Kenna sk öljer ur foga rna frå n
bla nd a nna t jord och sa nd inna n
ha n fyller foga rna med nytt bruk .
Foto Erik Bergholtz.

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 15 OKTOBER
2009.

Den vä stra sida n a v sock eln dä r
ska dorna – sprick or och fogbortfa ll
- ä r som störst. Drä neringen ä r
hä r k la r och ma rk nivå n ä r sä nk t
med omk ring 30 cm. Den blå
linjen visa r ungefä r va r ma rk nivå n tidiga re gick .

I sa mba nd med a tt drä neringen
gjordes grä vdes ock så dela r a v
da mmen ut.

Den östra sida n av sockeln ä r nu
delvis foga d, men ytterliga re bruk
k ommer a tt lä ggas på .

Deta lj av foga rna med nytt ka lk bruk . Ytterliga re bruk applicera s.

Dessa både djupa och breda foga r
k ommer a tt fylla s med ett fett
kalk bruk innerst och ytterst med
luftkalk i etapper. Även mindre
sa ndsten k ommer a tt mura s in.

Kalk bruk et bla nda s med ba lla st i
from a v 8-16 mm så lla t tvä tta t
grus. Foto Erik Bergholtz.

Hydra ulisk t ka lkbruk a nvä nds till
repa ra tionerna av sockeln. Men
även luftka lk k ommer a tt a nvä nda s.

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 5 NOVEMBER
2009.

Mura ren, Kenna Gusta fsson,
hå ller på a tt foga . Ha n fyller de
djupa hå lrummen med bå de bruk
och sa ndsten. Ha n a nvä nder en
pensel med lå ngt skaft för a tt
a rbeta in bruket och på så sä tt
eliminera hålrummen.

Foga rna håller på a tt fyllas, vilk et
sk er i etapper.

Bruk et ha r börja t ka rbona tisera .

Arbetet med a tt fylla foga rna
k ommer a tt å teruppta s vå ren
2010, nä r väderlek en tillåter.

