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Restaurering av Österängs ångsåg – träarbeten
Varan 2:1, Götene kommun.
Antikvarisk rapport från besiktning 2009-09-24
Västarve t har genom Ulla Karlström, Forsviks Industriminnen, de n 24 septe mber 2009 besiktigat träarbe ten som utförts under drygt 3 ve ckor i se pte mber 2009 på Öste rängs ångsåg.
Närvarande vid besiktningen var ordföra nde Erik Be rgholtz, Öste rängs Ångsåg Idee ll Före ning och e ntre prenör Mats Renström, K-märkt, Skövde samt praktikante rna Per Odé n och
Tobias Wahlström från Institutionen för kulturvård, Göteborgs unive rsite t – Mariestad.

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 sluta de brukas på 1940-tale t, cirke lsåge n
trolige n på 1970-tale t och de t sista som var i bruk 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

fastighe te n köptes av nuvarande ägare. Öste rängs Ångsåg Ideell 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 slätspont ersatts. Te gle t åte ranvände s och lades på ny papp och läkt. (Rapport 2007:11, Forsviks Industriminnen.)

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. Skorste ne n står på en sockel. (Rapport 2009:6, Forsviks Industriminnen.)
Arbe te t me d skorstene n kom att fortsätta i oktobe r/novembe r 2009.
Arbe te n me d skorste n fortsatte under oktobe r/nove mbe r 2009. De tta arbe te bestod i att dräne ra socke ln och att foga om socke ln. Socke ln rensades från gammalt löst bruk, jord och
växte r. Sprickor och fogar fylldes me d nytt fe tt hydrauliskt kalkbruk. Fogninge n utförde s i
omgångar för att bruke t skulle kunna karbonatise ra. Vissa sprickor/fogar var upp till e n
me te r djupa me n också bre da, så både bruk och sandste n användes vid fogninge n. Arbe te t
kommer att åte rupptas till våre n. (Rapport 2009:16, 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
Skadebilde n inför de nna arbe tsinsats var e nligt rapport 2008-12-31 sammanställd av före ninge ns ordförande Erik Be rgholtz. De plane rade arbe te na och för vilka antikvariska kontroll gälle r är:
• att byta de n skadade sylle n på såge ns södra sida
• lägga in handhyvlat, kilsågat plankgolv på de de lar a v sågvinde n som frilagts
• byte av röt- och skade djursangripe n botte nstock samt delar av stolpverke t på såge ns
norra sida

Åtgärder
På såge ns södra sida skarvade s, me d blixtskarvar, in en omkring 2,5 me te r lång syll av ramsågat fyrkantsvirke som se dan skrätts, synliga sidor har även hyvlats me d ox-hyve l. Uttag
för golvbjälklage t och sne dsträva gjordes och stolpve rk tappades i.
Väster om skorste ne n på den norra fasade n bytte s också skadat virke ut. Syll, stolpve rk och
sne dsträvor runt dörr och fönste r e rsattes. Ramsågat fyrkantsvirke skräddes och passade s.
Skarvsätte n är halvt i halvt, tappning och infällning. Ett rotknä som togs bort för att kunna
byta en stolpe, visade sig vara i sämre kondition än väntat. Rotknäe t ersattes me d e tt i e k,
dock något mindre i dimension, som tidigare suttit i cirkelsågsbyggnade n.
På båda sidor spikas förvandringspane len, de ls åte ranvänd, de ls ny på plats. De n nysågade
pane len har varie rande tjockle k 28-35 mm och är 7 me te r långa. Skarvsätt är sne dsågning
me d 20-25° vinke l. I möjligaste mån använde s till pane le n de n gamla spiken, värmd, rätad
och inoljad i linolja. Däre fte r åte rsätts fönste rfodre n.

Avvikelser
-

Återstående arbeten
Vid slutbesiktningen åte rstod e n de l uppsättning av förvandringspanele n samt åte rställande
av fönste rfodren. Arbe te me d de tta fortsatte 25-29 se pte mbe r 2009. En viss de l av förvandringspane le n på sågens norra sida, den de l som är öve r fönste r och dörr och ca 1m upp, som
stöte r mot skorste nens anslutning in mot huskroppen, kan inte åte rsättas förrän murningsarbe te t/socke lre nove ringen är klar (2010).
Rubriken Skadebild visar att sågvinde ns golv också skulle åtgärdas. Golve t kom att be läggas
me d nya golvplank på de frilagda ytorna. De tta arbe te gjorde s me d hjälp av stude nte r och
handle dare från Bygghantve rksprogramme t, Institutionen för kulturvård, Göte borgs unive rsite t – Mariestad under novembe r 2009.

Anmärkning
En omförde lning av pe ngarna och arbe te na har gjorts unde r öve rinseende av länsstyre lsen i
Mariestad.

Kostnader
Totalkostnade n för e ntre prenören Mats Re nström, K-Märkt Byggnadsvård, Skövde har uppgått till 70.000 kronor inkl moms. Ege t arbe te omfattade omkring 403 timmar och 130 köpta
timmar. Praktikante rna Pe r Odén, Tobias Wahlström och Tor Anjar har svarat för 448 arbe tstimmar unde r handle dning av Mats Re nström.

Byggnadsvårdsbidrag
Länsstyre lse n kom e nligt beslut att bidra me d totalt 70.000 kronor för träarbe te na i de nna
e tapp av restaureringe n av Öste rängs ångsåg. Sågvinde ns golv kom inte att inkluderas i
de nna summa.

Besiktning
Besök vid Öste rängs ångsåg för att besiktiga arbe te t före togs vid tre tillfällen – 7 septe mbe r,
17 se ptembe r samt vid slutbesiktninge n de n 24 se pte mbe r 2009.

Tidsperiod
Arbe te t utfördes unde r periode n 7-29 se pte 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: 2009-0907, 2009-09-17 och 2009-09-24. Två bilde r är tagna av Erik Be rgholtz, Öste rängs Ångsåg Ide e ll Före ning (står marke rat vid respektive bild) unde r arbe tes gång och förvaras i föreninge ns arkiv.

Övrigt
Förvandringspane len var för början inte planerad men kom att ingå i arbe te t.

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

Forsviks Industriminne n

Ulla Karlström
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BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 7 S EPTEMBER
2009.

Prak tika nter och ha ndleda re Ma ts
Renström disk utera r a rbetets
utföra nde. Hur lå ng bit a v syllen
ska byta s för a tt få bort dåligt trä
och sa mtidigt behå lla stabiliteten i
k onstruk tionen.

Motsva ra nde ställ som på bilden
ova n, men frå n insida n. Stolpen
och snedsta get k ommer a tt spikas
fa st i den nya syllen nä r den sa tts
på pla ts.

Blixtska rven på översta bilden ha r
k opiera ts till en bit ma sonite och
ritas hä r av på den nya syllen och
k ommer a tt a rbetas fra m.

Den norra sida ns å tgä rder berör
vä ster om sk orstenen. Hä r ä r
förva ndringspa nelen bortta gen.
Stor del a v den k ommer a tt å tera nvä ndas.

Byte av syll, stolpa r och snedsträ vor k rävs på grund a v röt- och
ska dedjursskador i träk onstruk tionen.

På den vä nstra bilden ses en
stolpe som ä r k ra ftigt rötskada d
och ett rotk nä som, visa de sig, vid
nedta gning, va ra nä sta n urholkat
och hade förlora t bä rk raften.
Stolpen ska rva s omk ring 2.30 m
upp frå n syllen.
Den högra bilden visa r sa mma del
fa st utifrå n.

BILDEN NEDAN ÄR
TAGEN 17 S EPTEMBER
2009.

Mella n två av stolpa rna på föregå ende bild vid sk orstenen, va r
det mura t med sten, sa ndsten och
tegel. För a tt k unna byta ut det
då liga träet fick stenen ta s bort.
Den k ommer a tt muras upp igen,
men först efter det a tt sk orstenssock eln å tgä rda ts då det nu ä r
lä tta re a tt k omma å t denna del
mella n sockel och vä gg.

BILDEN NEDAN ÄR
TAGEN 7 SEPTEMBER
2009.

Den ska dade stolpen, som stå r tä tt
intill sk orstenens baksida , och
ska dad syll. Båda k ommer a tt
ersätta s med nytt virke.

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 17 SEPTEMBER
2009.

Hur mycket som behövdes ta bort
av stolpen och va r ska rven lä mpliga st lades disk uterades. Det va r
trå ngt om utrymme.

Stolpen som dörrka rmen sitter
fä st på ä r på pla ts.

Fyra bilder med olika ska rva r och
hopfogninga r på den norra sida n
av så gbyggna den.

En av de två blixtska rva rna på
den södra sida ns syll.

Två bilder med utta g och hopfogning på den södra sida n.

En del av förva ndringspa nelen
som tidiga re suttit på den norra
sida n. Mycket a v pa nelen k ommer
a tt å tera nvä nda s men nya pa nellä ngder ä r ink öpta .

Hä r den nya förva ndringspa nelen, tota lt omk ring 240 meter och
28-35 mm tjocklek .

Den nya pa nelen hyvlas för a tt få
rä tt må tt. Foto Erik Bergholtz

Del a v en ska dea ngripen och
rötskada d syll.

En av stolpa rna och del av dörrka rm frå n den norra sida n.

BILDERNA NEDAN ÄR
TAGNA 24 SEPTEMBER
2009.

Förva ndringspa nel ha r börja t
k omma på pla ts på den södra
fa saden.

Ga mma l och ny förva ndringspa nel möts.

De spik som efter uppvä rmning,
rä tning och inoljning ä r i bra
sk ick å tera nvä nds.

De nya pa nelbrädorna k ommer a tt
få utta g för fönsterfodret lika de
ursprungliga .

Ska rvning, halvt i ha lvt, på stolpen vid sk orstenen hå ller på a tt
fä rdigställas. Rotk nä k ommer
sena re a tt fästa s med bulta r.

Ett rotk nä frå n cirk elså gsbyggna den som k ommer a tt ersä tta det
utdömda rotk nä t. Bulta rna ä r
oljade och kla ra för å tera nvä ndning.

Pa nelpuzzel.

BILDEN NEDAN ÄR
TAGEN 17 S EPTEMBER
2009.

Nytt virk e ha r ersa tt det skadedjursa ngripna och rötskada de
virk et på den södra sida n. Pa nel
ä r på gå ng a tt sä tta s upp ä ven hä r
på den södra sida n. Återa nvä nd
ursprunglig pa nel och nyinskaffa d.

BILDEN NEDAN ÄR
TAGEN 24 S EPTEMBER
2009.

Södra vä ggen frå n insida n dä r
ga mma lt och nytt trä syns tydligt.

En ska da , en mindre spricka , ha r
upptä ck ts i ett av dra gba nden vid
den södra sida n. Spricka n ä r i det
äldre träet vid blixtska rven, a lldeles i bildens övre ka nt. Troligen
uppstod den då byggnaden lyftes
för a tt få syllen på pla ts.

