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—
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Forshems socken, Götene kommun
Antikvarisk rapport
Bakgrund
Österängs ångsåg ligger på Österängs egendom som grundades 1840-1845 av grevarna, far och son,
Hamilton. Marker från Kronan och gårdar under Forshems socken sambrukades. Att jorden sambrukades
medförde att godset blev ett av Sveriges större jordbruk under 1800-talet. (Sammanslagning i juridisk
bemärkelse skedde först 1968.) Österäng blev 1850-1870 ett föregångsjordbruk som uppmärksammades
utanför länets och landets gränser. Avel, växtförädling och mejeri var områden där moderna metoder låg
som bas för arbetet.
Gamlegården, färdig 1845, var troligen huvudgård fram till att Nygården stod färdig 1851. På Gamlegården fanns såg, kvarn, snickeri och smedja från starten. Dagens ångsåg är uppförd 1860 efter det att
den tidigare byggnaden brunnit ned. Sågverksamheten med ångsågen kom att vara i 80 år (1860-1940)
och drevs enbart med ångkraft hela denna tid. 1940 var ramsågen utsliten, därefter kom man att i en mindre byggnad bredvid ångsågsbyggnaden fortsätta såga på en cirkelsåg in på 1970-talet. Den sista verksamheten upphörde 1995 i och med att man slutade hyvla med fyrkutterhyveln. År 2005 bildades Österängs
Ångsåg ideell förening som året därpå köpte ångsåg- och kvarnbyggnaden. Byggnaden hade då stått och
förfallit under ett stort antal år och föreningen började restaurera den.

Beställare
Österängs Ångsåg ideell förening
Erik Bergholtz
Österäng Gamlegården 2
533 97 Götene

Arkitekt
-

Antikvarisk medverkan och kontroll
Bebyggelseantikvarie Ulla Karlström
Forsviks Industriminnen/Västarvet
Bruksvägen 2
546 73 Forsvik

Teknisk kontroll
-

Entreprenör
Kenneth Gustafsson
Kennas Byggtjänst
Harpunvägen 1
547 72 Otterbäcken

Tidigare renoveringsarbeten
Österängs ångsåg har sedan ägarbytet 2006 restaurerats. Följande arbeten har gjorts:
2006/07

Reparationer av rötskadade delar i bärande stolp- och takkonstruktionen på den södra
långsidan. Åtgärderna var bland annat att byta en stolpe, en snedsträva samt delar av
övre och nedre hammarband. Träet har skarvats med hjälp av blixtskarvningar och nya
rotknän har tillverkats och monterats. Arbetena utfördes med hjälp av sökt bidrag
under hösten och vintern. (Rapport 2006:10, Forsviks industriminnen.)

2007, våren

Omläggning av hela det södra takfallet. Arbetet omfattade bland annat byte (helt eller
delvis) av 17 taksparrar, delar av de tvärgående åsarna. Tre taktassar på den östra
gaveln ersattes. Omkring 80% av undertakets slätspont byttes och ersattes med
specialframtagen slätspont av tätväxt fura, i samma dimension som den ursprungliga.
På detta lades ny papp och läkt. Delar av det befintliga teglet återanvändes och kompletterades med liknande tegel (handslaget tvåkupigt med en knap) från stallets tak
(en intilliggande byggnad). Arbetena utfördes som en kurs i takläggning under ledning från Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, med studenter som går
bygghantverksprogrammet i Mariestad. Handledare på plats var Mats Renström från
K-Märkt Byggnadsvård AB. (Rapport 2007:11, Forsviks industriminnen.)

2007, hösten

Omläggning av det norra takfallet. Arbetet omfattade bland annat dessa åtgärder:
taksparrar, två tvärgående åsar och taktassar på gavel har bytts. Det undre remstycket
i det nordvästra hörnet har reparerats och viss slätspont ersatts. Teglet återanvändes
och lades på ny papp och läkt. (Rapport 2007:11, Forsviks industriminnen.)

2008, maj

Träarbeten på sågbyggnaden utfördes av K-märkt byggnadsvård och praktikanter från
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Praktikanterna går bygghantverk
sprogrammet i Mariestad och arbetet var en del av deras praktik. Arbetet innebar att
frilägga skadade områden och fastställa kommande åtgärder. Åtgärderna startade också
under denna period med att röt- och skadedjurangripna syll- och golvstockar byttes.
(Rapport sammanställd av Österäng Ångsåg ideell förening 20081231)

2009, juli

Renovering och säkring av skorstenen påbörjades. Den raserade delen på det sydvästra
hörnet murades upp. Gammal lös fog knackades bort och ersattes med nytt hydrauliskt
kalkbruk. Även ett par stenar i det första varvet av skorstenen förankrades då de hade
kalvat ut. Skorstenen står på en sockel. (Rapport 2009:6, Forsviks industriminnen.)

2009, okt/nov

Arbeten med skorstenen fortsatte under hösten. Detta arbete bestod i att dränera
sockeln och att foga om sockeln. Sockeln rensades från gammalt löst bruk, jord och
växter. Sprickor och fogar fylldes med nytt fett hydrauliskt kalkbruk. Fogningen
utfördes i omgåggar för att bruket skulle kunna karbonatisera. Vissa sprickor/fogar var
upp till en meter djupa men också breda, så både bruk och sandsten användes vid
fogningen. Arbetet kommer att återupptas till våren. (Rapport 2009:16, Forsviks
industriminnen.)

2009, sep/okt

Delar av syll och bottenstock byttes på både den södra och den norra fasaden. Även
rötskadade delar av stolpverket och snedsträvorna byttes ut. Ett rotknä som tidigare
suttit i cirkelågsbyggnaden kom till användning och ersatte ett skadat rotknä. Till
sist spikades förvandringspanelen tillbaka och kompletterades med nysågad. (Rapport
2009:15, Forsviks industriminnen.)

2010, sep/okt

Fem av de 12 fönstren har renoverats. Bågarna har fått skadat trä ersatt, trasigt glas
bytts ut, kittats, oljats och målats. Delar till fönsterfodren och karmarna har tillverkats
och spikats fast. Karm och dörr har tillverkats till en av dörrarna på den södra sidan
och till öppningen i murverket på den östra sidan av byggnaden. (Rapport 2010:13,
Forsviks industriminnen.)

Kulturhistorisk status
I Västra Götaland finns två ångsågsbyggnader där Österängs ångsåg är den äldsta. Ångsågen finns med i
Götene kommuns inventering av industribyggnader från 1978.
Rapporten Agrar småindustri i Västra Götaland från 2006 behandlar verksamheter som sågar, kvarnar,
smedjor, mejerier m fl. Österängs ångsåg var ett av objekten från den rapporten som 2008/2009 kom att
läggas in i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

Skadebild
Skorstenen och fundamentet, till största del av sandsten, började renoveras sommaren 2009 men mycket
arbete återstår innan skorstenen är i funktionsskick. De tidigare lagningarna av skorstenen och sockel/
fundament har gjorts med ett cementbruk som är för hårt för det mjukare kalkbruket och sandstenen
men också naturstenen är skadad i sockeln. Följderna av detta har blivit att stenen givit vika, sprickor har
uppstått. I sprickorna har vatten samlats och frostsprängning har splittrat sten och fog i större och mindre bitar. Bruket har också urlakats, så att bara sand återstår. Växters rötter har också bidragit till skador i
skorstenssockeln.
En filmning av skorstenens inre som utfördes sommaren 2009 visade att botten och omkring en meter upp
från där metallröret/rökröret från lokomobilen går in i skorstenen (ca 2,5-3 m från botten vid sotluckan),
är fylld av nedfallet material. Materialet kommer att tas ut, när skorstenen och sockeln är säkrad. Rökutgången, från den ångmaskin som funnits, består av ett rör med en tegelomfattning som behöver åtgärdas.

Sotluckan i smide och gjutjärn och dess omfattning är i ett bedrövligt skick. En kontakt med en smed ska
tas för vidare åtgärder.
Den höga murade grunden runt hela byggnaden har skador exteriört. Detta syns tydligt speciellt vid dörr
och lucköppningar på den södra och östra sidan. Muren behöver också fogas i och återställas interiört,
vid arbetet 2008 byttes till exempel ett antal bjälkar i golvbjälklagret, detta medförde att en mindre del av
översta lagret på hjärtmuren fick tas ner för att man skulle komma åt.

Åtgärder
Årets åtgärder, med skorstenen, började med att knacka bort löst bruk och dålig fog. Mellanrummen
mellan stenarna spolades rena från gammalt bruk, sand och växtrötter. Större springor fylldes med, förutom
kalkbruk, också med sandsten. Fogarna fylldes i tre omgångar för att bruket skulle kunna bränna. Första
omgången, längst in, var förhållandet hydrauliskt kalkbruk och sand 1:2, andra omgången var förhållandet
1:3 och ytterst användes 2 delar hydrauliskt kalkbruk och 1 del luftkalk i förhållandet 1:3 med sand. Arbeten som utfördes 2009 gjordes klara, t ex att fylla färdigt vissa fogar, men också förbättringar gjordes.
Till höger om skorstenen och fram till dörren hade delar av den murade väggen plockats ner när träarbeten
gjordes här hösten 2009. Arbetet med att mura upp denna del kommer att genomföras när den bakomliggande delen av skorstenens sockel är färdigställd.
Det lösa nedfallna materialet i skorstenen togs ut via sotluckan i ”lokomobil-rummet”. Det blev sammantaget 17 skottkärror och en stor hög med sten. När materialet var uttaget kunde de inre skadorna besiktigas och en diskussion om arbetet med att laga skorstenens inre fördes. Hur de fortsatta inre arbetena ska
utföras har inte beslutats ännu.
En del av murverket till vänster om den högra dörren på den södra sidan var raserat och åtgärderna inbegrep att mura upp det igen, samtidigt som ny karm och dörrblad snickrades. Även murarbete utfördes
runt den lucköppning som finns i den östra fasaden. (Fönster och träarbeten redovisas i en egen rapport
2010:13 Forsviks industriminnen.) En del av grunden - från den högra dörren på den södra sidan fram till
det sydöstra hörnet lagades genom att dåligt och löst bruk knackades bort, fogar spolades och fylldes med
nytt kalkbruk.
År 2008 byttes ett antal bjälkar i golvbjälklagret och årets arbeten inbegrep att återställa murverket runt
dessa.

Avvikelser
-

Återstående arbeten
Eftersom åtgärderna varit inriktade på att laga sockeln och den nedre delen av skorstenen återstår fortfarande mycket arbete med att reparera skorstenen både utvändigt och invändigt. Det återstår att fylla de
smala fogarna med bruk. Till detta arbete krävs en “spruta”.
I ett färdigställande av skorstenen och dess funktion behöver smidesarbete göras. Ny sotlucka i smide samt
nya gjutjärnsplåtar placerade i rökkanalens tak och botten (innanför sotluckan). Ett nytt inre rökrör från
anslutningen till lokomobil och ut till rökkanalen i skorstenen behöver nytillverkas.
Fortsatt lagning av murlivet runt hela byggnaden.

Anmärkning
-

Kostnader

Totalkostnaden har uppgått till 143.898 kr

•
•
•
•

Entreprenörens kostnad uppgick till 50.000kr inklusive moms.
Två praktikanter från Göteborgs Universitet, Kulturvård/Dacapo arbetade under perioden
13 sep – 1 okt, totalt 208 tim till en kostnad motsvarande 46.800 kr
En praktikant från Vadsbogymnasiet, Byggprogrammet Mariestad arbetade under perioden
13 sep – 1 okt, totalt 56 tim till en kostnad motsvarande 12.600 kr
Ångsågsföreningens insats i tid var 109 tim samt visst material till en total kostnad motsvarande
34.425 kr

Byggnadsvårdsbidrag
Länsstyrelsen har bidragit med 50.000 kr inklusive moms, vilket motsvarar ca 35% av de antikvariska
överkostnaderna.

Besiktning
Delbesiktningar har skett under arbetets gång – 2/9, 9/9 och 21/9 2010.
Vid slutbesiktningen, den 13 oktober 2010, medverkade Erik Bergholtz, Österängs Ångsåg ideell förening
och Ulla Karlström, Forsviks industriminnen.

Tidsperiod

Arbetet har pågått under perioden 6 sep – 13 okt 2010.

Fotodokumentation
Fotografering har utförts med digital kamera av antikvarisk medverkan/kontroll. De digitala originalen förvaras vid Forsviks industriminnen. Fotodokumentationen har utförts följande datum: 9/9, 21/9 och 13/10
2010.
I rapporten finns också elva bilder tagna av Erik Bergholtz, angivet vid respektive bild, Österäng Ångsåg
ideell förening, under arbetets gång - september och oktober 2010.

Övrigt
Arbetet har främst utförts av Kenneth Gustafsson, Kennas Byggtjänst. Deltog gjorde också tre praktikanter
- Johan Karlström och Max Olofsson från Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet som går bygghantverksprogrammet i Mariestad och Markus Edquist från Vadsbogymnasiet, Mariestad som går byggprogrammet. Kenneth Gustafsson var praktikanternas handledare under praktikveckorna.

Utlåtande
Det utförda arbetet har utförts väl och kan härmed godkännas ur antikvarisk synvinkel.
Forsviks industriminnen

Ulla Karlström

Bilagor
Uppmätningsritningar hämatde ur: Ångsågen i Österäng - Byggnadsundersökning och offert. (2006) Ulf Lindberg, Ulrik Lassen. Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård/Hantverksskolan Dacapo

Kopia till:
Erik Bergholtz, Österängs Ångsåg ideell förening
Kenneth Gustafsson, Kennas Byggtjänst
Institutionen för Kulturvård, Mariestad
Forsviks industriminnen/Västarvet
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av
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Österängs Ångsåg
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september-oktober 2010

Skorstenssockeln hade skador i form av bortfallet bruk och fog, bland annat på grund av att växtlighet har slagit rot och dess rötter har
sprängt sönder bruk och fog. Vatten har haft möjlighet att leta sig in i sockeln och följts av frostsprängning vintertid. Arbetet med sockeln och
skorstenen påbörjades sommaren 2009 och 2010 års arbete innebär bland annat färdigställning av sockeln - jord, sand och löst bruk spolades
ur, cementbruk knackades bort och sockeln fogades om. Bilden ovan visar en del av den östra sidan av sockeln. Den har spolats ur och och
omfogning ska påbörjas. Bruket påfördes i tre omgångar med hyrauliskt kalkbruk innerst och ytterst ett blandning av både hydraulisk- och
luftkalk. Bilden visar också att det yttersta lagret saknas i fogar som inte blev klara hösten 2009.
De djupa och breda fogarna kommer, förutom kalkbruk, också att fyllas med mindre stenar.

Till vänster. Den södra sidan av skorstenen, in mot byggnaden,
saknar mycket bruk. Mellan stenarna går det att se ned på botten av
skorstenen.
Ovan: Sotluckan är rostangripen och behöver nytillverkas. Även de
gjutjärnnsplåtar som insidan är klädd med, behöver ersättas med
nytillverkade.
Nedan till vänster: För att kunna åtgärda skorstenens inre, nedre del
får troligen muren ovanför sotluckan tillfälligt plockas ned.
Nedan: Rökkanalen, ett metallrör, är inmurat med tegelsten. Kanalen
gick mellan lokomobilen i byggnaden och skorstenen. Röret är i
ett dåligt skick och behöver ersättas med ett nytt rör, alternativt
förses med ett insattsrör, och tegelomfattningen behöver muras om.
Rökkanalen ses överst på bilden nere till höger.

Muren runt den lucka, i den östra fasaden, som ska sitta här är delvis skadad och behöver åtgärdas.

Delar av den höga murade grunden/sockeln åt söder är i ett mycket dåligt skick.

Ovan och nederst till höger: Kenna har påbörjat arbetet med att fylla fogarna med kalkbruk. Foto: Erik Bergholtz.
De två mindre bilderna nedan: Delar av sockeln åt väster är i stort klar. För att kunna fylla de mindre, smalare sprickorna längst in behövs
en form av “spruta”, vilket gör att detta arbete återstår.

Skorstenenssockelns norra sida är i stort sett klar. Jämför med fotodokumentationens första bild.

Under och nedanför den blå presenningen ses skorstenssockeln där murarbeten har utförts.

Kenna och praktikanten Markus Edquist
arbetar vidare med sockel och skorsten. Foto:
Erik Bergholtz.
Ovan: Detalj av färdigt arbete. Foto: Erik
Bergholtz.

Praktikanten Markus håller på med att tömma skorstenen på nedfallet material som bruk, sand, sten och förmultnade löv. 17 skottkärrelass
togs ut samt högen med sten som bilden nedan visar. Foto ovan: Erik Bergholtz.

När ett antal bjälkar 2008 byttes tog delar av översta lagret i hjärtmuren ner för att komma åt. 2010 års arbeten inbegrep återställande av
dessa delar.

En av studenterna från Institutionen för kulturvård gör lagningar i
muren interört. Foto: Erik Bergholtz..

Resultatet.

Innan arbetet med att fästa dörrkarmen och mura upp väggen spolas jord, sand, löst bruk och växtdelar bort. Foto: Erik Bergholtz.

Det plana underlaget till den nya karmen håller på att bränna. En fönsterhantverkare med praktikanter renoverar byggnadens fönster och
snickrar karm och dörr. Detta arbete pågår samtidigt som murarbetet och redovisas i rapporten 2010:13. Foto: Erik Bergholtz.

Karmen i våg och lod. Kenna har påbörjat fixering och murning. Foto: Erik Bergholtz.
Nedan ses en av praktikanterna från Institutionen från kulturvård arbeta med det nedrasade
murlivet. Lilla bilden visar samma område exteriört.

Den nedrasade muren till höger om dörren uppmurad igen - här
visas insidan.

Karmen på plats och muren åtgärdad. Visas här från utsidan.

Murlivet lagat. Från en meter vänster om dörren och fram till syd-västra hörnet.

Trähantverkarna har satt karmen på plats. Murhantverkarna tar vid och lagar murlivet omkring karmen.
Foto: Erik Bergholtz.

Murliv lagat, den nytillverkade karmen och den nysnickrade luckan är på plats.

Mur och lucka interiört.

Sett sina bästa dagar? En pensel med långt skaft är ett av redskapen Kenna använt för att fylla de djupa fogarna med bruk. Foto: Erik
Bergholtz.

Bilagor
Bilagorna hämatde ur:
Ångsågen i Österäng - Byggnadsundersökning och offert. (2006) Ulf Lindberg, Ulrik Lassen. Göteborgs universitet, Instutionen för kulturvård/Hantverksskolan Dacapo.
Uppmätningsritningar av studenter.
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