
Kjell-Håkan Arnell, Sahn Gnista, Örjan Molander, 
Harry Karlsson, Magdalena Tafvelin Heldner

Branden

NATTEN MOT DEN 27 AUGUSTI 2005 klockan 
02.45 fick brandstationen i Rumskulla larm 
om att det brann i Ösjöfors. En av dem som tog 
emot informationen var Harry Karlsson, plats
chef för det frivilliga brandförsvaret, och tillika 
ordförande i Stiftelsen Ösjöfors Handpappers
bruk.

En tysk turist hade övernattat i sin husbil på 
parkeringen vid bruket. Vid midnatt vaknade 
han av en passerande bil. Även hans hund reage
rade. Ett par timmar senare väcktes mannen 
igen men nu av ett sprakande ljud utanför bilen. 
Han tittade ut och såg att bruksbyggnaden var 
helt övertänd. Eftersom han inte fick täckning 
på mobilen körde han mot landsvägen där någ
ra bostadshus ligger och kunde så larma SOS. 
När brandkåren kom till platsen 16 minuter 
senare var pappersbruket nästan nerbrunnet.

Under släckningen i Ösjöfors gick ett nytt 
larm. På Katthults gård i Gibberyd, där filmerna 
om Emil i Lönneberga spelades in på 1970-talet, 
brann »snickerboa«, som byggts av filmteamet 
och därefter blivit en turistattraktion. Ytterli
gare två byggnader: Pelarne kyrka och Astrid 
Lindgrens föräldrahem i Vimmerby, utsattes för 
brandförsök denna natt. Alla tre är byggnader

med kulturhistoriskt värde och ligger inte 
långt från varandra. Det konstaterades senare 
att bränderna var anlagda.

Bränderna blev en riksnyhet. Information 
om den nedbrunna bruksbyggnaden spreds 
snabbt till olika ansvarspersoner på nationell, 
regional och lokal nivå. Intendent Magdalena 
Tafvelin Heldner på Tekniska museet fick vid 
10-tiden på lördagen en direktrapport från 
Harry Karlsson. Han berättade om nattens 
dramatiska händelser just hemkommen från 
utryckningen.

Under helgen ändrades måndagens agendor i 
Stockholm, Vimmerby, Rumskulla och Kalmar. 
Kommunalrådet i Vimmerby Leif Larsson, kom
munens kulturchef Anders Eriksson, stiftelsens 
ordförande Harry Karlsson, länsantikvarie 
Kjell-Håkan Arnell och antikvarie Henrik 
Åsenius från länsstyrelsen, avdelningschef Örjan 
Molander vid Kalmar läns museum, intendent 
Magdalena Tafvelin Heldner och konstnär Sahn 
Gnista, som arbetar som guide på handpappers
bruket i många år, sammanstrålade i Ösjöfors.

Pressen var redan där och intervjuer följde 
i både radio, tv och för olika dagstidningar.
Efter någon dag hade nyheten resulterat i över
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Mangårdsbyggnaden sedd genom ruinen av pappersbruket med del av vattenrännan i förgrunden 
Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.







300 inslag i både svenska och utländska media.
Efter presskonferensen gjordes en gemensam 

besiktning av brandplatsen. Brandröken låg 
fortfarande tung. Alla var märkbart tagna. Det 
var svårt att ta in att Nordens äldsta bevarade 
handpappersbruk, ett av länets finaste industri
minnen och en av kommunens viktigaste 
»kulturturistiska« noder inte längre fanns kvar. 
Ja, de övriga byggnaderna stod förstås kvar, men 
den till grunden nedbrunna bruksbyggnaden 
var ju själva hjärtat i anläggningen och just 
då, inför de förkolnade resterna, var de förhärs
kande känslorna chock, ilska och uppgivenhet.

Branden i Ösjöfors innebar en stor förlust för 
det industriella kulturarvet i Sverige, men också 
en förlust för oss som arbetat med detta indu
striminne under många år. Trots bedrövelsen 
över det inträffade kom dagen så småningom 
att präglas av en stark vilja att gemensamt hitta 
nya vägar för en fortsatt museal verksamhet 
i Ösjöfors. Direkt på plats gjordes en första 
dokumentation av brandresterna och bevarad 
utrustning samlades in, identifierades och maga
sinerades. Några veckor senare gjordes en mer 
grundlig dokumentation som ett komplement 
till de noggranna uppmätningar som gjordes

flera år före branden. Vi kunde nu konstatera att 
dokumentationsläget var tillräckligt bra för en 
kvalificerad återuppbyggnad.

Men så blev det inte. Efter ett ambitiöst och 
inspirerat utredningsarbete där olika alternativ 
för Ösjöfors framtid skisserades, tvingades vi 
alla inblandade parter »bita i det sura äpplet« 
och konstatera att realistiska förutsättningar 
för en återuppbyggnad av bruksbyggnaden 
saknades. Därmed saknades även en viktig 
förutsättning för en fortsatt museipedagogisk 
verksamhet. Efter ytterligare gemensamma 
överväganden beslutades - under viss vånda - 
att anläggningen skulle bjudas ut till försäljning 
och stiftelsen upplösas. Men byggnadsminnes- 
förklaringen gäller fortfarande för de kvarvaran
de byggnaderna; de har fortfarande, med lagens 
ord, »ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde«.

Idag lever Ösjöfors vidare i privat regi. 
Köparna Noomi Lindberg och Håkan Visen 
avser att göra bruket till bostad för sig och sina 
barn. Särskilt roligt är det att de vill bidra till 
att utveckla landsbygden och åter göra Ösjöfors 
till ett besöksmål, som kanske till och med kan 
innefatta papperstillverkning.

138 Papperspressarna reser sig ur brandresterna. 
Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.
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Ett ris papper som bevarats efter branden. 

Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet.




