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Handpappersbruk i det 
moderna projektets tjänst 
Fröåsa och Ösjöfors

DET VAR AVTALAT och klart: Ösjöfors gamla 
handpappersbruk skulle skänkas, flyttas och 
ställas ut på den stora Jubileumsutställningen i 
Göteborg 1923. Därmed skulle en tillverkning 
som varit i drift i nära 150 år upphöra. Å andra 
sidan skulle det välbevarade men olönsamma 
bruket åtminstone undgå förstörelse. Och den 
kulturhistoriska delen av Göteborgsutställning- 
en skulle få en unik industrihistorisk miljö att 
visa upp för sina besökare. Planerna skulle just 
sättas i verket då Göteborgsutställningens 
personal till sin förvåning fick veta att det fanns 
ytterligare ett småländskt pappersbruk från 
samma epok, Fröåsa knappt fyra mil söder om 
Ösjöfors, som även det var tillgängligt. I hast 
beslutades att Fröåsa skulle flyttas och Ösjöfors 
bli kvar, och så blev det.

Det beslut som fattades senhösten 1921 väcker 
flera frågor som jag här ska försöka besvara. 
Varför ägnades så mycket möda åt att flytta ett 
helt pappersbruk från Smålands skogsbygder till 
en utställning i Göteborg? Varför valdes Fröåsa 
ut, och inte Ösjöfors? Vilka konsekvenser fick 
det beslutet, och vilka betydelser kom de två 
pappersbruken att tillmätas i samtiden? På ett

annat plan väcker förloppet frågor om auten
ticitet och kulturhistoriskt värde: pappersbruken 
i Fröåsa och Ösjöfors kom genom Göteborgs- 
utställningen att utpekas som unika och värde
fulla i kraft av sitt nära nog oförändrade skick. 
Vad som uppfattats som oansenligt och 
omodernt sågs nu som uttryck för ett viktigt 
historiskt skede i den svenska pappersindustrins 
utveckling. Denna omvärdering baserades på 
miljöernas autenticitet, men hur påverkades 
detta värde av den kulturarvsprocess som de 
båda bruken genomgick?

I The past is a foreign country från 1985 disku
terar kulturgeografen David Lowenthal hur det 
moderna projektet påverkat synen på det förflut
na sedan 1800-talets slut.1 Lowenthal visar hur 
historien under den moderna epoken lyftes upp 
och framställdes som vördnadsvärd och ovärder
lig, men därmed också samtidigt fjärmades från 
nuet. Den moderna samtiden var besläktad med 
framtiden och uppfattades på principiella grun
der som väsenskild från det förmoderna förflut
na - det förflutna framstod som ett främmande 
land. Avgörande i etablerandet av detta synsätt 
var utbildade experter med tillgång till den
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auktoritet som akademisk forskning och museer 
tillhandahöll. Ett kulturarv etablerades, definie
rat av en elit men med anspråk på kollektiv rele
vans för samhällets alla grupper.2 Med kultur- 
arvsforskaren Laurajane Smiths begrepp 
uppstod därmed en auktoriserad kulturarvsdis- 
kurs [authorized beritage discourse). Inom denna 
ram blev det som utpekades som kulturarv en 
resurs, som kunde brukas av aktörer för olika 
mer eller mindre tydligt artikulerade syften.3 
Kulturarvets innebörder är dock föränderliga; 
de värden som ligger till grund för dess status är 
inte en gång för alla givna och dess funktion vid 
en viss tidpunkt är bestämd av olika historiska 
sammanhang. I denna artikel vill jag använda 
de industrihistoriska miljöerna Fröåsa och 
Ösjöfors och deras resa i symbolisk men också 
bokstavlig bemärkelse för att diskutera kultur
arvets processuella karaktär.

David Lowenthal har i olika sammanhang 
framhållit att den dominerande synen på det 
förflutna förändrats sedan han på 1970-talet 
påbörjade det arbete som skulle mynna ut i The 
past is a foreign country. Om de tidiga modernis
ternas strategi hade gått ut påförfrämligande av 
det förflutna, har senare decenniers allt livligare 
historieintresse snarare kännetecknats av domes- 
ticering. Det förflutna har demokratiserats så till
vida att det allt mer blivit en angelägenhet för 
allmänheten och den enskilde. Expertrollen och 
den auktoriserade kulturarvsdiskursen har inte 
spelat ut sin roll, men kompletterats med ett 
personligare förhållande till historien, eller 
snarare till minnet. En följd av detta är att 
kulturarvets kollektiva innebörder, och den 
av många delade kunskap som bidrog till att 
etablera och vidmakthålla dem, har ersatts av 
individuella men fragmentariserade bilder av

förgången tid. Det förflutna är inte längre ett 
främmande land, gränsen mellan då och nu 
har brutits upp. I senmoderniteten, menar 
Lowenthal, finns inte längre samma behov av 
att kontrastera mot tidigare epoker, utan 
snarare av att söka personliga samband och 
kontinuiteter.4

SKOGS- OCH PAPPERSINDUSTRI PÅ 
UTSTÄLLNING

Förberedelserna inför den stora utställning som 
planerades till Göteborgs 300-årsfirande hade 
pågått sedan 1915. Till stora delar hade arbetet 
präglats av första världskriget och de politiska 
och ekonomiska omvälvningar som kriget inne
burit. Även om Sverige inte involverats i krigets 
direkta skeenden hade samhällets alla sektorer 
påverkats. För svensk industri innebar krigsåren 
en genomgripande omställningsfas, och medan 
de krigförande europeiska nationernas produk
tionsapparater åsamkades stora skador var den 
svenska intakt. Många vädrade, med Gerhard 
De Geers ord, en »andra stormaktstid«, baserad 
på industriella framgångar snarare än militära.5

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 var 
den första betydande utställningen i Europa 
efter kriget. I omfattning och ambition överträf
fade evenemanget sådana svenska föregångare 
som Stockholmsutställningen 1897 och Baltiska 
utställningen i Malmö 1914. Trots att besöks- 
talen inte motsvarade förväntningarna, var 
Göteborgsutställningen med sina drygt fyra 
miljoner besökare den utan jämförelse största 
utställning som anordnats i landet.6 Arrangörer
na såg utställningen som ett tillfälle för svensk 
industri att visa upp sin förmåga inför en 
inhemsk och internationell publik, men ännu
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viktigare var att teckna en mångsidig historisk 
bakgrund till dagens moderna samhälle i en tid 
av genomgripande förändringar. Genom utställ
ningen definierades ett kulturarv, ett representa
tivt urval av förflutenhet som korresponderade 
med en önskvärd framtid.

Utställningsområdet sträckte sig ungefär
ligen mellan Götaplatsen och Lisebergsområdet 
i centrala Göteborg, med separata delar för kul
turhistoria, för modern industri och för nöjes
fält. I den del av utställningsområdet som var 
ägnad år modern industri medverkade omkring 
900 företag, uppdelade i olika branscher. De 
skogsbaserade industrierna markerade självmed
vetet sin betydelse för landets ekonomi i utställ
ningen. Statistik över tillverkningsvärde och 
exportvärde visade tydligt att skogen var landets 
viktigaste resurs, och att skogs-, massa- och pap
persindustrierna sammantaget var den lönsam
maste industribranschen. De kemisk-vetenskap- 
liga framställningsprocesser, sulfat- och 
sulfitmetoden, som revolutionerat massaindu
strin, presenterades jämte den nya Rinmansme- 
toden, en svensk uppfinning som skulle ersätta 
den illaluktande sulfatcellulosametoden genom 
tillsättande av nya beståndsdelar istället för 
alkali i själva kokningsmomentet. I modeller 
visades moderna pappersmaskiner där papperet 
tillverkades i långa banor. Över huvud taget 
betonade utställningen forskningens roll för 
de moderna skogsbaserade industrierna, med 
det 1918 grundade, branschgemensamma forsk
ningsorganet Pappersmassekontoret i förgrun
den.7 Att branschen nu genomgått en andra 
industriell revolution, kännetecknad av veten- 
skapsbaserade metoder, maskinell utrustning 
och stordrift, var tydligt.

Som en uttalad kontrastbild till den moder

na industrin ingick även en utställning med 
historisk papperstillverkning, skild från den 
moderna. Den hörde till Göteborgsutställning
ens avdelning för industrihistoria, men var 
belägen på en egen plats, i det nordöstra hörnet 
av Lisebergsområdet, som annars rymde utställ
ningens nöjesfält. Till denna kuperade del av 
Liseberg flyttades några ålderdomliga byggnader 
till vad som skulle bli landets första industri
historiska friluftsområde. Dit flyttades en spik
smedja, en vattendriven kvarn och en väder
kvarn från olika platser i Västsverige.8

ETT PAPPERSBRUK I GÅVA

I en rapport till utställningsledningen i 
november 1920 hade en av de båda ansvariga 
för de industrihistoriska insamlingarna, Nils 
Åkerhielm, goda nyheter. En lyckad filminspel
ning av det gamla pappersbruket i Ösjöfors i 
norra Småland hade genomförts i samarbete 
med AB Svensk Filmindustri. Men mer än så: 
utställningen hade även, något oväntat, blivit 
erbjuden att utan kostnad få överta hela 
pappersbruket.9

Det kan låta märkligt att en tillfällig utställ
ning satsade på att dokumentera äldre hantverk 
och industri, och till och med övervägde att ta 
emot en hel gammal bruksmiljö. Anledningen 
var att evenemanget redan från början valt en 
tydlig kulturhistorisk inriktning, som ett sätt att 
profilera sig i jämförelse med 1800-talets indu
striutställningar och deras mer uttalat kommer
siella betoning. Arrangörerna ville se sitt verk 
som ett temporärt, och mycket stort, kultur
historiskt museum. Därför hade de kulturhisto
riska undersökningar som genomfördes inför 
Göteborgsutställningen en ambitionsnivå som
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Fröåsa pappersbruk på ursprunglig plats vid sjön Narveten strax norrom småländska Virserum. På bilden syns torkladan till vänster 
om bruksbyggnaden samt, längst till vänster, ett av brukets boningshus. Foto: Nils Åkerhielm,1920/Tekniska museets bildarkiv.



var långt högre än vad som annars kunde för
väntas av en tillfällig utställning. Arkeologiska 
utgrävningar och etnologiska fältarbeten orga
niserades under flera säsonger i samarbete med 
etablerade museer.10

De hantverks- och industrihistoriska delarna 
av arbetet utfördes under överinseende av 
Nordiska museet och etnologen Sigurd Erixon. 
För de industrihistoriska undersökningarna 
hade han i sin tur anlitat två unga officerare, 
Torsten Althin och friherre Nils Åkerhielm, som 
efter snabbutbildning på Nordiska museet fick 
ansvara för var sin del av insamlingsarbetet. De

genomförde en rad insamlingsresor, själva eller 
genom ombud, i landets västra och södra delar. 
Genom en av Sigurd Erixons kollegor på 
Nordiska museet, Sune Ambrosiani, hade de 
blivit tipsade om det välbevarade pappersbruket 
i Ösjöfors.

Nu hade de alltså blivit erbjudna hela pap
persbruket i gåva. Erbjudandet öppnade möjlig
heter men innebar också problem. Bruket, som 
varit igång sedan 1777, och sedan 1850 i samma 
byggnad, skulle förvisso bli ett värdefullt 
tillskott till utställningen. Men även om utställ
ningen skulle få överta bruket utan ekonomisk

I ppmatl i: lyao *v Kiej Klenimitf

Situationsplan över byggnaderna vid Fröåsa. Bruket delades av byarna Kråketorp och Slagdala, som bedrev verk
samhet växelvis, med varsin pappersmästare som arrendator. Det fanns därför två pappersmästarbostäder vid bruket. 
Uppmätning av arkitektstuderande Frej Klemming på uppdrag av Göteborgsutställningen i oktober 1920, Ur Molae 
chartariae suecanae, 1,1923, s. 77.



ersättning, skulle demontering och frakt inne
bära stora svårigheter och kännbara utgifter.
Den timrade byggnaden var av ansenliga mått, 
bruket låg tre mil från närmaste järnvägsstation 
och de småländska vägarna var dåliga.

ÖSJÖFORS ELLER FRÖÅSA?

Medan förhandlingarna om Ösjöfors pågick fick 
emellertid utställningen ett nytt, överraskande 
anbud. I ett brev från hemmansägare Georg 
Pihl i Virserums socken erbjöds till salu ett 
annat ålderdomligt pappersbruk, beläget vid 
Kråketorpsån mellan byarna Slagdala och 
Kråketorp.11 Bruket hette Fröåsa och hade varit 
i drift sedan tidigt i8oo-tal.12Det var ett hand
pappersbruk för tillverkning av papper med 
textillump som råvara, drivet av ett vattenhjul av 
underfallstyp. Nu, vid årsskiftet 1921-22, skulle 
tillverkningen upphöra. Fröåsa var visserligen 
några decennier yngre än bruket i Ösjöfors, 
men av samma ålderdomliga typ och, inte minst 
viktigt, något mindre till storleken. Bruket 
ägdes tillsammans av åtta bönder i Slagdala och 
Kråketorp, under ledning av hemmansägare 
Pihl, som också skötte kontakter och förhand
lingar med Göteborgsutställningen. Priset var 
sex hundra kronor, och för ytterligare sex hund
ra erbjöd sig ägarna att organisera transport till 
närmaste järnvägsstation.

Båda bruken var goda exempel på den små- 
skaliga, textilbaserade papperstillverkning som 
under 1800-talet varit så vanlig i särskilt Små
land, men som i så gott som alla andra fall fått 
ge vika för den mekaniserade, trämassebaserade 
tillverkningen.13 De kvarvarande hade vid 
1800-talets slut upphört med skrivpapper och 
helt inriktat sig på grövre kvaliteter som

emballagepapper och vägg- och takpapp. Efter 
några relativt goda år under första världskriget 
var nu även denna verksamhet olönsam.

Anläggningarna var välbevarade, i hyggligt 
skick och fortfarande i drift, vilket borgade för 
att den tekniska utrustningen var intakt och 
fungerande. Det ena var gratis medan det andra 
skulle innebära en köpekostnad. Priset var dock 
förmodligen inte avgörande - desto viktigare 
var att finna lösningar på själva transportproble
met. Och på den punkten hade Fröåsa klara 
fördelar. För det första var själva byggnaden 
betydligt mindre och lätthanterligare.14För 
det andra fanns det, till skillnad från i Ösjöfors, 
järnvägsförbindelse inom några kilometers 
avstånd. Därtill var säljarna som nämnts villiga 
att mot ersättning lösa den besvärliga första 
transportsträckan fram till stationen.15

Trots att man redan påbörjat förhandlingar
na med Ösjöfors, och därtill dokumenterat 
bruket grundligt, inklusive filmupptagning, 
valde därför utställningsledningen att acceptera 
anbudet från Fröåsa.16 Kontraktet underteck
nades i november 1921 av Georg Pihl och de sju 
andra delägarna samt av Nils Åkerhielm för 
utställningens räkning.17 Men ännu stod bruket 
kvar i Smålandsskogen i väntan på rätt betingel
ser för transporten.

PÅ JAKT EFTER DET GENUINA

»Det är unga och trosvissa män, alla dessa 
amanuenser som med glatt mod och - man får 
hoppas det - mot god ersättning sätta in alla 
sina krafter på de avdelningar inom det historis
ka utställningsområdet som de fått sig anför
troddas skrev Dagens Nyheter om utställningens 
fältarbetande tjänstemän.18 Det avstånd, den
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kulturskillnad, som dessa »unga och trosvissa 
män« upplevde gentemot de människor och de 
miljöer de så energiskt utforskade kommer till 
tydligt uttryck i redogörelser och brevväxling. 
Nils Åkerhielm, Torsten Althin och deras kolle
gor iklädde sig rollen av moderna kulturhistoris
ka experter på upptäcktsresa i det okända.19 Med 
exotiserande blick iakttog de platser, sedvänjor 
och människor som i deras ögon redan tillhörde 
ett avslutat skede.20 På cykel och motorcykel, 
med bil och filmkamera, var de, som David 
Lowenthal skulle ha uttryckt saken, på besök i 
det förflutnas främmande land.21

För Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
berättade Åkerhielm om sin pappershistoriska 
»expedition«; hur han sökt allt djupare i de små
ländska skogarna och letat sig fram till först det 
ena bruket, Ösjöfors, och sedan vidare till det 
andra, Fröåsa. »Letade sig fram är nästan exakt 
det rätta uttrycket, då brukets tillvaro var okänd 
för i mycket nära grannskap boende« skriver 
tidningen inlevelsefullt, och fortsätter »bruket 
stod vid friherre Åkerhielms besök kvar i all 
sin ursprunglighet«.22 Skildringen av de köpför
handlingar som vidtog mellan friherren och 
ägarna, byamännen i Kråketorp och Slagdala, 
påminner om dåtidens berättelser från antropo
logers expeditioner till »naturfolk« i exotiska 
länder.23

Sigurd Erixon, folklivsforskaren som for
mulerat utställningens vetenskapliga program, 
menade att detta skilde sig från alla tidigare 
utställningars. Istället för ett horisontellt snitt 
genom olika områden av nutidslivet, såg han 
Göteborgsutställningen som »en rad vertikala 
gångar, ledande från det skede, vi nu uppleva, 
nedåt på djupet till de försvunna förstadierna, 
så långt de kunna följas.«241 först Ösjöfors, och

sedan Fröåsa, var det dessa förstadier som Nils 
Åkerhielm tyckte sig se, i välbevarat skick. I 
linje med auktoriteten på området, Sune 
Ambrosiani, identifierade han fyra steg i pap
perstillverkningens utveckling.25 Från det äldsta 
stadiet, med vattendrivna stampar som bearbe
tade lumpen till massa, fanns det inga anlägg
ningar alls kvar i landet. Från det andra skedet, 
då stamparna från omkring 1700-talets mitt 
ersattes av valsar (holländare), fanns däremot 
just dessa båda anläggningar, en rest av det fem
tiotal små handpappersbruk som tidigare fun
nits i Småland. De två senare stadierna i utveck
lingskedjan, med valsverk i metall istället för trä 
som tidigare och, slutligen, »modern« maskinell 
tillverkning baserad på trämassa, var i samman
hanget ointressanta. På samma grunder var 
Ösjöfors och Fröåsas värde som representanter 
för ett tidigt utvecklingssteg odiskutabelt.

Forskningens uppgift låg således i att teckna 
utvecklingskedjor från de primitiva urstadierna 
fram till slutpunkten - den moderna, industria
liserade samtiden. Av detta evolutionistiska per
spektiv följde att pappersbrukens värde främst 
låg i deras representativa kvaliteter, deras lämp
lighet som exempel på ett stadium i utveckling
en, och ju äldre utvecklingssteg desto värdefulla
re objekt. Därför var det inte heller något 
avgörande autenticitetsproblem att flytta en 
anläggning från dess ursprungliga plats till en 
ny - den kunde fortfarande fungera lika bra 
som illustration av en förgången epok.

BRUKET FRAKTAS

Att förflytta ett helt, om än litet, pappersbruk 
från en sida av Sverige till en annan är dock 
inte alldeles enkelt. Ett sådant projekt vore

54 Emil Ek, pappersmästare i Fröåsa i tredje generation, visar hur papperslumpen huggs i 
småbitar med lumphackningskniv. Foto: Nils Åkerhielm,1920/Tekniska museets bildarkiv.





komplicerat idag, men var långt mer besvärligt 
för hundra år sedan. Då Göteborgsutställningen 
hade köpt in Fröåsa handpappersbruk i novem
ber 1921 påbörjades en resa som skulle involvera 
många människor och en rad olika transport
former av både traditionellt och nyare slag. Nils 
Åkerhielm deltog inte själv i arbetet på plats, 
men fick täta rapporter per brev från den 
80-årige lantbrukaren Pihl, som fungerade som 
hans ombud. Byggnaden hade redan mätts upp 
och fotograferats. Den siste pappersmästaren 
i Fröåsa, Emil Ek, hade frågats ut om tillverk
ningens olika moment, och fotograferats i 
sitt arbete. Nu avverkade han sina sista beställ
ningar och gjorde slut på det resterande lagret 
av lump och pappersavfall, innan nedmonte- 
ringen påbörjades.26

Först tömdes det gamla bruket på all utrust
ning, som även den skulle fraktas till utställ
ningen i Göteborg. Sedan monterades timmer
byggnaden ned och märktes upp av de lokala 
byggmästarna Torsten och Elias Karlsson i Slag
dala.27 Själva tidpunkten för avresa kunde inte 
planeras i förväg, eftersom man var beroende av 
gott vinterföre för att klara av den första sträck
an, mellan bruksplatsen och den lilla lokal
stationen i Hultarp. Sträckan var bara några 
kilometer, men skogsvägarna var inte lämpade 
för tunga transporter. Därför var man ännu så 
sent som på 1920-talet i sådana här sammanhang 
beroende av häst och släde. I slutet av januari 
var vädret det rätta, och den 24 januari fraktades 
bruket till stationen av bönder och drängar 
från Kråketorp och Slagdala.28

Beträffande tågtransporten hade man tur: 
den smalspåriga järnvägen mellan Virserum och 
Fiultsfred var helt ny och transporten fick klar
tecken trots att sträckningen skulle invigas först

senare samma år. Utan denna möjlighet hade 
transporten försvårats avsevärt. Bruket lastades 
på åtta tågvagnar och for följande dag till Hults- 
fred, där vagnarna kopplades om till annat 
tåg för vidare färd mot Västervik.29! och med 
avfärden från Hultarp hade Georg Pihl och de 
andra bönderna fullgjort sin del av avtalet.30

Järnvägstransporten kunde samordnas trots 
att det var olika privata järnvägslinjer som trafi
kerade de olika sträckorna, men i Västerviks 
hamn blev vagnarna stående i en vecka i väntan 
på lämplig båttransport. Den 1 februari avsegla
de så ångfartyget »Östersjön« mot Göteborg 
med pappersbruket ombord.31 Även denna gång 
kan resan inom parentes sagt betecknas som 
tursam. »Östersjön« var ett sällsynt olycksdrab- 
bat fartyg. Den 29 november 1921, bara två 
månader tidigare, hade det för andra gången på 
fyra år gått på grund i Stockholms skärgård, och 
denna gång rent av förlist. Skeppet hade dock 
omgående bärgats av bärgningsbolaget Neptun 
och var nu åter i trafik på linjen Göteborg- 
Helsingborg-Malmö-Kalmar-Norrköping.
Kort senare, i oktober 1923, var olyckan framme 
på nytt; denna gång förliste »Östersjön« slut
giltigt efter en kollision med annat fartyg utan
för Kullens fyr.32 Resan med Fröåsa var dock 
mer lyckosam. Skeppet anlände till Göteborg 
som planerat, men lasten låg sedan i flera veckor 
infrusen i Göteborgs hamn, innan pappersbru
ket äntligen kunde föras i land.33

I april 1922 for så bröderna Karlsson och 
deras medhjälpare till Göteborg för att på nytt 
bygga upp den gamla byggnaden. Bruket 
placerades tillsammans med de andra ditflyttade 
anläggningarna i det lilla industrihistoriska 
friluftsmuseet, med ett läge vid Lisebergs slutt
ningar som så långt möjligt påminde om det
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Cöteborgsutställningens nöjesfält Liseberg sommaren 1923. Efter utställningen blev nöjesfältet kvar, och ett stenkast från dansbana, 
restauranger och kongresshall fanns Fröåsa pappersbruk i mer än tjugofem år. Foto: Göteborgs stadsmuseums bildarkiv.

kuperade småländska landskapet.34 Montering
en förlöpte utan missöden. Fröåsa pappersbruk 
var äntligen på plats.

UTSTÄLLNING

Planen hade från början varit att visa pappers
bruket i drift. Med en anlagd damm och en fors 
för att driva vattenhjulet skulle besökarna få 
uppleva traditionell papperstillverkning, utförd 
av erfarna pappersmakare.35Det visade sig dock

för dyrt och komplicerat att pumpa tillräckligt 
med vatten till platsen för att driva bruket. Att 
istället använda elektricitet diskuterades som en 
möjlighet, men inte heller detta blev av. Bruket 
stod stilla men med sin kompletta utrustning 
kunde det ändå visa principerna för ett traditio
nellt pappersbruk.36

Vid sidan av en konstgjord, underjordisk 
gruva var pappersbruket det inslag i den 
industrihistoriska avdelningen som tilldrog 
sig mest uppmärksamhet. »Utställningens ur
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publiksynpunkt kanske intressantaste attraktio
ners skrev Göteborgs Dagblad, »bli rekonstrue- 
ringen i naturlig storlek av Fröåsa gamla 
pappersbruk samt en komplett järngruva.«37

Först kom besökarna in i valsstugan, där 
lumpen sönderhackades och maldes till pappers
massa, och därefter till verkstugan, där massan 
formades till ark i träformar med metallduk 
och sedan pressades. På ovanvåningen fanns ett 
torkloft, som egentligen främst använts för att 
torka de filtar som användes i papperstillverk
ningen, men som nu inretts för torkning av 
själva pappersarken.38 Att en separat torklada i 
själva verket hörde till bruksanläggningen var 
inte något som besökarna informerades om.

Bruksbyggnaden visades som ett isolerat 
objekt, lösryckt ur sitt sammanhang och utan 
de bostads- och ekonomibyggnader som hört 
till anläggningen i Fröåsa. Informationen om 
ursprungsplatsen var knapphändig. Att för
medla en fördjupad kunskap om just Fröåsa 
som individuellt bruk eftersträvades inte i första 
hand. Det var pappersbruket som princip och 
teknisk process som var viktigt, snarare än det 
individuella, specifika.

Intill pappersbruket fanns en fristående 
byggnad där andra föremål från papperstillverk
ning uppvisades. Där fanns bland annat utrust
ning från Holms handpappersbruk i Motala, 
men också pappersmaskiner av äldre typ. Bilder 
från Lessebo bruk visade tillverkningen vid lan
dets enda kvarvarande, moderna handpappers
bruk.39 Genom dessa utställningar kunde 
ambitiösa besökare förstå det gamla bruket i ett 
pappershistoriskt sammanhang. Ett annat vik
tigt komplement var den film som spelats in vid 
Ösjöfors bruk, och som visade tillverkningspro
cessen på ett bruk i drift. För att se den filmen,

jämte annan industrihistorisk film, måste dock 
besökarna ta sig till utställningens biograf. 
Denna råkade, lämpligt nog, ligga i anslutning 
till den moderna skogs- och pappersindustrins 
lokaler.

Att använda film som kulturhistoriskt medi
um innebar nya möjligheter, men varken publik 
eller utställare var helt hemmastadda med for
men. Torsten Althin uttalade sig om filmens 
betydelse i Göteborgs Dagblad: »Vad vi inte få 
med i utställningen kommer att visas med hjälp 
av filmer. Det finns en hel del bruk, speciellt 
pappersbruk, som fortfarande arbeta efter sam
ma metoder och delvis även med samma maski
ner som för hundra år sedan. Av denna verk
samhet ha vi låtit upptaga filmer. Inalles ha för 
utställningen 10-12 000 meter kulturhistorisk 
film upptagits, fördelad på ett 30-tal stycken. 
Filmens betydelse som kulturhistorisk bevarare 
kan inte nog uppskattas. Hur tacksamma skola 
inte framtida generationer bli för att genom 
dessa bilder få en fullt autentisk framställning 
om hur man levde och arbetade i vår tid.«40

Men såväl filmen från Ösjöfors som pappers
bruket från Fröåsa hade en uppgift i den stora 
utställningen som handlade om samtid, och 
framtid, snarare än om det förflutna. De moti
verades av en ambition att skriva bokslut över 
vad som uppfattades som en avslutad epok, och 
markera övergången till en ny.41 På liknande sätt 
kan det stora bokverket Molce cbartarice suecance. 
Svenska pappersbruksföreningens tjugofemårs
skrift, förstås.42 Detta bokprojekt var en grund
lig sammanfattning av pappersindustrins histo
ria och samtid. Det gavs ut samma år, 1923, och 
hade nära kopplingar till utställningen (bland 
annat medverkade den tidigare nämnde Sune 
Ambrosiani). Såväl utställning som film och
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Fröåsa handpappersbruk under uppförande på sluttningarna i Liseberg våren 1922. Torsten och Elias Karlsson och deras 
medhjälpare färdigställer taket medan vattenhjul och annan teknisk utrustning väntar på att monteras i bildens förgrund. 
Foto: Göteborgs stadsmuseums bildarkiv.



bokverk kommenterade indirekt den moderna 
pappersindustrin och dess snabba utveckling. 
»Genom att först studera dessa äldre föremål, 
vilka ännu långt in på senare tid fortfarande 
använts, och sedan övergå till studiet av den 
imponerande avdelningen för modern pappers- 
och massaindustri på den närbelägna export
utställningen, framträder denna industris ut
veckling i klar belysning«, skrev Torsten Althin 
om utställningen.43 Kontrasterna mellan de 
ålderdomliga bruken och den storskaliga till
verkningen av papper i långa banor var slående, 
och utställningsbesökarna kunde förundras 
över att dessa verksamheter å ena sidan hörde 
till var sin tidsålder, å andra sidan i 1920-talets 
början faktiskt varit igång samtidigt.

ÅTERFÄRD

Efter Göteborgsutställningens slut låg Fröåsa 
pappersbruk, återigen mer eller mindre bort
glömt, i många år kvar i sitt hörn av Lisebergs- 
området. Nöjesfältet behölls som stadens per
manenta nöjesetablissemang, men det påbörjade 
lilla industrihistoriska friluftsmuseet utveckla
des inte vidare. Om denna ofullbordade ambi
tion minner ännu idag några äldre byggnader 
som genom åren förbryllat de Lisebergsbesökare 
som sökt sig till det relativa lugnet i sluttningar
na nedanför det välbekanta Lisebergshjulet. Här 
stod även pappersbruket länge kvar, alltmer 
förfallet.

År 1949 beslutade nöjesfältets ledning att 
göra sig av med den illa åtgångna byggnaden, 
antingen genom att riva den eller också genom 
att skänka bort den. Virserums hembygdsfören
ing fick därför erbjudande att överta bruket - ett 
erbjudande som mottogs entusiastiskt eftersom

föreningen just var i färd med att bygga upp sin 
hembygdsgård och samla lämpliga byggnader 
från trakten.44 Så fraktades det gamla pappers
bruket tillbaka till Småland efter ett kvartssekel 
i Göteborg - anmärkningsvärt nog leddes arbe
tet även denna gång av byggmästarebröderna 
Elias och Torsten Karlsson - och återuppfördes 
1950 på Virserums hembygdsgård.45 Vattenhjulet 
och stora delar av inredningen fattades dock, 
och rekonstruktionsarbetet blev utdraget.46

NY RELEVANS

I och med flytten till Virserum fick bruket en 
ny och tydligare lokalt förankrad roll. I egen
skap av bygdens äldsta industri kom det att ut
göra huvudnummer i hembygdsparken, och en 
viktig angelägenhet för hembygdsföreningen. 
Drivande var föreningens ordförande Gösta 
Lindström, som gjorde efterforskningar kring 
Fröåsa och andra traditionella bruk som funnits 
i trakten. Bruket inordnades därmed i en lokal- 
historisk kontext, där dess individuella karakte
ristika och historik blev viktigare än det faktum 
att det representerade ett skede i en teknikhisto- 
risk utveckling.

Som en indirekt effekt av de industrihistoris
ka satsningarna i samband med Göteborgsut
ställningen grundades Tekniska museet i Stock
holm 1924.47 Dess förste chef var Torsten Althin, 
Nils Åkerhielms kollega som ansvarig för indu
strihistoria på utställningen. Ett av Althins och 
det nya museets första stora engagemang gällde 
just tidig papperstillverkning, dock inte repre
senterad av det flyttade Fröåsa pappersbruk, 
men väl av Ösjöfors - alltjämt på ursprunglig 
plats och i drift. När det bruket slutligen lades 
ned 1926 var det inte oväntat Tekniska museet
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som accepterade det förnyade gåvoerbjudandet, 
och därmed kom att bli brukets huvudman.

Genom att Fröåsa och Ösjöfors utpekats som 
symboler för pappersindustrins förflutna upp
stod ett bestående släktskap platserna emellan, 
men de kom också genom åren ofrånkomligen 
att jämföras med varandra och värderas i rela
tion till varandra. En effekt av att det blev Frö
åsa som visades upp på Göteborgsutställningen 
1923, var att det bruket senare kom att betraktas 
som förvanskat och mindre värdefullt i jäm
förelse med Ösjöfors, som blivit kvar på ur
sprunglig plats. Nya synsätt på autenticitet och 
kulturhistoriskt värde betonade helheter, sam
manhang och koppling till lokala förutsättning
ar och omgivningar, och då var Fröåsa, oavsett 
om det stod uppställt på ett nöjesfält i Göteborg 
eller på en hembygdsgård i hemsocknen, min
dre värdefullt. Under decennierna som följde 
stod därför Fröåsa i skuggan av Ösjöfors.

År 1965 öppnades Ösjöfors som museum, 
efter en omfattande upprustning. Pappers- 
makare från Tumba bruk utanför Stockholm 
hade då varit på besök och lärt ut traditionell 
handpapperstillverkning, så att museet kunde 
visa produktionen igång. Några år senare hade 
turen kommit till Fröåsa, som 1969 besöktes av 
samma experter. Möjligen inspirerade av Ösjö
fors, påbörjade Gösta Lindström och Virserums 
hembygdsförening ett liknande samarbete 
med Tumba. Tillsammans med Harry Ericson, 
tidigare driftsingenjör på Tumba pappersbruk, 
fördjupade Lindström sina efterforskningar. 
Året därpå kunde även Fröåsa demonstrera 
handformning av skrivpapper som det gått till 
under 1800-talet - en verksamhet som sedan 
genom åren fortsatt under sommarsäsongerna.

De lokala initiativen i Ösjöfors och Fröåsa

från 1960-talets mitt och framåt måste precis 
som 1920-talets satsningar ses i ett vidare per
spektiv. Ett nytt intresse för industrins förflutna, 
för arbetsförhållanden, bebyggelse och teknik, 
började vid denna tid vakna. Det hade många 
paralleller till de initiativ som tagits under åren 
efter första världskriget, men förutsättningarna 
var nu annorlunda. En ny våg av industriell om
vandling innebar rationalisering, koncentration 
till större enheter, nedläggningar och, för 
landsbygdens del, minskande arbetstillfällen.48 
I denna situation fick det industriella förflutna 
en förnyad relevans på enskilda orter såväl som 
nationellt.

För pappersindustrins vidkommande ledde 
det växande intresset bland annat till bildandet 
av föreningen Nordiska pappershistoriker 1968 
och invigningen av Tumba bruksmuseum 
samma år.49 Fem år senare bildades Svenska 
Cellulosa- och Pappersbruksföreningens (nu 
Skogsindustriernas) historiska utskott, som 
initierade omfattande regionala inventeringar 
och dokumentation av bruken i hela landet.50 
Som hembygds- och arbetslivsmuseer kom 
Fröåsa och Ösjöfors att ingå i sammanhang som 
var dels branschhistoriska, dels lokalhistoriska. 
Dessa båda identiteter var ömsesidigt förstärkan
de, och tydligt förankrade i samtida frågor.

I DET MODERNA PROJEKTETS TJÄNST 
- OCH SEDAN?

Då Fröåsa och Ösjöfors på 1920-talet gick från 
att vara fungerande produktionsmiljöer till att 
bli industrihistoriska monument kom de att 
utgöra resurser i det moderna projektets tjänst. 
De blev markörer som visade en konstruerad 
skiljelinje mellan en modern samtid och ett
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Sedan 1950 finns Fröåsa pappersbruk i Virserums hembygdspark. Foto: Anders Houltz, 2014.



förmodernt förflutet. Denna roll underströks av 
att Fröåsa flyttades till Göteborgsutställningen 
och där presenterades som ett objekt taget ur sin 
lokala kontext. Transporten av det gamla pap
persbruket var inte bara geografisk; samtidigt 
ägde en tämligen abrupt symbolisk förflyttning 
rum.51 Pappersbruket kom att ingå i en stor 
berättelse, den om det moderna framsteget. 
Autenticitetsaspekten var ingalunda oväsentlig 
i det nya sammanhanget, men den äkthet som 
var central byggde på rollen som representant 
för ett stadium i en historisk, i detta fall teknik- 
historisk, utveckling.

Då Fröåsa senare återfördes till sina ur
sprungliga trakter inleddes ännu en symbolisk 
förflyttning. Den skedde mer successivt än den 
förra och pekade i en helt annan riktning. I det 
nya sammanhang i vilket byggnaden kom att 
ingå i Virserums hembygdspark blev den en 
symbol för tidsmässiga och rumsliga samband, 
för historisk kontinuitet knuten till den lokala 
platsen. Om bruket tidigare varit en beståndsdel 
i det moderna projektets framstegsberättelse 
blev det nu först och främst en illustration till 
berättelsen om sitt eget, och ortens, förflutna. 
Kulturhistoriskt värde kom i detta sammanhang 
att främst motiveras på grundval av en autenti
citet knuten till platsen och det lokala samman
hanget. Anläggningens individuella och speci
fika historia blev därför central. Såväl den första

som den andra symboliska förflyttningen moti
verades ytterst av förändringar och omställning
ar i samtiden.

De övervuxna stengrunder som idag finns 
kvar vid den ursprungliga bruksplatsen är svåra 
att lokalisera. Men i Virserums hembygdspark 
kan bruket från Fröåsa alltjämt beskådas, 
tillsammans med andra ålderdomliga, om än 
mindre vittberesta, byggnader från trakten.
På somrarna förevisas fortfarande traditionell 
handformning av papper i brukets verkstuga. 
Informationsskyltar berättar om brukets histo
ria, om den långa perioden vid Kråketorpsån i 
skogarna norr om Virserum, och om byggna
dens medverkan i den stora utställningen 1923. 
Ösjöfors pappersbruk förstördes i ett tragiskt 
pyromandåd 2005, och sedan dess är Fröåsa det 
äldsta bevarade pappersbruket i landet.

Det moderna projektets stora berättelser har 
vid det här laget förlorat förmågan att övertyga.
I deras ställe har enskilda individer och grupper 
artikulerat en mångfald betydelser vilket kan 
sägas vara ett uttryck för kulturarvets demokra
tisering, men också för dess fragmentisering.
I vår egen samtid, den senmoderna, har expert
rollen på många sätt tonats ned. Miljöer som 
Fröåsa handpappersbruk måste istället - för 
att vara relevanta - förmedla berättelser om 
personliga samband som länkar oss till en för
fluten tid.
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)sjöfors utnämndes redan på 
920-talet till ettteknik- 
ilstoriskt monument dä denna 
avla av järn sattes upp på 
iruksbyggnaden av Tekniska 
auseet. Denna tidiga form av 
taggning« gjorde Tekniska 
auseet även på andra platser 
om ansågs ha högt teknik- 
istoriskt värde. Minnestavlan 
Dgs omhand efter branden i 
jsjöfors och finns nu åter pä




