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Inledning
Objekt / dnr.
Såghus i Brynge, Sel 3:15, Nätra socken, Örnsköldsviks kommun. Länsmuseets dnr.
2009/38.
Länsstyrelsens tillståndsärende
Beslut 2009-03-10 dnr. 434-15623-08.
Beställare
Örnsköldsviks kommun, Lasarettsgatan 5,89133 Örnsköldsvik.
Projektledning
Karin Persson, Örnsköldsviks kommun, Lasarettsgatan 5, 89 1 33 Örnsköldsvik.
Entreprenör
Träkultur, Marcus Lindgren, Skorped.
Arbetsbeskrivning
"Offert. Restaurering av vattenränna, Brynge såg samt skyddsräcken på körbrygga",
Marcus Lindgren, Träkultur 2011-05-02.
Antikvarie
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher.

Objektbeskrivning
Beskrivning / Historik

Såghuset
Såghuset har en timrad regelverksstomme med omålad stående brädfodring. Byggnaden
vilar på naturstensgrund, har tre våningar och avtäcks med ett valmat sadeltak täckt av
stickspån. Huset sägs ha varit flyttat, vilket kan stämma då virket är uppmärkt. Norra
gavelns uppfordringsbord rekonstruerades under 1980- talet med nytt virke av sämre
kvalitet.
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Industrihistorisk bakgrund
Under århundranden har man utnyttjat vattenkraft i den förindustriella verksamheten.
De första kronosågarna i Ångermanland anlades under 1500- talet, nämligen Skortsjö i
Mo, Örnsköldsviks kommun och Lästa i Ytterlännäs, Kramfors kommun. Den tredje i
ordningen var Sörutansjö i Härnösands kommun, som omnämns i räkenskaper från
1601. Åren 1742 - 43 anlades fyra finbladiga sågverk utmed Ångermanälven, grundade
av borgare i Härnösand, som hade privilegium på trähandeln i Ångermanland.
Landshövdingen i Västerbotten, Gabriel Gyllengrip, gjorde en betydande insats för
införandet av de tunnbladiga sågarna. Han hade kontakter i Amsterdam, där det tunna
sågbladet hade börjat tillverkas. I svenska riksdagen år 1734 ville man införa den
holländska metoden i industrin. Till en början importerades sågbladen men år 1744 fick
Jakob Polack tillstånd att vid GåIsjö bruk tillverka dessa sågblad. Statsmakterna började
stödja sågnäringen genom att privilegiera de finbladiga sågverken. De tunnbladiga
sågarna lämnade mindre svinn (sågspån) än de gamla grovbladiga bysågarna.
Erik Bergvik, bondson från Nora född 1724, anställdes som skrivare vid nyanlagda
Kramfors sågverk, som 1742 uppfördes av livländaren Christoffer Kramm. År 1754
begärde Bergvik tillstånd att få bygga en finbladig såg i Näskeån i Nätra, Ytterböle såg,
som blev den första finbladiga sågen i norra Ångermanland. Bergvik anlade sågverk även
i Nordmaling 1959-60, som dock upphörde på grund av stark konkurrens. Söderåfors
som fick tillstånd 1759, förvärvades 1773 av Bergvik, flyttades sedan en halvmil till
Moforsen och kallades senare under familjen Kempes ledning för Mo Sågverk.
Bange kulturområde
1764-66 anlades också Bryngeströmmens finbladiga såg av Erik Bergvik. Sågen, som
hade två ramar, såldes dock efter några år. Vissa uppgifter anger att sågen 1828 skulle ha
flyttats ett stycke neråt, andra källor omtalar att ett nytt såghus skulle ha byggts 1840,
för att senare få nuvarande placering. En damm hade troligen anlagts i samband med
flyttningen, varifrån en ränna ledde till sågen respektive tilllärftmangeln. Det sågade
virket drogs med häst till Näske hamn.
År 1923 sågade man för sista gången i Brynge. Vid detta tillfälle sågades bjälkar till de
dammluckor som skulle ingå i den nya kraftverksdammen som var under uppförande.
Därefter stängdes vattenflödet av. 1978 restaurerades sågen under ledning av
Riksantikvarieämbetet. I det trevåniga såghuset inryms delar av den tekniska
utrustningen som två vattenhjul i bottenvåningen och sågram med två fyrskärningsblad
för blocksågning och sju sågblad för virkessågning på det övre planet.

Lärftmangeln är också vattendriven. Den lär ha funnits sedan 1700- talets mitt och drevs
då av hästkraft, men flyttades troligen till nuvarande läge år 1865. Genom det nya
kraftverksbygget avstängdes vattenkraften till mangeln 1924. Man prövade då under en
kort period att driva den med elektricitet.
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Logen / färdstallet härstammar ursprungligen från Brynge by och användes som
ladugård, senast under 1940- talet. Den genomgick en omfattande upprustning åren
1994-95·
Arbetarbostaden är timrad i en våning med vind, delvis brädfodrad. Interiört finns en
bakugn. Huset rustades upp 1993-94 då man rekonstruerade en trovärdig 1800talsinteriör. Huset lär ha bebotts fram till 1907.
Smedjan har under en lång tidsperiod tillhört flottningsföreningen. Den siste smeden
flyttade därifrån på 1960- talet och därefter har smedjan stått oanvänd tills år 1994 då
den rustades upp. I äldre handlingar omtalas att en husbehovssmedja funnits på platsen.
Gamla kraftverket som uppfördes 1923-24 skulle förse fabriken i Köpmanholmen med
elektricitet. Den vertikala in- och utvändigt slätputsade byggnaden med trappstegsgavlar
uppvisar den självmedvetna arkitektur som gavs dessa byggnader som representerade
nya tekniska framsteg kring sekelskiftet 1900 före funktionalismen . Byggnaden har
betongstomme varvat med murverk i tegel, stora spröjsade fönster och sågtandsfris av
tegel utmed takfoten. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel. Interiören är
välbevarad. Från entre n kommer man in i turbinhallen med två liggande turbiner,
lerklinkergolv i svart/vitrutigt mönster. Ställverket med marmorskiva finns kvar. Gamla
kraftverket togs ur drift år 1993 i samband med nya kraftverkets tillkomst.
Graningeverken uppförde det nya kraftverket på riksintresseområdet i samråd med
kulturmiljörepresentanter vid Örnköldsviks kommun. Tidigare fanns ett mindre
kraftverk från 1915 beläget invid såghuset. Detta kraftverk fungerar idag som lusthus,
efter att den flyttats till flottningschefens trädgård.
Kraftverksdammen anlades 1924. Från dammen byggdes en lång vattentub som leder
ner till gamla kraftverket. Den övre delen är byggd av trä med sammanhållande
järnband, den nedre delen, som går in i kraftverket är tillverkad av järn. En
timmerränna från sekelskiftet 1800 / 1900, som gick från dåvarande sågverksdammen,
fick ett nytt uttag i kraftverksdammen. Den ursprungliga rännan var låg och flat. Idag
finns en sektion av timmerrännan kvar. Den härstammar från 1950- talet.
Kraftverksdammen rustades upp 1994. Då sattes vattenflödet till tuben och
timmerrännan igen. På dammen står en modern byggnad, ett luckhus, varifrån de nya
automatiska dammluckorna manövreras .
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Kulturhistorisk status
Brynge ligger inom ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården på
grundval av den tidigindustriella såg- och kraftverksmiljön.

Brynge riksintresseområde

Åtgärder och genomförande

Förutsättningar. Planerade åtgärder

Kommunantikvarien Karin Persson kallar till projekteringsmöte vid Brynge
kulturområde 2011-09-13 tillsammans med timmermannen Marcus Lindgren, Tommy
Uhlin som är föreståndare/guide på kulturområdet och Länsmuseets antikvarie för att
diskutera omfattning på trälagningar och utformning av skyddsanordningar.

••

8

Aktuella åtgärder (ur Marcus Lindgrens offert):
•

Rännan skall skrapas och borstas ren från alger och påväxt. Rötskadade delar
skall lagas eller bytas. Rännan och utsatta delar av konstruktionen skall strykas
med furutjära för att öka motståndskraften mot rötskador.

•

Ett godkänt skyddsräcke skall monteras på körbryggan samt på landgången som
leder ut på vattenrännan. Detta ytbehandlas medjärnvitriol för att snabbt smälta
in i miljön på ett bra sätt.

•

Utbyte av syll på såghusets norra gavel ska slutföras (tillhör tidigare
restaureringsetapp (Länsmuseets rapport 2009:17).

2011-09-13. Timmeruppfordringens rötskadade stockar från 1980-talet. Gångbron ovanför.

••
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Timmeruppfordringen
Timret i det lutande intaget är svårt rötskadat, trots upprustning på 198o-talet med nya
stockar. De är avfasade upptill där de ansluter till såggolvet. Vattenrännans botten är i
gott skick och består troligen av impregnerade bräder. Stolparna på sidorna som håller
rännans väggar verkar vara i gott skick vid prov med kniv, den tredje stolpen från
lärftmangeln räknat mot norr kan ha större skador, som visar sig vid påbörjat arbete.
Överliggarna mellan stolparna, som också består av grovt timmer har omfattande
rötskador med mosspåväxt på ställen som är åtkomliga för besiktning från mark.
Bryggan ovanför timmerrännan är senare uppförd för besökare. Den har också
rötskador. Andra sidan vetter mot rännan.

2011-09-13. Timmeruppfordringens rötskadade stockar. Gångbron ovanför.

••
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Såghusets brygga
Man vill försöka göra såghuset mer tillgängligt för besökare. Bryggan har inga räcken
och fallhöjden är ganska stor. Det vill man avhjälpa med räcken. Det har aldrig funnits
räcken på bryggan . Den branta bryggan upp till ingången är också svår att gå på. Sedan
tidigare finns fastspikad ribb på mitten av bryggan som halkskydd, när man bar ner
bräder från såghuset.

2009-09-25. Bryggan saknar räcken och fallhöjden är hög. Såghusets södra fasad.
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2011-09-13. Fastspikad ribb sitter löst. Såghusets östra fasad.

Syll såghus fingår i tidigare etapp)
Den "12 x 12 " kraftiga dubbla syllen på norra sidan under såghuset hade stora rötskador
och var helt avbruten. Syllen har tidigare varit lagad halvt i halvt men skadorna var så
stora att man inte kunde se om eventuell klack funnits. Det fanns också spår av tidigare
lagningsförsök, som vinkeljärn och bitvis förstärkning med plankor. Lämpligt tättvuxet
virke fanns ej tillgängligt under föregående byggnadsetapp. Vid plats möte accepterades
att timmermannen skulle iskarva friskt virke med en form av låsskarv pga. av stor
påfrestning på syllen.

,•
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2009-09-25. Rännans syl/ och såghusets inre avbrutna syl/stock innanför.

2009-09-25. Såghusets rötskadade syll.
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Genomförda åtgärder

Timmeruppfordringen
Timmerrännan som har borstats ren och den rötskadade delen längst upp har ersatts
med friskt virke i lika dimensioner. Stolparna på sidorna som håller rännans väggar var i
acceptabelt skick och kunde behållas. Samtliga överliggare över rännan hade omfattande
rötskador och måste bytas ut. Den sentida plattformen för besökare ovanför
timmerrännan, som tidigare har byggts för att ta emot besökare, har utrustats med
skyddsräcken.
Rötskador finns på ovansidan på ett par stockar i rännans underbyggnad. Skadorna
skulle renskäras och friskt virke isulas, kom man överens om vid platsbesök 2011-09-13
men detta utfördes ej. Skadorna var ytliga och ansågs ej skada konstruktionen.

2011-09-13. Entreprenören och timmermannen Marcus Lindgren undersöker den tredje stolpen
från lärftmangeln räknat.

••
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2011-09-13. Byggnadsantikvarien Karin Persson och Marcus kollar timret.

2012- 10-15. Virke av fura till uppfordringsbordet.

••
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2012-12-03. Rötskadat trä utbytt till friskt virke på timmeruppfordringen, rännans överliggare och
den sentida gångbryggans räcke.

2013-06-23. Timmeruppfordringen efter restaurering .

••
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2012-12-03. Timmeruppfordring och timmerränna efter restaurering.

Såghusets brygga

2012- 12-03. Bryggan har försetts med räcken .

••
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Bryggan har försetts med räcken som fallskydd, vilket aldrig har funnit på byggnaden.
För att smälta in i miljön har räckena har fått samma utformning som finns på andra
räcken utomhus på platsen och som är från senare tid. Ny ribb har spikats på gångytan
som halkskydd.
Länsmuseet har genom byggnadsantikvarien följt ombyggnaden, som utförts på
hantverksmässigt gott sätt. Etappen slutbesiktades och godkändes 2012-12-03.

2011-09-13. Räcket till en bro över en vattenrännil framför såghuset utgjorde modell för
bryggans nya räcken.
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2013-06-23. Bryggans nya räcke. Ny ribb .
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Awikelser från bygghandling
Följande arbeten har ej färdigställts enligt bygghandling: Timmerrännan har ej tjärats
och skyddsräcken har ej vitriolbehandlats, vilket beställaren har accepterat.

2013-06-23. Brynge industriminne med såghus, lärftmangel och rostig vattentub
Från dammen ner till fd kraftverket.

••
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Källor

"Brynge såg och kraftverk kan utvecklas mycket mer" artikel i Örnsköldsviks
Allehanda den 3 september 1993·
Lundkvist, Tyko: De gamla vattensågarna, Härnösand 1984.
Mascher Bodil: Brynge; Upprustning och ombyggnader, Rapport 2003:5. Länsmuseet
Västernorrland.
Nilsson, Nils-Åke: Bryngeström. Industrihistoria vid Nätraån, Örnsköldsviks museums
småskriftserie nr. 27, 1994.
Wikström, Johan: Flottningens historia iAnundsjö, Bjästa 1989 .
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Offert:

c.R.gstaurering av vattenränna CBrynge såg.
Samt sk.yddsräc~n på kjJr6rygga.
SR,grpea 2011-05-02
CJ{ännan s~[[ sk.Japas ocfi 60rstas ren från aliJer ocfi påv~. CJ@ts~aaae ae[ar
s~[[ tågas e[[er 6ytas. CRjinnan ocfi utsatta aetår av R,gnstrukjionen s~[[ stry~
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smärta in i miljön på ett 6ra sätt.
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