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MoDo DOMSJÖ FABRIK en dokumentation av byggnaden

BAKGRUND
Som en del i Riksantikvarieämbetets satsning på industridokumentation har kommit förslag från
Samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Västemorriand om kulturhistoriskt bevarande av
sågverket och sulfitmassafabriken i Domsjö, då anläggningen som startade 1903 tillhör länets
viktigaste träindustrier. Då stora förändringar sken inom massaindustrin de senaste decennierna
har en samtidsdokumentation med historiska perspektiv ansetts angelägen .

•
På uppdrag av Länsstyrelsen Yästemorrland gjordes en utredning om Domsjöanläggningama av
Bengt Spade, industriminnesbyrån i Skövde. Fältarbetet skedde i samverkan med antikvarie
Sven-Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån, Skara. Synpunkter inför ett eventuellt bevarande av
Domsjö såg och sulfitmassafabrik presenterades i en rapport i oktober 1997.
I syfte att öka kunskapen om arbetsprocesser, arbetsliv och arkitektur vid sulfitfabriken fick 1999
0827 Kulturmiljöavdelningen vid Länsmuseet Yästemorrland av Länsstyrelsen i uppdrag att
dokumentera fabriksområdet i detta avseende. Under 2,5 månader utfördes från septembernovember 1999 en etnologisk dokumentation av sulfitfabriken (2,5 mån.) av antikvarien Anna
Jansson, en etnologisk dokumentation av etanolfabriken gjordes av antikvarien Sven Nordström
(l mån.) och en dokumentation av sulfitfabrikens arkitekturlbyggnadshistoria av antikvarien
Bodil Mascher (l mån.).

UTFÖRANDE
Eftersom en samtidsdokumentation med historisk synvinkel skulle göras har tiden främst ägnats
åt att undersöka de byggnader som är knutna till massaframställningen, från stock fram till fårdig
massabal. Då industriområdet bestAr av ett stort antal byggnader har en avgränsning gjorts så att
endast cellulosafabriken och de byggnader som nyttjas idag har dokumenterats. Dessutom belyses
översiktligt fabrikens byggnadshistoria, bebyggelsemiljön och företagsledningens eventuella roll
i samhällsbildningen.
Tre veckor har ägnats åt dokumentering, en vecka åt rapportskrivning. Byggnadsritningar på
företagets ritningsarkiv innehåller ritningar från år 1928. Ett otal till- och ombyggnader skett
genom årens lopp, därför redovisas endast de viktigaste förändringarna. Tyvärr var företagets
samtliga gamla fotografier ej tillgängliga under denna tid då de skickats till Sundsvall.
Inledningvis gjordes även en halv dags översiktlig genomgång av Mo & Domsjö Aktiebolags
arkiv.

3

KORT HISTORIK
Företaget Mo & Domsjö Aktiebolag var under flera generationer förknippat med dåvarande
ägarfamiljen Kempe. J C Kempe, med rötter i svenska Stralsund, var ägare till Mo gamla
vattensåg. Han anlade 1865 en ångsåg i Domsjö med sonen Frans Kempe som verkställande
direktör. 1873 bildade hans arvingar aktiebolaget. J C Kempe, senare företaget, förvärvade från
1830- talet alla hellunan vid Domsjöfjärden i Domsjö by. En herrgård och flyglar byggdes på
1870· talet som bostad åt inspektör och förvaltare på sågen högt beläget med utsikt över fjärden.
En tillhörande ladugård tillkom senare. Sågen förnyades och flyttades 1882. Den uppfdrdes 700
meter öster om den gamla. Två arbetarkaserner for åtta familjer i vardera hus uppfördes samtidigt.
Angsågverken introducerades något senare Nolaskogs än i Adalen och Domsjö ångsåg blev den
första i raden ångsågar som byggdes utmed Örnsköldsviksfjärden på dess södra strand.
Örnsköldsvikvar då ännu köping - först 1893/94 kom stadsrättighetema. Bröderna Seth och
Frans Kempe kom att driva ett nertal norrländska ångsågar och massafabriker, däribland
Norrbyskär vid Öreälvens utlopp, som tillkom efter Mosågens nedläggning 1895. Hömefors i
Västerbottens län byggdes 1904 - 1905 och Husum som fortfarande är i drift 1915 -1919.

Pd topografiska kartan I: 50 000 (1995) syns sågverk och herrgdrd i Domsjö
och cellulosafabriken i Hörnett,

Mo & Domsjö Aktiebolags vidare expansion i Örnsköldsvik skedde nordost om sågen, i byn
Hörnett, Själevads socken, på norra sidan Moälvens utlopp. Sulfitmassafahriken började byggas
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1902, före det idag nedlagda Hömefors, efter att företaget 1899 förvärvat grosshandlare C A
Fahlgrens hemman. Arbetarbostäder (rivna) och kassärsbostad ritades av ingenjör Magnus
Hansson, av bröderna Kempe anlitad för att projel.:tera första massafabriksanläggningen.
Byggnadsarbetcna skedde under byggmästaren GustafNordeli, Hybo, som även deltog i
uppbyggnaden av Norrbyskär. NordelI byggde om Alfredshems herrgård 1902 (riven) som bostad
åt ingenjör Hansson.
Verksamheten vid massafabriken utvecklades och viskosmassa började framställas på 1930- talet.
Den utgör idag största andelen av produktionen efter en periods uppehåll (1979 - 93). Kemisk
industri etablerades. Företaget har sedan länge arbetat med återvinning. Etanolfabriken byggdes
1941 tor att tillvarata sulfitspriten, en biprodukt som erhålls under massaprocessen. Med
svavelåtervinning genom rökgastvättning, tvåstegs kokprocess och blekning där endast
väteperoxid används har man klarat en anpassning till samhällets allt hårdare miljökrav. Mo &
Domsjö Aktieeolag har utvecklats till en storindustri med förgreningar i flera länder.

BESKRIVNING AV BEBYGGELSEMILJÖN
Till skillnad från många andra cellulosaindustrier startade inte MoDo Domsjö fabrik på en äldre
järnbruksort med redan etablerat brukssamhälle och anläggningar. Området kring
Ömsköldsviksfjärden var tore ångsågarna glesbebyggdajordbruksbyar. Ett samhälle med strikt
axialt mönster uppstod ej i Domsjö och Hörnen utan orterna präglas av snabbt växande sågverksoch massaindustri samhällen. Domsjö, Hörnett och Gene nio-, fem- respektive sexdubblade sin
befolkning från 1860 - 1910. Inte heller finns "bruksgata" som vid relativt närliggande
massaindustrierna Hömefors och Köpmanholmen. I ett mindre område däremot står ett flertal
sekundärt putsade bolagsbyggda bostäder i tegel, symmetriskt på varje sida Sågbacken ner mot
sågen i Domsjö. De är byggda av NordelI efter liknande hus på Norrbyskär. Sågverksherrgården i
Domsjö byggdes med avskilt läge som på Norrbyskär, där herrgårds läget också avvek från äldre
bruh.1.radition. Herrgård med ladugård, de idag förändrade arbetarkasernerna från 1882 finns ännu
kvar, liksom en arbetarkasern strax nedanför herrgården, sanltida med första sågen. I patriarkalisk
anda medverkade företaget till bostadsbyggande och skolor.
I Hörnett donerades mark till skolan intill fabriken, byggd 1902, ritad av arkitekten Edwin
Hagberg, bror till Örnsköldsviks stadsarkitekt Fredrik Hagberg. Norr om fabriken uppfördes
flerfamiljsbostäder i bolagets regi för arbetare om fyra lägenheter per hus på vardera två rum och
kök. Tio av ursprungligen tolv finns kvar i tallskogsområdet vid Skogsgatan, nästan alla med
bevarad symmetri i fasaden. I anslutning till den nedlagda Treetexfabriken (1930) byggdes två
flerfamiljsbostäder. Fabriken i tegel med sågtak. som tillverkade träfiberskivor, ligger nere vid
fjärden i norr. Från 1946 byggdes fyra tvåfamiljshus vid Norra Skogsgatan för "specialarbetare"
vid kemiindustrin, de senare synliga från MoDovägen. Norr om MoDovägen tillkom under 1940
- 50- talet bostäder för tjänstemän, panelklädda trähus för två familjer. Vid sidan av
bolagsbyggandet bildades egnahemsområden väster om fabriken och i Domsjö och Gene när Mo
& Domsjö Aktiebolag från 1920- talet upplät tomter i Hömett.

5
tegelbyggnad som de övriga, i anslutning till sulfitfabriken (gamla klorfabriken). Den äldre
byggnaden står kvar vid företagets bilparkering.
Innanför fabriksgrindarna har själva fabriksområdet växt ut med vertikala lådliknande
byggnadskroppar i rött tegel. 1935 började klorfabriken byggas strax nordost om fabriken, som
skulle förse blekeriet med klor, i norr uppfördes etanolfabriken (1941) och i nordväst
kloratfabriken (1966). Ett stort antal tegelbyggnader tillhör den kemiska industrin, SOm tidigare
var en viktig del i Mo & Domsjö Aktiebolag men som idag övergått i annan ägo. Genom
forskning och utveckling har företaget bibehållit sin livskraft genom hela 1900· talet, vilket
gagnat både staden och varit en stabiliserande faktor i sågverks/massasamhället.
Sulfitfabriken omges av MoDovägen i nordväst,'genomfartsled från Ömsköldsvik till Domsjö,
sydvästra långsidan vetter mot Moälven, i sydost Ömsköldsviksfjärden och udden med
bioreningsanI:fggning.
Sett från fabriksgrindarna utbreder sig en låg f d verkstadslänga med sadeltak, uppförd i tegel
1929 och senare ombyggd, framför fabrikens nordöstra sida. Den inrymmer personalavdelning på
övre planet. Fyrkantiga byggnader för natriumåtervinning och svavelugn har idag brutit sig
igenom de före detta verkstäderna. I stället används en verkstadsbyggnad från 1974 i rött tegel
med platt tak, synlig från MoDovägen som liggande rektangulära lådor framför fabrikens höga
blekeritorn i nordväst. MoDovägen byggdes omkring 1960. Tidigare fårdades man på den lilla
väg som slingrar sig förbi fabriksområdet.

BESKRIVNING AV SULFITFABRlKEN

Fabriksbyggnaden vid 1900- taiets början
Den första fabriken byggdes 1902 - 1903 för en årlig produktion på 6000 ton oblekt massa.
Arkitekt var ingenjör Magnus Hansson, utexaminerad vid Chalmers Tekniska Institut 1883 och
erfaren konstruktör. Han och hans bror var involverade i ett flertal av de norrländska sågverk som
uppfördes vid denna tid och Hansson var en av stiftarna till Pappers- & Cellulosaföreningen.
Entreprenör var byggmästaren GustafNordelI som arbetat under arkitekten Kasper Salin vid
Norrbyskär. Underentreprenörer var murarmästaren Erik Sjölund, Domsjö som också arbetat vid
Norrbyskär samt timmermannen C.E. Gustafsson, Örebro, senare även verksam i Örnsköldsvik
som byggmästare. Teglet levererades från Hillesvikens AB i Stockholm samt från ortens
tegelbruk i Bäck, Fjärdänget och Lungånger. Graniten till grundläggning togs från ett lokalt
stenbrott i Hörnett. Fabrikens drivkraft var elektricitet och ånga. Elektriciteten togs förutom från
egna motorer även från Gideåbacka och Gideå bruk. Den totala summan för fabriksanläggningen
uppgick till l 350 000 kronor. Antalet anställda under det första året var 150 personer. Ar 1920
var antalet 340 varav 326 arbetare i själva fabriken, samma år tillverkades på kemisk väg 17546
ton torr oblekt och 867 lon våt oblekt massa enligt företagets årsredovisning.

,
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Tidigast kända ritningar är situationsplaner över fabriken upprättade i samband med
brandförsäkring 1915 och 1918 (nedan), nybyggnadsritningar saknas. Ett fotografi från 1905
visar de ursprungliga traditionella fabriksbyggnader vanliga på bmk och fabriker under
sekelskjftet och tidigare under 1800- talet. Fotografiet ger tillsanunans med planritningarna en
god orientering om de olika byggnaderna. Till vänster på fotografiet bakom transportbanan låg
torkmaskinhusets långsträckta söderfasad med kraftig takgesims, sadeltak och markerade gavlar,
vänd mot Moälven. Det höga huset bakom var kokeriet. Pannhusets skorsten står till höger.
Närmast betraktaren till vänster låg massamagasinet vinkelställt mot torkmaskinhuset.
Byggnadsmaterialet var sten (tegel) med oputsade fasader, de flesta tak klädda med papp utom
pannhuset som hade tegeltak. ångpumphuset med yttertak av cementplattor, den elektiska
pumpstationen var täckt med plåttak.
En jämfårelse med 1915 och 1918 års situationsplaner med beskrivning visar att flera av
fabrikens byg~nadsdelar hade en ungefarlig placering i fabriken som de har idag med
ångpannehus (10) fristående nordost om fabriksbyggnaden med kokeri (6a, 6b) mot nordväst och
torkmaskinhus mot Moälven i sydost (12a). De byggnader som finns på 1918 års plan existerade
även 1915. Ritningarnas uppdelning och åtskiljande av olika enheter visar att man här tagit fasta
på moderna planeringsideer inom fabriksbyggande som uppdelning och specialisering av olika
verksamheter får an uppnå ökad effektivitet och säkerhet. Fabriken var utrustad med eldfasta
dörrar, exempelvis mellan maskin-/transfonnatorhuset och ångpannehuset i nordväst, vilket också
var en brandfårsäkringsfråga.
Pannhuset (10) hade inmurade ångpannor, hög murad skorsten och stengolv, som de flesta av
fabrikens hus. Från flisupplaget (21) i söder gick en bränsletransportör av trä med papptak. till
pannhuset. Flisupplag fanns även i pannhuset. 100 meter österut låg massavedsupplaget.
Skorstenens läge verkar motsvara nuvarande skorsten av tegel. (Norrpilen är felaktigt ritad).
Mot pannhusets norrsida låg maskin- och transfonnatorshus (9a, 9b) i tre våningar inrymmande
ställverk, norr därom renserieL (8a, 8b) i en resp. två våningar. Flisen från renseriet gick till
kokeriet med de tre kokarna (6a, 6b). Mot norra kokeriväggen stod tre syrabehållare. MoL västra
väggen k..isugnshus (4) och därnäst kJorberedningshus (5a). Sileri i två våningar (Il) och blekeri
(5b) i tre våningar låg mellan kokeri och torkmaskinhus (12 a).
Pappersmaskinhuset (12 a) i två våningar hade stengolv, i maskinsalen med välvt innertak stod
två pappersmaskiner med inkupor av trä, vindsvåningen innehöll fårråd och badrum.
Massamagasinet (16) låg i ungefar salnma läge som idag men i vinkel mot fabriken. Sydväst om
fabriken låg kontor och laboratorium (I). snickeri (2) och mekanisk verkstad med smedja och
gjuteri (3).
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Fotografi från 1905 ur Mo & Domsjö Aktiebolags samling publicerad i Torsten Gårdlund: MoDo 1940 - 1985
(1985).
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Moälven är stiliserat tecknad i sydväst. Situationsplan i brandförsäkring från 1918 (TariffOren ingen. nr. 04575).
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Den nybyggda massafabriken bestod vid 1900- talets början av traditionella byggnader, inte olika
andra fabriksbyggnader under 1800- talet och kring sekelskiftet 180011900 med klassicerande
fasader och sadeltak.
Under åren 1929 - 193 J gjordes omfattande till-lom byggnader av sulfitfabriken. Ritningar
upprättades av Blomgren & Ca, huvudprojeJ...'1örer sedan 1926. Med ombyggnaderna fick fabriken
ett nytt utseende. På fasadritningar från februari 1930 ser vi blocklika byggnadsdelar i tegel, stora
och jämnt satta fooster och platta tak, influerat av modem rationell fabriksarkitektur där tidiga
amerikanska och tyska fabriker varit f6regångare.
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Ritning fl)r norra och södra långfasaden visar den stora lillbyggnaden av sileri och blekeri samt kokeriet i norr.
Mo & Domsjö ritningsarkiv nr. 495 -I.

Beskrivning av nuvarande fabrik
Fabriken är belägen på fastigheten Hörnen 36: l. Byggherre är Mo och Domsjö AB,
arkitekt/projektör från 1926 ingenjörsfirman AB BlomgTen & Co, nuvarande BLOCO.
huvudentreprenör är Skånska Cementgjuteriet, SKANSKA.
Mo & Domsjöfabrik producerar idag cirka 130 000 ton dissolvingmassa och 70 000 ton I år
pappersmassa. Det mesta går på export. Dissolvingmassan vidareförädlas till bl.a. tråd och tyger
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pappersmassan används i sedvanliga pappersproctukter. Det trädslag som används är gran. Antalet
anställda är cirka 380 personer.

Situationsplan över fabriksområdet från 1998, fönninskad j två skalor (måltskala finns tv.). T.h.: Fabriksbyggnaden
läge i f()rhållande till barktrumma och bläsmaskinhus i öster samt bioreningsanJäggning söder därom på udden. T.v.:
Fabriksbyggnaden och intilliggande ångcentral. Mo & Domsjö Aktiebolags rimingsarkiv.

Den rektangulära fabrikskroppen består av kokeri, sileri, blekeri och torkrnaskinsal. I den
fristående ångcentralen ligger ångcentral, manövercentral ÅKR-80, flissilo, och iutindunstning.
Följande byggnader kring fabriken har ej undersökts:
Sammanbyggda med syrahuset är sintringshus och kisugnshus, som tidigare hade med
massaframställningen att göra. Sintringshuset är uppfört i rött oputsat tegel 1954 med papptäckt
tak, golv av omålad betong och röda tegelväggar. Byggnaden står oanvänd idag. Kisugnshuset är
uppfört 1943 i rött oputsat tegel med papptäckt tak, golv av omålad betong och röda tegelväggar.
I kisugnshuset finns en enda hög våning med ett låst utrymme rör kisugn. Byggnaden står
oanvänd idag.
Den låga rektangulära verkstadsbyggnaden i rött tegel med platt tak, synlig framför fabrikens
höga blekeritom i nordväst tillkom 1974 i två våningar inrymmer el- och instrumentverkstad,
störst är järnverkstaden fOr ett trettiotal anställda.
De byggnader som utgör en del av sulfltfabriksbyggnaden eller på annat sätt ingår i
massaproduktionen redovisas nedan i turordning efter deras funktion i tillverkningsprocessen.
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Exteriör: Med längdaxlar vinkelräta mot fjärden i öster står tre hus på rad. Det första är nuvarande
barktrumma byggd 1981, ett stramt funktionellt skal av omålade betongelement in-och utvändigt
och tak av betongkassetter. En stäJtrappa leder upp till den sidoförskjutna entren på andra
våningsplanet. I det lådliknande barktrummehuset med smalt rektangulär planform barkas timret
från det närbelägna timmerupplaget och huggs till flis. Byggnaden i en - två våningar har platt
papptäckt tak och kubiska utbyggnader på fram- och baksidan. Mot utbyggnaden på framsidan
finns upplagsbordet av grönmålat järn, där lastas timret in med traktor och leds maskinellt till
avspolning med vatten, avbarkning i barktrumman och malning i flishuggen inne i byggnaden.
Bredvid finns en mindre svagt röd "betonglåda", manövercentralen, med oregelbundet placerade
tvåluftsfönster. J den rödfargade utbyggnaden på barktrummans baksida bearbetas en del av flisen i
en stickhugg.

•
Imeriör: manöverrummet från 1980 är
beläget på det övre våningsplanet med
korkimiterande matta på golvet och väggar
av gult oputsat tegel. Idag sker övervakning
med datorer som återger olika etapper i
timmerhanteringen. Därifrån styrs även
verksamhet i blåsmaskinhuset. Stora glasade
ytor mot arbetsplatsen ger god utsikt över
skeendet. Via greetingar sker
kommunikationen mellan maskiner och
våningsplan. Ledningar ovan mark utomhus
transporterar flisen och barken till fabriken.
Ursprungligt renseri var byggt mot
pannhusets norra sida. Under 1930 - 40-taJet
var renseri anlagt nordost om pannhuset
(rivet 1984). En barktrumma i Järved
nyttjades från 1934. Förutvarande
barktrummehus byggt 1952, ombyggt 1971,
används ej. Det står bredvid nuvarande och
fungerar som förråd. Det är byggt i i betong,
liksom timmerintaget intill från 1966, som ej
används idag.

Neg.99SF 199-11. Barkat limmer kommer frin
barktrumman och flis går från flishuggCfllh som
ej syns.

\I

Neg. 99 SF 197-1 blåsnwskinhus

2. Blåsmaskinhus för flis
Den cylindriska byggnaden strax väster om barktrumman uppfördes 1966 i tidstypiskt rå omålad
betong utan ytbeklädnad med fönsterliknande gluggar för vattenavrinning i en jämn rad längst upp.
Byggnaden utgör fundament för den höga flisspridaren, som kastar upp högar av överflödig flis,
som tas in i blåsmaskinhuset och skickas vidare i ledningar vid behov av extra flis i fabriken.

3. Flissilo
Flissilon är en hög betongutbyggnad på nordöstra delen av det fristående ångpannhuset
Den byggdes 1935 och är nu delvis riven. Flisen från barktrumman leds in i silon ett stycke upp på
östra fasaden för vidare transport på remmar till kokarna i fabrikshuset.

4. Kokeri

F.xleriör: Kokeriet är uppfört i tegel med betongstomrne, rött fasadtegel och platt papptäckt tak.
Den första byggnadsdelen byggdes 1902, tillbyggnad skedde etappvis (ritning [rån 1929, se 495 I). Det är en smal hög byggnad i två våningar, den högsta 20 meter för att rymma de höga
kokarna som står på rad. Idag är endast översta fönsterraderna är synliga på norrsidan utifrån då
fasaden skyms av syrakar. Fönstren är ersatta med betongglas. Huvudingången är obetonad med
sidoförskjuten brun plåtklädd dubbelport på norra långsidan. Den största förändringen av kokeriet
skedde 1929, då det till största delen byggdes om och förlängdes mot väster. 1974 påbyggdes
ytterligare tre fönsterax1ar.1988-89 tillkom en elementbyggd röd betongvägg i nordväst.
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Imenör: Planformen är smalt rektangulär. Det höga enkelt utformade trapphuset har betonggolv
och gråmålad vinklad betongtrappa med målade järnräcken utmed en vägg, väggarna är vitmålade
på betong eller puts med enstaka fargade ytor. De stora golvytorna, aven bottenvåningen. är
belagda med blekockrafargat fiskbensmönstrade k1inkerplanor från Höganäs, innerväggarna är
oputsat gult tegel. Delar av röda tegelväggar från tidigare byggnationer lyser fram här och var.
Transporten av flis från flissilon sker forst i sidled På översta planel med dagsljus från en håll
(nordost) kommer flisen på remmar och åker ner j schakt till kokarnas mynningstoppar i våningen
under, där även manövercentralen finns. I kokarna kokas flisen i syra för att ligninet ska lösas och
kunna frigöras från fibrerna. Kokning sker i två steg med natriumsulfit, därefter med svaveldioxid.
Greetingar gör fOrbindelsen på olika nivåer mellan våningsplanen möjlig Massan tvättas i behållare
på taket. Resterna från kokningen kan återvinnas och f6rbrännas i sodapannor efter indunstning av
kokvätskan.

•
Ursprungligen fanns tre kokare. idag finns tretton. Satskokama rymmer 400 m3. Kokare J och 3
är tillverkade vid AB Karlstads Mekaniska Werkslad. Kokare 2 är tillverkad vid Hedemora
Werkstäder. delvis Avesta Jernverk. Senare kokare har levererats av Avesta Jemverk.

Neg. 99 SF 198-30 Flisen på remmar. kokeriets Ö'..ersla plan.

5. Blekeriet
Exteriör: De fem blektomen uppställda exteriört utmed nordvästra gaveln syns ITån vägen och
märker ut blekeriets läge i fabriken. Den nya byggnaden har få fönster mot väster. De röda
tegelbyggnaderna har stomme av betong, stora fönster med betonggias och platta papptäckta tak.
Blekeriet omfattar nya och gamla blekeriet, byggdes huvudsakligen 1929, tillbyggdes etappvis till
1965, nya blekeriel tillkom 1976, blev tillbyggt -91. De gamla blekerit omen (8 tom) från mitten av
1950- talet användes fram till nya blekeriet byggdes. AU blekning sker med väteperoxid.

Nya blekeriet
Byggnadsdelen innehåller försileri, filtertvätt och efterkokning med anonym huvudingång!
branddörr i västra kortfasadens bottenvåning bakom blekeritomen. Interiör: Nya blekeriet upptar
tre våningar ovanför första våningsplanet. Manöverrummet på våningen fyra trappor inrymmer en
drygt sjutton meter lång orangeröd manöverpanel av plåt från nybyggnadsåret, golvet i rummet
täcks av korkimiterande plastmatta, ljust rosamålade glasfiberk1ädda väggar med vitslammade
väggpanier. Golven i nya blekeriets våningar är främst täckta med bruna klinkerplattor från
Höganäs, delvis målad betong, väggar i gult oputsat tegel, tak i omålad betong. Mot söder och
öster går förgreningar in i den äldre fabrikskrappen med gamla blekeriet och sileriet.
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Neg.99SF 198-25. Manöverpanel avst1illd, i nya blekeriet.
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Neg. 99SF 198-19. Gamla filtcrtrag. g:a blekeriet, vån. 3 Ir.

6. Torkmaskinhus, sileri, gamla blekeriet

F..xteriör: Delar av byggnaden uppfördes 1902 men omfattande om-ltiUbyggnader skedde 192930, och etappvis till-65. Tegelbyggnaden har betongstomme. Taken är platta och papptäckta. Den
sydvästra fasaden är indelad med återkommande lisener som en kJassisk kolonnad och har som
förr stora fönster i bottenvåningen mot sydväst. Ingång till gamla blekeriet är den samma som tiU
det nya, bakom blekeritornen. Mot nordost ser man en del av den gamla fasaden bakom
nybyggnaden högre upp ovan dörren, med dekorativa förskjutningar i teglet som en tunn
takfolslist. De äldre tättspröjsade fönstren är ersatta med betongglas. Lokalerna sträcker sig från
bottenvåning till l - 4 tr. i fabriksbyggnaden. Väggarna har interiört gult eller rött oputsat tegel.
rester av äldre röda tegelväggar och spår efter igensatta fönster.
Gamla blekeriet
fnlerWr: I bottenvåningen och den s k Umassagropen" finns de äldsta delarna. Golven är av
betong, väggarna rött tegel. den gamla stomkonstruklionen med liggande järnband mellan skiften
fastsatta med krampor är delvis synlig. Här står de åtta gamla Holländarna (undersidorna är
synliga), som logs ur bruk med nya blekeriets tillkomst. De används numera till utskottsmassan
som sedan ska blekas. I "massagropenn tappades massa från kokarna, som pumpades vidare till
sileriel
Våningarna 2 - 4 tr. är golven är täckta med klinkerplattor från Höganäs i rutmönstrat gult I rött.
yare partier (brunt eller blekt ockra) är insprängda bland annat vid hisschaktet. Väggarna har
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gult, ibland rött oputsat tegel, bitvis vitt kakel från Höganäs och tak i omålad betong. På våningen
2 tr. finns avdelning för hartsutstötning. Harts separeras här, som kan förbrännas i barkpannan. På
våningen 3 tr. finns gamla filtertråg med glaserat kJinker kvar, märken i golvet efter det äldsta
manövenumrnet och väggarna efter den nya matsal som tillkom vid ombyggnad 1944. Matsalen
med funkisfönster ut mot arbetsplatsen hade utblick mot väster, där ingen tillbyggnad ännu var
gjord. Den var en av de första matsalarna på fabriken. På våningen 4 tr. finns förra
manöverrummet kvar strax söder om nuvarande från bö~an av 1970- talet, som idag är
blekeriverkstad.
Före de stora ombyggnaderna 1929 -30 låg blekeriet sydväst om kokeriet (fasadritning nr. 495I). Det utökades västerut med tretton fönsteraxlar i två våningar, enligt fasadritningar mot
väster/öster (på södra fasaden sid.8 ser man sju eftersom ett pressrum väster om pappsalen
skymmer en del av den planerade utbyggnaden, som utgår från gamla blekeriet).

•
Det äldsta blekeriet började uppföras 1914. Enligt försäkringsuppgifter fanns blekeri i fabriken år
1915. Detta var då under uppbyggnad och slod flirdigt 1923 (1920 tillverkades enligt
årsredovisningen endast oblekt massa vid fabriken).
Gamla sileriet
Sileriet är beläget i flera plan. Ursprungligt läge var i södra änden av dåvarande fabrikens sydöstra
kortsida, mittemot panncentralens hus (fasadritning 495 - 2, Mo & Domsjös ritn,arkiv).Vid de
stora ombyggnaderna 1929 -30 byggdes sileriet som ett lägre sidoskepp utmed hela kokeriets
sydvästra långfasad mot Moälven (fasadritning nr. 495 -1).
Interiör: Idag når man gamla sileriet med för- och eftersilning (före/efter blekning) på väg från
nya blekeribyggnaden. våningen 1 tr. österut via en dörr i en röd tegelvägg. Golven är täckta med
klinkerplattor från Höganäs i rutmönstrat gult! rött, väggar av gult eller rött tegel, vissa
väggpartier är klädda med vitt kakel från Höganäs.
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Ncg.99SF 198-22. Inbyggd yttervägg mellan nya och gamla blekeriet,

Torkmaskinhus (Torkmaskinsal och Saxavdelning)

->
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tr.

17

Interiör: Ingång via enkel brun panelklädd dörr i söder, branddörr till maskinsalen. Byggnaden
omfattar två våningar utmed fabriksbyggnadens södra långsida. Bottenvåningen är mest
oförändrad. Golven är täckta med klinkerplattor från Höganäs i rutmönstrat gult / rött, väggar i
gult tegel, bitvis vitt kakel från Höganäs, taket i omålad betong. I bottenvåningen finns tre
torkmaskiner som torkar massan av märket AB Karlstads Mekaniska Werkstarl. De står parallellt
med inlopp i maskinsalens östra ände, installerade 1903, 1914 (enligt ritning för installation) och
omkring 1920 (ritning på en del av maskinen). Transporten sker horisontellt från inloppen fram till
fläkttorken i väster, därifrån transporteras massan vertikalt till saxavdelning 1 tr. upp. Delar av den
äldsta maskinen ingår i nuvarande torkmaskin Il (TMlJ). Här finns även fundament till
saxmaskinerna en trappa upp.

En rak och en vinke!trappa av betong täckt med bruna klinker från Höganäs leder upp till
saxavdelningen (pappsalen). Trapphusväggama är klädda i ljusblått kakel med enkel geometrisk
relief. Järnlrappt:lr leder till greetingar på mel1annivåer.
Från fläkttorkarna i bottenvåningen kommer den torkade massan upp till saxavdelningen på
våningen I tr.) klipps till ark i saxmaskinen och buntas. Den inreddes efter ombyggnad 1965 med
gråmålade betonggolv och väggar av gult tegel och manövercentraV personalrum med glasade
rutor mot arbetsplatsen. De tre saxmaskinerna av tillverkning Strecker klipper pappersmassan till
ark som läggs i buntar. Saxmaskin 3 från 1961 är störst. Den står i västra änden av salen. Från den
går en rem med balar till balpress 2, där arkbalen buntas och pressas ihop. Saxmaskin 1 och 2 i
nordöstra änden är tillverkade 1963. Från dessa går en gemensam rem till balpress I. Från
balpressarna går balarna vidare till emballagemaskinen. De fardiga paketen åker slutligen via
transportbanor direkt från maskinerna ut genom väggen och ner till massarnagasinet.

Ncg.99SF 199-32. Torkmaslcinhusct. massan i TM II, b\'.

F
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Ncg.99SF 198-18. Sa.ualcn v3n. 1 tr. S:l..'UTlaskin 3. Klipper mass.:m till ark och buntar.

Ncg.99SF 198-16. Sa.xsalcn vån. 1 tro balpress 2.
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Ncg.99SF 200·17. Transportbana för masS3balar

till massamagasinet vid M~lven (del av blekeriets SV fasad),

Neg. 197-30. Indunstningens NO fa5.1d t.v. och
kisugnshus ihopbyggt med sinlring-syrahus t.h.

synlig ovanför magasinets tak.

7. Massamagasin

Et:ler;ör: Magasinet beläget mellan fabriken och Moälven uppfördes 1957 med ett brett mittskepp
och sidoskepp mot älven. Stommen är en regelkonstruktion av stål, väggarna är klädda med röd
trapetskorrugerad plåt, bågtaket är pappk1ätt.
II/feridr: Rummet har öppen takkonstruktion med fackverkstakstol av stål, väggkonstruktionen
synlig och betonggolv. Transporten av massabalar i själva magasinet sker horisontellt med dubbla
portar i båda gavlar. men mitt på norra långsidan går också ovan mark en överbyggd
transportbana till den högre liggande fabrikens saxsal. Därifrån löper de fardigemballerade
massabalarna maskinellt in i magasinets övre del och når via en hiss ner till markplanet. Därefter
körs de på vagnar för vidare transport med båt eller järnväg.

8. Lutindunstning
I denna byggnad ska luten, kokvätskan från kokarna indunstas, så att den sedan kan förbrännas i
pannorna. Det är ett led i fabrikens återvinningssystern.

Exteriör: lndunstningen är inrymd i och tillbyggd det fristående ångpannhuset, byggt J 902,
ombyggt 1929 och etappvis till 1968 i tegel med stomme av horisontella järnband I senare betong,
rött fasadtegel och platta papptäckta tak. Norrfasaden har tunna återkommande lisener, liknande
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de som finns här och var på fabriken. Huvudingång är via funktionell brun plåtkladd dörr med
överljus mot norr. 1981 tillkom en kubliknande byggnad i två våningar byggd på östra fasaden i
pannhusets nordöstra hörn De nya murarna är avvisande med minimala fönster. ljus behövs ej här
då arbetet idag styrs från manöverrum förlagda utanför processlokalema
/menör: I trapphuset finns en vinklad betongtrappa med järnräcke utmed väggen och delvis
pUlsade väggar målade i ljusgult och blekgrönt med bladslingedekor Golven i bottenvåning och
trappor är täckta med blekockra kJinkerplatlor från Höganas. Väggarna i indunstningslokalema
har delvis vitt glaserat klinker från Höganas. Äldsta delen finns nännast "skorstenskorridoren"
mot fabriken. Där revs maskinerna, steg 1,2,3, ut på 1990- talet. Öster därom inryms steg 4,5 och
6, I ett nlrn finns en Lockmankolonn där första indunstningen sker.

Ncg. 99 SF 197: I I Ångcentralcns Ö$1r.l fasad med 1.".: ~dös1ra scrubOCm och dct höga pannhuset f'5r panna 9.
I mitten den lilJa manÖ\'crccntrJlcn på ,'ån 1 tr med stiI)I,"crk pa' n 2 - 3 tro Bakom ~mtar p:mnhus för
pann:l 8 (frnmför tcgclskorstencn).
Den storn kuben till höger inrymmer indunstning 7 och bakom den. kll:lppt synlig. nlssilon a, bclOng. bakom <kn
"tom" I tegel tillhörnnde indunstnmgen med Lockrn3nkolonn, samt nom scrubbcm Ungst t h g3r nislcdningen
in Inissilon,

9. Angcentral
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9. Ångcentral
Exteriör: Ångcentralens envåniga byggnadskrappar, den högsta nänllare sextio meter, inrymmer
fyra ångpannor. Den ligger i den fristående byggnaden intill fabrikskroppens nordöstra fasad, är
byggd etappvis 1902 - 1963 i tegel med stomme av horisontellajärnband / senare betong och rött
fasadtegel. Som på 30- talets ritningar har fasaden vertikala lisener som betonar höjden även i
senare utbyggnader, som pannhus 9 från 1962/63. Den bruna panelklädda porten sitter
undanskymt inne i "skorstenskorridoren". De äldre tättspröjsade fönstren är ersatta med
betongglas. De platta taken är papptäckta. Två mäktiga skorstenar, s k rökgasskrubbrar, renar
röken från svaveldioxid och var de fOrsta i sitt slag i världen när de byggdes.

interiör: Panncentalens källarvåning är en ursprunglig byggnadsdel med väggar av
cementstenskvadrar med murade fogar och betongtak stött av betongkolonner. Där finns delar av
•
en kolkvarn bevarad.
Förutom bränsle från flis användes enligt årsredovisning från 1920 också
kol.
Golven i trapphuset, den brutna betongtrappans sättiplansteg, vilplan och övre våningsplanet med
sodapannor täckta med klinkerplattor från Höganäs i rutmönstrat gult I rött. Väggar i trapphus har
blekgrönt målad glasfiberväv och gult oputsat tegel. Väggar i pannhus bitvis vitt klinker från
Höganäs, gult eller rött tegel, tak i omålad betong. Från källarvåningen utgår den sydöstra
skrubbern byggd 1962, som leder rök från sodapanna 9. Den norra skrubbern från 1972 utgår från
bottenvåningen och sodapanna 8. Smältan som uppstår vid förbränningen kan återanvändas till
kokning efter tillsatser av svaveldiox.id. I ångcentralen står även panna 7, en barkpanna från 1953
ombyggd 1982. Panna Il är en mindre gas- och oljepanna.
Pannorna är främst tillverkade på Götaverken, Jönköpings Mekaniska Verkstad, SteinmUller och
AB Svenska Fläktfabriken.
I turbinsalen våning I tr. står en orangefargad, ursprungligen grön ångturbin av märket Svenska
Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström 1968, som omvandlar ångan till elektricitet. Golven i
turbinsalen är täckta med klinkerplattor från Höganäs i rutmönstrat gult I rött, väggarnas nedre del
har blekgult glaserat klinker, i övrigt gult oputsat tegel.
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Neg. 99 SF 198-3. Angturbinsalcn med ångturbin fr1'm Svenska Turbinrabriks Aktiebolaget LjungstrOm 1968.

10. Manövercentral ÄKR-80
Manövercentralen byggdes i tre våningar 1978 och är byggt till det fristående ångpannhusct i
tegel. med stomme av betong, delvis indragen fasad i rött tegel och platt papptäckt tak.
Bottenvåningen har två tvåjuftsfönster mot öster. De övre våningarna med vertikal fasad av
betong och röd korrugerad plåt inrymmer ställverk.

II. Skorsten
Tegelskorstenen från 1955 är belägen mitt i den s k "skorstenskorridoren"mellan ångcentral och
fabrik. Den första skorstenen vid panncentralen var femtio meter hög och byggdes redan 1903.
Den revs och på samma plats byggdes nuvarande sjuttio meter höga tegelröda skorsten, som helt
igenom är en murkonstruktion. Röken från ångcentralens barkpanna och från panna 11 leds under
mark ut till tegelskorstenen.

12. BIöIlAda
Nordost om pannhuset står ett långt. horisontellt envånigt hus i funktionalistisk stil med
vattenbassäng där timret förr lades i blöt. Det byggdes i tegel och betong med platt tak, taket är
försett med små oregelbundna tillbyggnader av röd korrugerad plåt. Utmed östra långsidan finns
breda blå målade dubbelportar försedda med 3- luftsfönster i liggande fonnat. Timret drogs upp till
fabriken i vagn, lades j blöt lådan för att sedan rensas och avbarkas i intilliggande renseri och
barktrumma (rivna). Huset används idag som förråd. I blötlådan finns en sedimenteringsanJäggning
för aska från panna 7.
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13. Syrahus

Exteriör: Huset lHgör tillsammans med sintrings· och kisugllshusen som ej används idag, en
avlång byggnad med rektangulär plan. Byggnaden är uppförd i tegel med stomme av horisontella
järnband, rött fasadtegel och platt pappläckt tak. Den byggdes J 929, byggdes om 1978.
Interiör: Den enda våningen som är 13 meter hög rymmer vattentorn, där det svaveldioxid som
inte direk.'1 går till kokeriet, kan mogas upp i vatten och lagras där.

14. Natriumåtervinning
Huset för kokvätskeberedning byggdes 1958 då man övergick till kokning med natrium i stället
för kalcium, ~ilket möjliggjorde bättre kemikalieåtervinning. Se omslaget t.h. i förgnmden.
Exteriör: Natriumåtervin.llingen ligger mellan fabrikens norra sida och gamla verkstaden (idag
personalutrymmen). Den kubliknande byggnaden är uppförd i tegel med stonune av betong, rött
fasadtegel med lisener och platt papptäckt tak. Fönstren i liv med muren är symmetriskt satta i
lodräta rader nära byggnadens hörn. Den enkla plåtklädda dörren är sidoförskjuten. Bredvid finns
dubbel verkstadsport. Tillbyggnad gjordes mot nordost 1974, då huskroppen breddades och fick
en nästan kvadratisk plan. Svavelugnens höga "tom" sticker upp öster om Natriumåtervinningen
genom den gamla verkstadslängans sadeltak (se omslaget, förgrunden).

Interiör: Huset har fyra våningar. l bottenvåningen står en svavelbehållare. Via en passage
genom den äldre verkstaden når man det tornliknande hus som inrymmer svavelugnen.
Verksamheten går ut på att av grönlut från ångcentralen via flera steg omvandla den till koksyra.
I en klanare, som sträcker sig från bottenvåningen till plan 3 renas först grönluten från slam.
Direkt man kommer in är betonggolv, först där märks tillbyggnaden med gult tegel interiöft. I
bottenvåningens övriga utrymmen samt trapphus, och våningsplan är golven lagda med svart!
vitrutiga klinkerplattor (i trappor svarta) .Manövercentralen på våningen 3 tf. har korkimiterande
plastmatta och. ljusgrön manöverpanel kring väggarna, utriven apparatur är lappad med grönt,
styrning sker idag med dator.
Förr tillverkades syra i syratornet av kalksten, vatten och svaveldioxid. Råsyran kunde efter
uppgasning med svaveldioxid sedan användes i kokeriet. Det revs 1960.

Ncg. 99 SF 199-24. BOUCIl\'åningcn mcd kJamJrcns undersida.

IS. Sedimenteringsbassänger
Tvä cirkelrunda bassänger av betong med miljöförbättrande funktion stod fardiga nere vid
Moälven 1972. Dit leds avloppsvatten frän blekeri och pappsal. Fibrer som avlagras pä botten, tas
tillvara eller används vid förbränning.

Sammanfållamie beskrivning
Det fabrikskomplex som utgör nuvarande sulfitfabrik har ra likheter med sekelskiftets. 1 stället för
ett nertal fristående byggnader med egen avslutad utformning, som under 1900- talets första
decennium, bildar sulfitfabrikens många byggnader idag en sammanhållen enhet.
Hällbara brandsäkra material har nyttjats, tegelväggarna har betongstomme. vissa äldre väggdelar
är byggda av rött tegel med stomme av horisontella järnband fasta vid hörnen. Mestadels är murat
med kryssförband. På senare tid har röd trapelskorrugerad plåt och betongelement på någon
väggyta! några hus tillkommit. Med datoriseringen försvinner de stora fabriksfönstren alltmer när
verksamheter styrs från manöverrum förlagda utanför processlokalerna. Interiört har använts
klinkertegel från Höganäs, äldre golv ofta i rutmönstrat gult och rött. i blekeriet fanns förr även
brädgolv. På 1960- talet användes bruna klinkerplattor och gult fasadtegel interiört.
Inventarierna I den maskinella utrustningen speglar ett samarbetsnät med den lokala
verkstadsindustrin, som Järveds mekaniska verkstad och bröderna Ekberg. Ekbergs fick ett
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uppsving i slutet av 1950- talet med tillverkningen av syrafasta materialIiII massa- och kemiska

industrier.
Arkitekturen är enkel och saklig. De bJocklika formerna var tänkta att kunna byggas till. Främst
har praktiska lösningar styrt form, takhöjder och material. I det avseendet är Mo & Domsjöfabrik
en typisk representant för norrländska massafabriker. Huvudprojektören bakom Mo &
Domsjöfabrik, Ingenjörsfinnan AB Blomgren & Co har sedan mitten av 1920- talet påverkat
utformningen av flertalet norrländska massafabriker i Västernorrlands län (sedan 1970- talet
arbetar både ingenjörer och arkitekter i företaget). däribland Husum. Hörne[ors (nedlagd), Väja,
Utansjö, Nensjö (nedlagd). 1 Medelpad Svartvik (nedlagd), Ortviken och OSlrand. De rationella
drag som märktes vid ombyggnaderna av sulfitfabriken 1929/30 var ingen nyhet, standardiserad
utfonnning och platta tak fanns inom industrin före funk.1:ionalismen som stil fick genomslag.
Fabriken har inga glasade väggytor eller band fönster men funk.1:ionella detaljer och ibland
förenklade klassiska former.

•

I likhet med de flesta massafabriker var Mo & Domsjöfabrik inte arkitektritad, som Lex.
tobaksfabriken i Härnösand (Torben Grut). Själva fabriksbyggnaden hadel har ingen representativ
funktion som tobaksfabriken, ingen hierarkisk fasadindelning eller betoning aventreer. I viss
mån anlitades däremot arkitekter för representativa byggnader i fabrikens omgivning. John
Åkerlund, Bolidenbolagets arkitekt under flera decennier frän 1920- talet, ritade (enligt uppgifter
i företagsarkivet) en klassicistisk disponentbostad i trä norr om MoDovägen 1929 förutom en
smålt funktionalistisk flygelbyggnad till Hörnettskolan vid fabriken signerad 1947, båda typiska
för arkitekten. Bröderna Kempe hade tidigare knutit till sig Kasper Salin vid uppbyggnaden av
Norrskär och under massaepoken tycks Mo & Domsjö Aktiebolag till taJ1igtvis ha engagerat
Åkerlund, även för ritningar till Husumgården 1928 och nya herrgården i Husum 1937. 1942
tillkom koncernens huvudkontor i rött tegel ritad av arkitek.1:en Mauritz Dahlberg, med
fun\...1:ionalististisk men klassisk uppbyggnad. Den radikalt utfonnade informationsskyskrapan
från 1954 ritades av Orönwall & Hirschs arkitektkontor som även anlitats av Svenska
Cellulosaaktiebolagct för byggnader i Sundsvall.

FÖRSLAG TILL VIDARE DOKUMENTATIONEN AV BYGGNADERlBEBYGGELSE
En dokumentation av sågverkets byggnader bör också göras. Mycket information kring
uppbyggnaden av sågen finns i: Nylander, Nils: "Domsjö såg och Lastageplats under 200 år".
En inventering för att kartlägga sammanhanget mellan bebyggelsen - sågverkssamhällets
framväxt I massaindustrisamhällets framväxt borde också göras.
Ska sågen och fabriken bevaras som industri minnen i framtiden är även skolområdet alldeles
intill fabriken vik.1:igt att dokumentera. Den äldsta skolbyggnaden är samtida med fabriken,
flygeln från 1940- talet (f ö samtida och mycket lik Kyrkskolan i Själevad också ritad av John
Åkerlund). Mycket tyder på att den äldsta skolan med lärarbostad intill fabriken hotas av rivning.
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På industriområdet finns enbart i Mo & Domsjö Aktiebolags ägo ett åttiotal byggnader, varav
femton knutna till sulfitfabriken är dokumenterade. Därutöver finns ett stort antal byggnader
tillhörande de kemiska industrierna Sekab och Akzo Nobel Surface Chemistry. Den fortsatta
dokumentationen skulle kUlma inriktas på de äldre byggnader i massaproduktionen som ej
används idag eller Treetexfabriken. Det skulle i så fall göras när företagets arkiverade fotografier
finns tillgängliga igen.
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