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Förord
Denna dok uOlentation ingår i det projekt Länsmuseet Västernorrland bedrev hösten 1999 för
"med etnologisk inriktning" dokumentera Domsjö sulfitfabrik inom MoDo-koncernen.
Bidrag tiU projektet lämnades av Länsstyrelsen (beslut 223-5634-99). Inom samma projekt
har Anna Jansson gjort en etnologisk dokumentation vid massatillverkningen och Bodil
Mascher har gjort en byggnadsdokumentation. Syftet med projektet har varit att dokumentera
bebyggelsen och dess historia, olika yrk skategoriers arbetsuppgifter och metoder,
yrkesidentiteter samt teknik, inriktat på forskning och utveckling.
aH

Dokumentationen av spritfabriken gjordes under november månad 1999. För den historiska
bakgrunden gjordes en mindre studie av litteratur och arkivmaterial. Jag fick här bistånd av
Bertil Persson, fd marknadschef på Sekab.
Monica Backerholm, infonl1ationsavdelningen, som är vår kontaktperson gentemot MoDo
Domsjöfabriken, har hjälpt till med diverse upplysningar och tillhandahöll bl a ett
infomlationsmatetial om Domsjöfabrikens produktion, All annan information bygger på
intervjuer, samtal och iakttagelser.
Avdelningschef Tommy Andersson introducerade mjg på spritfabriken och i dess processer.
Han har även kontrolläst kapitlet "Processen",
En längre bandinspelad intervju har gjorts med operatörerna Kent Kristoffersson och John
Ohlsson. Kortare bandinspelade intervjuer har gjorts med Roger Hellström
instrumenttekniker, Lars-Erik Sjöberg, provtagare samt med Vidar HedelI, underhållstyrkan.
Bandinspelningar av samtal i manövermmmet har gjorts vid några tillfällen. Samtal har fdrts
med alla som arbetar på spritfabrik stadigvarande - dock ej arbetsledaren Roland Westin som
var sjukskriven den aktuella perioden.
Antalet besök på spritfabriken har varit 16. De har varat mellan 0,5 - 2,5 timmar.
Fotografering har skett med digitalkamera.
Vi hade tillgång till ett kontorsrum på projektkontoret. Anders Eriksson därstädes hjälpte till
med information och upplysningar. Jan-Olov Persson på personalavdelningen har hjälpt till
med statistiska uppgifter.
Kapitlen "Byggnaden" och "Arbetet på spritfabriken" har cirkulerat för kontrolläsning bland
personalen.
Till alla nämnda, liksom alla här icke nämnda personer, som bidragit till att denna
dokumentation har kunnat göras, riktar jag häm1ed ett stort tack!
Alla informanter har dragits in i della projekt oombedda. Jag låter därför i många fall citaten
vara anonyma tor att ingen ska behöva kälma sig utelämnad. Vidar HedeJJ och John Ohlsson,
som engagerat sig särskilt mycket som jnformanter, förekommer i regel med namn vid citaten.
Ett särskilt tack till Vidar och Jolm.
Alla tolkningar och slutsatser ansvarar undertecknad för.
No\"ember 1999.
Swn Nordström
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Bakgrunds historik 1
Världens första sul fitspritfabrik anlades i Skutskär. Tillverkningen kom där igång den 24 maj

1909. enligt en metod utarbetad av ingenjören Gösta Ekström (Sv, Cellulosaföreningen 19] 8,
s 58). Nolaskogs låg mall dock inte lång efter. Den 23 oktober samma år startades
spri \1i II verkni ng i Köpmanhol men av Forss A B "vi l ken dock på grund av myndigheternas
motstånd blev av kort varaktighet" (Wichman 1943, s 381 f). Här byggde metoden på ett
patent av ingenjören Hugo Wallin 2 . Grunden var att man lyckats lösa problemen med alt i
tekn.isk skala framställa sprit genom jäsning av sockret i sulfitavfallslutarna. En grundsten
lades därigenom till organisk-kemisk industri i Sverige baserad på inhemska råvaror.
Mo och Domsjö AB förvärvade av AB Ethyl 1918 rätten och patentet att framställa sulfitsprit
vid Domsjö sulfitfabrik. Det sk.lllle dock dröja till 1936 innan MoDo fonnelIt ansökte om
rätten att tillverka sprit vid MoDo:s sulfitfabrik j Domsjö samt vid sulfitfabriken j Hömefors.
Ansökan avslogs.
Andra världskrigets utbrott innebar en drastisk attitydfOrändring hos statsmakterna. 1939
beslutade riksdagen om största möjliga sulfitspritproduktion i landet. l september] 940 kom
produktionen av sulfitsprit igång i Domsjö och sommaren därpå i Hömefors. Genom detta
kunde eo vidareförädling ske av skogsindustrins produkter, som inte bara gav bränsle ulan
också utgångsmaterial för en rik flora av kemikalier. På 40 talet stanades omkring 40 st
sulfitspritfabriker i Sverige varav spritfabriken i Domsjö är den enda kvarvarande (Progress
wilh Berol Nobel No 2, 1990, s 14)
MoDo hade under trettiotalet börjat tillverkning av dissolvingmassa - på denna tid kallad
silkesccUulosa - då den användes till framställning av konstsilke, dvs viskos. Detta ledde till
att man ansttilIde "förstklassiga kemister". Under detta årtionde inrättades ett för tiden
modernt forskningslaboratorium och klor-alkali fabriken startades - en fabrik tor en
oorganisk-kemisk produkt använd för blekning av massan.
nder andra världskriget startade aIJtså MoDo sin organisk-kemiska industri - en för svenska
kemister i stort sett jungfru! ig mark. 1941 startades tillverk.ning av etylenglykol - en produkt
med stor betydelse för försvaret för framställning av dynamit och för användning som
kylarvätska i bilar och pansarfordon. Detta år inrättades även ett särskilt kemiskt
forskningslaboralori um.
De två första åren upptogs även produktion av monokloracetat, klorofonn, etylacetat och
etylglykol. En krotonaldel1ydanläggning togs i drift 1943 och tillverkning i mindre skala
igångsattes av butanol och butyl acetat. AGA uppförde vid Domsjö fabriker en anläggning fdr
framställlling av acetylen. MoDo hade en egen anläggning för framställning av änikssyra. A v
acetYlen
kunde isolationslack framställas för den svenska
. ättiksyra
. och fonnaJdehvd
-'
kabelindustri n.

I Källa till bakgrundshistoriken. framtill Sekab:s bildande, 1Ir huvudsakligen Slen Larssons (så vilt känt)
opublicerade manuskript från 1981.
, l ett tidning klipp ur okänd tidning och datum. Örnsköldsviks museum, finns en notis med följande lydelse
"Ingenjör Hugo Vallin vid Köpmanholrnens cellulosa fabrik, förut teknisk chef vid Sandö gin bruk, har erhållit
patent på sätt att ur avfallslul framsWlla sprit. Enligl den av herr V. anv~nda meloden skulle sprit kunna
tillverkas så billigt all den kan med fördel användas för belysning och alstring av kraft i stället for fOlogen och
bl'nzin, Om vcriges sulfitfabriker allmänt lillgodogöra sig uppfinningen, skulle cirka 30 miljoner liler sprit
erhållas pr år. '
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Under 2:a världskrigets avspärrning var gummibristen ett stort problem. Av egen natronlut
och svavel tillvcrkades, ett inte helt luktfritt gummisurrogat, under varunamnet MoDotiol.
"MoDotiol fick sin största marknad som ersättning för gummisulor. Härav framställda skodon
användes med fördel utomhus och parkerades lämpligen P~l farstukvisten" (Larsson 1981,
s 7).
Efter kriget kan nämnas att MoDo förvärvade AB Berol-Produkter i Södel1älje. 1947
tecknades ett samarbetsavtal med Stora Kopparbergs Bergslags AB, Svenska Cellulosa AB
och Uddeholm AB om att bygga upp en på skogsindustriprodukter baserad kemisk industri,
Detta ledde till bildandet av AB Träkemi.
Under femtiotalet räckte den inhemska produktionen av industrisprit inte till. MoDo ansågs
vid slutat av 50-talet som världens största interkontinentala köpare av industrisprit. MoDo
förvärvade ett markområde i Stenungssund i syfte att expandera sin ke,miska industri. Det blev
istället ESSO som uppförde en petrokemisk "cracker" på området. Genom ett avtal kom
MoDo därigenom bli avnämare av etylen ur eraekern. MoDo kom därigenom all vara verksam
i den petrokemiska industrin.
Under GO-talet expanderade MoDo:s kemiska verksam.het, bl a genom förvärv, och 1971
bildades MoDoKemi AB. Samtidigt inträdde dock en stark nedgång i lönsamheten för svensk
industri. En avyttring av bolagets organiskt-kemiska verksamhet framstod som nödvändig.
VerksalIlheten erbjöds staten och 1973 försåldes MoDo:s kemiska industri i Mölndal och
Stenungsund till Statsföretag AB. Anläggningarna i Domsjö utarrenderades på 10 år till
köparen och leveransavtal om råvaror, energi, underhållstjänst m ro träffades. Spritfabriken
fick därigenom rollen som råvaruleverantör till ett annat bolags kemiska industri.
Statsföretag tog upp det gamla namnet Berol och döpte Domsjöbolaget till Berol-Kemi AB.
Berol-Kemi AB köpte senare halva kemifabriken och MoDo blev hälftenägare av densamma.
Statsföretag sålde Berol-Kemi AB år 1985 och Sekab (Svensk Etanolkemi AB) bildades.
Under de ar på 70- och 80-talen, då MoDo hade ett uppehåll i produktionen av
dissolvingmassa vid Domsjöfabriken, producerades inte mer sprit än vad den kemiska
industrin bebövde. En anledning var att pappersmassa ger sämre utbyte av etanol än
dissolvingmassa. Ett undantag fanns: Vin & Spritcentralen fick leveranser med det lilla
tankfartyget "Pärlan" av sprit för tillverkningen av Norrlands Taffelbrännvin. Norrlands
Tat1etbränvin blev aldrig blev någon försäljningssucce.
I samband med bildandet av Sekab gjordes investeringar i två nya destillationskolonner i
Spritfabriken som Sekab själv finansierade. I den sk "Station T' i sulfitfabriken byggdes en
termokompressorinc1unstning vilket innebar att mäsken hädanefter tar ta en omväg till
indunstningen för att renas från de kemikalier som ska återvinnas i
massatillverkningsprocessen.
1985 bÖljade Sekab leveranserna av etanol som körbränsle till bussar i Örnsköldsviks
stadstrafik. från början gällde det enclast två bussar som gick på etanol i Örnsköldsvik. 1990
bÖljade leveranserna till Stockholms lokaltrafik.
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Personalen på spritfabriken

Spritfabriken bildar Ii Ilsammans med kokvätskeberedningen en avdelning inom
Domsjöfabriken. Spritfabriken och kokvätskeberedningen har var sin grupp driftoperatörer
och en gemensam underhållsstyrka om sex personer. Personer från andra avdelningar arbetar
mer eller mindre kontinuerligt på spritfabriken. Avdelningschef är Tommy Andersson. Han
har sitt kontor på fabrikskontoret (som varken ligger i anslutning till spritfabriken eller
kokvätskeberedningen). Roland Westin är arbetsledare för de båda arbetsplatserna som finns
inom avdelningen.
Spritfabriken körs genom kontinuerligt sexskift året om, av de sex operatörerna; Clas Göran
Bohman. Kjell Ivarsson Kent Kristoffersson, Anders Mohlin, John Ohlsson och Lars
Sjöström. En person, Vidar HedelJ, från underhåUsstyrkan som är gemensam med
kokvätskeberedningen, befinner sig i princip på heltid på spritt~lbriken. Per Erik Person är
mekaniker i samma underhållstyrka och han befinner sig ungeRir på halvtid på spritfabriken.
Lars Sjöberg är provtagare och är placerad på spritfabriken. l-Ian tillJ,ör dock
drjftlaboratorieavdelningen. Instrumentavdelningen har Roger Hellström som sköter om
instrumenten på spritfabriken.
Bara med undantag för ett par yngre personer, befinner sig den personal, som helt eller delvis
arbetar på spritfabriken, i en ålder mellan 40 och 50 år. De som arbetar heltid på spritfabriken
har arbetat i genomsnitt 24 ar på Domsjöfabriken och av dessa i genomsnitt 15 år på
spritfabriken. Oftast har man arbetat på någon annan avdelning inmm man kom till
spritfabriken och den utbildning som finns i botten är verkstadsteknisk- eller liknande linje på
yrkesskola eller gymnasium. Lars Sjöström, som är yngst, har gått processteknisk utbildning i
gymnasiesko lan.

Processen

Spritfabriken ligger strax norr om själva sulfitfabriken och är förbunden med den genom de
rörledningar som binder ihop hela fabrikskomplexet. Spritfabriken omges av cisterner där
jäsning sker, och där smlut, mäsk och sprit mellanlagras. Det mest iögonenfallande är de två
destilJationskolonner som sticker upp genom taket till destillationsavc1elningen.
Från tvätteriet i sulfitfabriken, där luten tvättas ur cellulosan, kommer den sk surluten som
bl a innehåller sockerarter från veden. För att jästen ska kunna verka i luten måste den kylas
och neutraliseras från sin starka surhetsgrad. Neutralisering görs genom tillsats av
natriumhydroxid och ammoniak i blancItanken. Spritfabriken "lånar" luten ungef.:ir ett dygn
och jäser sockret till etanol med hjälp av vanlig bagerijäst. Flödet i tankarna är ca 120 m 3 per
timme. Detta sker numera i de tre jästankar om 800 m' vardera som står utanför fabri ken.
Luten. som genom neutralisering och j~isning nu blivit mäsk, går sedan genom lamellen.
Denna frånskiljer det mesta av jästen som går för återanvändning till jästankarna. Därefter går
mäsken till sulfitfabrikens indunstning där ett spritkondensat avskiljs. Resten av mäsken
bearbetas sedan i slutindul1stningen, därefter i sodapannan och kokvätskeberedningen för
återanvändning av kemikaliema i det återvilmingssystem som Domsjöfabriken tillämpar.
Innan dennä återvinningsprocess infördes destillerades mäsken direkt och resten släptes ut i
Moälven.
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Från början, när fabriken byggdes, jästes all mäsk i tolv stycken jäskar om vardera 125 m J ,
som märkligt nog hade tillverkats av småländsk furu tätade med beck (Ny Teknik, 1990:32,
S 20). En jästank av mod.emare snitt byggdes 1968 och kördes parallellt med jäskaren.
Ytterligare en jästank byggdes 1973. Jästankarna kopplades ihop med karen på så sält att
första jäsningen gjordes i tankarna. Sedan gick mäsken till tråkaren.
Jäskaren revs bort vid den stora renoveringen av spritfabriken 1992/93 då också den tredje
jästanken byggdes. Samtidigt ersattes blandkaret, där neutraliseringen tidigare skedde, med en
tank. Jästankama är även de sammanbundna på så sätt att mäsken pumpas från den ena till
den andra tanken.
De slutna jästankama gör att den koldioxid som bildas vid jäsprocessen kan tas tillvara. AGA
uppförde därför 1985 en kolsyrafabrik i direkt anslutning till spritfabriken där kolsyran
komprimeras och lagras i två stora tankar i väntan på aU med tankbilar levereras till
läskedrycksindustrier. 10 000 ton kolsyra produceras per år, dvs lika mycket som etanolen.
Från indunstnjngen kommer spritkondensatet tillbaka till spritfabriken. Första destilleringen
sker i råspritskolonnerna där bl a finkeloljan avskiUs. Råspriten lagras innan den går tiU
avmetanolisering och slutrellillg som tar bort det sista av vattnet så atl 96% finsprit erhålls.
Finspriten lagras i tankar och levereras till Sekab via rörledning.
Processen är mer komplicerad än ovan beskrivet genom att återvinning på olika sätt sker av
energi, vatten och jäst - t ex används mäsken som kylvätska för deSlillationskolonnerna.
Genom att sllr!uten kyls i spritfabriken, a\skiljs bär en del av den spillvänne som leveras till
Örnsköldsviks fjärrvämlenät.

Byggnaden
Större delen av själva spritfabriken utgörs av jäserirummet. Då jäsning numera sker i tankar
utantOr huset är stölTe delen av fabriken som ett tomt skal med spår efter eH gammalt sätt att
jäsa mäsk. Högsta delen av spritfabriken - som påminner om klocktornet på en kyrka - är
destilleringen. De nya kondenseringskolonnerna har byggts i samma rum som den gamla.
Genom att de nya kolOlUlerna är högre än d· gamla har expansionen skett i höjdled, vilket ger
spritfabriken en speciell profil- dock inte så anmärkningsvärd i jämförelse med de övriga
byggnaderna på området.
I byggnaden finns även verkstad, laboratorium, korskopplingsrummet, manöverrummet och
några mindre rum och gångar som huserar tankar och diverse apparatur. Somliga tankar och
vissa apparater är i produktion medan andra bara står kvar efter det att nya metoder har börjat
användas. Stora delar av fabriken ger intryck av att vara historiska lämningar av gamla
produktionsmetoder.
Ljudmiljön "sjåser' motverkar dock detta intryck. På vissa ställen i fabriken är "sjåser'
påfrestande högt och P~l vissa ställen: som i manöverrum och labbet, inte högre än all man
snabbt glömmer bort att det finns där. Medvetet eller omedvetet ger det en känsla av att i
byggnaden är någonting hela tiden igång att produktionsprocessen fortlöper. För
processoperatörerna är "sjåset ' en jnfonnell källa till hur processen fortgår. Blir det minsta
lilla förändring i ljudmiljön är det ett tecken på att någonting inte är som det ska - man måste
kontrollera vad som är på gång att hända.
~

~

7
Jäseriet
Sedan 1993 sker ingen jäsning i själva det rum som tidigare var jäseriet. Tre stycken jästankar
står utanför själva byggnaden. Nedre delen av tankarna är dock inbyggda och man kan gå in
dit från gamla jäseriet. Under jästankarna finns en gång med pumpar som pumpar mäsken
mellan de seriekopplade tankarna. DelUla mörka källargång av rå betong, flagnande
obestämbar fårg i taket och dånande pumpar är det otrevLigaste stället på hela spritfabriken.
Stället kallas för "suckarnas gång".
At motsatt håll efter fabriksbyggnaden finns en liknande gång under finspritstankama - dock
utan pumpar och andra anordningar. Dit har tydligen ingen gått in på m,yeket länge, då stora
spindelvävar är uppspända på flera ställen över gången. Vid rundvandringen avstår vi från att
gå in där, utan tittar bara in genom ·dörren. Fram till 1952 fanns statliga kontrollörer, bl a en
gammal militär som gick omkring med galoscher på läderstövlarna, som kontrollerade att inga
hemliga tappkranar installerades någonstans. Med vaktspindiar på det mest strategiska stället
är kontrollörerna numera överf1ödiga.
Efter jäskaren som byggdes 1940 finns endast de vertikala betongfundamenten kvar. På dessa
låg stora "fyrskäringar", fyrkantiga träbjälkar, som träkaren vilade på. Träkaren hade en höjd
på 6 m och vid deras övre kant fanns ett bjälklag av trä som togs bort samtidigt med träkaren.
På denna nivå, finns en landgång av galvaniserat järngaller "greting", som går nJllt hela detta
rum som utgör större delen av fabriksbyggnaden.
Mitt på rummet, på gången mot den norra väggen, fanns tidigare jäsarens tillhåll. Från böljan
fmU1s där endast ett skrivbord, ett par stolar och en diskbänk. På diskbänken böll jäsaren till
när han provade pH-värdet på mäsken. Det fanns mätare lite i tankarna men här gjordes en
extra kontroll.
Vid sidan om bordet fanns en panel med ett antal strömbrytare och mätare. En minimal kur
byggdes senare framfdr denna panel som uppehållsrum för jtisaren. Strömbrytarna och tavlan,
med tomma hål för mätarna, finns kvar på väggen som en påminnelse om tiden före
datorstyrningen av processen.
På samma nivå, uppe under taket mot den östra gaveln, finns omklädningsnmlll..let. Där fanns
även matsalen för personalen på spritfabriken. Vid datoriseringen 1993, då driftpersonalen
skars ner (från enjäsare och en destillatör till en processoperatör per skift), gjordes detta rum
till manöverrum samtidigt som det används som matsal för de som arbetar stadigvarande i
spritfabriken. Rummet kallas nu allmänt for "köramllnmet" och upplevs som lite för litet och
trångt för sin dubbla funktion.
Omklädningsrummet är doc.k anpassat för den gamla arbetsstyrkan och är nu rymLigt i
överkant. Där är skinande rent och Inga saker Ligger och skräpar - endast en tavla med ett
naturmotiv fillJJS på väggen. De många klUdskåpen av pUlt, gråvita med orangefargade dörrar,
står där som en ständig påminnelse om att många fler har jobbat här förr. En bastu fanns här
tidigare men den revs efter en brand. Förr var behovet av duschning efter arbetspasset större
än nu. De som arbetade i desti lteringen blev inpyrda av finkeIdo ft och jäsama blev
"besprutade" med mäsk från de läckande träkaren.
Under manöverrummet finns verkstadsnullInet - en rum med väggarna av gult tegel - Jjust
och r~nt som moderna verksWder ofta är nuförtid n. iv1ekaIlikerna ingår i den gemensamma
arhetsstyrkan för spritfabrik och kokvätskeberedningen (som går under benämningen
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"natrium" bland de som arbetar på Dornsjöfabriken). De har hela golvet till det gamlajäseriet
till sin fdrfogande för svetsarbeten. Problemet är bara de manga mett:rhöga gamla
jäskarsbetongfundament som upptar större delen av golvytan. Under dokumc.ntationsperioden
såg jag aldrig verkstaden i användning - dock med belysningen tänd hela tiden.
Den stora jäserisalen har dock bÖljat tas i anspråk för ny apparatur som införs i processen.
Lamelltanken, som sommaren 1999 ersatte de högljudda och energislukande Alfa-Lavalseparatorema och som placerades i jäserisalens västra del, är ett exempel på delta. I
lamelltanken avsätts jästen genom sedimentering - en helt ljudlös anordning.

Arbetet i jäseriet förr
l jäseriet fanns 12 st jäskar. Den var hopkopplade i tre stycken fyrakars-system dvs tre
kontinuerligajäsprocesser pågick samtidigt där mäsken pumpades från det ena karet till det
andra för att efter det tJärde karet gå genom en sil innan mäsken gick till separatorerna för
återvinning av jästen. I varje kar satt en pump som höll mäsken i rörelse.
Det var jäsarens uppgift att se till att det var ett jämt flöde av mäsk till destilleriet.
Regleringen av delUla process utfordes genom styrning av de elektriska pumpar som fanns i
jäseriet, huvudsakligen från panelen med strömbrytare samt att reglera flöden genom att
manuellt vrida på ventilrattar.
För arbetarna på en industri, där man hanterar flytande material, var rattnyckeln
huvudverktyget - motsvarande byggnadssnickarens hammare och murarens murslev.
Antagligen skulle var och en haft sin personliga ratt nyckel och burit den på sig om den inte
varit för stor och tung för detta. Det kunde hända att det blev väldigt bdlttom med att stänga
eller öppna en ventil (vilket det även kan bli nu). Därför var det mycket viktigt att
rattnycklarna fanns till hands. P<\ flera ställen i spritfabriken finns små bultar i väggen där
rannycklarna lörr hängde. Vid de flesta upphängningsbultarna kan man se att någon har
skrivit Ined tuschpenna "Rattnyckeln skall hänga här". Av stilen på det skrivna får man lätt
for sig att den som skrev inte var på sitt gladaste humör. Endast en ratt nyckel hänger kvar på
sin plats j jäseriet. Rattnycklarna tillverkades i Domsjöfabrikens egen verkstad.
Informationer om nivåer gavs till stor del av de elektromekaniska instrumentvisare som fanns
vid j~isarnas uppehållsplats (scdemlera kur). Inte alJa instrument och visare fanns vid
jäsarkuren. .läsarna var dHrfdr tvungna alt. gå runt och se hur processen fortlöpte. "Tanken var"
att jäsaren skulle "rondera ' var annan timme.
Men det fanns andra former av infomlation; om flödet av mäsk in till destilleriet inte var som
det skulle kom destillatören iruus(lnde i jiiseriet "som ert rytande lejon" och upplyste om den
saken. Jiisaren ansvarade själv för att hålla en extra koll på pH-värdet i jäskaren genom egen
provtagning och reglera detta i blandningstanken (det fanns även pH-mätare i tankarna).
Avviker pH-värdet för mycket från neutralt dör jästen och processen måste startas om.
Det fanns iiven ibland ett inslag av att direkt styra förlopp i arbetsprocessen. Operatörerna
John Olsson och Kent Kristoffersson berättar:
John: Jag minns på den gamla tiden, när vi fick luten från "Lockman". Vi
tick passa här nere. För när dom startade Lockman gick det direkt på
värmeväxlarna htir. Nu går det till en indunstningstank före - S<.1 det är
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Kent:
John:
Intervjuaren:
Kent:

ju mycket förändringar som har skett. Förr var det tvunget att passa
direkt. När dom körde igång Lockman tick du stå här nere i "suckarnas
gång" och öppna ventilen rör att du inte skulle spränga kylarna. När det
kom sex kilos tryck på en ledning från fabriken till väm1eväxlaren,
kunde packningarna ryka, om du släppte på, för häftigt.
Det hände väl någon gång också.
Ja, det gjorde det.
Vad innebar det att "passa"?
Jo, du måsteju stå och passa stå och titta på tryckmätaren och se när
trycket kom och då öppna lite försiktigt på ventilen for att få det att gå
lugnt genom kylarna.

(Arun. I värmeväxlarna kyls luten ner till en jästvänlig temperatur på
ca 30 0 C)
.

Till arbetsuppgifterna hörde förr liksom nu att periodiskt rensa och tvätta olika anordningar på
gn1l1d av igenslamning eller sedimentering.

Destilleringen
Från början fanns endast en råspritskolonn i destillationsavdelningen som utgör spritfabrikens
högsta del. Man kan anta alt denna 27 ffi höga del av byggnaden dimensionerades
höjdmäs igt efter denna första kolonn. Den hade en grövre diameter jämtart med de tre
kolonner som finns i destilleriet idag(varav en är avställd). Den nyaste kolonnen, från 1993, är
bögst med sina 33 m, och har därigenom 6 ffi ovanför taket. Den avställda kolonnen sticker
~iven den upp genom taket.
Innan destillering sker i råspritskolonnerna avskiljs ett spritkondensat från mäsken. Detta
utfördes förr i tre indunstningskolonner som falms i destilleriet. Numera skickas mäsken till
en indunstningsanläggrung som finns i anslutning till själva sulfitfabrikens byggnadskomplex.
Spritkondensatet, som erhålls därifrån, har en sprithalt på ca 5%. Det som finns kvar efter det
att spritkondensatet har avskiljts, "slempet", går vidare för återvinning av kokkemikaliema
söm nämnts ovan.
Destilleringstoroet har fyra bjälklag av stålbalkar. De har "golv" av stålgaller - gretingvilket gör att när man tittar ner ser man hela vägen ner till betonggolvet. För höjdrädda
personer brukar det ta en tid att vänja sig att gå på gretingen i denna del av spritfabriken.
Nästan allting i destilleriet är gjort av rostfritt eLler galvaniserat stål. Tillsammans med den
svaga doft av sprit, finkel och andra kemiska ämnen som avskiljs i kolonnema ges intrycket
aven mycket steril miljö. Rummet är brandklassat vilket innebär att man inte ens får tala i
mobiltelefon här. Längst ned i destilleriet är ljudnivån så hög att man måste skrika när man
försöker tala med varandra.
Ett brott mot den sterila miljön ges av spåren från de två kurar som funnits här for
destillatören. Destillatören hade sitt tillhåll på tredje våningen ungefär mitt på tomhöjden.
Från t(jrsta början hade destillatören ingen kur alls att hålla till i. Av den första kuren finns
hara en trapetsoid formad rostig plåt fastsvetsad pfl gretingen. Den har en yta på
uppskattningsvis 2.5 m 2 och är placerad framför etl fonster på den södra väggen. Kuren var
hopsvetsad av enkel plåt som inte isolerade bort ljud. förr hade spritfabriken spröjsade enkla
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fönster vilket gjorde att det var kallt och dragigt i kuren vintertid. En ny kur byggdes i mitten
på 80-talet. Den var ~j udisolerad och dubbelt så stor. A v denna kur films två parall~lla balkar
kvar i gretingbjälklaget mill emellan kolonnerna.
Ungefar mitt på råspritskolonnema kondenserar finkeloljan. Genom glasade ventilöppningar
på ett par olika nivåer kan man se fiJll<eloljan ligga och flyta på drank. Drank är del vatten
som kondenserar i kolonnen. När det blir en viss nivå av finkelolja tappas denna av och
levereras till sulfitfabrikens pannhus för förbränning och tillvaratagande av oljans
energivärde. finkeloljan har en stark och obehaglig lukt, som när man hanterar den, sätter sig
fast i kläderna.
Spritkondensatet kokas upp med hjälp av ånga från pannhuset. Spritångan leds in i
kolonnernas nedre del. Kylning sker med mäsk så att temperaturen sjunker successiVl uppåt
längs kolonnen. Det händer att mäsktankamä inte har tillräklig nivå för att kunna
tillbandahålla mä 'k. Då får man släppa på råvatten som kylning. Då måste även flödet av
kylvätska regleras eftersom råvattnet är betydligt kallare än mäsken. Påsläpp av råvatten är en
form av tillfällig åtgärd som inte har datoriserats. Här måste köraren gå ut till destilleriet och
manuellt vrida på en ventiJratt för att släppa på vattnet.
Råspriten lagras i tankar utanför spritfabriksbyggnaden. Den tas sedan in i destilleriet igen.
Derma gång till finspritskolonnen för att renas. Innan spriten lagras i finspritstankama
genomgår den ytterligare reningsprocedurer.
Sedan sommaren har det varit problem med renheten av spriten. Sekabs tester har visat att det
finns någon fonn av förorening i spriten. Spriten går att leverera som motorbränsle men den
blir tntt: godkänd för att levereras som apotekssprit. På spritfabriken funderar man mycket på
vad det kan bero på. Tre olika förändringar har gjorts på senare tid i processen. Vissa på
spritfabriken tycker det hade varit bättre att infåra en förändring i taget och se hur resultatet
skulle bli efter varje enskild förändring. Det kommer besked från Sekab att det förorenande
ämnet är någon form av styren. Styren finns bl a i de "gummiklubbor" av plast som används
vid reparations- och servicearbeten. Har någon glömt en gummiklubba kvar i en av
kolorulema vid de arbeten som gjordes där i somras? Senare kommer information om att på
kokeriet har d t gjorts experiment med nya metoder - vilket visar sig vara orsaken.

Spritlaboratoriet och korskopplingsrummet
"Labbet" ligger i närheten av destilleringen och består av två rum med en delvis glasad vägg
emellan. Inga ombyggnationer verkar ha ägt rum här sedan fabriken byggdes. En del
provanalyser sker även dc, enligt gamla beprövade metoder. T ex m~its alkoholhalten med en
aerometer - en glasbubbla med blytyngd och en mätsticka som visar hur långt ner den sjunker
när man släpper ner den i etanolen.
En modernare analysapparat finns dock. Det är en gas-cromograf - "GC:n"- som är kopplad
till en pe. Den används för att påvisa olika förorenande ämnen som kan förekomma i spriten
som metanol och olika sorters finklar.
Ilahoratoriet arbetar Lars-Erik Sjöberg. Som provtagare sorterar han under driftslaboraloriet
men är placerad på spritfabriken där han arbetat sedan 1988. Hans arbetsuppgift är att
analysera de ca 12- I 3 prover som tas varje dag på mäsk, spritkondewat, ra 'prit, drank och
tinsprit. Varje analys genererar ett tiotal olika värden som ska journalföras. Till hans uppgifter
hör även att analysera halten kväve i prov från avloppsnätet. Detta hör till Domsjöfabrikens
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miljökontroll. Att denna kontroll genomförs enligt konstens olla regler kontrolleras i sin tur
genom kvaliletssäkringskontrollen för ISO 9000.
Den första datorn kom till labbet 1994. Syftet var att börja föra in alla de mätvärden som fäs
vid analyserna i labbet men även för att föra in de vHrden som journalförs av operatörerna
(mer om detta längre fram). Då all etanol levereras till Sekab sker en månadsinventering varje
månad, när de värden som Sekab har, jämflJrs med de värden som spritfabriken har fått fram.
Sekab som finns inom fabriksområdet är inte hopkopplade med Domsjöfabrikens datanät utan
har sitt nät gemensamt med Aho. Personalen på spritfabriken, som gärna skulle ha använt sig
ave-post för att skicka över värdena till Sekab, kan inte göra det på grund av att, som man
tror, Akzo är lite rädda för Internet säkerhetsmässigt. Nu går det till så att man skriver ut en
lista på värdena på printern och fax ar dem till Sekab.
Till infonnationsavdelningen skickas också 'varje vecka en rapport tor att komma med i
"Veckorundan" - elt informationsblad till de anställda som visar hur produktionen gick
föregående vecka.
Vidar Hedell tillhör den underhållsstyrka som är gemensam för kokvätskeberedningen och
spritfabriken men han har blivit den "dagtidare" som är mer eller mindre stadigvarande på
spritfabriken. Han är 50 år och har arbetat på Domsjöfabriken sedan tonåren. Han sköter om
att ta proverna och leverera dem till Lars-Erik Sjöberg. Han sköter tanktömningar och andra
periodiska underhållsarbeten på spritfabriken. Till hans arbetsuppgifter bör att leverera
etanolen till Sekab. Detta sker via ledning då en "batch" på 200 - 300 m J pumpas iväg.
är den uirsta datorn kom till labbet, såg Vidar möjligheten att utnyttja sin stora intresse för
datorer till fromma för företaget. Han började, med avdelningschefens goda minne, arbeta
med att utveckla en Access-databas för lagring och bearbetning av analys- och
körjournalvärdena. Visserligen kom en person från MoDo-Data - som håller till i ett blått
trähus utanför fabriksgrindarna - och började på samma projekt.
Om detta berättar Vidar: "Det kom en kille från blåhuset och började. Men han fastnade på
etanolekvationen och sedan hörde vi inte av honom". För Vidar, som aldrig gått en datakurs,
tog dock utvecklingen av applikationen mycket tid j anspråk, både hemma och på jobbet.
Applikationen har en meny med ett tjugotal olika val. Han har programmerat ett stort antal
macl'On och moduler för de olika beräkningar som ska göras. Han visar även
"etanolekvationen" som används för att få fram innehållet 100% etanol i finspriten.
När Vidar höll på att hirdigställa applikationen byttes avdelningschef. Den a\'gående
avdelningschefen kom inte ihåg att infonnera om att ban godkänt Vidars arbete med detta lite
ovanliga projekt. Den nye avdelningschefen tyckte att det tog får mycket tid, detta sjttandet
vid datorn. Vidar blev uppkallad till kontoret och avdelningschefen undrade om han ville byta
jobb och förbjöd honom att hålla på med datorn. "Men som tur var, var jag i princip färdig
då". berättar Vidar.
rör drygt ett år sedan kom en ny dator för alt användas till detta ändamål. Vidar konverterade
då över databasen från den l6-biiars version som fanns i den gamla 486:an till en 32-bitars
version för den nya pentiumdatom. Den nuvarande avdelningschefen Tommy Andersson
värderar Vidars datorkunskaper och utnyttjar dem ibland. 486:an står kvar på skrivbordet.
Man bar sagt, att vem som helst som vill hOl den. får ta den - men den står har.
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Under laboratoriet finns två rum med precis samma planlösning. På den tiden, när
spritfabriken hade en egen avdelningschef, hade han det inre av de två rummen. I det yttre
rummet fanns tidskrivaren, dvs den kontorist som skötte löneredovisningen. Rummen
fungerar nu som datacentral. Hit går alla ledningar från givare och de pumpar, ventiler och
andra anordningar som styrs via datorsystemet. "Korskopplingsrummet" är en ganska
målande benämning på platsen. På sätt och vis har nlmmet behållit sin position som
ledningscentral i en ny, men inte helt annorlunda, betydelse.
"Köra rrum mer

När det gäller buller, smuts, gaser, frätande vätskor, mm hör spritfabriken inte till de värsta
inom Domsjöfabrikens område - snarare till de bättre.

s{~i1kna

Om man undantar laboratoriet är spritfabriken som arbetsplats anpassad till produktionens
villkor. 1 en storskalig processindustri är det' apparaturen som styr byggnademas form, och till
stor del även villkoren för människorna som arbetar där. 1 denna fabrikens "djungel" behöver
människoma små reservat eller "boplatser" som baser ell'r replipunkter i sin arbetstilIvaro.
Inom andra industrier, t ex modern verkstadsindustri. har man istället kunnat kapsla in
maskinerna i ljudisolerade kurar och gjort miljön runtomkring "mänskligare" med glada
fårger, blomsteruppsättningar o dyl.
För de som arbetade i industriell produktionen förr, Hums det vanligtvis inga' lyor" att krypa
in i. Så småningom kom matsalar och kurar - så ock på spritfabriken. Vid datoriseringen 1993
kom så förhållandet att de som körde processen i fabriken kunde börja göra större delen av siu
arbete från det reservat som det kombinerade matsals- och manöverrummet utgör.
När man tittar sig omkriJ1g, i den stora hall som det gamla jäseriet är, ser man snart var
människom3 har sitt tillhålL Ett par anslagstavlor, en vvhiteboard-tavla med klotter, ett
gammalt flygfoto över D0111sjöfabriken, ett sto11 inramat fotografi av ett får med endast
framdelen klippt (någon har klottrat "topless?" på ramen) och en navkapsel av det lite finare
slaget, films på väggarna på bägge sidorna om dörrarna till manöverrummet och
omktädni.ngsrummet. Ovanför dörren till manövelTummet hänger en tiotaggars älgkrona och
en färgbild på en älgtjur.
Fabriksområdet är nästan totalt sterilt. Endast någon enstaka fläck med mossa kan ses på
något betongfundament inom fabriksområdets centrala delar. Det är inte ovanligt att det finns
naturföremål som prydnader i manöverrummen (i harktrummans manöverrum finns t ex två
uppstoppade fåglar - uggla och järpe). Jag tolkar älgkronan och andra sådana föremål som
symboler för naturen - en värld och en verklighet som finns utanför fabrikens grindar.
En av "körama" menade också att ' arbetar man här, måste man ha någon hobby eller riktig
fritidssysselsättning. För det d~ir, (han nickar syftande mot dataskärmarna) innebär varken
handens eller tankens arbete. ' Flera av operatörerna har jakt som friiidsintresse och älgkronan
kan därigenom även symbolisera fritiden.
De två anslagstavlor som hänger utanför manöverrummet används inte för an sälla upp
meddelanden och infornlation på (sådana anslagstavlor fmns inne i mmmet). På den
anslagstavla som alla passerar finns ett par löpsedlar som handlar om den klart uttalade
intentionen att lägga ner DOl11sjö sulfitfabrik som MoDo:s VD uttalade 1996. De övriga
sakerna på anslagstavlan är serie- och skämtteckningar som har nedläggning och
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uppsägningar som teman. Denna anslagstavla återspeglar det kollektiva trauma som detta
nedläggningshot skapade.
Den andra anslagstavlan används för att sätta upp de semestervykort som kommer till
arbetsplatsen. Det enskilt vanligaste motivet - topless på badstrand - är Hirre här än på andra
liknande anslagstavlor på fabriksområdet.
När man kommer in i körarrummet finns - bakom en kort furuspalje - de båda dataskärmarna
och tangentbordet som är operatörernas främsta arbetsredskap. Datorsystemet som infördes
1993 var inte nytt. Det togs från Bureå i Västerbotten där MoDo lade ner en slipmassefabrik.
På insidan av spaljen hänger den obligatoriska reklamalmaoackan med bilder på unga damer
utan kläder.
Skännbilderna visar en schematisk bild av processen. Lnte hela på en gång, utan man får med
hjälp aven "penna" kopplad till skärmarna, byta skärmbilder. Man kan se samma bilder på
båda skärmarna. I regel visas råspritsko!onnen i den högra skärmen ochjästankarna i den
vänstra. Nivåer i tankar visas med staplar medan temperaturer, flöden, pH-värden, etc, visas
med siffror. Grafiken är i farg ochfurgen rött är reserverad för lamlVärden.
Larmet är kopplat lill en personsökare som operatören alltid måste bära på sig. När larmet går
ger personsökaren en ljudsignal ifrån sig och på skärmbilden visas i rött det värde som har
över- eller underskridits. Operatören har den skrivbordsfåtölj med nackstöd som befinner sig i
bäst kondition. Vid matbordet finns två mer eller mindre söndersuttna fåtöUer.
Ovanför dataskärmarna finns en hylla med ett tj ugotal pärmar och till höger om den en
whiteboardtavla på vilken Jolm Ohlsson har konstmerat etllitet informationssystem där man
med magnetknappar markerar vad som är igång och vad som är tillfålligt avställt. Detta
ersätter de lappar med anteckningar som operatörerna skrev till varandra tidigare.
På ett bord till vänster om sig har operatören en journal - "körarjourna!en"- där operatören
ska skriva in värden som han avJäser från skännell. 31 st värden ska skrivas in varannan
timme och var 8:e timme ska 31 st andra värden skrivas in. Rent tekniskt hade det
förmodligen inte varit något problem att göra så att datorsystemet hade loggat dessa värden,
lagrat dem i en databas och automatiskt skrivit ut dem på en skrivare. Men genom delta
arrangemang tvingas operatören hålla en extra koll på vad som händer.
Arbetsutrymmet och matplatsen skiljs åt aven blomlåda på ben med en spalje som har
anangerats med konstgjorda blommor. Inte alla manöverrum på Dornsjöf~lbriken har fönster,
men det har spritfabrikens, vilket ses som en stor fördel. Mathordet, som har plats för högst
lre person r, stcjr mot fönsterväggen. Utanför fönstret finns en liten avsats och ett järnräcke.
På avsatsen finns ett ganska stort fågelbord där inte bara matrester utan även speciellt inköpt
fIigelfrö läggs ut. ' Natur n" lockas in, innanför fabriksgrindarna, i form av gråsparvar, skator
och någon kråka då och då. På järnräcket har fästs en Iitell sned flaggstång på vilket en svensk
flagga hänger. Den är av samma typ som brukar firmas vid vissa sommar. tugors farstukvistar.
Naturen och fritiden finns representerade även utanför fönstret.
På kortväggen finns diskbänk och spis, ett gammaldags värmeskåp, kylskåp med frysfack, en
mikrovågsugn och sex låsbara skåp. Diskbänk och spis håUs hela tiden skinande rena.
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Vid långväggen mitt emot fönstret finns ytterligare ett litet bord och tre vanliga stolar. På
bordet finns en stor låda med tidningar. företaget ser till att "Dagens Industri" kommer till
manöverrummet. De anställda prenumererar själva på Örnsköldsvjks Allehanda och Nya
Norrland. Vid detta bord sätter sig de, som i enjämn ström besöker manövenummct under
dagtid - antingen för att man har ett ärende dit eller för att ta rast.
På sanuna vägg finns två anslagstavlor där meddelanden och information placeras men även
3
faxlon:: och andra former av skämt- eller märkliga bilder. Provtagaren hänger här upp en
sammanstiillJling av provresultaten från labbet så att operatören har tillgång till dem.
"Veckorundan" finns även den på en av anslagstavlorna.

Arbetet på spritfabriken
Jäsningen och destilleringen är kontinuerliga processer. Ni~r allt fungerar som det ska är det i
stort sett operatörens hela arbete att kontrollera att allt löper som det ska. Under dagtid, dvs
07.00 - 16.00 - den tid dagtidarna och aJlnan personal arbetar - hör det till ovanligheterna att
aUt kan köras n0l111a11. Det är i regel någon rc:ngöring, tömning, reparation eller dylikt som är
igång. Då måste operatören köra fabriken med hänsyn till detta.
Arbetssituationen har en helt annorlunda karaktär under kväll, natt och helg jämfdrt med
dagtid. Under dagtid händer många olika saker och många personer rör sig i fabriken och
kommer förbi körarrummet. Under dokumentationsperioden håller t ex en rörfirma på med
installationer fdr en experimentanläggni ng som byggs i fd jäserisalen 4 .
Under kvällar, nätter och helger befinner sig ingen annan än operatören i hela
fabriksbyggnaden. Förhoppningsvis ska då processerna löpa normalt och arbetet är då endast
ert övervakningsjobb. Operatören behöver dock inte sitta och stirra på dataskärmarna hela
tiden. Läsning är det vanligaste sättet att fdrdriva tiden. r en skrivbordslåda rums ett munspel
och en blockflöjt vilket visar att musicerande kan förekomma som tidsfördriv. Inom kort ska
datasystemet bytas ut och då kommer även en Internetuppkopplad
att placeras i
manöverrummet. 1'\ya möjligheter till tidsfördriv öppnas dänned.
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En gång per vecka utför operatörema "FLT" - fortlöpande tillsyn. Enligt lag måste kärl och
apparatur som arbetar under tryck eller med kemiskt farliga ämnen, ba regelbunden tillsyn.
Drifi'personalen har då en lista som ifylls allt efter de går runt och kontrollerar att allt är som
det ska med denna tryck- eller kemikalieklassade utrustning.
Unclerhållspersonalen bar ett liknande cbeckningssystem som kallas "FU". Fort/apande
underhåll har dock inte infölis på grund av lagstiftning utan på grund aven strategi för att
hålla igång produktionen utan haverier. Med mätapparater kontrolleras t ex att inga
vibrationer finns i pumparna. Om så är fallet tyder det på utslitna lager som måste bylas. PerErik Persson visar hur de brukade göra före dessa mätil1Strumcnt kom i bruk. Spetsen på en
mejsel hölls mot det man ville lyssna på och örat trycktes mot mejsel handtaget (inte olikt en
barnmorska som lyssnar efter fosterljud!). Denna metod används ibland fortfarande.

Skärllltexter eller skämtbilder som sprids via fax eller som fotostatkopior via intemposl.
En kvinnl ig civi lingenjörstl1derande har gjort ett examensarbete på DOl11sjöfabriken som hon nu ska ta
vidareutveckla i experimentanläggningen, Försöken ska gå ut på all ta ytterligare ockerarter som finns i luten alt
.låsas till etanol.
3
l

15
FU är en strategi som skiUer sig från hur det var på de gamla fömlännens tid. De satte en ära i
att vara sparsamma niir det gällde utmstning och material. Allt skulle användas så länge det
gick eller återanvändas. ' Hittades en rostig bult. någonstans skulle den borstas upp, smörjas
och användas på nytt". Det var också mycket vanligare med haverier förr. FU leder till att
underhållsåtgärder kan planeras in bättre. Underhållsstyrkan är därför mindre nu än fårr.
D t är bara de sex driftsopcratörema som kan jobbet att styra processen i spritfabriken. Det
innebär att de måste hoppa in för varandra om någon blir sjuk. Det ingår dock i själva
sexskiftssystemet att viss' inhoppning" ska ske eftersom sexskiftssystemet, i sig, inte ger fulla
antalet årsarbetstimmar. Blir det inte tillräckligt med inhoppning får operatörerna göra
fyllnadstid parallellt med någon av de andra. Det faktum alt jobbet bara kan utfOras av dessa
sex personer upplevs som ett tajt och sårbati system.
Alla operatörer utom Lars Sjöström var med "förr" då fabriken kördes mer eller mindre
manuellt. Det innebar att de på ett naturligt sätt lärde sig var allting fanns. Detta blir ett
problem för de som har kommit. och kommer, efter del att datorstyrningen infördes. Det man
lär sig som ny numera, är den abstrakta representation av processerna som fiill1s på
dataskärmarna. Om ett haveri sker på nallen och en tiItkallad reparatör kommer, som aldrig
har varit i fabriken förut måste operatören exakt kunna visa var problemet finlls. Det är ju
inte säkert att någonting syns "på ytan' . Nya operatörer måste därför "plugga in" hur fabriken
ser ut i verkligheten.
N~ir

man talar med operatörerna 0111 arbetsförhållandena är det inte säken an det är den
fysiska arbetsmiljön som aktualiseras först. I'ör- och nackdelar med skiftsystemet dryftas
liksom ensamarbetet kväll, natt och helg. När det gäller ensamarbetet var det bättre förr när de
var två på varje skift. Men alla är inte säkra på att de vill tillbaka till det. Skiften fåljdes åt och
destillerclre och jäsare umgicks mycket eftersom man klarade övervakningen ändå. "Det blev
som ett äktenskap" menade någon. Har man otur och kommer tilJsammans med någon man
inte trivs ihop med kan situationen bli outhärdlig".

Miljömedvetandet
Sedan 80-talet har Domsjöfabriken satsat på miljövänlig produktion. Som första sulfitfabrik i
världen frångick man klor som blekningsmedel av massan. Sedimentering och biologisk
rening av avfallsvattnet infördes liksom återvinning a\ kokkemikalierna. Dessa åtgärder har
drastiskt förbättrat olika miljöfaktorer i Örnsköldsviksfjärden.
Domsjöfabrikens satsningar kan sättas i samband med miljöorganisationernas engagemang i
klorfrågan. Att miljöorganisationerna inte engagerar sig lika mycket i miljöproblemen med
Idor - eller att massmedia i11te belyser detta - tycker man är synd på Domsjöfabriken. Den
klorfria sul fltmassan är dyrare än den inte helt klorfria sulfatmassan. För att kunna sälja den
behövs miljöargumentet som stöd. Eftersom MoDo-koncernen totalt sett har större produktion
av sulfatmassa, har klorfriheten inte kunnat användas fullt ut, marknadsförings- och PRmä:'sigt.
Miljötänkandet genomsyrar hela organisationen och framhålls gärna får utomstående.
Medvetandet om att man arbetar på en fabrik, som sköter sig utifrån den allmäill1a opinionens
synpunkt k.änns naturligtvis bättre än om förhållandet hade varil det motsatta. För de många
anställcIa på Domsjöfabriken som har jakt och fiske som fritidssysselsättning, eller är allmänt
naturintresserade, får miljöaspekten en särskild dimension. En allmän uppfattning tycks vara
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att om Domsjöfabriken inte gjort dessa miljöinvesteringar på 80~talet hade fabriken lagts ner
1996 när sådana tankar framfördes.
Det har inte varit främst med kurser och propagerande som miljötänkandet har infarts på
Domsjöfabriken. l alla fall upplevs det inte på det sättet bland de som arbetar i produktionen.
Det är den stenhårda kontrollen, bl a Il1t:d testutrustningar i avloppssystemet som gett
föreställningen om att; här är det inte bara frågan om vackra ord - det är ingen pardon, helt
enkelt.

Domsjöfabriks-identiteten
MoDo-andan är någonting som faMs förr. Det råder det samstämmighet om - även om
MoDo-andan inte har varit lika uttalad och omtalad som t ex den f-Iägglunds-anda som
förknippas med AB HäggIund & Söner. MoDo-andan bestod i ömsesidig omsorg och tillit
mellan företaget och anställda. "Man kunde fara till tandläkaren på arbetstid utan
tidstämplande. Och det var ingenting mer med det, eftersom man sågju till att det fungerade."
Anders Eriksson på projektkontoret berättar al1 fram till på 80-talet fanns det ett tiotal
anställda på Domsjöfabriken som alla visste att de gjorde ingenting. En del av dem var
fånnodligen lite efterblivna. De gick omkring på fabriken och kunde ibland eventuellt skotta
lite snö på vintern eller gå ett ärende. En av dessa personer gick vid ett tillfälle och samlade in
pengar far en present till sin fru som fyllde 50 år. De flesta gav en slant - även fabrikschefen
- fast alla visste att denne man inte hade någon fru. Detta ges som ett exempel på hur MoDoandan kunde komma till uttryck.
I och med att MoDo-koncernens VD genomdrev ett policybeslut att lägga ner Domsjöfabriken
1996 - vilket senare ändrades till planerna på att sälja den - upphörde "MoDo" al1 vara ett
ictentitetskriterium för de anställda på Domsjöfabriken. Detta är naturljgtvis kopplat till en
viss bitterhet eftersom Domsjöfabriken ses som MoDo-koncernens moderfabrik. Här var man
de äldsta och mest äkta MoDoitema.
Det identitetskriteriulTI som finns kvar bland de som arbetar på Domsjöfabriken är
miljömedvetandet. Men fOr att en identitet ska gälla måste den vara känd och bekräftad av
omgivningen - och så upplevs det inte. Domsjöfabrikens satsningar och framgångar på
miljöområdet har inte uppmärksammats som det borde.
Följande utdrag ur ett bandinspelat samtal i manövem.lmmet belyser detta. Förutom mig
befinner sig tre per oner i rummet representerande två avdelningar inom Domsjöfabriken. Jag
iörsöker föra 111 samtalet på den gamla MoDo-andan men berättandet går åt ett annat håll:

Intervjuaren:
A:
B:
C:
A:
B:

På lönebeskeden fårr fanns det visst flyttbidrag och elströmsbidrag...
Ja, det där var ju väldans ...
Tjänstemännen fick väl olja?
Och arbetarna fick väl tvåL .. eller sapa?
Nej, det där var väL ..
Var det inte till jul?
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A: Ja, det där, det var en julklapp. Det var ju gammalt tillbaka. Då fick varje
tjänsteman en tusenlapp, tror jag. Och arbetarna fick ett kilo s,lpa 5 vilket
gjorde alt en, blev gud förbaskad och gick ner på kontoret och kletade in
alla ledstänger med den där såpan.
Och så gick det några år och Christer Wiklund blev chef. Så var det någon
som kom på den där lysande iden an dom lade ut julklappar under granen
här ute. I vissa av de där julklapparna fick du en middag med någon
höjdare på "Bnlks" och i vissa fanns det bara två stycken Bamängens tvål.
Då satte j u hela den där diskussionen igång igen, för allihop mindes ju
den clär såpan. Då minns jag att ÖA hade nästan två helsidor - eller en
och en halv - om den där granen. Dom kom och intervjuade Christer
Wiklund. Och Christer Wiklund sa: "Är det där verkligen något att skriva
om?"
När vi fick den där miljömassan - peroxidblekningen, allting helt uniktinte en käft, inte en rad i ÖA! Men då hade dom en och en halv sida med
den där granen. Om man säger. .. Vilka proportioner egentligen! (skratt).
Här hade vi en helt unik fabrik ... (allvarligt:) Det är det, jag tycker är så
jädrans syn - att det inte är skrivet nästan någonting.
John har frun sin som jobbar på ÖA. Han var där och tjatade. Ja till slut
blev det några rader längst upp på en sida om den här massan. Det vart
som ingenting mer. Det var väl ingen sensation i det. .. 6
Just det där med tvålen minns jag... bilden på julgranen... då blev manju
lite fundersam på det här med tidningarna ...

Yrkes iden tite ten
Yrkesidentiteten spelar inte samma roll som förut. På 70-talet, när de flesta ,av de som arbetar
på spritfabriken, kom ut i arbetslivet, hade redan den gamla typen av yrkesidentitet börjat
lösas upp. Den rika floran av yrkesbeuämningar har dock levt kvar i avtalstexter men har
försvunnit därifrån genom att yrkena har rationaliserats bort. Yrkesbeteck.ningar som
elektriker, mekaniker, instrumenttekniker films kvar. Den mera specifika yrkesbeteckningen
som finns kvar på spritfabriken är "destillatör' medan 'jäsare" f6rsvann när yrkena 'logs ihop
och blev ett.
Förr motsvarade varje yrkesbeoämning en formell prestigen i vå som motsvarades av
löneskillnader - men det kunde även handla om informella skillnader i prestige. På
spritfabriken fick man börja som jäsare och befordrades därefter till desti Ilatör med något
högre lön. I matrummet (nuvarande manöverrummet) fanns två bord. Det ena var jäsamas och

~ Hembygdsforskaren Gustaf Eklund har berättal att han under krigsån~n (eller däromkring) bedrev

såptillverkning i DOl11sjö dill' råvarorna var spillprodukler från DOlllsjÖ sulfitfabrik -" vilkel kan förklara s pan.
~ John hade berlInat om detta lidigare: "Då gick jag in till honom (chefi"edaktören) och sa: Del är då for j1jvla
konslig1 att det tir Husum, I-lusum hela tiden men ingenting positivt om Domsjö. 'Vad finns dd för posilivt aN
skriva om DOlllsjö d,''?' Jag sa: Men del finns ju hur myckel som helst!"
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det andra var destillatörernas. At de två, som var i tjänst samtidigt, salt de vid var sitt bord. l
regel var destillatören även äldre än jäsaren.
De olika specifika yrkesbenämningarna har endast använts intemt inom fabriken. Utåt, t ex i
telefonkatalogen, har man angett sitt yrke som fabriks- eller industriarbetare. Två av
spritfabrikens driftoperatörer anger med dessa beteckningar sitt yrke i telefonkatalogen. De
övriga anger inget yrke alls.
Yrkesutövandet ändrades radikalt vid datoriseringen 1993. "Aldrig hade jag då trott att man
skulle börja sitta framför en dataskärm" säger John. Men inga tecken märks som antyder att
yrkesidentiteten för den skull har förändrats. De producerar samma spri! som fönlt bara med
nya metoder för att styra processen.
Spritfabriken datoriserades som näst sista avdelning inom Domsjöfabriken. När
datoriseringen äntligen skedde var det med tillfredställelse som man såg sig komma upp på
samma tekniska nivå som, i stort sett, resten av Domsjöfabriken.
Driftsoperatörema benämns oftast kdrara av andra kategorier bland de kollektivanställda.
Ofta säger operatörema skiftare om sig själva och de övriga kallas daglidara. Specifika
grupper bland dagtidama är mekara, elekfrfkara, insfrumenfnra, labba/'n etc. Om det finns
någon inneboende prestigeskaja för de olika kategorierna så är detta ingenting som
kommuniceras.
För arbetarna på spritfabriken är det den allmänna trenden som gäller - att yrket inte ska
utgöra ett identitetskriterium i umgänget med andra människor. Skulle någoD händelsevis
fråga vad deras arbete är - är svaret givet; "jag kokar sprit".

Outsourcing - "utlejning"
~iJe lian de två åren 1991 och 1993 sjönk anta let anställda från 580 ti 11 403 på Domsjöfabriken "
Detta berodde på i första hand rationaliseringen och inte på att verksamhet Jades ut på andra
företag. Det finns dock sådana exempel; truckverkstaden drivs numera av företaget BY.

Fram till SO-talet hade spritfabriken upp emot 35 anställda. Därefter lades vissa verksamheter
i sina egna avdelningar och far internt lejas in för jobb på spritfabriken - instrumenttekniker
ocb provtagare t ex. Inga utomstående firmor utför arbeten som har med drift och löpande
underhåll att göra. Den städerska som kOl1uner varje morgon och städar manöverrummet och
omklädningsrummet. är fortfarande anställd av Domsjöf~lbriken men det har vari! på tal att
detta ska ändras. I industrier som Domsjöfabriken har det dock sedan lång tillbaka - om inte
alltid - varit vanligt att byggnads- och monteringsarbeten och andra tillfälliga arbeten gjorts
av firmor utifrån. Alt AGA har hand om gashanlering inne på fabriksområdet är heller ingen
ny fOreteelse.
En inte ovanlig attityd till delta all "Ieja ut" belyses i detta utdrag från ett inspelat samtal i

manöv rn.llnmet:
A: Det verkar ju vara jävligt modernt med atl leja ut.
B: Det nr en modesak igen. Det är SOUl med Greenpeace och miljön. Det
kommer något dumt från Amerika, som det alltid gör, och sedan kör dom
det ett tag och sedan ser dom at! det här det går ål skogen och sedan går

19

dom tillbaka till det gamla vanliga.
A: Dom som brukar komma med sådant där är väl teoretiker som inte har varit
ute i verktigheten. Det är ju lätt att tro aU ...
B: ... att dom kommer med något nytt. Först har dom inte kollat upp det så
noga och sedan visar det sig efter något tag att det inte fungerar. Finns det
då prestige med i spelet är det ju svårt att gå tillbaka. Då måste dom prova
ytterligare något nytt när det inte fungerar.
En av operatörerna ger en framtidsvision som på sätt och vis är en variant på "outsourcing":
"Snart ska du se att vi sitter hemma och kör fabriken."
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Fo top ro toko II
Fotograferingen har skett med en Sony, Digital Mavica FD88. Bilderna är lagrade i JPGformat. ästan alla fotografier är i upplösningen 1280x960. Några få är j [onnatet I024x768.
Alla fotografier är tagna av Sven l 'ordström i november 1999.
Filnamn
'Beskrivning
/Dol11sj Öfabri ken/bilder/
algkrona
Älgkrona (10 taggars) ovanfor dörren till spritfabrikens
rnanÖverrum.
analysdator
Spritlabbets
gaskromograf med tillhörande dator.
-'.
Anslagstavla 1
Anslagstavla i manöverrummet.
Anslagstavla2
"
avstallspritkolonn
Den avställda råspritskolonnen i destilleriet
avjästbehällare
Avställda behållare for jäst. De användes tillsammans med de gamla
jästseparatorerna.
bonnjaveI
Skylt på dörren inne i jäseriet.
bortidning
Ett av borden i manöverrummet. Låda med tidnjngar.
Destdorrskylt
Skylt på dörren som går in till destilleringen utifrån taket.
dragskapet
Dragskåpet i spritlabbet.
exteriorl
Exteriör av spritfabriken.
exterior2
"
fagelbord
Fågelbordet utanfor fornstret i manöverrummet.
finspritpump
Pumparna som pumpar tinspriten till Sekab.
Exteriör av spritfabriken.
framfabrik
GammalJaspanel
De gamla panelerna for mätinstrument och strömbrytare varifrån
jäsningen i spritfabriken till stora delar styrdes innan datoriseringen
1993.
gohjaseri
Interiör frånjäserisalen. Betongfundamenten hörde till d gamla
jäskaren av trä som fanns här tidigare.
Greting. Det material som landgångar i regel är byggt av.
gretin
Munspel och blocktlöjt finns i hurstsådan i manöverrummet.
burstljus
Informationssystemet på White board-tavlan har John Ohlsson
i ofoal manacka
skapat.
InteriorOmkladnrum
Omklädningsmmmet.
Jäserisalen
interioljaseri
se GammalJaspanel.
iasarpanel
Johan Holter, från underhållsavdelningen drar nya kablar for det nya
JobanHolter
datasystemet som ska instaUeras.
John Olsson f. 1942. Började på MoDo 1972.
.lol1nOhl2
J01mOh1sson
"
itishallen.
1nterör
Jäshall
Rummet under jästankarna.
jästankrum
Kent Kristoffersson f. 1956. Började på MoDO 1974.
Kentkristoffersson
Plats för den gamla jäserikuren.
kurplat
Kylskåpet i omklädningsrununet.
KvlskapOkladn
Spriilaboratoriet. Interiör.
llabbintcrior
Lamelltanken.
! lamelltank

I
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lamelltank2
lysefinkel
manöverrummet
masklackage
maskpumpar
masktanktomning
ogonskyddet
IOmkJadningSkap
plansvartv
procenttest
rasprittankar
rattnyckc
rogerhellstrom
separatorer
skoltkarran
spritfabrik
spritkolonn l
spritkolonntopp
spritprov
starklut"tankar
suckamasgang
svalboet
underlamell
undennasktank
ventil
varkstaden
verkstan
vidardatOr

Lamelltanken.
Strömbrytare i jäshallen.
Interiör manöverrummet.
Läckage av mäsk i jäshaUen.
Mäskpumpar.
Tömning av död jäst som sedimenterat i mäsktankama.
Anordning i jässalen, skyddskåpa.
Omklädningsskåpen i omklädningsrummet,
Avfotografering av bild på den planerade spritfabriken i Domsjö.
Från boken "Aktiebolaget ETHYL 1909-1919.
Lars Erik Sjöberg testar procenten etanol med aerometer.
Råspritstankama.
Rattnyckel. Hjälpverktvg för att vrida om venti lrattar.
Roger Hellström f. 1971. Instrumenttekniker som brukar vara på
spritfabriken.
De numera avställcIa separatorerna.
' Fastkedjad skottkärra i jäseriet.
Exteriör.
Spritkolonn på taket.
Toppen på den nyaste spritkolOlmen.
Prov av fi~rit som ska analyseras i labbet.
Avställda starkluttankar. Spritfabrikens västra gavel.
"Suckarnas gång", mot jäseriet under jästankama. Sprifabrikens
otrevligaste ställe.
Manövemllnmet.
Lamelltanken underifrån.
Mäsktank nedre delen.
Ventil.
Verkstaden i spritfabriken.
~ ~.

Vidar Hedell. F. 1949 underhållstyrkan; vid datorn i labbet där han
konstruerat en Access-databas for registrering av analys- och
joumalvärden.
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Bilagor
Schematisk bild (Powerpoinlutskrift) över processen i spritfabriken. 1 sida.
Utskrifter av ett urval digitalbilder som lagras på CD-rom skiva. 9 sidor.

Thick

Fermentation

Yeast
separation

r

Evaporation -

waste
Liquor

100 m 3/h

Spent
Liquor
40 m3/h

Ethanol 94%
Water

Ethanol7%

Methanol
O,lm3 /h

Lights
0,2 m 3 /h

Ethanol 94 %
2 - 3 m 3/h

Destillation

Fusel . . .

Water

team 2,5 Uh
7 bar

Biological tretment plant

Steam 5 t/h
7 bar

Bildsida l

John Olsson, prosessteknikerI "driftare"j
"körare" som arbetat på MoDo sedan
1972. Här siner han vid skännarna i manöverrummet varifrån processen styrs.

Kent Kristoffersson har arbetat längst på
Spritfabriken av operatörerna, Han sitter
i manöverrummets fika- och köksdel.

Dörren in till "köramlmmet", Älgkronan
är symbol båden for naturen och mtid två saker som inte finns här, utan utanför

fabriksgrindarna.

Bildsida 2

Korskopplingsrununet. På den tiden spritfabriken hade en egen chef
satt han här. Skrivbordet som syns
på bilden var dock tidskriyarens.

Nedre delen av råspritskolonn l.
Den är fotograferad genom dörren
då destilleriet är branklassat 0111råde.

läsarna hade till att börja med ett
bord på denna gång. Senare kom ett
litet rum framfor styrpanelen på vägen. Detta användes fram till datoriseringen 1993.

Bildsida 3

Fågelbordet utanför köramlmmet

John Ohlssons infomlationssytem och den
obI igatoriska reklamalmanackan.

Läsni.ng är det vanligase sänel att iOrdriva
tiden under länga kvälls, natt och helgskifl.

BiJdsida 4

Vidar HedelI vid datorn i labbet.
På datorskämlen syns menyn till den
Accessdatabas han konstruerat for registrerillg av analys- och körjoumalvärden.

Klädskåpen i omklädningsrummet.
Antalet är anupassat till hur mång det
var tbrr som arbetade på "spritan".

Ska man vara säker på att skottkärran
där den ska vara så...

~r

Bildsida 5

Johan Holter från underhållsavdelningen drar kablar Iii I det nya datasystemet
som ska ersätta det från 1993. Systemet från 1993 var det första datasystemet i
spritfabriken - men det var inte ett nytt system. Det kom från BlIreå i Västerbotten när MoDo lade ner slipmassefabriken där.
i U kOlllIner man att få meddelande och infom13tion per mail till en
sorn kommer att finnas i manÖVClTumm L utöver de två kärmar som hör till
själva styrsyst J11et. Dtl kommer det hen finnas tillgång till Internet.

re

Bildsida 6

1 centrum av bilden syns de jästseparatorer om nyligen tagits ur bruk
och ersatts med lameller för återanvändning av jästen.

De nya lame I!tanken finns i den
gamla jäserisalen. l den avsätts
jästen genom sedimentering.

Biidsida 7

Spritprover i labbet. Provtagaren är
den ende som kommer i kontakt med
spriten.

Gaskromografen är en modern anaiysutnIstning i labbet

----------

Dock används vissa enkJa metoder
fortfarande. Provtagaren Lars Erik
Sjöberg kontrollerar "procenlen".

Bildsida 8

··Suckarnas gång" är den mörkaste och ruffigaste platsen i spritfabriken.
Till höger finns bottnen på jästtankarna. I röret leds mäsken från den
första tanken till den andra.

Bildsida 9

Spritfabriken "Spritan" nov 1999, Till höger är kolsyrafabriken med sina två liggande kojsyratankar,

1lI1 vänster står jäst.ankarna, I mitten
de två låga mäsktankama och till höger slål' spritkondenSal13Jlken,

I'L~~H_\DE J-,~~ I 'f '

Så här länkte man sig att spritfabriken shllJe se ut på 10-tale\.
Avfotograferat frän boken
"Aktiebolaget Elhyl 1909-1919",
SlOckholm 1920,

