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Sörstafors vid Kolbäcksån 2021-05-28, då vattennivån var högre än vanligt. 

Därför släpptes vatten förbi platsens kraftstation. 

mailto:Sverre.nordqvist@hotmail.com
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1. Inledning 

Bostadsutbyggnad föreslås på Sörstafors industriområde. För en sådan omvandling kräver 

Hallstahammars kommun att hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden. Vid förändringar inom 

bebyggelsemiljön är bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och bygglagen tillämpliga.  

Därför sammanställdes denna utredning, på fastighetsägarens uppdrag. Utredningen föregicks av ett 

antikvariskt utlåtande våren 2021, inför prövning av bygglov för en hallbyggnad. 

 

Historisk bakgrund 

Orten Sörstafors räknar sitt ursprung till mitten av 1800-talet, då kraften från Prästforsen vid 

Kolbäcksån började nyttjas för industrialisering. År 1849 anlades här benstamp, sågverk och tegelbruk, 

verksamheter som varade i tjugo år.  

En storskaligare industriepok tog sin början 

den 14 september 1869, då anläggningen 

förvärvades av nybildade Sörstafors 

Trämassefabriks Aktiebolag, med 

industrialisten J T Muncktell i spetsen. En ny 

fabrik stod färdig 1871. Efter att C Emil 

Hæger tog över 1888 utvecklades driften, 

bland annat med maskinell 

papperstillverkning. 

1800-talets industrimiljö ödelades i en 

brand den 18 juli 1900. Redan året därpå 

var bruket åter i drift, som snabbt 

expanderade. Under brukspatron Hægers 

fortsatta ledning fick Sörstafors sin första 

sulfitfabrik. För att kunna införa elektricitet 

köptes Norrkvarns kraftstation 1907.  

Då Sörstafors övergick i Surahammars bruks ägo 1918 vidtog en ny epok av nybyggnader och 

moderniseringar. Under 1920- och 1930-talen tillkom många inslag som än idag präglar området. Ett 

nytt, större sliperi togs i drift 1926. I fabriksbyggnaderna byttes de gamla träbjälklagen ut mot betong. 

Skorstenen höjdes från 32 till 63 meters höjd 1930. Syrahuset med sina gjutna betongtorn byggdes 

1932-33. Ett nytt kontor invigdes 1936. Under 1930-talets sista år förnyades maskinparken, för en ökad 

massa- och pappersproduktion. Andra världskriget ledde istället till inskränkt drift. 

Under första hälften av 1950-talet inföll 

en sista storhetstid vid Sörstafors 

pappersbruk. Mot slutet av decenniet 

sjönk dock efterfrågan, samtidigt som 

produktionskostnaderna steg. Att 

modernisera driften försvårades av 

ökade miljökrav. Därför nedlades 

Sörstafors pappersbruk 1966.  

Ovanstående bild av Sörstafors pappersbruk tecknades 

1872, då fabriken varit i drift ett år. Källa: Jernkontoret  

Flygbilden till vänster togs 1936. 

Källa: Västmanlands läns museum 
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Efter pappersbrukets nedläggning tog Varnäsföretagen över och etablerade en metallindustri. 

Befintliga industribyggnader återanvändes. Under första åren av 2000-talet var verksamheten alltjämt 

betydande, men sedan följde en nedgångsperiod. Efter ägarbyte 2009 inskränktes driften, tills allt tog 

slut i februari 2016. 

Under de senaste åren har de forna industrilokalerna varit föga nyttjade. Cirka 20 % hyrs ut till kontor 

och småverkstäder. Tills årets början hade också en maskinentreprenadfirma sin bas här. En del av 

brukets tidigare tjänstebostäder är alltjämt bebodda. 

 

 

Kulturhistorisk värdering 

Sörstafors bedömdes i Hallstahammars kulturminnesvårdsprogram, antaget 1985, vara särskilt 

intressant. Som motiv anfördes att detta är en välbevarad äldre industrimiljö, där arbetarbostäder och 

fabriksbyggnader ligger samlade. Sådana miljöer har blivit alltmer sällsynta. Tilläggas kan att syrahuset 

med tillhörande betongtorn är landets kanske enda bevarade.  

Då områdets 63 meter höga 

fabriksskorsten reparerades 1997 utgick 

statsbidrag till vård av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. Statsbidrag utgick 

även vid reparation av syrahusets tak 

2001 och renovering av syrahusets 

fönster 2002. Arbetena dokumenterades 

av Västmanlands läns museum. 

Sörstafors kulturhistoriska värden 

framhålls även i kommunens 

översiktsplan, antagen 2011-10-31. Vid 

förändringar inom bebyggelsemiljön är 

bestämmelserna i 2 kap. 6 § i plan- och 

bygglagen tillämpliga. Dessutom påpekas att området ansluter till Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 

klassad som riksintresse för kulturmiljövården. 

Bilden ovan togs den kyliga vintertorsdagen den 11/2-2021  

Syrahusets fönster renoverades 2002 med statsbidrag, 

beviljade av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
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2. Sörstafors 2021  

För att få både en dagsaktuell bild och historiska återblickar, besöktes Sörstafors i maj 2021 

tillsammans med Bengt Wisell, uppvuxen där och i många år anställd vid pappersbruket. Redovisningen 

som följer bygger delvis på hans hågkomster om hur byggnader och platser har nyttjats. Till vägledning 

har även funnits boken Sörstafors genom tiderna. Extra besök gjordes i september & oktober 2021. 

Huvudinfarten 

Sörstafors omges av slättbygd i 

Kolbäcksåns dalgång. En allékantad 

tillfartsväg utgår rakt västerifrån väg 252, 

passerar förbi tidigare tjänstebostäder 

och åkrar fram till fabriksgrindarna. 

Innanför dem leder en balkbro över 

Svenbybäcken. Hela vägförbindelsen 

anlades i mitten av 1930-talet.  

 

Samtida är lönekontoret som 

följer efter bron. Kontorshuset 

från 1936 – numera bostad - är en 

våning högt, har källargrund i 

betong, fasader i bruten vit 

slätputs, T-postfönster och flackt 

sadeltak med röda betongpannor. 

Framför ingången finns ett 

skärmtak på kolonner. 

 

På andra sidan infarten finns ett 

falurött hus från början av 1900-

talet, en före detta chefsbostad i 

helt annan stil. Huset är byggt i 

fulla två våningar och vind, med 

faluröd locklistpanel, spröjsade 

fönster och djup takfot, samt 

flackt, tegeltäckt sadeltak. Mitt 

över taknocken kröner en 

utkragande tegelskorsten. 

Från infarten förgrenar sig grusvägar till brukets olika delar. Linjesträckningen efter en godsbana går 

också att avläsa. 

Den allékantade huvudinfarten till 

Sörstafors bruk fotograferades 2021-02-24. 

Avverkning hade nyligen skett i området 

norr om vägen. 

Innanför fabriksgrindarna 

ligger tidigare lönekontoret. 
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Disponentvillan och 

brukshotellet 

Strax norr om huvudinfarten 

ligger disponentvillan och 

brukshotellet. Längre tillbaks i 

tiden var området kring dessa 

och chefsbostaden mer 

parklikt, avgränsat med ett 

rejält staket. 

 

Idag står disponentvillan obebodd. Dess tomt vetter 

mot Svenbybäcken. På 1930-talet anlades där en 

representativ trädgård, genom brukets försorg. Nu 

återstår fundament för flaggstång och solur, kalkstenar 

efter en trampstig längs bäcken, samt ett snår korneller. 

På bäckens motsatta sida finns en igengrodd före detta 

cykelväg, också anlagd av bruket. 

 

Villan från början av 1900-talet är byggd i 1½ våning, med 

källargrund, spåntade, vitmålade panelfasader och tegeltäckt 

sadeltak. Trädgårdssidans terrass tillbyggdes på 1930-talet. Ett 

ursprungligt korspostfönster finns kvar, några dörr- och 

fönstersnickerier är från 1930-talet, övriga fönster är från 

1970-talet. På tomten finns även ett falurött hönshus/uthus 

från omkring 1900, med tidstypiskt yttre. 

Disponentvillans södra långsida, där flertalet korspostfönster har blivit utbytta. Ett finns kvar. 

På bilden ses rester av disponentvillans påkostade 

trädgård öster om Svenbybäcken. Bilden togs 2021-05-11 

Bilden visar disponentvillan 

till vänster och bruksvillan 

till höger. Foto 2021-09-15 
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Granne med disponentvillan är f d brukshotellet, till en del ännu bebott. Detta var brukets största 

bostadshus, där kontoristerna bodde, samt tillresta kontrollörer. Pigor svarade för matservering. Huset 

med ingångsverandor på bägge gavlar är byggt i 1½ våning. Spåntade, ljusa panelfasader indelas med 

profilerade våningslister. Kring korspostfönster sitter profilerade omfattningar med utspringande 

överstycken. Taket täcks av tvåkupiga tegelpannor.  

 

Husen vid allmänna vägen 

Vid sidan av huvudinfarten finns en äldre infartsväg, vars sträckning motsvarar den gamla södergående 

landsvägen mot Kolbäck. Vägen är grusad, har varit kantad av öppna diken. 

Vid vägens norra ände ligger brukets tidigare, nu förfallna 

tvättstuga, med betonggrund, två tegelmurade våningar och ett 

flackt, numera nerrasat sadeltak som varit papptäckt. 

Tvättstugans tillkomst 1936-37 betydde 

höjd levnadsstandard. I nedervåningen 

fanns duschar, karbad och tvättmaskiner. 

I övervåningen fanns mangel och torkrum 

med värmefläkt. Vattenförsörjningen 

skedde med en ledning från fabrikens 

pumpverk.  

Intill tvättstugan finns avrivna tomter. Där 

låg tidigare Porten, två faluröda hus med 

sammanlagt åtta bruksarbetarbostäder. 

Tomten på andra sidan vägen var fram till 1945 ett av flera potatisland för brukets anställda. Kvar finns 

en brunn, som också varit gemensam. Angränsande hus, en f d överingenjörsbostad från 1920-talet, 

har övergått i annan ägo liksom övriga hus på denna sida. 

Bilden visar brukshotellets södra långsida, med utsmyckande listverk, fönsteromfattningar och taktassar. 
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En bit längre söderut står ett ensamt bostadshus kvar, 

från 1800-talet, utbyggt 1942. Huset är byggt i en våning, 

har fasader av spåntad faluröd panel, vita 

fönstersnickerier och tak med röda betongpannor. På 

pappersbrukets tid bodde där i många år en anställd 

chaufför med familj. Två liknande hus finns bevarade i 

närbelägna Sörsta by, där anställda vid bruket bodde. 

 

 

 

 

 

Husen vid Stallbacken 

Från huvudinfarten leder en väg upp till Stallbacken, som var samlingsplats för djurhållning, 

massavedsleveranser och persontransporter. På vårarna hölls fotbollsträning där.  

Öster om Stallbacken ligger en 

lantbruksbyggnad från 1800-talet, 

uppförd som stall för hästar och 

oxar, med höloft. Bottenvåningens 

väggar är timrade, på en grund av 

tuktade granitblock. Övre våningens 

väggar och taket har en gemensam 

resverksstomme. Fasad är stående 

faluröd panel, jämte figursågade vita 

korsfoder kring dörr- och 

fönsteröppningar. Fönstren är 

spröjsade i åtta rutor. Yttertaket 

täcks med tvåkupiga tegelpannor 

och ventilhuvar i trä. I västra 

takfallet, vänt mot Stallbacken, finns 

tre takkupor med vindspel. 

Då brukets transporter på 1920-talet övergick från oxar till lastbilar, omvandlades oxstallet till ladugård 

för brukets mjölkkor. Dagligen vallades korna från Stallbacken till betesmarker i Sörsta by någon 

kilometer bort. Vid södra ladugårdsgaveln fanns ett mjölkhus, dit anställda gick för att hämta tilldelad 

mjölk. Systemet bestod fram till 1942, då jordbruksdriften utarrenderades. Därefter användes 

byggnaden bara som stall, så länge hästar hölls. På senare år har byggnaden använts som maskinhall, 

lager och fått förfalla. 

 

Bilden till vänster visar ett återstående 

bostadshus, av en typ som varit vanlig i trakten. 

Foto 2021-05-11 

Bilden till höger visar ett hus i Sörsta by, 

av samma typ som huset ovan, fast 

bevarat i mer ålderdomligt skick. (Huset i 

bakgrunden har också varit bebott av 

anställda vid bruket. 

Foto 2021-05-28 
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Bredvid ladugården/stallet finns ett tidigare 

spannmålsmagasin/vedbod, med faluröda 

panelfasader, mittpostfönster och plåttak. I husets östra 

ände - mot Kolbäcksån – inreddes ett kontor på 1930-

talet. Där satt en virkesavmätare, för att kontrollmäta 

massaved som kom med lastbil till Stallbacken. Huset 

står idag oanvänt, har underhållits hjälpligt.  

 

 

 

 

På Stallbackens västra sida finns en 

tegelmurad garagebyggnad från omkring 

1920, med valmat, numera plåttäckt tak. På 

södra kortsidan tillbyggdes 1939-40 

brandstation, lägre med pulpettak. 

Garagefronten har svarta slagportar av 

olika höjd. Där fanns en gång bruksbilen för 

sjukvårds- och värdetransporter, brandbil 

och disponentens Buick. Idag används 

garaget av hyresgäster på området. 

 

Norr om Stallbacken finns en skärning i terrängen. Där gick tidigare godsbanan Kolbäck-Sörstafors, 

tagen i drift 1958, kvar till 1971. 

Produktionsanläggningen 

Den forna industrin ligger vid Kolbäcksån, där den smalnar och därför strömmar stridare. Dåvarande 

Prästforsen började utvinnas för industrialisering i mitten av 1800-talet. Driften tog större fart 1871, 

med starten av platsens första pappersbruk, som snart expanderade. Efter en förödande brand i juli 

1900 återuppbyggdes fabriken på ett år. Delar från 1800-talet finns kvar, men anläggningen präglas av 

1900-1901 års återuppbyggnad, jämte senare om- och tillbyggnader.  

 

  

Garaget med utbyggnad för brandstation till vänster. 

Virkesavmätarens 

kontor iordningställdes 

på 1930-talet. 
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 Äldsta byggnadsvolymen i söder utgör en anslående front mot ån. Till huvuddragen hör en hög 

sockelmur av granit från bergtäkt, fasadmurar av ojämnt bränt tegel indelade med strävpelare, 

stickbågiga fönsteröppningar med tätspröjsade fönster, samt flackt yttertak. I bottenplanet på 

den centrala, södra delen fanns en 25 meter lång massatork, fyra pappersmaskiner och 

vattenintag med pumpar. På planet ovanför fanns klippmaskin, tryckeri och sorteringssal där 

färdigt papper räknades och packades före distribution.  

 Fabrikstillfarten över Svenbybäcken går över två stålbroar, tillverkade 1885 vid Bergsunds 

mekaniska verkstad i Stockholm. Ursprungligen förband broarna mellansundet i Kvicksund, tills 

de på 1920-talet byttes ut och kom till återanvändning i Sörstafors. 
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 På 1950-talet gjordes en tillbyggnad västerut på den gamla fabriken, bland annat för att få 

plats med en rullmaskin. Den nyare delen har mer jämnröda tegelfasader och flackt yttertak. 

Fönsterband står i kontrast till den gamla fabrikens fönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I fabrikskomplexets norra del fanns massakokeri. Kokhuset som byggdes 1951-1954 tornar upp 

sig med röda, fältindelade tegelfasader, rödmålade fönstersnickerier och lanternintak. 

Murarna har ett jämnare bränt tegel än i fabrikens äldre byggnadsdelar. 
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 Föregående kokhus finns också kvar, byggt 1905, med fasader i ojämnt bränt tegel och 

mönstermurat gavelkrön mot nordost. Två rundbågiga tätspröjsade fönster upptar en stor del 

av gavelns väggfält, fast ena fönstret är numera igenspikat. I långväggen mot nordväst har 

fönster blivit igenmurade. 

 Byggt i samma stil som gamla kokhuset är mekaniska verkstaden strax intill. Sockeln i granit 

ligger bitvis dold under senare uppfylld mark. Ytterväggarna är murade med ojämnt bränt 

tegel, med mönstermurning över fönsteröppningar, i takfot och gavelkrön. Fönsterbågarna är 

tätspröjsade och vitmålade, har varit röda förut.  

 Byggd i sammanhang med gamla kokhuset 

och mekaniska verkstaden är även 

panncentralen, tegelmurad med likadan 

gavel. Inuti fanns två ångpannor. Ovanför 

reser sig en fabriksskorsten murad med 

radialtegel, från början 32 meter hög, höjd 

till 63 meter genom en påbyggnad 1930. 

 Ingenjörskontoret, ett hus i 2½ våningar 

med sadeltak, kvar från 1800-talet, bryter av 

från övriga fabrikskomplexet. Fasaderna är 

slätputsade och gråkalkade, indelade med 

vita listverk, samt profilerade omfattningar 

kring dörrar och fönster. I de stickbågiga 

fönsteröppningarna sitter småspröjsade 

fönster. Sadeltaket täcks med tvåkupiga 

tegelpannor. 

På bilden ses mekaniska verkstaden, med gamla kokhuset i bakgrunden till vänster. 
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 Fristående från fabriken ligger renseriet, byggt 1952 uppströms i en sluttning mot ån. 

Källarplanet i suterräng är i betong, planet ovanför har fasader i korrugerad plåt och tegel, 

avlånga fönster indelade med mitt- och tvärposter, samt ett flackt yttertak. 

Som helhet byggdes fabriksanläggningen påkostat, med beständiga material. Under en stor del av 

1900-talet fanns dessutom ett väl organiserat byggnadsunderhåll. Senare blev underhållet eftersatt. 

Att sätta byggnaderna i stånd för nya ändamål är en insats som lär ta många år att verkställa.  

Syrahuset med syratorn 

Till massakokning framställdes syra, i ett fristående syrahus öster om 

kokeriet. Syrahuset med tillhörande syratorn byggdes 1933. Konstruktionen 

består av pelare i platsgjuten betong och mellanliggande tegelmurar. I den 

obehandlade betongen syns avtryck efter formvirket. Rödmålade 

fönstersnickerier med täta spröjsverk upptar långsidorna. Yttertaket är platt 

och papptäckt, omgärdat med en gjuten sarg. På syrahusets norra kortsida 

finns syratornet, med murad bas och två rör i armerad platsgjuten betong. 

Mellan dem finns en uppgång och hissanordning för uppfordring av kalksten. 

Råvaran till syran var svavel som förbrändes i en roterande ugn. 

Svaveldioxiden leddes från ugnen i syrahuset till botten av syratornet, som 

hade fyllts med kalksten. Då vatten spolades ner i syratornet och mötte 

svaveldioxiden, så bildades svavelsyra.  

Färdig syra förvarades i en markförlagd, blyfodrad reservoar intill syrahuset. 

Där späddes den med vatten innan den pumpades upp i en stålcistern i anslutning till kokhuset. 

Sedan pappersbrukets nedläggning 1966 har syrahuset stått oanvänt. Efter många års förfall 

reparerades yttertak, dörrar och fönster 2001-2002. Till dessa arbeten utgick statsbidrag till vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
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Kraftförsörjning 

Ett tegelmurat före detta transformatorhus, i två våningar och sadeltak, finns uppfört i en slänt vid 

Svenbybäcken väster om fabriken. Dess tillkomst står i samband med ett förvärv av Norrkvarns 

kraftstation 1907. Eftersom transformatorhuset länge stått oanvänt har förfall inträtt; taket är 

nerrasat, fönster och ytterdörr trasiga.  

I samma slänt som transformatorhuset finns en oljecistern som med en luftledning stod i förbindelse 

med fabrikens panncentral. Ledningen är kvar till en del. 

Intill syrahuset finns en markförlagd reservoar, där svavelsyra förvarades. 

Ovan ses oljecistern från 1950-talet och transformatorhuset från 1906-1907. Fotot togs 2021-05-28 



Sörstafors industrier, Hallstahammars kommun 
Kulturmiljöutredning 2021 
 

 15  Svensk Klimatstyrning AB 
 

3. Karta över Sörstafors 
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4. Återblick 

Sörstafors pappersbruk 

I 1800-talets Sörstafors tillverkades papper huvudsakligen av lump, halm och slipmassa utvunnen ur 

malet virke. Ett skifte kom 1905, då en sulfitfabrik sattes i drift. Därmed infördes den 

produktionsprocess, som präglar anläggningen vi ser idag. Processen tog sin början med inforsling av 

massaved. Fram till 1940-talet kom mängder av granstockar norrifrån, genom flottning på 

Strömsholms kanal. Väl framme fick stockarna ligga kvar i vattnet, längs åstranden mellan Sörstafors 

och grannsamhället Lyckhem uppströms, innan de med kabelkran lyftes i land och travades. En del av 

råvaran anlände i pråmar, som lade till i en docka. Leveranser från närområdet ankom till Stallbacken 

med lastbil. Då Strömsholms kanal 1947 stängdes för godstrafik tog landsvägstransporterna över. 

Massaveden togs till renseriet, för att vid behov blötläggas, sedan maskinbarkas och därpå flisas i en 

huggmaskin, skivhuggen. Flisad massaved 6¨ pumpades i rör från renseriet upp till kokeriet. I kokhuset 

från 1951-54 fanns tre massakokare, som vardera rymde 100 m3.1 I dessa koktes flis med utspädd 

svavelsyra enligt sulfitmetoden. Ångvärme till kokningen kom från panncentralen. 

Den färdigkokta massan togs i massabingar till bassäng för att spolas ren från sulfitlut.2 I sileriet 

utsorterades kvistar och andra bitar som förblivit okokta. Massan pressades för att få ur vätska. En del 

massa maskintorkades.  

På fabriken förekom även mekanisk massaframställning, en äldre metod att låta massaved kapad i 

kortare bitar malas sönder med slipstenar. Därvid erhölls slipmassa, som användes rå. Sliperiet från 

1926 ligger invid ån. I bottenplanet stod slipmaskinen, i mellanplanet gick slipmassan genom silduk i 

och i översta planet förvarades silad och urpressad slipmassa. 

Slip- och sulfitmassorna blandades med vatten och maldes, mäldberedning, före tillverkning av färdigt 

papper. I Sörstafors fanns fyra pappersmaskiner. Olika slags papper tillverkades där under historiens 

gång, beroende på aktuell efterfrågan. Fruktpapper och andra tunna inslagningspapper hörde till de 

stora produkterna. På 1950-talet tillverkades även kraftigare inslagningspapper. 

                                                           
1 Föregående kokhus från 1905 hade två kokare, vardera om 71½ m3. 
2 Sulfitlut från Sörstafors omhändertogs av vägförvaltningen, för att binda damm på grusvägar i länet 

Sörstafors bruk år 1912. Massaved låg travad inför flisning och kokning. Gamla kokhuset (1905) 

användes ännu. Fabriksskorstenen uppgick då till 32 meter. Källa: Kolbäcks hembygdsförening 
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Generellt gav slipmassa ett mjukare papper, medan sulfitmassa gav ett styvare. För att papperet skulle 

få en specifik kvalitet hände att slipmassa och sulfitmassa blandades. Av kvistar och annat som silats 

ut från sulfitmassan gjordes ett enklare, grovt papper för internt bruk. 

Pappersmaskinerna matade ut papper, som skars i klippmaskin till stora ark. Pappersarken räknades 

och packades för distribution. Ett emballagesnickeri fanns, där träramar tillverkades för att slå ihop 

papperspaket i stora balar med spännband. På senare år levererades även pappersark i rullar. 

För över hundra år sedan fraktades papper från Sörstafors i kärror dragna av hästar/oxar till Kolbäcks 

järnvägsstation, där omlastning skedde. På 1920-talet tog lastbilar över frakten. För att slippa 

omlastning vid transport öppnades 1956 godsspåret Kolbäck – Sörstafors för trafik.  

Kringverksamheter 

Kopplat till pappersbruket fanns en rad stödfunktioner. I mekaniska verkstaden sköttes tekniskt 

underhåll, som var omfattande. Nästan alla dåtida maskinreparationer skedde på plats, med 

egentillverkade reservdelar. Räcken och trappor nytillverkades. 

Ingenjörskontoret fanns för att utveckla tekniska lösningar. Exempelvis installerades 1925 en maskin 

som renade avloppsvattnet från massa. På 1930-talet konstruerades landets enda helautomatiska 

sulfitkokare; värmeaggregat kopplades till kokkärlen, så att återgångsgaser tillvaratogs och bygden 

befriades från besvärande lukt.  

För byggnadsreparationer och fastighetsskötsel hade bruket egna murare, målare och snickare, som 

höll till på ingenjörskontorets bottenvåning och i längor väster om fabriken. På många byggnader syns 

spår efter ändrade fönsteröppningar och lagade murverk.  

I panncentralen arbetade eldare i skift. De två ångpannorna försörjde fabriken med värme, liksom 

disponentvillan, brukshotellet, garage och kontor. Länge eldades panncentralen med stenkol. Därför 

ligger gott om slagg efter koleldning i området. På 1950-talet konverterades panncentralen till olja. En 

63 meter hög fabriksskorsten av radialtegel står som landmärke över en gången epok. 

Pappersbrukets efterföljare 

Efter nedläggningen av Sörstafors pappersbruk 1966 flyttade Varnäsföretagen in. Följande 40 år pågick 

här tillverkning av sandgjutgods i aluminium. Aluminiumkomponenter levererades till 

fordonsindustrin, med Volvo som största kund. Fabriksområdet översteg Varnäsföretagens behov, så 

flera byggnader stod oanvända, däribland kokhusen och syrahuset. Godsbanan till Kolbäck slutade 

trafikeras och revs 1971.  

Byggnader som inte användes förföll vartefter. Samtidigt började området uppmärksammas som 

kulturmiljö. Sörstafors medtogs i Hallstahammars kulturminnesvårdsprogram 1985.  

Då Varnäsföretagen på 1990-talet avsåg riva fabriksskorstenen, av säkerhetsskäl, sköt Länsstyrelsen 

till byggnadsvårdsbidrag så att den istället reparerades. Bidrag utgick även till reparationer av 

syrahusets tak och fönster 2001-2002. 

Metallföretaget vid Sörstafors var betydande fram till de första åren av 2000-talet. Sedan följde en tvär 

nedgång, eftersom den internationella finanskrisen 2007-2008 också ledde till kris för svensk 

fordonsindustri. Då konjunkturen vek gick Varnäsföretagen i konkurs. Nya ägare fortsatte 

verksamheten, som dock minskade i omfattning och lades ner helt i februari 2016. 

De senaste fem åren har en del av fabrikens många lokaler hyrts ut till kontorsverksamhet och små 

verkstäder. Fastighetsägaren avser utveckla uthyrningsverksamheten och parallellt anlägga nya 

bostadsområden. I kommunens översiktsplan bedöms Sörstafors möjligt för bostadsutbyggnad, med 

en del förbehåll. Bland annat krävs hänsyn till platsens kulturhistoriska värden. 
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5. Framtidsplaner 

Koncept 

Ägaren till Sörstafors har för avsikt att iståndsätta området. Tanken är att byggnader från 

pappersbrukets tid bevaras och återanvänds, frånsett enklare förråd och skjul. Rivning av Stallbackens 

två lantbruksbyggnader har varit på förslag, men är inte längre aktuellt.  

Tillkommande bostadsbebyggelse presenterades med en situationsplan daterad 2020-12-23. 

Dessutom har byggnadsvolymer och tillfarter ritats in på ett flygfoto, för att ge en föreställning om 

exploateringsgrad. Enligt dessa preliminära dokument skulle nya hus byggas inom fabriksområdet, i 

dess nordöstliga förlängning mot Lyckhem och på åkermark västerut närmare väg 252.  

Antikvarisk bedömning 

Ett bevarande av Sörstafors bruksbebyggelse närmast kräver att den får ny användning. Därför 

framstår aktuella planer som positiva från kulturmiljösynpunkt, förutsatt att tillkommande bebyggelse 

utformas med stor hänsyn till platsens historiska karaktär.  

Vid upprustning av befintlig bebyggelse är angeläget att värna byggnadsexteriörer, vägnät, alléer, 

broar, murar och ädellövträd. En del återställande är önskvärt, exempelvis trädgårdsanläggningen 

kring brukshotellet och disponentvillan. Med stöd av gamla fotografier kan några hus få färgsättningar 

och fönster som stämmer bättre med ursprunglig karaktär. En tidigare cykelväg utmed Svenbybäcken 

är värd att lokalisera och kanske ta i bruk igen.  

Gestaltningen av nya hus sker lämpligen med utgångspunkt i områdets befintliga eller tidigare befintlig 

bebyggelse. I enlighet med detta passar att inom fabriksmiljön och mot Lyckhem bygga fristående hus, 

1-2½ våningar höga, med faluröda panelfasader och tegeltäckta sadeltak. För att anknyta till tidigare 

bebyggelse passar att låta staket omgärda bostadsområdena. 

För husen som planeras på åkermark västerut föreslås panelfasader med mer varierad färgsättning och 

tegeltäckta sadeltak. Vägledande bör vara bebyggelsen i närmaste grannskapet, med sin historiska 

koppling till Sörstafors.  

Förslag har väckts att bebygga området mellan Sörstafors och Lyckhem. Foto 2021-05-11 
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6. Föreslagna anvisningar  

Skyddsvärt 

Flera byggnader är av så stort kulturhistoriskt värde, att de i detaljplan bör skyddas genom 

bestämmelser om skydd av kulturvärden. Nedan följer en redovisning med bevarandemotiv. 

 Särskilt värdefull är förstås fabriksbyggnaden som var anläggningens mittpunkt, uppförd 1870 

och följande år, ombyggd efter brand 1900. Skydd bör omfatta gråstensmurar, tegelfasader 

och fönster. Vid renoveringar, om- och tillbyggnader är angeläget att liksom tidigare hålla fast 

vid rött tegel. 

 Fabrikstillfartens brobyggnader, från Bergsunds mekaniska verkstad 1885, är av 

teknikhistoriskt värde, numera ovanliga i sitt slag.  

 Gamla kokhuset och mekaniska verkstadsbyggnaden, båda från 1905, tillhör expansionsfasen 

då Sörstafors pappersbruk även fick sulfitfabrik. Karakteristiska är byggnadernas trappgavlar, 

tegelfasader och tätspröjsade fönster. 

 Panncentralhuset med fabriksskorstenen, byggd 1905 och påbyggd 1930 till nuvarande höjd. 

Skorstenen tjänar som landmärke för Sörstafors.  

 Kokhuset från 1951-54. Med sin större skala och fasad av jämnbränt tegel står kokhuset för 

brukets sista storhetstid. 

 Ingenjörskontoret från omkring 1880, ursprungligen brukskontor, avviker med sitt yttre från 

omgivande hus, för att signalera en högre status. Skyddet bör omfatta fasadputs, dörrar, 

fönster och tegeltak.  

 Syrahuset med syratorn från 1933 är Sveriges enda bevarade. Skydd bör omfatta såväl exteriör 

som återstående tekniska installationer.  

 Chefsbostaden, disponentvillan och brukshotellet i områdets norra del bildar en miljö som 

varit mer avskild och representativ. Skydd bör omfatta byggnadernas panelfasader, tegeltak 

och rester av tillhörande trädgårdsanläggning. Detaljplanen kan gärna syfta till att återge 

byggnader och trädgård en äldre historisk karaktär. 

 Garagelängan från 1920-talet ingår som en viktig komplementbyggnad. Såväl byggnadens 

funktion som dess yttre bör bevaras. 

 Huvudinfarten med lönekontoret från 1936 är en miljö som visar vilket tydligt avgränsat 

samhälle Sörstafors har varit. Lönekontorsbyggnaden och bron över Svenbybäcken är 

angelägna att bevara.  

Ytterligare några skyddsvärda byggnader är så förfallna att en upprustning försvåras. Dit hör 

transformatorhuset, tvättstugan och före detta ladugården. Skulle rivning visa sig ofrånkomlig, är 

önskvärt att uppföra byggnader med liknande utseende på samma plats. 

Tillkommande  

Bostadsutbyggnad i fabriksområdet sker helst utmed befintliga vägar. Om nya vägar ska anläggas, bör 

de i likhet med de gamla få en likartad, terränganpassad dragning. I fabriksområdet och mot Lyckhem 

föreslås fristående hus, 1-2½ våningar höga, med faluröda panelfasader och tegeltäckta sadeltak. 

Eventuella uthus byggs fristående. För att anknyta till tidigare mönster inhägnas bostadsområdena 

med staket. I trädgårdarna sätts fruktträd. 

För bostadsområden längre bort från fabriksområdet, på åkermark västerut, föreslås hus med 

panelfasader, mer varierad färgsättning och tegeltäckta sadeltak. Fristående uthus förordas. 

Vägledande bör vara bebyggelsen i närmaste grannskapet, med sin historiska koppling till Sörstafors. 

 

 



Sörstafors industrier, Hallstahammars kommun 
Kulturmiljöutredning 2021 
 

 20  Svensk Klimatstyrning AB 
 

 

 

7. Källor och litteratur 

Digitala källor 

Västmanlands läns museum: 

 Sörstafors 6:1 Sörstafors f d pappersbruk – utförda arbeten på fabriksskorsten, 1997-12-10 

 Sörstafors 6:1 Sörstafors f d pappersbruk – utförda arbeten på ingenjörskontoret och 

grindstugan, 1997-12-10, dnr 97: 40-301 
 

Bertilsson, Bertil: Sörstafors syrahus, dokumentation 2000 

Kolbäcks hembygdsförening: 

http://www.kolbacksbygden.se/bildbank/naringsliv/register_naringsliv.htm 

Tryckta källor och litteratur 

Basth, Allan: Sörstafors genom tiderna/Kolbäcksdalen berättar 7, Hallstahammar: Arbetarnas 

bildningsförbund 1982 

En epok i graven/Västmanlands läns tidning 2016-01-31/ 

Eriksson, Anders: Syratornet i Sörstafors – renovering av modern industribyggnad/Västmanlands läns 

museum Kulturmiljöavdelningen rapport 2001 B:24 

Eriksson, Anders: Syratornet i Sörstafors – renovering av fönster/Västmanlands läns museum 

Kulturmiljöavdelningen rapport 2001 B:34 

Här vill ”brukspatronen” bygga 140 bostäder och skapa ny idyll/Västmanlands läns tidning 2020-12-19/ 

Informant 

Bengt Wisell, 90 år, uppvuxen i Sörstafors och medlem i Kolbäcks hembygdsförening 

http://www.kolbacksbygden.se/bildbank/naringsliv/register_naringsliv.htm

