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Administrativa uppgifter 
 Län: Kronoberg 

 Kommun: Växjö 

 Objekt: Räppe stärkelsefabrik 

 Ärendebeskrivning: Byggnadshistorisk dokumentation  

 Beställare: Lantmännen AB 

 Utförare: 1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland 

 Fotograf: Samuel Palmblad om inget annat anges 

 Kulturparkens rapportnummer: 2019:1 

 Skyddad byggnad enligt kulturmiljölagen: Nej 

 q-märkt byggnad enligt Plan- och bygglagen: Nej 

 Registrerad fornlämning: Nej  

 Inom riksintresse för kulturmiljön: Ja 

Inledning 
Vet ni att Sveriges största stärkelsefabrik ligger i Räppe? Vet ni att Räppe stärkelsefabrik har landets 

längsta potatistvätt samt den modernaste tvättstationen för potatismassa – dessutom den enda, som 

finns i riket av denna storlek och konstruktion?  [-] Det kanske inte är så många procent av de 

resande, som tågledes åker förbi Räppe och kanske likgiltigt höjer blicken från tidskriftens kolorerade 

sidor med fagra filmkvinns och lockande bilder av kontinentala storstäders pulserande trafikstråk för 

att svepa över anläggningen, som känner till dessa saker. Och det är kanske ganska förklarligt, ty 

fabriksområdet med dess tämligen ålderdomliga byggnader ser just inte så särskilt imponerande ut, 

där de ligger bakom järnvägsstationen. Uttrycket ”störst i Sverige” brukar man väl när det gäller 

industri i regel kombinera med väldiga anläggningar, höga rykande skorstenar och mäktiga 

huskomplex. Men småländsk industri döljer sig ofta bakom ett anspråkslöst yttre, trots att 

tillverkningen är världsbekant eller på annat sätt framstående. Så också Räppe stärkelsefabrik. 

Kronobergaren 431127 

Citatet är hämtat från en reseberättelse där journalisten besöker Räppe för att belysa samhället, dess 

natur och pågående industriverksamhet. Året är 1943 och redan då uppmärksammades 

stärkelsefabrikens ålderdomliga byggnader. Till saken hör att byggnadskroppen som vänder sig mot 

järnvägen är densamma idag som då. Räppe stärkelsefabrik utgör en av länets absolut äldsta 

industrimiljöer där verksamhet bedrivits kontinuerligt sedan 1876. I december 2018 nedlades tyvärr 

produktionen och en avvecklingsprocess vidtogs. Ägarens målsättning är att avyttra fastigheten. Med 

tanke på fabrikens ansenliga ålder, unika verksamhet och välbevarade byggnader har Kulturparken 

Småland erhållit uppdraget att genomföra en byggnadshistorisk dokumentation. Området ligger även 

inom riksintresse Bergkvara där en rad industrihistoriska miljöer omnämns i värdebeskrivningen, 

däribland stärkelsefabriken.  

Uppdragets omfattning 
Ansvarig byggnadsantikvarie har övergripande granskat det arkivmaterial som förvaras på Smålands 

museum, Växjö stadsbyggnadskontor och i fabriken, det handlar om mycket stora mängder 

handlingar. Flera platsbesök har genomförts där lokalerna undersökts noggrant. Ett antal anställda 



7 
 

har bistått vid visningar och förklarat processer samt historiska skeenden. Den specifika 

verksamheten och produktionen kommer endast översiktligt beröras då denna väl finns beskriven i 

boken Reppe 100 år (utgiven 1978). Fokus ligger på byggnaderna och dess funktioner. Huskropparnas 

ålder och förändringar är inte lätta att tolka då en rad om- och tillbyggnader genomförts alltsedan 

fabrikens tillkomst och ända in på 2000-talet. Byggnadernas kulturhistoriska värden till trots måste 

den specifika verksamheten betonas då produktionen sedermera kom att bli riksunik. De anställda 

bär på en synnerligen speciell kompetens vilket är viktigt att betona.     

Definitioner  

I rapporten används konsekvent beteckningen glukos i stället för stärkelsesirap. När 

bolaget/företaget omnämns skrivs Reppe med E medan Ä används när samhället berörs.  

Aktuell lägesbild  
År 1994 sålde AB Cloetta fabriken i Räppe till konkurrenten Sveriges Stärkelseproducenters förening 

och företaget erhöll namnet Lyckeby Reppe AB. Sedan 2004 är Reppe AB ett helägt dotterbolag till 

Lantmännen. En produktionstopp nåddes kring 2008/2009 där glukos såldes till både Danmark och 

Finland. I samband med EU-inträdet förändrades marknaden totalt och trogna kunder flyttade 

verksamhet utomlands eller började importera glukos från andra länder. Transportkostnaderna är 

dessutom betydande då råvaran, veteslurry, körs från Lidköping. Ökad konkurrens samt att flera 

svenska glass- och godistillverkare lagt ned verksamheten har resulterat i dålig lönsamhet varvid 

beslut om nedläggning slutligen fattades. Sista driftåret 2018 fanns omkring 30 anställda i Räppe och 

den sista glukosleveransen gick till Cloetta i januari efterföljande år. Under 2019 finns fortfarande en 

begränsad personalstyrka på plats som i första hand arbetar med avvecklingen. Dessa har varit till 

stor hjälp i samband med framtagandet av denna rapport. 

Med tanke på fabrikens monopolställning i landet bör en betydande majoritet av befolkningen någon 

gång i livet fått i sig produkter producerade i Räppe. Särskilt om man har en fäbless för godis och 

glass.  

Historisk bakgrund 

Uppstarten 
Underlag skickat till magistratet i Växjö 1888. Styrelsen för Reppe stärkelsefabriks Aktiebolag får 

härmed anmäla att nämnda bolag, hwars ordning antogs den 30 juni 1876 och af Kongl Majt 

fastställdes den 4 augusti samma år, har till ändamål, att uppå derför under 49 års tid förhyrd plan 

inwid Räppes jernvägsstation i Bergunda socken idka fabriksrörelse för tillwerkning af 

potatisstärkelse och gryn [-] 

Den första stärkelsefabriken i Kronobergs län anlades med största sannolikhet vid Örsleds kvarn i 

direkt anslutning till Bergkvara gods. Initiativtagare var greve Knut Posse men verksamheten bedrevs 

enbart under åren 1865-67. I den första officiella statistiken från 1860 redovisas tre stärkelsefabriker 

i Sverige. Samma år upphör slutligen rätten till husbehovsbränning varvid bönderna av ekonomiska 

skäl vill avsätta potatisen på annat. Stärkelsen som vid denna tid utvanns ur just potatisen 

utvecklades till en lukrativ vara vilken kunde användas inom en rad skilda områden. Bokbinderier, 

pappers-, tapet- och färgindustrin såg nyttan med stärkelsens egenskaper, likaså konfektyr-, bryggeri- 
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och bageriföretag. I ”potatislänen” Kristianstad och Blekinge skedde en forcerad utbyggnad och av de 

cirka 100 stärkelsefabriker som fanns i Sverige 1915 låg närmare 90 i nämnda län. Produktionen var 

inledningsvis främst koncentrerad till städerna men från 1870-talet blir det främst en 

landsbygdsföreteelse. 

 
Stärkelsefabrikens tillkomst hade knappast kunnat realiseras utan greve Posses insatser och markupplåtelse.  

Bergkvara herrgård, nederst på kartan, ligger några stenkast från fabriken (pilen). I nedre högra hörnet ligger 

Örsleds kvarn där den första stärkelsefabriken anlades med verksamhet under åren 1865-1867.  På övre 

kartbilden syns järnvägen, Räppe kanal och lådfabriken. Lantmäteriet 
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Trots motgångarna med anläggningen vid Örsleds kvarn såg greve Posse stora möjligheter med 

stärkelseutvinning och han valde att tillsammans med tre kompanjoner göra ett nytt försök. I juni 

1876 inhämtades byggofferter1 och inom kort kunde byggmästare JP Lindberg från Växjö påbörja 

arbetet. Fabrikslokalen tycks ha bestått av ett stort rum samt torkrum, kontor, vind, potatiskällare 

och en hög skorsten. Maskinutrustningen vilken inköptes från Tyskland var för övrigt mycket dyrare 

än själva bygget. Den första potatisen levererades i oktober 1876 och därmed inleddes en 

verksamhet som pågått utan avbrott i 142 år. Vilka var då de fyra grundarna? 

Greve Knut Posse hade stort inflytande på socknen och kommunen (Bergunda kommun). Det som var 

bra för godset Bergkvara ansågs också vara bra för kommunen. Posse var intresserad och driven i 

frågor kring industriell utveckling och han hade även stor påverkan över dragningen av järnvägen 

mellan Växjö och Alvesta. Johan Johansson var bankdirektör vid Smålands enskilda bank, lärare och 

representant i stadsfullmäktige. Nämnda bank blev även den största kreditgivaren. I september 1876 

gavs exempelvis ett kassakreditiv-kontrakt på 30 000 guldmynt, att begagnas under ett år. Johan 

Peter Ohlson var kommunpolitiker och affärsman medan Karl Johan Westerström titulerades 

fabrikör. Han hade tidigare varit driftsansvarig för en stärkelsefabrik och ansågs mycket viktig men 

han avled redan 1879. Önskas en närmre beskrivning över uppstarten och den inledande 

utvecklingen rekommenderas boken Reppe 100 år. 

 
Underbar och pedagogisk flygbild från 1930-talet med fabriken före de stora rivningarna i början av 1940-talet 

och slutet av 1950-talet. 1: Grynfabriken. 2: Stärkelsefabriken. 3: Påbyggd torndel från 1917 för produktion av 

potatisflingor. 4: Glukosfabriken. 5: Det s.k. kolhuset, användes vid rening av benkol som nyttjades i samband 

med rening av glukos. Till höger är bassänger för restprodukter.  6: Potatismagasinen. Ångpannorna slukade 

oerhörda mängder ved vilket förklarar de omgivande raderna med vedstaplar. Träbyggnaderna var vid denna 

tid rödfärgade. Foto: Lantmännen 

                                                           
1
 En av offerterna daterad 18760630 löd på 18 847,53 kr 



10 
 

 
Aktiebrev daterat 1 oktober 1898 tillhörande greve Knut Posse på Bergkvara. Noterbart är byggnaden som 

förekommer i loggan vilken tydliggör den ursprungliga fabrikslokalen. Huskroppen motsvarar i utseende och 

läge den del som i rapporten benämns ”stärkelsefabriken”. Fönstersättning, portar och takfall stämmer 

överens vilket ger ett något svindlande perspektiv. Stärkelsefabrikens bottenplan är omgestaltad men 

vindsplanet och loftgången får liknas vid en tidskapsel, en resa till fabrikens tillkomsttid 1876.  
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Fabriksbild från 1920-talet, norrsidan mot järnvägen. Ett stickspår leder in mellan lagerdel (vänster) och 

produktionsdel (höger). I första hand användes spåret vid potatisleveranser. Lagerbyggnaderna till vänster vilka 

även innehöll tunnbindarverkstad revs i början av 1940-talet. Foto: Lantmännen 

 

 
Foto troligtvis taget på 1940-talet. Till vänster det nya potatislagret, ”röranordningen” på framsidan är en del 

av elevatorsystemet som drastiskt effektiviserade hanteringen av potatisen. Grynfabriken till höger är ännu 

rödfärgad. Notera den inbyggda gångbroförbindelsen mellan de båda huskropparna. Foto: Lantmännen 
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Fabrikens sydsida, bilden troligtvis från 1940-talet. I den höga byggnaden till höger om skorstenen 

producerades glukos. Lagerbyggnaderna till höger var nyuppförda vid fototillfället. Foto: Lantmännen  

 

 
Räppe station 1968 med den gulmålade stärkelsefabriken i bakgrunden. I stationen från 1865, delvis en 

förutsättning för fabrikens etablerande, fanns postkontoret i Räppe fram till 1972. Byggnaden med tillhörande 

godsmagasin revs kring 2015. Foto: Sveriges järnvägshistoriska museum, fotoarkivet 
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Situationsplan från andra hälften av 1950-talet med angivna verksamhetsfunktioner i då befintliga lokaler. Vid 

denna tid planerades en större utbyggnad och till vänster finns en streckad ruta där tilltänkt exploatering 

avsågs utföras. Den realiserades och färdigställdes 1960. Växjö stadsbyggnadskontor 

 

Situationsplan från 1982. Den mörklagda delen redovisar tillskapandet av ”blå zonen” vilket innebar att 

huskropparna blev sammankopplade. Växjö stadsbyggnadskontor 
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Situationsplan från 1987. Den mörklagda delen visar den nya personal- och kontorsbyggnaden. Huskroppen 

dockades mot glukosfabriken varvid den eleganta entrén försvann. Här tillskapades även ett applikationslabb.  

Pilen visar en provisorisk kontorsbarack som dock utgick i samband med valet att bygga nytt. Växjö 

stadsbyggnadskontor 

 
Situationsplan från 2004. Nya lager- och blandningstankar tillkommer vid denna tid och två större lagertält har 

uppförts invid cisternområdet, väster om fabriken. Växjö stadsbyggnadskontor   
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Situationsplan från 2018. De sammahållna lagerytorna utmed östsidan har under 2000-talet förändrats och 

delvis rivits. I samband med dessa åtgärder friställdes en ursprunglig huskropp, det s.k. röda huset (nr 1). I den 

kulturhistoriska bedömningen erhåller två av fabrikens huskroppar den högsta värderingsgrunden vilka här har 

rödmarkerats. Lantmännen   

Provinsialläkarbesök 1904 

Här följer ett kortare utdrag ur den reseberättelse som förste provinsialläkaren sammanställde efter 

sitt besök i stärkelsefabriken den 30 juni 1904. Fabrikens ingenjör närvarade. Tanken är att ge en 

översiktlig inblick i byggnadsbeståndet och dess dåvarande status. 

- 26 arbetare anställda däribland 3-4 minderåriga. 

- Vid fabriken tillverkas även glukos sedan 1886 samt dextrin och gryn sedan 1894. 

- Potatismagasin och potatistvätt har trägolv, luften mkt dålig i tvätten.  

- Raffinaderiets bassängavdelning har cementgolv med avlopp, för övrigt trägolv. Väggarna av 

cementputs, 8 par öppningsbara fönster 

- Egentliga stärkelsefabriken har cementgolv med avlopp, oljemålade och kritstrukna väggar, 

11 par öppningsbara fönster, ingen ventilation. Luften kändes varm och dålig. 1 järnkamin.  

- Torkrummet, dåligt cementgolv, väggar av ohyvlat virke (olämpligt) samt kritrappat. Två 

lufttrummor. Dålig luft och dammigt.  
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- Grynfabrik i två våningar. Trägolv. Ljusa och höga lokaler, 13 + 9 par fönster. Ingen 

ventilation.  

- Glykos och dextrinfabrik, cementgolv med avlopp, ljusa lokaler.  Mycket damm bildas.   

Brunn vid ingenjörsbostaden, bra vatten till arbetarna.  

- I fabriken finns två rum där arbetare kan inta måltider. Ljusa och oljemålade rum, dock ingen 

ugn, ventilation saknas. 

- Avfallsdike, stank, dålig lösning. 

- Potatisavfallet, en halvflytande massa, uppsamlas i bassäng som saknar allt skydd, stank. 

Val av plats 

 
Stärkelsefabriken på 1990-talet. Det strategiska läget blir här tydligt. Överst till vänster syns Räppe kanals 

mynning med tillhörande hamn och till höger flyter Mörrumsån. Järnväg med bangård ligger i direkt anslutning, 

godsmagasinet syns på flygfotot men själva stationen ligger inbäddad i grönska. Strax söder om fabriken 

passerar den gamla häradsvägen/riksväg 23. Den gula disponentvillan syns till höger, närmast omgiven av 

vatten. Foto: Lantmännen 

 

Räppe blev under 1800-talet centrum för Bergkvaras industriella verksamhet. Här anlades sågkvarn, 

frälsemjölkvarn, vadmalsstampar och bryggeri. För att skapa förutsättningar för goda transporter 

anlades en kanal från Helgasjöns sydspets fram till järnvägen där en hamn tillskapades. Staten bistod 

med nödhjälpsarbeten och 1870 stod Räppe kanal färdig. Fem år tidigare hade järnvägsstationen i 

Räppe uppförts och plötsligt hade en logistikknutpunkt tillkommit, dessutom fanns ett fungerande 

vägnät i närområdet. På mark ägd av Posse, i direkt anslutning till hamn och station anlades 
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stärkelsefabriken. Intill flyter dessutom Mörrumsån och vid fabriken skapas en större vattensamling 

vilken är en del av sjön Räppegölen. Just vattnet var även avgörande vid stärkelseframställningen. 

Potatisskördens utfall var avhängigt fabrikens lönsamhet och valet av placering underlättade 

onekligen transporten av stora mängder potatis. Ett stickspår gick sedan 1878 rakt in i anläggningen 

vilket innebar att potatisen kunde lastas direkt in i lagren. I närheten uppfördes sedermera Räppe 

lådfabrik med omfattande produktion av trälådor till bl.a. bryggerinäringen. Kring sekelskiftet 1900 

blev stationsområdet länets största avskeppningsplats för skogsråvaror.  

Här fanns även en impregneringsanläggning vilken orsakat besvärliga markföroreningar. På 1940-

talet omnämns att det fanns uppsatta förbudsskyltar som varnade för arsenikförgiftning. Andra 

förbudsskyltar dök plötsligt upp i början på 1940-talet då en stor ammunitionsfabrik sprängdes in i 

närliggande Kvälleberg och spårförbindelse ordnades från stationsområdet. Verksamheten var 

förenad med hög sekretess. Platsen för stärkelsefabriken var alltså synnerligen väl vald, ett 

småskaligt industricentra väl tillgodosett med utmärkta transportmöjligheter. Ett vattenkraftverk 

anlades 1936 knappt 200 meter söder om stärkelsefabriken och därmed kunde också lokalt 

producerad ström levereras. Området sjuder av industrihistoria men fr.o.m. 2019 kommer enbart 

kraftverket vara i drift, övriga verksamheter har upphört.   

Produkter 

 
Foto taget på 1940-talet från okänd industriutställning. Tavlan visar hur man av potatis framställer 

potatismjöl/stärkelse vilket i sin tur förädlas till potatisgryn, sagogryn, dextrin och glukos. Av detta kan sedan 

konsumenten göra välling/gröt, fruktsoppa, lim och karameller. Foto: Lantmännen 
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Stärkelse 

Stärkelsetillverkning baserad på potatis framställdes under åren 1876-1963. Statens 

potatismjölnämnd bildades i mitten av 1930-talet för att skapa viss ordning på den oreglerade 

marknaden och hantera överproduktionen. Bristande lönsamhet, en gammal maskinpark och 

problem med att få bönderna i regionen att odla tillräckligt mycket potatis utgjorde incitamenten för 

nedläggningen. Reppes behov täcktes därefter med inköp av stärkelse från Lyckeby. För tillverkning 

av 100 kg potatisstärkelse (mjöl) åtgick ungefär 8 hektoliter fabrikspotatis (800 liter). Exempelvis kan 

nämnas att kontraktsteckningen (beslutad av Sveriges stärkelseproducenters förening och Sveriges 

bränneriidkareförening) för 1962 rörande fabrikspotatis till Räppe fastställdes till högst 21 000 

hektoliter.   

Glukos 

Företagsledningen såg stora expansionsmöjligheter inom glukosframställning och efter några 

studieresor inskaffades nödvändig utrustning och installationerna genomfördes 1886. Första 

leveransen gick till en konditorfirma i Stockholm. Glukosen blev sedermera den absolut viktigaste 

försäljningsvaran vilket tydliggörs 1974 då företaget byter namn till Reppe Glukos AB.  Glykosen är 

mindre söt än socker och fungerar som en konsistensgivare. Används bl.a. till sylt, saft, godis och 

glass. Genom att potatismjöl tillförs vatten och saltsyra samt utsätts för värme och tryck bryts 

stärkelsen ner i ett antal sockerarter. Efter rening och indunstning har en ofärgad och klar sirap 

skapats. Potatisen fasades sedermera ut och glukosen framställdes istället sedan början av 1990-talet 

av vetestärkelse. Denna levererades som en s.k. slurry från Lantmännens anläggningar i Lidköping. 

Ungefär 30 000 ton glukos/år producerades under 2000-talet men vintern 2018 stängdes driften för 

gott. 

 
Äldre reklambild med företagets egna glukostransportfordon framför residenset i Växjö. Just glukosen kom helt 

att dominera verksamheten vid fabriken efter att stärkelsetillverkningen upphörde 1963. Foto: Lantmännen   
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Sagogryn 

Ytterligare utvidgning eftersträvades och 1893 inköptes utrustning för sagogryn- och 

dextrinframställning. Äkta sagogryn framställs av den rödaktiga märgen från den tropiska 

sagopalmen. Reppes gjordes av potatisstärkelse och vatten. Smeten roteras i en trumma så att den 

blir till gryn, siktas sedan i omgångar till rätt storlek. Produktionen upphörde 1980.  VD:n Arne 

Anderberg sa detta år: Det skulle röra sig om betydande investeringar att bygga om 

sagogrynsfabriken. Vi vågar inte heller riktigt tro på den kommande generationen som 

sagogrynskonsumenter. Grynen används nu mest av äldre husmödrar. SMP 800401. Grynfabriken 

ansågs redan då ha ett historiskt värde och tankar att flytta utrustningen till museum dryftades. När 

den röda färgtillsatsen förbjöds 1976, därefter bara vita sagogryn, var det många som hotade med 

bojkott och försäljningen sjönk således drastiskt.  

 

Potatisflingor 

I samband med första världskriget uppfördes en särskild potatistork vilken i huvudsak finansierades 

av folkhushållningskommissionen. Syftet var att stärka livsmedelsberedskapen men produktionen av 

s.k. potatisflingor bedrevs bara under 1918. 

 

Gjutpuder 

För att möjliggöra viss typ av godistillverkning behövs s.k. gjutpuder. Pudret av majsstärkelse läggs i 

ramar där formar pressas ned och skapar tilltänkt godisutseende. I uppkomna hålrum hälls 

godismassan varefter ramarna läggs på tork. Sedan kan de färdiga bitarna skakas ut. Gjutpuder 

framställdes sedan slutet av 1970-talet i en särskild del av fabriken vilken betraktades som 

hygienzon.  

En svensk livsmedelsklassiker vilken 

producerades i Räppe fram till 1980. 

Från 1976 var grynen dock vita då det 

röda färgämnet förbjöds. 
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Läkemedel 

I Räppe har inte läkemedel producerats men i ett avskilt utrymme (blå zonen) med särskilda 

restriktioner fanns en tillverkningsenhet vilken tog fram ett speciellt potatisstärkelsepulver till 

läkemedelsindustrin. Stärkelsen var avsedd att ingå som komponent i cancerbehandling.  

 

Lim/klister 

Dextrin kan bl.a. användas som ett vattenlösligt lim. Under åren 1945-1953 producerades även 

specifikt lim och klister vid fabriken. 

 

 
Här pågår säckning av gjutpuder vilket sker i själva produktionslokalen. I Sverige var det enbart Reppe som 

framställde denna vara. Stärkelsen utvanns ur majs. Foto: Lantmännen 

 

Sammanfattning 

Från att ha varit en i mängden kom Reppe stärkelsefabrik till slut att hamna i en nationell 

monopolställning. Fabriksnedläggningarna i landet tar fart under 1950-talet. Under 1960-talet 

(troligtvis) lägger den sista sagogrynskonkurrenten ned och från 1956 fanns bara två glukostillverkare 

kvar, Reppe blev kring 1994 ensam producent även för denna vara. Inom landets gränser fanns heller 

ingen ytterligare tillverkare av gjutpuder. Anläggningen i Räppe får därför utifrån flera aspekter 

betraktas som industrihistoriskt mycket intressant och kulturhistoriskt värdefull. 
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K-företag 
Livsmedelsförsörjning i kris och krig var under kalla kriget ett prioriterat område. Staten avsatte stora 

resurser för att möjliggöra produktion för prioriterade anläggningar även under krigsförhållanden. En 

del i arbetet var att lagerhålla råvaror och utse s.k. K-företag, krigsviktiga företag. Reppe 

stärkelsefabrik bedömdes så viktig att verksamhet även skulle bedrivas efter mobilisering. Därför 

måste nödvändig personal krigsplaceras på ordinarie arbetsplats. Länsstyrelsen och Jordbruksverket 

genomförde företagsbesök där sammanställda rapporter hemligstämplades. Av sjutton anställda 

1975 ansågs åtta vara nyckelpersonal varvid dessa måste ges uppskov från militärtjänst. 

Råvarubehovet preciseras noggrant, likaså nödvändig transportkapacitet, t.o.m. antal lastbilsdäck 

redovisas. Den senast återfunna beredskapsplanen fastställdes 1995, antalet anställda uppgick vid 

denna tid till 22.     

Fabrikskomplexet 
 

Ungefärlig tidslinje 

Den första fabrikslokalen bestod troligtvis av ett stort rum samt torkrum, kontor, vind, potatiskällare 

och en hög skorsten. Två magasin tillkom kring 1880 liksom två större stärkelsereservoarer i sten. 

Satsningen på glukos och sagogryn innebar omfattande utbyggnader vilka genomfördes under 1880- 

och 90-talen. Vackert belägen på en udde strax öster om fabriken uppfördes 1892 en tvåfamiljsvilla i 

trä. Byggnaden var i huvudsak avsedd som ingenjörsbostad men kom sedermera att husera 

disponent och kontorsutrymmen.  

Efter försäljningen av fabriken till bröderna Cloetta 1898 sker ytterligare förändringar då nytt stall, 

lokal för raffinering av gråmjöl och bryggeri uppförs, potatislagret byggs ut samtidig som en ny 

ångpanna med en 27 meter hög skorsten tillkommer. I slutet av 1930-talet var fabriken hårt sliten 

med många driftstopp. Förnyelsebehovet var stort. Det intagna vattnet innehöll skräp och satte sig i 

ledningar. Flyttning till Cloettafabriken Ljungsbro diskuterades men realiserades aldrig. I början av 

1940-talet revs det kombinerade potatismagasinet och tunnbindarverkstaden och en nytt potatis- 

och lagerförråd av ansenliga dimensioner uppfördes 1942. Här installerades även en potatiselevator. 

En större investering skedde 1934 då ny maskinpark inskaffades för glukostillverkningen och 1939 

beställdes en helt ny maskinuppsättning från Tyskland för stärkelseproduktionen. Två år senare 

bekostades ny utrustning för sagogrynsdelen, även denna från Tyskland. Kriget orsakade dock 

förseningar och problem med driften p.g.a. bristande tekniskt stöd. Troligtvis ordnades samtidigt en 

ny djupborrad brunn för att säkra tillgången på rent vatten. Ett uttalande från VD:n 1943 anger att 

växjöbornas dricksvatten inte var rent nog utan enbart användes vid potatistvättning. För 

framställning av stärkelse dög det inte.  

Trots utförda moderniseringar dröjde det till 1960 innan en helt ny byggnadskropp uppfördes för att 

effektivisera och utöka produktionen av glukos. Då Reppe och Lyckeby 1956 blev de två kvarvarande 

glykostillverkarna i landet skedde en kraftig expansion vid Reppe och befintliga lokaler var alldeles för 

små och orationella. Därav behovet av en helt ny modern anläggning. Byggnaden anlades fristående 

vid fabrikens södra gavel och inför entreprenaden revs betydande delar av den äldre fabriken. Den 

nya huskroppen blev ihopkopplad med den äldre delen 1982 och större utbyggnader åt öster 

genomfördes redan under andra hälften av 1970-talet. Åt öster monterades både på 1990-talet och 
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2000-talet en konstruktion på stålstolpar för att tillskapa en frihängande övervåning där filter och ny 

indunstare installerades. Lastbilar kan alltså köra under denna del vid glukoshämtning.  

Den sista stora utbyggnaden genomfördes 1987/88 då en stor kontors- och personaldel tillkom på 

1960-talskroppens södra gavel. Nya lagertankar har för övrigt iordningställts långt in på 2000-talet.   

 
Västra längan 1982. Detta år sammankopplas glukosfabriken från 1960 med den äldre delen genom att ”blå 

zonen” tillskapas (se markering). Därmed blir samtidigt skorstenens bas inbyggd. Växjö stadsbyggnadskontor   

 

 
Östra längan 1982. Den röda inramningen tydliggör vilken den av glukosfabriken från 1960 som förlängdes åt 

öster 1977. Senare utbyggnader åt öster har genomförts på denna huskropp vilka i sammanhanget får anses 

ovarsamma. Växjö stadsbyggnadskontor   

 

 
Den nybyggda glukosfabriken från 1960 till vänster. Notera den stora uteplats som tillskapades ovanpå det 

utskjutande pumprummet i en våning. Lagret till höger var ännu rödfärgat. Foto: Lantmännen 
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1977 försvann uteplatsen då pumprummet byggdes på en våning samt att glykosfabriken förlängdes åt öster 

varvid en mer sammanhållen huskropp skapades. Arbetet utfördes med samma typ av fasadtegel och 

konstruktionslösning varvid det stilrena exteriöra intrycket bibehölls. Foto: Lantmännen 

 

 

 
Foto från 1977 troligtvis föreställande byggandet av gjutformar för den nya konstruktionen. 

Skorstenen är ännu helt friställd, notera att förrådet/miljonboden nu är gulmålat.  

Foto: Lantmännen  
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Plan från 1982 över glukosfabriken och den nyuppförda blå zonen som kopplade ihop pannrumsdelen med 

glukosfabriken. Pilen visar skorstenen vars bas därmed blev inbyggd. Rödmarkerat utrymme anger det särskilt 

avskärmade område där färdig stärkelse för läkemedelsindustrin hanterades. Växjö stadsbyggandskontor 

 

 

  

Suddigt foto från 1970-talet. 

Glukosfabriken är ännu helt 

fristående. Pilen markerar 

panncentralen från mitten av 1950-

talet. Dess tegelfasad är numera 

klädd med korrugerad plåt.         

Foto: Lantmännen 
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Glukosfabrikens utbyggnad åt öster 1977. Notera betongpelarna och den traditionella                                    

murningen med gult fasadtegel. Samma materialval som ursprungsfasaden (anas till                                                   

vänster) från 1960. Foto: Lantmännen 

 

Kategorisering och benämning av byggnadskropparna. 

 



26 
 

 

142 år med kontinuerlig verksamhet har naturligtvis inneburit otaliga förändringar. Detta har skapat 

en mångfacetterad miljö med tydligt urskiljbara årsringar. Förvånande är dock att den norra 

huskroppen, grynfabriken, helt bevarat sin exteriöra karaktär. Detta gäller även betydande delar av 

interiören. Det bör betonas att alla träfasader är gulmålade men vid skrapprov tydliggörs att 

färgsättningen tidigare varit röd. Att helt klargöra alla förändringsskeenden är vanskligt och skulle 

kräva omfattande arkivstudier. Här redovisas ett försök att tydliggöra fabrikens olika delar där 

benämningarna är något förenklade och inte helt vedertagna. I dokumentationsbeskrivningen 

återkommer dessa benämningar.  

Hus 1: Grynfabriken 

Hus 2: Stärkelsefabriken 

Hus 3: Pannrum och blå zonen 

Hus 4: Glukosfabriken 

Hus 5: Personal- och kontorsdel 

Hus 6: Förrådet, ”miljonboden” 

Hus 7: Röda huset 

Hus 8: Potatislagret 

Hus 9: Disponentvillan 

Hus 1: Grynfabriken 
Uppförd: Första hälften av 1890-talet. Två våningar med stort vindsplan. 

Stomme: Bärande stolpkonstruktion, isolering med vindpapp och spån. 

Tak: Rödmålad pannplåt. 

Takkonstruktion: Sparrar av trä med hanbjälkar. 

Fasad: Liggande panel på förvandring, guldmålat med vitmålade hörnfoder. Frontespis mot norr med 

tre höga, tätspröjsade fönster.  

Innerväggar: Liggande pärlspontpanel. Verkstaden är reveterad, puts på träribb. 

Fönster: Korspost med sex rutor, dekorativa fönsterfoder, vitmålat. Gavelröstena har vardera två 

tvåluftsfönster med sex rutor.   

Entré: Mittplacerad huvudentré, dubbelport i trä, mot norr. 

 

Nuvarande funktion: Stor verkstad med reservdelslager på bottenplan. På våning två finns ett 

personalgym samt ett äldre arkiv. I övrigt har utrymmena främst nyttjats till förvaring. 

 

Kulturhistoriskt värde: Denna huskropp är i huvudsak oförändrad sedan uppförandet vilket får anses 

som unikt. Proportioner, fasad, fönster, takutformning, entré och arkitektoniska formspråk har 

bevarats. Den långa träskylten med texten Räppe stärkelsefabrik som sitter på huvudfasaden mot 

järnvägen har varit synligt för järnvägspassagerare i omkring 125 år vilket skapar höga identitets- och 

symbolhistoriska värden.  
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Gryntillverkningsutrustningen från 1941 användes fram till 1980 och revs tyvärr ut några år senare. 

Lokalerna har dock kvar sin ursprungskaraktär med pärlspontsväggar, utsökta profilerade dörr- och 

fönsterfoder, bärande trästolpar och trägolv/tak. Sammanfattningsvis måste Hus 1 tillmätas ett 

mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Hus 2: Stärkelsefabriken 
Uppförd: Mycket tyder på att betydande delar av huskroppen härrör från andra hälften av 1870-

talet. Alltså samtida med företagets etablering. En våning med stort vindsplan samt en loftgång. 

Stomme: Bärande stolpkonstruktion, isolering med vindpapp och spån. 

Tak: Rödmålad pannplåt. 

Takkonstruktion: Sparrar av trä med hanbjälkar. 

Fasad: Liggande panel på förvandring, gulmålat. 

Innerväggar: Väggarna i bottenplan är reveterade, puts på träribb. Vindsplanet har liggande panel. 

Fönster: Höga tvåluftsfönster med åtta rutor i varje båge, dekorativa fönsterfoder, vitmålat. 

Entré: Två stora moderna rullportar åt väster. 

 

Nuvarande funktion: Större lokal för tillverkning av gjutpuder, maskinutrustning på plats. Rum med 

fyra reaktionstankar, nu två kvar. Utrymme för djupborrad brunn. Längs med östra långsidan står ett 

flertal lagringstankar samt silos. Dessa har delvis klätts in med korrugerad plåt och därmed döljs den 

äldre fasaden. På västra fasaden finns en mindre tillbyggnad innehållande elcentral. 

 

Kulturhistoriskt värde: Antagandet att huskroppen är samtida med företagets tillkomst medför ett 

särskilt intresse. Huskroppen är till storlek och fasadkaraktär i huvudsak bevarad. De stora 

portöppningarna på västsidan stör dock intrycket. Fönstren får betraktas som spektakulära. 

Vindsplanet med en ovanliggande loftgång upplevs helt ursprungligt och här finns även ett äldre 

omklädningsrum med skåp och tvättutrymme som inte använts på många decennier. På vinden ligger 

flera fyllda säckar med sagogryn. Bottenvåningen har moderniserats i samband med förändrad 

verksamhet. Utrustningen för tillverkning av gjutpuder är unik och bör betraktas som teknikhistoriskt 

intressant. Trots genomförda omgestaltningar måste huskroppen tillmätas ett stort kulturhistoriskt 

värde, väl integrerad med grynfabriken.     

 

Hus 3: Pannrum och blå zonen 
Uppförd: Norra delen (pannrummet) mitten 1950-tal (en våning), södra delen (blå zonen) 1982 (två 

våningar). 

Stomme: Betongpelare och stålbalkar. 

Tak: Skivtäckt dubbelfalsad plåt på norrdelen och papp på söderdelen. 

Takkonstruktion: Stålbalkar samt betongpelare/element. 

Fasad: Brun korrugerad plåt, norrdelen hade tidigare en synlig tegelfasad men endast ett hörnparti 

återstår. 

Innerväggar: Tegel, puts, korrugerad plåt. 

Fönster: Moderna aluminiumbågar utan spröjs. 

Entré: Modern aluminiumport. 
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Nuvarande funktion: Stort öppet rum med oljepanna från 2002 och tillhörande tank i norra delen. 

I södra delen, blå zonen, förelåg speciella restriktioner då ett stärkelsepulver till läkemedelsindustrin 

började framställas här 1982. Torkning under sterila förhållanden var bl.a. möjligt. Stor 

blandningstank på övre plan och slutet rum för säckfyllning på undre. Verksamheten har här legat 

nere en längre tid. När södra delen tillskapades 1982 innebar det att basen på den stora skorstenen 

samtidigt blev inbyggd. Vidpannrumsdelens östra sida står den största av anläggningens glukostankar 

(GT 1) rymmandes cirka 360 ton.  

 

Kulturhistoriskt värde: Den speciella processen att framställa stärkelsen till läkemedelsindustrin är 

intressant liksom den märkvärdiga utrustningen men hus 3 har ett högst begränsat kulturhistoriskt 

värde. 

Hus 4: Glukosfabriken 
Uppförd: 1960, utbyggnader åt öster på 1970-, 1990- och 2000-talen. Kontorsdel i tre våningar och 

produktionsdel i två våningar. 

Stomme: Betongpelare, stålbalkar i den sentida tillbyggnaden åt öster. 

Tak: Papp. 

Takkonstruktion: Betongpelare/element, stålbalkar i de sentida tillbyggnaderna åt öster. 

Fasad: Gult tegel i munkförband med springande kopp. Betongbjälklag synligt i vitt.  

Innerväggar: Klinker och puts på tegel i produktionsdelen.  

Fönster: Stora ljusöppningar i produktionsdelen med sex rutor i varje fönsterparti, bågar av 

aluminium. Kontorsdelen har symmetriskt placerade, fyrkantiga aluminiumfönster utan spröjs. 

Entré: Det relativt eleganta entrépartiet på södra gaveln försvann vid en utbyggnad 1987. 

 

Nuvarande funktion: Produktionsdelen domineras helt av utrustning för glukostillverkning. Här finns 

filter, indunstare, pressar, tankar, pumpanläggning och kontrollrum. I kontorsdelen ligger förutom ett 

flertal kontor i tre våningar även stora lokaler med laboratorier och provningsplatser. I ett ombyggt 

tjänsterum på andra våningen där man tidigare bl.a. hanterade ordermottagning finns ett större 

arkivrum med säkerhetsdörr. I bottenplan, i den äldre matsalen, skapades ett sentida 

applikationslabb (torrdelen) vilket har direktförbindelse till våtdelen som ligger i utbyggnaden från 

1987.  

 

Kulturhistoriskt värde: Produktionsutrustningen har i omgångar bytts ut men fasaderna och lokalerna 

har i huvudsak bibehållit sin ursprungliga karaktär. Mot södra gaveln tillkom en större utbyggnad 

1987 varvid entrén försvann och vid en stilanpassad påbyggnad åt öster försvann en takplacerad 

altan (säkert till stor saknad av personalen). Ytterligare påbyggnader åt öster har genomförts dock 

utan arkitektoniska hänsyn vilket påtagligt förfulat det exteriöra uttrycket. Byggnaden har utgjort 

kärnan i fabrikens verksamhet från 1960 och rymmer en industrihistoriskt intressant miljö. 

Arkitekturen var enkel men effektfull med tegellagda munkförband, stora fönsteröppningar och 

markerat bjälklag samt ett platt tak. Den övergripande bedömningen blir att det kulturhistoriska 

värdet är stort men inte högt. 

Hus 5: Personal- och kontorsdel 
Uppförd: 1987. En våning. 

Stomme: ? 
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Tak: Röda betongpannor. 

Takkonstruktion: ? 

Fasad: Gult tegel i munkförband med springande kopp. 

Innerväggar: Vävtapeter. 

Fönster: Moderna aluminiumbågar med kraftiga mittposter och ett horisontellt spröjs i varje ruta. 

Entré: Modern aluminiumport. 

 

Nuvarande funktion: Reception/mottagning/huvudentré. Kontors- och sammanträdesutrymmen. Det 

sydvästra hörnrummet benämns direktörsrum. Stort lunchrum. Omklädningsrum för herr och dam. 

Arkiv med säkerhetsdörr. Applikationslabb, våtdel.  

 

Kulturhistoriskt värde: Det kulturhistoriska värdet är lågt. 

Hus 6: Förrådet, ”miljonboden” 
Uppförd: Osäker uppgift men troligtvis 1942. Återanvänt virke från äldre byggnad har eventuellt 

använts.  

Stomme: Stolpkonstruktion av trä. 

Tak: Rödmålad sinuskorrigerad plåt. 

Takkonstruktion: Träsparrar vilandes på vertikala stolpar. 

Fasad: Liggande gulmålad panel, södra och norra gaveln täckt med korrugerad plåt. Västsidan är i 

stort sett öppen.  

Innerväggar: Liggande plank. 

Fönster: Två moderna fönster på sydgaveln, ett antal äldre liggande, rektangulära fönster med spröjs 

på östra långsidan. 

Entré: - 

 

Nuvarande funktion: Förråd. Mot östgaveln finns utrymmen för blandning av filterhjälpmedel, kol 

och trämjöl på säck samt ett fläktrum. Norra gaveln upptas av ett modernt tillbygge innehållande stor 

blandningscistern. 

Kulturhistoriskt värde: Huskroppen har i omgångar byggts om och delvis rivits varvid värdet bör anses 

som lågt.  

Hus 7: Röda huset 
Uppförd: Osäker uppgift men främst muntliga uppgifter och byggnadens karaktär anger att denna 

huskropp möjligen härrör från fabrikens tillkomsttid under 1870-talets andra hälft. En våning med 

stort vindsplan. 

Stomme: Stolpkonstruktion av trä med syll på stenfot. 

Tak: Rödmålad pannplåt. 

Takkonstruktion: Träsparrar med hanbjälkar. 

Fasad: Rödfärgad lockpanel. 

Innerväggar: Liggande plank. 

Fönster: Fyrkantiga fönster med mittpost och tolv rutor, två på varje gavel och ett på östsidan. 

Nytillverkade i ursprunglig stil på sydgaveln. 

Entré: Bräddörr med liggande panel på västsidan. 
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Nuvarande funktion: Bottenplan fungerar som ”skräpförråd ” och allmän uppställningsyta, i ett hörn 

står exempelvis en gammal karamellkokare. Vindsplanet är helt tomt. 

Kulturhistoriskt värde: Byggnaden är synnerligen enkel och liknar mest ett mindre magasin. 

Länsstyrelsen har vid ett tillfälle på 1990-talet gett byggnadsvårdsbidrag för att åtgärda rötskador.  

Vid detta tillfälle målades fasaden åter röd. Huset var tidigare ihopkopplat med Hus 5 men är sedan 

några år fristående. På innerväggarna finns ett mycket stort antal datum/årtal angivna, dessa är 

utförda med schablon. Märkligt nog finns år 1874 angivet, alltså före fabrikens tillkomst. Det är i 

dagsläget omöjligt att förstå den ursprungliga funktionen. Byggnadskroppen/konstruktionen är 

välbevarad och troligtvis uppförd under 1870-talets andra hälft men all typ av inredning och 

maskinutrustning saknas. Fabrikslokaler från denna tid är ovanligt i länet och tillsammans med alla 

ditmålade tidsangivelser och autentiska karaktär ska det kulturhistoriska värdet betraktas som högt. 

Detta faktum låg även till grund för Länsstyrelsens bidrag.    

Hus 8: Potatislagret 
Uppförd: 1942. Ett sort lagerutrymme från golv till tak. Vid norra gaveln finns ett isolerat 

entresolplan.  

Stomme: Stolpkonstruktion av trä. Utmed västra långsidan kraftiga stålbalksförstärkningar för att 

bära utanpåliggande lagertankar. 

Tak: Rödmålad pannplåt. 

Takkonstruktion: Träsparrar med bockar.  

Fasad: Stående fasspontad panel. 

Innerväggar: Liggande plank. 

Fönster: Liggande rektangulära träfönster med vardera åtta rutor. 

Entré: Ett flertal bräddörrar med stora skjutportar på norra gaveln. 

 

Nuvarande funktion: Uppställningsyta för tyngre utrustning och överbliven materiel. Ett större 

omklädningsrum finns. Södra gaveln upptas av ett reservdelsförråd i två plan. Västra sidan upptas av 

ett antal lagertankar.  

Kulturhistoriskt värde: Det stora lagerutrymmet ger ett imponerande intryck tack vare sin volym och 

öppna karaktär. Takkonstruktionen har en intrikat och karaktärsskapande utformning för att undvika 

behovet av hanbjälkar. Taket kan liknas vid en basilika med ett högre mittskepp, längst upp, under 

taknocken, löper en gångbrygga med någon typ av transportsystem. Tidigare fanns en gångbrygga till 

grynfabriken, portarna finns kvar men själva bryggan är riven. Det påkostade systemet med 

potatistransportörer är borttaget men i övrigt har byggnaden bevarat sin ursprungsexteriör vilket till 

stora delar även gäller interiören. Industrilokaler av denna typ, konstruktion och storlek är inte 

vanligt i länet varvid det kulturhistoriska värdet ska betraktas som stort men inte högt. 

Hus 9: Disponentvillan 
Uppförd: 1892. 1 ½-plans villa med stora frontespiser på östra och västra långsidan. 

Stomme: Kan ej fastställas, huggen stengrund. 

Tak: Svarta betongpannor. 

Takkonstruktion: Träsparrar. 

Fasad: Stående och liggande fasspontad panel. 

Innerväggar: Moderna ytskikt, vävtapeter. 
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Fönster: T-postfönster i trä med tre rutor. Ursprungsfönstren var av korsposttyp med fyra rutor. 

Entré: Modern glasad trädörr på norra gaveln. 

 

Nuvarande funktion: Ursprungligen benämnd ingenjörsbostad men uppläts sedermera till 

disponenten. Här fanns kontor och representationsutrymmen. Den siste VD:n lämnade i början av 

1990-talet. Utrymmena har därefter upplåtits för övernattning åt kunder och även använts flitigt vid 

personaltillställningar och andra arrangemang.  

Kulturhistoriskt värde: Villan uppfördes 1892 av byggmästare C. Andersson i Vederslöv. Tomten 

uppläts av Knut Posse och läget är synnerligen väl valt. Stor grönyta som sluttar svagt ned mot 

Mörrumsån och Räppegölen. Här finns en flygel med lägenhet, bastu med brygga vid strandkanten 

och en mindre ekonomibyggnad med förråd och dass. Villans sydgavel upptas av en glasad veranda 

med ovanliggande balkong. De svarta betongpannorna förtar det autentiska intrycket men exteriören 

som helhet har i huvudsak bevarat sin ursprunglighet. Interiören är dock kraftigt moderniserad och 

saknar i stort sett äldre inslag. Den natursköna platsen, det monumentala läget och husets speciella 

funktion bidrar till ett mycket högt miljö- och identitetsvärde. Dylika stadsnära disponentvillor från 

1800-talet med beskrivna värdekriterier är ovanligt i länet och därför måste det övergripande 

kulturhistoriska värdet betraktas som mycket högt.  

 

 

Paketering av sagogryn i slutet av 1970-talet. Bilden är tagen på grynfabrikens andra våning, i det utrymme som 

under senare tid fungerat som personalgym Foto: Lantmännen  
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Sammanfattande kulturhistorisk bedömning 
Otvivelaktigt är stärkelsefabrikens verksamhet unik i landet sett utifrån tillverkade produkter. Att 

företaget dessutom haft en kontinuerlig drift i 142 år bidrar naturligtvis till dess märkvärdighet. 

Utifrån ett länsperspektiv måste anläggningen tillmätas ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den 

ålderdomliga byggnadssammansättningen har i huvudsak bevarat sin ursprungliga karaktär och den 

strategiska placeringen i direkt anslutning till järnvägen, allmänna vägar och vattendrag har skapat 

ett framträdande inslag i landskapet. Järnvägsresenärer har i minst 125 år mötts av den 

omisskännliga skylten Räppe Stärkelsefabrik där fabriken varit en del av ett större men relativt 

småskaligt industricentra i utkanten av Växjö. Antalet anställda har generellt sett varierat mellan 20 

till 30 personer vilket naturligtvis inte är någon stor skara men de har producerat varor som troligtvis 

varenda svensk kommit i kontakt med.   

Viktig att understryka är att fabriksområdet ingår i en kulturmiljö av riksintresse. Därmed utgör den 

en viktig pusselbit i landskapets och Bergkvara gods utveckling. Riksintressemotiveringen lyder; 

Bergkvara är en herrgårdsmiljö som sedan 1300-talet kontinuerligt fungerat som storgods. Godset 

var under senmedeltid ett av Nordens största gods, men blev från 1600-talet och framåt förankrat i 

lokalsamhället. Landskapet runt Bergkvara är fyllt med lämningar från jordbruk och industriell 

verksamhet som minner om människors levnadsvillkor under godset och hur dessa förändrats under 

århundradens lopp. Nedläggning och rivning drabbar i första hand berörd personal men förlusten 

påverkar i högsta grad riksintresset negativt och ett hävdvunnet blickfång upphör.  

De nio huskropparna har getts följande värdeindelning: 

Hus 1: Grynfabriken. Mycket högt kulturhistoriskt värde 

 

Hus 7: Röda huset. Mycket högt kulturhistoriskt värde 

 

Hus 9: Disponentvillan. Mycket högt kulturhistoriskt värde 

__________ 

 

Hus 2: Stärkelsefabriken. Stort kulturhistoriskt värde 

Hus 4: Glukosfabriken. Stort kulturhistoriskt värde 

Hus 8: Potatislagret. Stort kulturhistoriskt värde 

__________ 

Hus 3: Pannrum och blå zonen. Lågt kulturhistoriskt värde 

Hus 5: Personal- och kontorsdel. Lågt kulturhistoriskt värde 

Hus 6: Förrådet, ”miljonboden”. Lågt kulturhistoriskt värde 
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Bildbilaga 
Samtliga foton i bildbilagan är tagna av Samuel Palmblad under januari månad 2019. Ytterligare 

bilder än de redovisade har tagits men för att göra rapporten hanterbar har ett selektivt urval gjorts 

där presenterade foton ger en god och överblickbar bild av anläggningen.  

 
Resning av nya veteslurry- och enzymeringstankar i mitten av 1990-talet. En nödvändig åtgärd i samband med 

övergången från potatis till vetestärkelse. Foto: Lantmännen 



Exteriörer 

 
Foto mot norr från glukosfabrikens tak. Närmast syns stärkelsefabrikens plåtklädda sadeltak. I bakgrunden den 

vinkelställda grynfabriken.  

 
Foto mot väster från skorstenen. De bortre lagringstankarna innehåller färdig glukos medan de hitre i första 

hand innehåller nödvändiga råvaror för glukostillverkningen. Till höger Alwex betonganläggning. 



 
Foto mot norr från glukosfabrikens tak. Till höger syns potatislagret och i mitten löper den väg som bl.a. nyttjas 

vid hämtning av färdig glukos. En gång i tiden låg här ett järnvägsspår. Sadeltaket närmast tillhör röda huset. 

 

 
Foto mot öster från glukosfabrikens tak. I bakgrunden anas disponentvillan. 

 

 



 
Västra sidan. Närmast personal- och kontorsbyggnaden vilken tillkom 1987 då den dockade mot            

glukosfabrikens södra gavel. 

 

 
Östra sidan. Över vägen mellan förrådet och glukosfabriken genomförde i omgångar på 1990- och 2000-tal 

större överbyggnader vilka vilar på stålbalkar. 

 

 
Norra sidan. Grynfabriken till höger och potatislagret till vänster. 



 

 

 
Grynfabrikens norra sida. 

 

 
Potatislagrets norra sida. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Grynfabrikens västra sida. Stärkelsefabriken till höger. 

 

 
Västra sidan. Närmast stärkelsefabriken. Därefter pannrummet, blåa zonen och glukosfabriken. 



 
Västra sidan. Till höger glukosfabriken. Därefter blåa zonen, pannrummet, stärkelsefabriken och grynfabriken. 

 

 
Foto på östra sidan. I mitten röda huset och till höger potatislagret till vänster anas delar av 

förrådet/miljonboden. 

 



 
Röda husets södra gavel och västra långsida 

 

 

 

 
Potatislagrets västra sida. Hör löpte tidigare en täckt gångbro över till grynfabriken. Numera återstår endast 

portöppningen. 



 
Inbyggda lagringstankar vilka till stora delar skymmer stärkelsefabrikens ursprungliga östfasad. 

 

 

Den största av anläggningens 

lagertankar, glukostank 1 (GT 1). Den 

ligger i pannrumsdelens östra sida. 



 
Disponentvillans västra långsida. Till höger syns den vid vattnet liggande bastun. 

 

 
Disponentvillans östra långsida. 

 

  

Flygel och ekonomi- 

byggnad tillhörande 

disponentvillan. Foto 

taget från andra 

våningen. 



Interiörer 

 
Applikationslabb, våtdel, i kontors- och personalbyggnaden från 1987. Här syns bl.a. en jetkokare. 

 

 
Applikationslabb, torrdel. Iordningställdes i glukosfabrikens gamla matsal. Direkt förbindelse till våtdelen. Här 

syns hur olika godisformar tryckts ned i gjutpuder varefter godismassan hälls i uppkomna hålrum. Rummet 

användes främst vid utprovning av nya produkter. Notera att det står Reppe på en form. 



 

 

Tjänsterum på glukosfabrikens 

andra våning. Rummets storlek har 

minskats då mindre kontorplatser 

tillskapats. Ursprungligen bedrevs 

ordermottagning här. Till vänster 

syns en äldre tapet samt en 

arkivdörr. Vid sentida 

moderniseringar har ytskikten 

ändrats men i just detta rum 

bibehölls den ursprungligta tapeten.  

Glukosfabrikens trapphus av tidstypisk 

elegant terrazzo, fotot taget på andra 

våningen.  



 
Utleveransprov av glukos. I ett mindre förråd på glukosfabrikens andra våning lagerhölls en mycket stor mängd 

burkar innehållande glukosprover vilken fabriken var skyldig att lagerhålla en viss tid efter leverans.  

 

 
Laboratorium på glukosfabrikens andra våning. Bänken i bildens nedre, vänstra hörn är ursprunglig sedan 

invigningen 1960. 



 
Produktionshall, glukosfabrikens andra våning. På golvet står fyra rödmålade pressanordningar. 

 

 
Produktionshall, glukosfabrikens andra våning. Den äldre kontrollpanelen i förgrunden och jontankar i 

bakgrunden.  Till höger trappan till bottenplan. 

 



 
Produktionshall, glukosfabrikens andra våning. Filteranläggning i sentida utbyggnad. I bakgrunden jontankar 

vilka ursprungligen stått i Lyckeby. 

 
Produktionshall, glukosfabrikens bottenplan. I bildens mitt (skåpet) syns står den kontrollfunktion varifrån 

anläggningens glukospumpsystem styrs.  

 



 
 

 
Blåa zonens andra våningsplan men den påkostade blandningstanken tillverkad i Danmark. Här framställdes ett 

särskilt stärkelsepulver till läkemedelsindustrin. På bottenplan finns ett mindre rum med särskilda restriktioner 

dit produkten fördes via rör och fylldes på säck. 

Skorstens bas som byggdes in 1982 i 

samband med blåa zonens tillkomst. På 

murteglet har ett stort antal av 

fabrikens anställda skrivit sina namn. 



 
Den oljeeldade värmepannan från 2002. Själva pannrummet uppfördes på 1950-talet. 

 

 
Rum i stärkelsefabriken där gjutpuder tillverkades och packades. Produktionsutrustningen står ännu kvar. 

Notera trästolparna. Jämför med bild på sid 19. 

 



 
Inbyggt omklädningsrum på stärkelsefabrikens vindsplan. 

 

 
Omklädningsrummet.  

 

 

 



 
Stärkelsefabrikens vindsplan. Här ligger säckvis med sagogryn. Porten leder ut till grynfabrikens andra våning. 

Fönstren härrör från tiden innan grynfabriken dockades mot stärkelsefabrikens norrsida. 

 

 
Loftgång ovanför stärkelsefabrikens vindsvåning. I bortre änden finns en förbindelse till grynfabrikens 

vindsplan. 

 



 
Grynfabrikens bottenplan med reservdelslager. Väggen till höger utgör stärkelsefabrikens norrfasad. 

 

 
Fabrikens verkstad. Grynfabrikens bottenplan. 

 



 
Grynfabrikens andra våning, nordvästra rummet. Fram till 1980 stod här maskinutrustning för framställande av 

sagogryn. Notera pärlspontsväggar och bärande trästolpar. 

 

 
Personalens gym. Grynfabrikens andra våning. I bakgrunden trappan till vindsplanet. 

 



  
 

 
Del av grynfabrikens vindsplan. Här syns frontespisen mot norr med elegant fönstersättning. 

Äldre arkivutrymme. 

Grynfabrikens andra 

våning, nordöstra 

rummet. 



 

 
Reservdelslager i två plan vid potatislagrets södra gavel. 

 

 

Avancerad takstolskonstruktion i 

potatislaget. Just denna har blivit 

stålförstärkt.  



 
Röda huset, vindsplanet. 

 

 
Röda huset, bottenplan. I rummet finns ett stort antal datum redovisade på innerväggarna. Just denna är 

särskild märkvärdig då årtalet 1874 anges, två år före fabrikens tillkomst. Möjligen kan brädorna vara 

återanvända. 

 

 

 

 

 



 
Lunchrummet i personal- och kontorsdelen.  

 

 
Kvarlämnat reklamprodukt stående i disponentvillans styrelserum.  


