Detta finns att läsa på Billeruds sida på nätet:

Skärblacka Pappersbruk, Östergötland
1872
Skärblacka byggs. Bruket ägs av Skärblacka AB.
1903
En brand utbryter i Skärblacka bruk och fabriken totalförstörs. En ny fabrik invigs två år
senare.
1917
Fiskeby Fabriks AB förvärvar Skärblacka AB. Ett av de största skälen till köpet är
Skärblackas stora krafttillgång som endast utnyttjas till hälften i produktionen.
1931
Fiskeby Fabriks AB införlivas i Munksjö AB.
1942
Skärblacka får ny ägare igen. Fiskeby Fabriks AB köps av Kooperativa förbundet, KF.
1953
En djupare samordning mellan bruken Skärblacka och det mycket närliggande Ljusfors tar
sin början. Så småningom byggs de ihop helt och benämns Skärblacka bruk.
1960-talet
Då byggdes en helt ny sulfatfabrik och två nya pappersmaskiner, vilket var en av dåtidens
absolut största svenska industriella satsningar. Fortsatt stora investeringar har gjort
Skärblacka till ett av Sveriges modernaste massa- och pappersbruk.
Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG papper och fluting. Några viktiga
slutprodukter för Skärblackas papper är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska
förpackningar.
1985
Holmens bruk köper Fiskeby AB. Tre år senare förvärvar MoDo Holmens bruk.
1994
AssiDomän köper Skärblacka bruk av MoDo.

Billerud Skärblacka ABs Verksamhets- och miljöbeskrivning 2011
skriver detta om Skärblacka Bruk: (jag har minskat ned texten lite)
SKÄRBLACKA BRUK 50 år 2012
Den skogsindustriella verksamheten i Skärblacka har anor sedan 1870-talet,
massatillverkningen startade 1872 och papperstillverkningen 1874.
Skärblacka bruk är sedan 1953 en sammanslagning av två äldre bruk.
Skärblacka pappersbruk och Ljusfors pappersbruk.
Ljusfors Pappersbruk var eget pappersbruk fram till 1953 då det slogs ihop med Skärblacka
Pappersbruk och allt kallades Skärblacka Bruk
I Ljusfors bedriver vi fortfarande verksamhet i de ursprungliga lokalerna byggda av tegel,
vars vackra exteriör andas industriell kulturhistoria.
Av Skärblackas gamla pappersbruk återstår i princip vårt nuvarande förråd,
TM 1’s maskinsal och närliggande lagerutrymmen för PM 7 och 8.
Resten av vår anläggning är resultatet av den stora industrisatsning som gjordes för femtio år
sedan.

Här nedan några tidpunkter för ett urval av
milstolpar under dessa 50 år.
1959-62
Ny sulfatfabrik och nytt renseri uppförs. Komplettering av Ljusfors sulfatfabrik för
framställning av halvkemisk massa. Pappersmaskin 4 byggs om och anpassas för tillverkning
av fluting. Säckpappersmaskin 9 och pappersmaskin 7 köps in. Sedimenteringsbassänger
byggs för minskning av fiberutsläpp till Motala Ström.
1962
Invigning av HKH Gustaf VI Adolf den 4 december
1975
Installation av linje 2 och mjukpappersmaskin 8. Dessutom tas ett blekeri och vår nuvarande
sodapanna i drift.
Genom att sodapannan var försedd med elektrofilter erhölls en effektiv stoftrening av
rökgaserna. Även en skrubber installeras för att tvätta rökgaserna efter sodapannan.
1977
Vår luftade damm driftsätts, i och med det är vi först ut i Sverige med biologisk rening av
blekeriavloppsvatten.
1978
PM 9 börjar tillverka högtöjbart säckpapper efter installation av ett Clupakaggregat.
1980
Gamla sodapannan byggs om till barkpanna.
1982
Den 1 augusti 1982 inträffar en brand vid PM 4 som bland annat innebär att maskinens
torkkåpa och styrsystem vid återuppbyggnaden uppdateras till dåvarande tekniknivå.

1986
Massalinje 1 byggs ut. TM 1, en ny torkmaskin för avsalumassa installeras och tas i bruk.
Skärblacka bruk får ny ägare genom att Holmen köper hela Fiskeby Fabriks AB och får
namnet Holmen Cellkraft.
1989
Holmen köps upp av MoDo och Holmen Cellkraft blir därmed MoDo Cellkraft, division
Skärblacka.
1992
Vi upphör med klorgasblekning och lyckas behålla samma styrkeegenskaper och ljushet i
pappret.
1993
Vi är först i Sverige med att etablera en miljöpanel (då kallad luktpanel) av boende i vårt
närområde. Detta för att snabbt få information om lukt, stoft eller annan typ av utsläpp i
onormal omfattning. Upplägget har fått efterföljare runt om i landet.
1994
MoDo Cellkraft, division Skärblacka ingår nu i ett eget affärsområde med namn
ModoPackaging.
Mjukpappersmaskin 8 konverteras till att producera MG-kraftpapper.
1995
MoDoPackaging köps av AssiDomän, bruket inlemmas i gruppen AssiDomän Kraft
Products och blir AssiDomän Skärblacka.
1997
PM 7, 8 och 9 moderniseras och byggs ut. Även sodapannan upprustas.
1998
Vår luftade avloppsdamm uppgraderas med modern LAS-teknik (långtidsluftat aktivt slam).
Därigenom halveras utsläppen till vattnen. Ett nytt ”Teknikens Hus” byggs anpassat för vår
drift- och teknikutveckling.
1999
I slutet av 90-talet börjar tillverkningen av den nya generationens säckpapper Quick Fill.
2000
Ett helt nytt renseri byggs med mycket gott resultat. Bullernivån vid renseriet är efter
ombyggnaden på en sådan nivå att det sägs vara ”världens tystaste renseri”.
2001
Från och med den 1 januari 2001 ingår bruket i ägarkonstellationen Billerud AB, som består
av bruken i Skärblacka, Karlsborg och Gruvön. Bolaget noteras på
Stockholmsbörsens O-lista den 20 november 2001.
2007
PM 7 byggs om med en helt ny våtände med bröstvalsskak och övervira med avsikt att öka
produktutbud och kvalitet.
2011
Centralpacken byggs om och automatiseras, vilket bland annat ökar kapaciteten för hantering
av rullar som är mindre till formatet.
2012
Under 2012 och 2013 investeras 900 miljoner kronor i brukets indunstning, sodapanna och
rökgasrening. Resultatet blir en effektivare energianvändning, högre kapacitet för
massaproduktion och lägre utsläpp.

Svensk Uppslagsbok skriver:
Fiskeby fabriks AB, Norrköping, började sin verksamhet 1871 med ett kapital av 305,000
kr och införlivade 1917 och 1918 med sig Skärblacka AB, Ljusfors AB samt AB
Finspongs styckebruk. Bolaget driver träsliperi, sulfitfabrik, pappfabrik och pappersbruk
vid Fiskeby inom Norrköpings stad, sulfatfabrik och pappersbruk vid Ljusfors samt
träsliperi, sulfitfabrik och pappersbruk vid Skärblacka (båda i Kullerstads sn)
Wikipedia skriver:
Ljusfors pappersbruk anlades 1872, 1893-95 tillkom en sulfitfabrik, övergick 1900 till
Ljusfors AB och förvärvades 1918 av Fiskeby fabriks AB. Man hade i början av 1930-talet
320 arbetare och 600 personer bodde i samhället (Ljusfors).

Namn på Ljusfors och Skärblackas Pappersbruk genom tiderna:

1872-1916
Skärblacka AB
1917-1930
Fiskeby Fabriks AB
1931-1941
Fiskeby Fabriks AB (Munksjö AB äger)
1942-1952
Fiskeby Fabriks AB (KF äger)

1872-1899
Ljusfors pappersbruk
1900-1917
Ljusfors AB
1918-1952
Ljusfors AB (Fiskeby Fabriks AB äger)

From 1953 är Skärblacka och Ljusfors ett pappersbruk med namnet Skärblacka Bruk
1953-1985
Skärblacka Bruk (KF äger)
1986-1988
Holmen Cellkraft
1989-1993
MoDo Cellkraft
1994-1994
MoDo Packaging
1995-2000
Assi Domän Skärblacka
2001-2012
Billerud AB
2013BillerudKorsnäs AB

