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S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"OKF..NI NGEH ltEI'\l\RBE.TF.

PRIS 50 ÖRE

FÖRORD.

D en 14:de Ma'rs 1912 kunde Smlllviken fint sin öO-ll-rsday, ,hl jämnt ett halft sekel hade fa"flutit, sedan det fö'rsta
t.,.ädet höyys 'vid kanalelIs a'llZä.qyniny.
I a.nledl/.iny diimf och med tanke pel att från ylö1l1sk,,,,
'rädda något <tf "v"d som änn" lefv er i de ya",Zas minne freln
denna tid, h,,'r j"y sökt nedsk-rifva, hvad jay 'mnnat hOJJsGJInla
f"ån y"mla. p"ppe.,. och ,muntliga berättelser. D e (ö'rm säy" ej
mycket mer lin lM'ra, sif{'/'o'l', då. konsul Göntllsson och haus
män "ade unnat att gö'ra än skrifvn ned, lIVad de s,jälfva, gjorde;
tidninya'nte demI{(, tid sysslade ej heller med så mllngah(t11clu

som "u. Det mest" ä,· dMfdr ",.nntliya '//1Jpgifte,' (din åtskilliga af "de g","la'~, bland hvilk" jag sä'rskildt ii'r 7",ssö'r Bjö,kman och fÖ'l'1niiu nel'J/n Tysklind

~len

äldre och Olof Andersson

!ack skyläig fdr deras ·r ik" bidrag till skild,·iugen.
H'vod scUanda. /",r bl'i(vit sa?lllc"lt och nedskrifvet, hM .iag
offelltli.qgjor"! i el/. serie ",rtikZar i Sam/vikells 1'iäning tiden
llI"rs- J"li 1912, ' !tvilka. ",·tik/M sa'JJ/1llonfattas i (ö'/-eliggwllde
li!la bok.
För fattaren,

GEFLE 1912
GEFl_E POSTENS TRYCKERI

Sand viken för 50 år sedan
af Sig rid Göransson.

Konsul G. Fr. Göransson hade genomfört "Bessemermetoden" i
Sverig·e. E"perimenten hade . ägt rum vid Edsken i DalaTlla, ·
men detta bruk låg- ej lämpligt till , för att man där slUlUe kunna
utvidga rörelsen. En ny plats mäste sökas för ett nytt verk.
Valet föll då på Storsjöns strand, där jiil"l1Vilgen berOnio denna.
Fördelarna med denna plats vara dels att IDan här hade järnVii,gCI1, dels att man kunde skaffa sig vattcnln'ait genom en ka-

nal från :rådraän. P engar till brukets anläggande skaffades genom ett aktiebolags bild'1llde. Detta bolag, hvars namn var
Högbo stål- och jemvm·ksaktiebolag, kom till stånd i Febr. 1862
och hade ett aktiekapital af 3,600,000 kr.; det omfattade Högbo,
Homdals, Garpeubergs, Edske bruk, Nylröping"S mekaniska verksta,1 samt Sandvikens blifvande bruk.
Dess .sty,·else blef G. F. Göransson, J. Bergendahl, :r. w.
Petl·';, lh. Cramer och A. Fr. Luth.
Platsen, som valts, val' en vildmark. Nit}' man kom kärande
h·ån HOgbo ned på södra sidan af Yestanbyn, var det slut med
all odling, sedan man pa.sserat Nybons. Därefter var det djupa
skogen, sten, mOl'a,..q och mossar, (Ht.1' det val' lågländ t, samt hög
skog på de mera torra ställena. '{ägen till Sätra och Seljansö
tog af vid nnvaramlc Rrednäs, och kallades PCl'sbovägen ellol'
H edvllgen ; den följde uedanför åsen i krolmr och slingor till
jiLl'llvägen, där det på vänstor hand fanns en bauvaktarstuga.

Ej en öppen Bäck fanns, ej ett löfträd. D5. man passerat jlirnvägen och kommit ett stycke vidare upp i backen, låg det en
bondgård, det s. k. L ass Ollas. Några tegar vara odlade, stora
voro de ej, kanske ett tunnland. En del af jorden nere vid Sandviken ägdes af Högbo bruk, men Mskilliga bitar tillhörde bönder.
Utom Lass Olle voro Knuts, Er. och P ellas i Vestanbyn ägare
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till olilm skiften, hvilka byttes mot annan Högbo bolag' tillhörig
mark i närheten af Vestanbyn. T,ass Olle fick mycket mera jord
vid H eas, än haD:. förut ägde, och pCI1g-ar till en stOl' ny g-ål'd,
det nu så kallade Angs. Utom gamla Lass Ollas-gärden fanns tre

små stuffar i skog-ell, eu nära denna och två söder om landsvälren
till Falun , det sedan sf, myeket omdisputerade Brärlmo8st01;et.
Sedan peng'ar skaffats Renom det nya. bolagets bildande oeh
jordbyte ilgt rum, kunde arbetet börj,,",.
I millten af Februari stakades kanalen . Det var en kall
vinter, så att arbetet med afväg-ning' och dylil{t ej var så lätt.
Konsuln hade t.ill hjälp konstmäs tar Steffan sson , som gjorde kostnadsbel'älmingal' och afväQ'nill!!al' samt byc
.-o-mHstal'Cn NvbCl'cr'
1""1"'1
J
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till

ha,n(1tlan l~ral'c
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hade man Hans

,

Högbcl'~!'

och POl' ,Jansson från

Högbo bruk, Anders ~{attsson , Olof .Tacobsson, Anders Persson
från Yestanbyn och F;rik El'sson frän Östanbyn. När s takningen
väl var fiirdig', sk aff~des lolk till gräfning al kanal en och schakt-

ning föl' vorkstäderna. Den 14 1\1[3,1'8 hög-~os dc första träden,
där kanal en skull e fram. ){an började nedan föl' nuvarande bron
vid t.org-e! ; dM var skog'en hög och tät. En öJlpen plats röjdes.
där det nuvamnde badhuset är.
Och människorna, som kommo och bröto bygd i tu'skogen,
hvilJm voro de, och hur hade de det?
Först val' det konsul Göransson, lilvet och själen i det hela.

Hall val' vid denna tid on +.3 ärs man, lång och ]{l'aftig, beg·fL[vad med en okuflig' energ-i, klart hufvllcl och ett. varmt och
förstående hjilrta trots sitt mången .!!äIW lIeta humör. Om morgnarna kom han Irän Högbo bruk, körande sjiilf en svart bing·st.
Till följeslagme hade han en 15 års pojlm, Lars Liljeros. l
släden hade de matsäeken för dag·cn. Hästen sattes in i stallet
hos Lass Olle, och pojken, ja han sprang väl öfverallt oeh var
meel och såg på litet hval'stans. När middag'en nall{acles, togs
matsäcken in i banvaktsstngan och paekades upp på madam
Larssons köksbord, samt förbättrades med hennes varma kaffe.
När altonen kom, körde man hem igen, först öfver Storm uren oeh
Bergsängstjilrn till .Jädra station för att hämta posten oeh därifrån hem till Högbo för att nästa , dag göra om färden.
Som arbetsledare för kanalen under. löjtnanten, numera majoren G . l,illiehöök, VOl'O anställda kapten Grass oeh sergeanten

Ekcbol'g. T{onstl'uktöl'er vid vCl'kstadsbygget

rol'O

ingeniör 'Yeilll .. ,

sh'öm oeh l{Onstmästaren Steffallsson ; arbetsledare 1'01'0 ing-eniörel'lla 'WaIlin och Rambäek samt byggmäs taren Qnist och Lundgren. Bokhållare \'al' Carl Björkman, sedermem kassör.

När hug~mingoll och gTäfllingcn började, strömmade männis kor från hela Sverige till. Endast på kanalgTi\fning'en arbetades med en styrka af eirka 300 man. Bönderna från soeknarneomkring gjorde könlagsvel'ken elle!' hjälpte till vid schaktning
och byggen. En del af dessa människor stannade för alltid kvar

vill b1'uket, särskildt hemfolket sa,mt dals- och väl'mlälldin~n-l.l'na;
lnen de andra drogo sedan vidare till nflstlL mUartjänst.

vägsbyggena

VOI'O

,Järn-

många denna tid, och sådant arbete passade

bäs t för en del lolk, som ej ville lefva i ett ordna!lt samMlIe.
Sandviken kallades denua tid bland lolket Californien, en benämning som det lär ha gjort sbl för. Det val' no.!! ett styft
g öra att hå lla ordning på så myeket sammanra!sa!lt folk. Brännvin och öl oell kortsp el fattades ej heller i öllemarken.
Bland dem, som vom med h'ån allra första början och stannade, då vel'ket drogs på, lefva nn blott någTa få; en af dem
går ännu i al'bcte, nämligen Lars Hedman frän Yalbo. Han
började arbeta hos konsuln på Högbo, innan det ens var fr1\g-a
Om bessemel'patellten. De bostäder han p å ackoni upplöl't i Saudvil{en [\1'0 ej lä. Den äldsta af de på platsen bofasta invånarna.

som [i,unu lefvcl', är en kvinna, nämligen Clara Larsson, då.llUstl'l~
åt, ban vakten Lal'880B. Mannen dl'unlmafic vid Beglin,Q' å StOI'sjön SOmmaren 1862. Änkan stannacle J,var oeh gifte öm sig
med sin s våger 'Wilhelm Lal'sson, som kom hit t.iL! kanalgTiilning en. lIan blef sedan förman oeh lefvel' ännu. l,ikaså le!va af
de allra IÖl'sta Hans Högberg, ,r. A. ,Vallner, Olof Andersson
och Iranske ännu någon mer, som jag' ej vet om. En del perso-

ner finnas äfveu, hvilka visserligen

V01'O

häL' på trakten denna

tid och hade ett och annat att g öra vid Sandviken redan i början men som fingo anställning vid bolag et senare, såsom t. ex.
bröderna Liljel'os, hvilka kÖl'de för Högbo bl'llk, skog vaktare
Malmqvist m. fl. Några änkor lefva älven, bvilkas män voro
med i bÖl'jan, fast de själfva ej flyttacte hit förrän senare, näl'
bostäder funn·os.
Det var svårt att lå tal{ öfver hnfvudet åt en så stOl' al'-
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etsstyrlm. Den allra första tiden m'lste folket g'" och söka 101(1
vid Seljansö och i Vestanbyn. Men man var just, inte rådlös.
.Jordkulor gTäfdes och kojor byggdes, af hvad man kunde komma
öfvcJ'. Lag på en -I: å. 5 karlar g-l'äfde och t.imrade sig med första en Imja. Dessa lägD i kolonier på båda sidor om kanal en
och hade olika namn, såsom Dalsland, Loppstan, T-luscnbamn
o. s. v. En koloni låg där mal'tinvcrkct nu liggor, en annan, bestående af 21 kojor, låg vid g'ymnastiken och gosskolan (nedgång'en till kanalen fanns ej ,Iå), en tredje by läg vid Hy tt- och
Smedsg'atorna och en vid Yttre Sand viken nedanför Brädmosstorpe!. K ojoma låga i rader lil,sorn !.!ilten på en lägerplats. Dc
vid mal"tin verk et 1'01'0 de fin as te. Där fanns t. o. m. ett fönster
vid sidan af dönen. Eldstaden val' hopsatt af vanliga grftStcnal'
med ett rör till skol·sten . Dessa kojor vara af trä. De vid ka!Ullen vom enklare; de voro verkliga jonlkuJol'. Där fick den
breda och låga Sk01'8tcnen tjH,nstgöJ'a iifven som fönster. D e
V01'O by~.r~nla så, att två kulor hade gemensam skorsten.
5 il, (j
man bodde i hvarje sådan bostad och hade det I'iktig"t varm t och
godt. En koja stod vid nuvarande vägen mellan kontoret och
brukspatrons bostad.
~'ör provianteringen svarade en bruksbokhållare från HögilO
vid namn BodeckCl' för Kjellerstedts i Gefl e rälming. Denna
firma satte upp ett brädskjul, där nu Stol'gatan n:o 2 är, och
försäg- Bodeclwr med lager af sill, fläsk, bröd m. m. Han hade
äfven diverse and ra varol', så.-;om tobak, snus o. s. v., men i all
synnerh et något som kallades ((bilsbas/{) öl och vin sammanblandad!. N!Lr vintem 1862- 63 kom och det började frysa i skjul et,
byggde älven Bodeeker en jordkula (diir badhuset nu står), för
sitt lager. Senare fick han en riJrtig butik vid Statiollsgatan,
där posthuset nu ligger. Mjölk könles daglig'en ned från Högbo
bruk. Nägot fanns ju äfven att få i byarna.
Bland kanalbyggarna fanns älven en eller rättare två kvinnor, Dal-Brita och hennes dotter. ~'örst Brita Jmm hit till tml{ten, gicl{ hon och sålde band. När järnvägen byggdes, slog hon
sig ued vid Jädran, där hon hade krog och hjiLlpte till vid bygget. Då gräfningen började här, kom hon hit och gjorde sig en
Imja, där husliållsskolan nu ligger. H on sköt sin skottkäl"l"a som
den starlmste karl, fÖI'st vid kanalen, sedan i verlret, där hon t.ill
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sist t.ransporterade ved till ån~"]lanno ma. Dessemellan Iwlmde hon
kaffe och sålde. Dottern Anna ar betade iifven en tid vid kanalen. Dal- Brita var mycket morsk af sig; näl' hennes la mder
ej ville betala., hvad dc voro skyldiga henne, tog hon dem i nacken, kastade omlmll dem utan större sväl'ig-het och tog sft. fram
pengarna ur deras fickor. IIon hade oCksft. annat att göra ; hall
dugde till litet af hvarje och var t.. ex. platsens fÖI'sta barnmOl·slm. Så smft.ningom kommo äfven under första året några af
Illiinnens hush'ur och bam hit, det blef således ej så säll an Brita
~ el{ t,jänst.g-öra. När koppoma är 186G bröt ut, var hon också
mod och gjoJ'clo nytta. Ingen karl tordes oiLnt. en koppsjuk, men
hon tog- den ~jukc på. armarne och lade ll onom 1 sjukhUSSängen.
Pr, nya bolag-ets tid flyttades Dal-B ritas koja och byg-gdes pä,
boda vid landsvägen, det s. IL Lnst,igkllop]l. Det säges, a tt det
val' konsult1, 80m gaf stuga.n I{etta namn. Det val' nämligen så,
n.tt. clds tn.ds- och kakolug"nsmu ren vara gjordn. för ett tvänuushus,
men till att börja med uöjde Brita sig met! ett rum, hvarför
kakelugnsmurelI kom att stft. som en utväx t på ena väggen. När
konsuln kom och fick se stugan, sa.de han: "Det var en lustig
lmopp ,Iu har byggt, Brita" . Sedan dess kall ade Brita och hennes
bam stugan LustigJnlopp.

*
Det var alldeles underbart, hur mycket som hann utföras på
Sandviken under det första ~ret. Först ,trbetet med griifningen
af kanalen, som var 10,400 fot lå ng", i medeltal 16 fot djup och
-16 fot bl'e,1 jämte dess spräng"trummol" och tnr biner. Den beräk'
nades att kos ta 110,000 kr. men steg till 200,000 kr., då stora,
oförutsedda svårigheter upp trädde på grund af jäslera på djupet
och bergspl'äng·ning. I verkstaden byggdes en masugn, en rostugn med kross, en del af stora verkst.adshuset, en änghammal'o
(l-tons) och tre bessemerugnar . .Från Hög'bo fly ttn.des trenne hus,
ett till kontor i verkstaden, ett till matin rlLtlning och ett. till
bostadshus åt ingeniörcm a.

\
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' I're arbetare bostäder byggdes färdiga, OC11 två påbörjades.
Bro- och växelspår fö,· jlirnvägen byggdes. Skjul af·diverse slag,
säsom smcdja (i nuv. trädg-ånlsgropen), stall och slöjdSkjul uppsattes.
I Juli 1863 börjades tackjämsblåsning·en, i Augusti bessemerblåsninp-en. Men IMam oss återgå till arbetet i Mars och April

18()2.
Man började med kanalen ; scdan kiLlen vill val' genomgrMd,
gicl{ det ganska Hitt att komma igenom grusåsen ned mot jämvligen. Arbetet val' aclwrdsarbete, som betalades kä.... vis, olilm
pris föl' oliJm jordlagcr; det betalades i paletter vid afstjälpningen, oeh dessa användes ofta som mynt i samMlIet, de växlades
sedan på kontoret till verklig·a peng-ar. Basen hade dap-spenning,
men tillika rättighet att deltaga i l<änningen, blott ban till,äg,
att gräfningen utfördes eulipi; ol'der. En nOl'mal dagspenning föl'
50 ål' sedan var Rdr 1,,,, men aekordspriset i kanalen InUlde
stiga till Rdr 2,'0 föl' en van arbetare.
losta Maj 18G2 anol"Clnades strejl, utan vidare. Vid första
14-da~·ars liqviden blef mellelförtjilnsten , enligt uppgift, Rdr 1, ",
den andra 14-clagal's-tidcn mindre. Follmt ansåg då, att aflöningssMtct, visst pr kubikfot, Val" ojämnt, de \~Jle ha kärl"[lekord i
stället. Löjtnant Lilliehöök uppkallade då tre bas ar, lo!vade
dem detta, så fort polettcr kunde anslmffas, men lofvadc älven
\o·ida nacken af den förmodade strejlmnstiftaren, om han träffade
på honom. Denne afrlunstade älven MLn platsen, skyldig- oller
oskyldig vol. man ej. Palettutdelartjänsten var ett svårt g-öra;
det g-iillde att vara riLttvis och bedöma hvarje kärra och best!imma, efter hvilken taxa den skulle betalas olika efter olika jonlmån; gruff uppstod då gärna. .
Den del af kanal en, som ligger nedanför badhuset och fram
mot g-osskolan, tog myckcn tid i anspråk. J bottnen fanns niLmJigen jäslera, som, allt eftor som g'l'äfningen gjordes, 1'alln fram och
fyllde schakten. Detsamma var förhilllandet nOlT om landsviLgshron, rlär den nästan riLrdiga kanalen aUdeles fyUdes på en enda
natt 500 fot längt. Här behölde man dock ej påla vid kanterna
såsom i östra ändan. D å kanalen ändtlig·en var färdig, säg don ut
som ett nygrält jättedike med· sand och jordvallar på sidorna ; ej ett
grönt strå fanns att upptäcka. Flyg·sanden blef mycket beSVärlig,
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isynnerhct på bankarne vester om Storgatsbron. Vid minsta vind
stod det som ett dammoln ölver platsen; mycket skadligt inverlcadc detta på ögonen, och alla människor leda cHLraf. Man försökte binda ~mnd c n genom aU plalltol'a lämpliga växter, såsom
k,·ickl"ot oclt lupiner, men allt var förgäfves. Slutligen må~te
man breda lera öfver den. Då ;indtligen lyckades det att få bankarna gröna. A stränderna däremo t skötte Växtligheten sig själf.
Några pilar planteradcs nere ,~d vattnet. Dessa äro nu till
stä,·sta delell förkväfda af al arne, som sått sig själfva.
I April blcfvo ritningarna till verkstaden färdiga, så att
man kunde börja g'l'äfva där.

Stranden val' hög och brant,

hvilket ;innu synes al malmbacl<e ns höjdförhållande till sj;ilfva
yerkct. Den låg·a strandremsan va .. till ..äcklip-t bred fö,· verkstäderna, säsom de då planerades. Man heMfdc bl ott fy lla på
och jämna den fasta. sandstranden. J äl'llvägsspåret, som nu går

tvärs igenom VCI'I{ct ö~tel' om hammal'smedjan, bygg-dcs utmed
sjiLlfva stranden.
I\lIaterlal t.ill alla dessa byggnadsRl'beten togs från när och
fjiLrran. De bönder och häs tar, som 11lImos i tralden, tog·os i
anspråk föl' körningarna. :M ell järnvägen kom en del material
och alstjälptes på banvallen, då någ·ot v;ixelspår ej lanns till en
hö'jan. De tomma vap- uarna skölos med hamlkraft till stationen,
som då låg, där musikpavi Ijongen i ,J ädl'aåparlfcn stål'. Någon
vHg fanns ej mella n bruket och Rtationcn. Man ·g·ick (lå spåret
och transporterade varorna på tralla. Det första som behöfdes
var sten till grund; <len bröts på holmarna i sjön och kördes
fram på isen. D å lIen lörsta stenen kom, hade man samlats vid
stranden och ntbringade ett " Illlrra!" Konsnln var med och bestämde, att det skulle bli grundstencn. Bonden, som I,örde den,
var Olof J onsson h ån Sätra. S tenen ble! lagd i nonlvestra
hörnet af dåvarandc rostugnshuset.. Sedan den tiden har byggnaden utvidgats vestel'ut, och· stenen bör, om den finnes levar, nu
ligga i blåsmaskinsrummets sYllöstra höm. · Det var massor af
sandsten, 80m gicl{ åt t.iI ~ gl'llllClel', rnasu~!.'n, rostugn m. m. Det
var ocks'L en hel arme stenhuggare anst;LIld; 150 dalkarlar komma
på en p-ång lör , detta arbete.
Grunden till stora ångbammaren blef mycket dyrbar ; starka
källådror hinnas. i marken, ' så att man ·måste hålla gropen läns

12
med två lokomobiler och 21 pumpar. Orvanpå ett liggande timmcrla,g-er lades stora saudstensblock, fint hllg-glla och hopfogade
med järnl{l'ampor, samt ofvanpå dessa den 1,000 CenhlCl' tunga
plåten. P å denna stöddes hammarställning'en. JIammal'e och
gl'11nd sägas ha kostat färdigt c:a 100,000 kr., en orimlig SlUnma
erter denna tids förhit.llamlen.
'Piml'ct till hus, bi'oal' O. S . v. höggs dols i Högbo skogar,
dels i Ockclbo pl'ästskog. .Ållgså}.ren i Hög-bo sågadc brädor;
blott till sprängtl'Ummol'lla sågade man ribb i tre veckor. Fin
sand och gl'Us to).!'s i nuvarande tl'ädgånlsgropen.
De förnämsta masldl)Cl'lla, såsom stora ånghammal'on, vägande
15 ton, hjnll'ingsvalsverket och <lOIl stora svarfven, köptes i Eng'land; mindre masldncl' och gjutgods, den mindrc hammaren eller
N:r 2 bestiilldes dels "i,1 bolagets eg'na verkstäder i Nyköping'
OCll Donnsjö, dels vid ~'orsbaclm och hos Lindahl & !luner
i GeRe.
Ett sft :;tOl't ~midc som pi ~tOllstå ngen till stora. ftnghamma.l'en
kunde denna tid ej åstadkommas pr, nåftot ställ e i Sverige, Nål'
därför denna år 186+ spranft, måste man telegTafera till England
efter on ny stång' och fick vänta 1 :! år, innan man kom riktifYt
if,!ång' igen. Det första .man gjol'llc, när den nya pistonstångcn
bliivit uppsatt, val' att genast smida en reservstång-. Detta val'
en lycka, t.y l± dagar efter sprang den från England hemkomnl1,
Hottellplåten bl'iLcktcs två g:å.ng·el.', men sista gången betydde det
fog'a, dft den hade ett så fast låg'c, att den [lllt framgent fick
lig'ga kvar, ehuru spräckt. Den nya bottenplåten är äfven gjnten
på platsen, ehmu man intet gjuteri hade, bIo!'! ett sl{jul med 4
ug-nal'. Den Vii.gde 50 t.on. Då den göts, val' man mycket rädd,
att det skulle skära igenom; folket kallalles däl'fÖl' tillsammans och
st.o,1 i bel'edslmp med brandatiralj, Allt gicl, dock väl.
U tom verktYlYsstål, som man redan på Hög'bo smidde af bessemer, VOl'O de nya verken vid Sandviken afsedda att i stOl' skala
tillverka maskindelar, kanoner och hjulrillg-al', de båda. senare
al'tiIdal', som ännu ej kunde göras i Sverige. Man inrättaile sig
äfven föl' engelskt. degelstål och bygg'de föl' detta ändamål 12
degelugnar, där bessemel'vcl'kct nu ligger. Denna t,illverlming
Upphöl'de 1870, Kanousrnidet blef ej hcll er ar läng varal{tighet.
Hjulrinftstil1verlming blef däremot umler gamla bolagets tid och, ett

tiotal ål' under nya bolaget hulvufltillverkningell och fortsattes
ända till på 1900-talet.
Sjiilfl"a stålverket val' de fÖl'sta åren helt och hållet under
Samma tali" som hyttan. Det ,fanns nämLig'en dft blott en rostugn
och en hytta (N:!' 1). T vå uya stjälpbara bessemerugnar placerades vid ösh'a väggen, ocll vid sydöstra hörnet hade man ett
par fasta ugnar af äldro typ ' i resorv. Dc kommo äfven att i
början anvä,mlas, då ax.elledningen till de st.ora ugnarna kl'fLllg-lade. Såväl hjulringsvalsvel'k oell finval:;vcl'!';: :-:lom blfLsmaskinskran och malmkross dl'efvos till en bÖl'jan med vat.tenkraft. från
l<anal en medelst 9 tw-biner, men det visade sig' snart, att vattnet
ej räcl,te till , hvarför en ångmaskin pfl200 hästkrafter uppsattes,
don s. k. Bolimlors maskinen, :;Olll Rtod mellan hju.lring-sva.lsyel'ket
och Ilaml'al'na.

*
[)en första tiden bodde folket, som fömt nämnts, i jordkulor;
arbetsbeHil et bodde vid .Jädra<>tationen och i "TJass Ollasg'rmlen" .
Man hade mycket brådt att skaffa bostädel' oeh lokaler. De!
första hus, som behöfdes, flyttades däl'lör från J [ögbo, där det
varit mjölkkammal'e och stått som fl ygel vid hel'l'gål'dsbygg;na.r1ell .
Det bIef nu bostad åt, ingeniörerna samt nmt:;el'vering- föt· dessa.
Matsalen fick visst. tjäna till litet. [If Imtl'je, bt\de kontor och
sofrum. Byggnaden kallades "Värdshuset" och låg' vid malmbacl{en, Då hotell et fLl' 1900 blel llinligt, rers V iin!shuset och
flyttades till StOl 'gatan och iLI' diir det niLnnast YUl'e Sandviken
belägna huset på vänstra sidan ; senare kördes [tnllu ett bus ned
från Högbo, nämligen det dä,l' ingeniöl' T..lilllls]wg· nu bol'. TTusct
var ej sf, stor! fl fL ·som nu - det bygglies på 1879, - Det hade
stått i parken \'id den "Planslm" byggllingen och hade uppförts
åt. en engelsman, som kom till Hög-bo för att UPPsätta ånghammal'Cll däl'. Ett, annat lms hadc äfven flyttats, det s. k. "verkmästarens }mutor'(. Först låg det på bacl<ell :; t.nLX 11 01'1' om ingeniör Lindskogs bostad, sedan fl yttades det. pfL flera ställen i
vel'kstäclel'l1a. Sedermera, då det ej \'al' stort nog till verkmiLstarkontor, blef det arbeblrebostad och iLI' n11 Ilet. h11s utmed Seljansöväp.-cn, i hvilket tråddl'ag-el'i.al'hetal'en Pornt bol'. ,lä,rn vä.!.!·i':i ~
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vaktstug'an var det äfven au~'eläRet att köpa oell bygga till. En
ny vaktstuga uppfördes dädör itt järnvägen 1 km, öster om den
;. .:-amla, 80m uu fick ett par stora rum till, samt vindsrum och
blef brukskontor samt bostadsrum åt bokhållaren, Vaktstu;ians uthns, som lömt var ladup-ård, byg'gdes äfven till. Där blel
material bod och uthns i ena delen, kök åt konsuln i den au dra
samt rum å~ hans hush1l.lIel'ska, Detta Ilus är ,nu bortflyttadt och
ligger vid A sgatan, dä.r det ål' trii.dgål'dsrnästarebostad.
Det var konsu lus afsikt Ittt låta ,alla arbetal'e få ett rum
och kök ; det ritades och byg:g-des iLfvcn efter denna princip, fyra
hus håll i hval't hus, og'en ingån,2.' och stora trädgårdsland. Men
man bann omöjligt bygga. Hka fort, ~om behofvet aJ film växte.
Dc första fyra husen blefvo tläl'föl' genast bcgagnacle som kascmcr, Pit St.orgatan blervo först u:o 1 och :3 metl fJo'a tvåTUmsläg'enh eter hval'llem uppföl'lla, I n:o 3 bOlId e det dock blott
karla.r ntan familjer, cn sex man i hvart rum. Sängarne stada
ofvanpå. hvarandra. SCl htll byggdes 11:0 5 med blott fyra stora
rum till kasel'll, diir bodde en 20 man i Iwart rum, Det val'
öppna spit:lal' och nakna timmcrvnggar. Hela Storgatan bYt!:gdcs
sedan med tanke på, aU då kascl'lla ej längre behöldes, skulle
fyra, fn.miljcr bo i huscIl och ha två. rum Inrar. I senare tider
ändrades de sista hUNcn eftel" ~tatall till cnrllm t:lHi, ~'ellhetcr, och
förstilgorlla på g:a.flal'ne bYg'~!'de," till. Det hus konsnln sedan
bebodde, byg'g'ries först alldeles som en ar betarebostad, Där bodde
tre eng'elska förmän. Detta val' Ilet första uon ingHl1u,-" som Yid.
brukets anUigg-ni!lg· nybyggdes. Stationsgatan by~·gdc." !Lfven
tiriig:t. N:o ± oell () iiro fl yttade II'i\n Hö,g'bo, dä,r de vara arbetarebostndeJ'. Niir de Nattes upp på. Sandvikcll, gjordc man i
det ena en ka:-;ern mCII SUlft \'llll} lii, lI.~·:-: on korridor på norra sida,n
och familjelät·clIheter på södnt ~itlan. N:o 2 och S sam t handelsboden bygg'des äfven på g'amla bolaget,; tid, trolig'en 186-l. HöstelI
1SG3 flyttades äfveJl vCl'kmitstareboshulcn mell sitt uthus IIcd frft n
!~rö~bo. Där bodde först ingeniör 'Velll},"tröm . ::;ellan inspektor
Ohm~tn och illp:eniör Lar~Non , IlU ing:eniör ESRclin::> .
i\1an tOJ'(le 11 Il tlra.; hur det kom ~i,Q", a.tt det fanns :>;å, ~,!"Odt
om öl\re l'fiödi.~,!"a. b.vg:.~~r l1ader vid Hög bo. . Alla dc niiJllmla llL~sen
med undanta.!!' af \7ärdshuset hade kon:-;nl GÖl'anSRO Il låtit uppföra
diir pit l SGO-talet, H ,ms linn", Daniel 1,If,tmnrl & C:o, som

sedan 1854 egde bruket, handlade med stångjärn, JlVilket smiddes
älven vid Hög'bo i de s, k, öfre och nedre Ilamral'lla, Tackjämet
smälte man vid Edsken, som hörde ihop med Högbo. Troligen
ål' 1856 b'yggdes det f Öl 'sta ångvorket där; detta val' en såg, 80 m
dock st.rax brann ned och åt.er llJlpbyggdes; invid denna anlades
sedan en större ånghammare och ett par ång]mipphammal'e; bvilka
t.illilm med ån~maskinen i sågen nedflyttades till Sandviken 186.. ,
Då den först.a såg'en brunnit 1857, yar det just som konsul G,
kom hem från England och hade köpt bessemel'patentet i tanke,
att metoden var färdig och klar. Han bedrog sig dock: iLunn
åte rstodo lång-a oell dp'bara experiment (från den '"/I I 1857 till
den 18/7 1858). Föl' ångsmidct och den nya tillverkningen behöfdes verkstädoI' samt bostädm,' åt arbetare och förmän, Diiraf
den ifrig·a byggnad:;wel'ksamhcten på 1850-tal ets Högbo. Ehuru
konsul GÖl'anssons fIrma inställde sina betalningal' vid den stora
handelskrisen ål' 1857, nek han medel att fortsätta sina ex periment genom behjärtade och förmögna mäns hj~tlp. Han val' nämligen midt uppe i de första försöken , tl ft ekonomiska ~ vål'igheter
komma, boroende på att el1 tysk och en engebk firma. inställt
:sina betalningar. Affärerna ol'dnades emellert.id, då bessemermetoden 1858 lyckades och konsul Göransson p ersonligen iklädde
Sl,~' firman Daniel Elfstrand &: C:is förbindelse!'.
Mell ej blot.t hus och rna;;kiner öfverftyttades från H öo'bo till
Sanclvikcn. Bl'uksfolk, sfwäl ing·eniöl'el' och ~bokh ållarc som ~medel'
och andra. Itl'bcfal'e följde med noll, <lå Samhriksverket sommaren
1863 1l1'0,U·s på. ~'l'ån kontorct i Gefl c öfvcl'ftyttatlcs äfvcn personal. Det blef Cll riktig fOlkvandl'ing"; nå.gra namn kan det kan:-: ke
i 11 tl'e~sel'a den nu lefvande gcnerat,ionen att hafva reda på.
, Konsuln själf bodde t illsvidare kval' pit Högbo till 18m ,
lians son, ·Henl'ik Göransson, bodde äfven lJft Högbo till ell början.
H,m kom hem fr1ln Hamblll'g' och började siU arllete som bokförare och kOl'!'DNpOlltlent pä llösten 18G3. fng·eniö!' Ernst Göransson
flyttade ned till Salldvikell, eme<lan han under illEwn iör Luntlviks
fÖ J'm~nskap skötte besscmel'bl åsllin.!.ten och måste passa hvarje
blåsmn.Q· natt och dag, söndag och hvanlap·. Illspektor Öhman
flyttade nell någ'ot senare, Bokhållare Borl",cl;or kom redan tiriiot
och fÖl'el:itoll lJalHlcbbod oll. Den sedan på nya bola~!"ets tid ~å
verksamme ingeniör C. G. Lar:3on yal' ii.f ven ;ICllJla t'jd anstiilld

16
vid Hög'bo som smidesbokhållare, Han följ,le dock ej nu med
ned utan flyttade till Dalarna och ätervände först 1872. De
smeder, som kom mo h'ån Högbo sommaren 1863, voro J ohanneti
Lindholm och J anne LindslJ'öm, hvilka ännu lelva, samt Lars Erik
Höglind och " 'estman. Lindström är fortl!~rande i arbete, ehuru
ej vid haml'Rl'na. Då Högbo ång-hammal'c senare ncdftyttad c~,
kom älven smeden Elg. Från kontoret i Gefle flyttades Daniel
Elfstrand och C. Lundstedt till Sandviken; den förre ble! korrespondent, den senare kassör.
Ej blot,t fdlk från trakten ble!vo anställda vid nögboverken som bolaget Imllades i dagligt tal - från niLl' och fjärran hämtades !1rbetskra!ter. När rörelsen 1864 val' i full gång, 1'01'0
under konsul Göransson 14 tjänstemän anställda, nämligen: in-

speIdoI' A. Ölllnan, bcssemcl'ing'eniöl' G. Lundvil{, öfvcJ'ingcniöl'
TJ. G. Bohman, ingeniör K. G. Tägström, verkmästare Lundquist, byggmästare Lundberg-, byggmästare Quist, boldÖl'al'e A.
H. Göransson, kassör Lundstedt, bokhållal'lla C. G. Björkman ,
Jobansson, Janne W'iberg, l'ilare Söderlund, eleven El'Ilst Göransson. H err Daniel EHstrand tyckes således redan vid denna
tid hafva flyttat, likaså ingeniör Steffansson, som blef disponent
föl' Nyköpings verkstad. Ingeniör 'Ven ners!t'öm och dennes l'itare ingeniöJ' G. A. Söderlund samt ingeniöl' Rambäcl\:, bygg-mästare 'W!1I1in och kapten Gross vara Mven balta. Försäljare
inom Slmndinavien var herr O. Söderberg (sedan inn ehafvare af
firman Söderberg- & Haak) samt för England herr Kleman,
Ji'önnan föl' hamrarna val' en engelsman vid Jlamn Pl'octOl'.
Denne var en m'yc){Qt skicklig- karl, hitkommen fö, · att leda det.
nu i Sverige alldeles nya storsmidet. P å den tiden val' det ej
lätt at,t förmit en duglig arbetare i utlandet att med hust.l'll och
barn bcgifva sig till ett så pass okändt land som Sverige. Man
fick betala honom l'llndligt, men så klarade han också upp
en hel del svlll'igheter. Och svårigheter fauns det g'odt om, såväl
i stålverlwt, som vid hamral'Oa och valsverken. När det !t'asslade
pä ett M U, fick man hjälpas '~t fr ån alla afdelningal'lla och slå
sina Idoka hnlvuden ihop föl' att ldara upp saken. Arbetarna
komma på så sätt, att få vara med än här, än där; "de gamla':
knod e därför följa hela tillverlming-ens g'ång- på ett helt annat
sätt än nn är förhållandet.
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Den arbetarpersonal, som lIU blef !LllsWlld, kom att bild"
sjäUva stam.men föl' Sandvikens arbetare. Do fl esta droga visserligen bort till andra platser nnder konkurstiden, men vände åter,
dä verket dl'Ogs på igen. Utom bruksfoll,et från JTögbo och
Edsken och bondpojlmrne från byarne, 1'01'0 en hel del Mtn socknarna omkring Sandviken, dugligt folk från .Jäl'bo, Valbo, 1\..1'sunda, Ofvansjö och TOl'såkcl'. Men många komma långt ifrån,
i synnerhet från Dalsland och Värmland .
Att här räkna upp alla dem, som fin go arbete vid jiil'llverket
åron 1863 ocll 1864, vore ej möjligt; nägra namn kan jag dock
n~Lmna, namn, som i dc flcsta. fall rcpresentera Jeänc1a och fl'ams tående sliikter inom samhället, såsom brödel'l'" IIöglind, bröderna
Andrea.~son , bi'Merna P. och A. Sjöstr öm, brUdel'lla Eriksson
(Knuts), bröderna L arsson från Dalsl,u,d, P er Höglund, Joh.
Lindholm, J. Lindström, A. El~' med sönel', J . R 'I'ysklinu,
Pihlblad, Anders Sjöst.röm, Joh. I.,[lndg-ren, smeden " res Iman,
tiresvals!L1'na A. P ersson och Olof Andersson, m!,småslare .Tonsson
med sönerna Edvin och Zae1.Tis Eril,sson, Imippsmedel'l1a Kilgren och Ågren, bröderna ' l'uneJjllS, rostngns!örman S h'öm, Jacob
Östman, ~-'örnelilL'~, ,~Tallner i vaktstugan, bl'ödel'lla DUlHlel'bcl'g,
\~rilh. Larsson, Fl'. Söderström, W estblom, bröclerna Liljeros,
skogval!lare Malmqvist, Lars Jansson på snickareverkstaden, .T.
G. P ettersson i materialboden, "~il(lttlld , H ell, Dahlhjelm m. fl.
Af all!L dessa val' det blott några få, som vid ankomsten
Ya rD inne i y,'kct, men äfven föl' dessa val' det mycket nytt att
siitta sig in i, d f~ allt Mr val' modernt och nymodigt. För a\ln,
såväl ingeniörer och förmän som arbetare von;> do ofta opl'öfvadc
m'aslcinel'lla nya. Man kan med skäl säga, att hela första året
val' en skola. Otaliga voro de svårighetcr, som måste öfvel'vinnas
af dessa den moderna järnhandtering'ens banbrytare. Det blef
en försöksvorkstad föl' såväl stålblåsning som hjulringsvalsning"
och stol'smide. Det val' att ständigt ändra maskiner, ugnar o. s. L
och göra förbättringar.
D å allt var nybörjararbete, kund e ej aftöningen baseras piL
acI{ol'd. Det val' dagspenning på al1a a.fdclningal'. Vcrkstadsarbetarna hade i regel kr. 1: 50 om dagen föl' 12 limmars skift
från kl. G till 6. J o['[lbruks- och grofarb etal'l1e hade kr. l - l: 2".
2
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Detta ansåg-s i dessa tider, då penningen hade mer än dubbelt
så högt värde som nu, för att vara fwda löner.

lng'ånQ'cn till vorket var g-cnom vaktstugan uppe vid gamla
kontol'Ct, l;vilken ' ännu stål' kV~I·. Dell var förbunden med verl{städerna merlels en H\'ng' bro ö[vc\, järnvägen. En trappa dä.l'~
ifrån ledde ned till Jmnaldammen. Yaktstugan t,jänade tiU litet
aJ hval'je. Där satt naturligtvis val<t natt och dag', På väggen
,al' rÖI'i'ita. tiden a.nbragt en htfla. med hyarje arbetares nummer
och en spik vid detta. Hrarje karl hade sin nummerbricka me,l
sig) hvilkcll han hiin ~ltlc upp 11fL spiken, då han gi ck in, och tog
med sig, då han

ocll kom

Ill cr

~!'ick

lit från arbetet.

än en J{vart

föl'

dragon från !:lin da.,!:!":;,; pcllning.

Passade han ej på tiden

sont, fick han

1, 4

uagsaftöning a.f-

Detta system eftcl'h'äddes af ett

sträIW:tre : poleUerna stoppades i en 111da, som bars upp på kontoret, dfL kvarten va,1' tilHtl1ch11npoll. pr\. taket af Yaktstugan satt
on p'a]~re, hnl.l'i hängde en trian.!:!·el aJ stål, på Ilvilkcn man slog
met! ett par h:l.lnmal'c genom att draga i linol't dh signal simIl e
gävas " id arbetstidens början oeh slut. D å me,l tiden slamret
i yerl,et bleC allt s(;Lrlmre, lliinle~ snart ej det.!a ljud, utan er8attc~ det af ell ftnp·hvisslu. nIiclc\ag'srast förelwm ej denna tid,
utan 11\13.1' och en bad e matsäck mell · ~i g ocll fl t, när det passade.
.Man både kokte ]lotatis och stekte fliisk åt sig pä vänugnar och
dyl. oeh gjorde sig för ändamälet sm't formar aJ bl eckplåt. VaJ,tstugan var äfyen platsens Hpostkontor". Där hiimtade arbetarna
sina brer, f.iOIlI Iftg'o på. disken. Det verldig'a postJwntoret val' vid
Jiidm st:ttion, dit det var l"ngt att p.å, fÖl' att höra eIter post.
Bl'efven voro just ej vida.rc rena och fina, då de tummats af
några. tlus~ ill svai,ta händer; sonal'C sattes dc upp innanför ett
p'allel' på. väg~·en . 'Pill ännu ett ändamå.l tjänade vaktstugan,
Dill' fy lldes, om ock ej alla, så (joel' en hel massa gasolje- och
foto~tcnlampor. D et var dock först i senare tider, som gasolje·
och fotog-enupplaget förlade;; utanför verhtäde1'l1a och lamporna
fylld e;; af portvakten. Förut var det i materialboden i verkstaden
som detta skedde föl' alla afdelnin!rar. N u har man svårt att
täuka sig' ett helt stort verk upplyst ~el1llast med oljelampor. Det
e1cktl'iskn ljuset infördes Jörst P't 1880-talet.
Om d nn skulle g'öra en rund i verkstäderna. och söka tänJm
O$i; arhetet rid de olika afdelning-arna är 186 t
c

I
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På malmbnekell fanns drl. som nu malm af olilm slao' niim-

li~(Cn h'lm TIispbel'g, Garpenberg och TOl'sålml'. j\1en (U~: fanns

iHven en kolossal vedgånl, enär ångpannorna eldades med ycd
oeh slukade stora I,vautiteter dära!. Det Säges, att en enda
panna kunde förbruka 12 lam nar på ett dygn. En cirkelsåg fÖl'
vedsågning m. m. var äfven placerad där uppe; int.ill densamma
nLI' enligt uppgift en tOl'fkval'n, då man hoppades kunna använda
si.!:;' af torf till bränsle, en fråga, som ej ens ännu 50 är därefter
iLr utexperimenterad, ehuru ju tecken tyda på att· vi, som nu
Ich-a, möjlig-en få se den löst oeh torlmossarnas produkter anvlinda vid verkstäderna. 80m ~agdt, konsul G. hoppades redan
på nämnda tid, att så skulle kunna ske. Pl'ofbl'änningal' före.
tO!!OS också under åtSkillig" år framåt dels med torf från Bredmossen, dels under det nya bolagets tid med sådan ur Storm uren,
som tycktes \"ara lämpligare iin Bredmossen.
l en tidning- för 1864 kallas stora; gamla verkstadsIluset
"ett 370 fot lång-t industriellt tempel". Det byggdes, som man
Unnu ser, i ett stort hufvudsl;epp med utskjutande flyglar, en ;lt
"Uster i ett högre plan lör rostugnen och en åt öster i samma
plan SOm huf"llllv erkstaden, för blfi stennasliin er och mekanisk
vorl\"statl. \~id nordöstra hörnet val' äfven en utbyggnad, niimligen för koippu amrnal'c och valsverk. Denna senare var dock
öppen inåt stom verket oeh bildade med detta ett enda rum, dft
<Inremot do bäda örriga voro afskilcla därifrån medels vUgga r.
llela huset, t. o. m. hy tt- oclt rostllgmafdelning'cn, Va!' af trä med
undantag af \Tii strtl, långviiggen, som murats af tegel och sandsten
och sWddc den ofvanför lif!gande grusbacken . Takstolarna Yoro
och !iro ännn aJ tl'H, m Oll nedanför dessa voro lång'Väggaroa sammanbundna ~orn nu medels jHl'Ilstag. Taket var af brädor ocll
Ilade den ansenliga ytan af ±8,74G kv.-fot. En stor del af 'della
b,le bl åste af rintel'll 1867; som detta v:tr under konkurstidell ,
fick huset ~tfL där som en ruin, till s nya. bolaget öfvel'tog det.
\ T~ig'g'arna hahca ~edcrmera så småningom Illed eller utan eldsvå.
dors hjiilp blifvit utflyttade eller endast omgjorda från trä till
tegel; bitvis iiI' teglet inramadt af stockvirke, bitvis af jiirnbalkal'.
Detta .'iellare byggnadsmaterial höl' nflmligcn till en ]ftngt senare
tid. Den enda de], som [lnllu Hl' af tr~i, Hl' turbin· och mck. verkstadshuset, ll\'ill<ct hittills trots:tt alla ehl"yå<ietillbud. At! förse
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den stora verl,stadshallen med stödjepelare af jäl'll hade vid tiden
föl' dess uppförande varit myeket dyrbart och förelmm , enligt en
dåtida skildrare af verkstaden, ej heller.
I södra ändan af huset hade man rostugnen i sin flygel (,enare flyttad jämte en eller ett par kamrater läng re västerut i en
särskild byggnad af tegel) samt fl'amför den hyttan N:o 1 på samma
plats som uu, ehm'u den sedan bill,' it ombyggd, Träkolen, som
fÖl'varades i kolhus och öppna bädd 01' söder om stora verks!>Lden ,
där nu martinverl,et stål', forslades upp till masugnsl{rausen prt

hal' itfvcn tagit platsen frän knipphaml'al'llC, hvilka,
som ni,LL1lllts, först stoda i denna flygel, mon nu äro flyttade till
den vä.-;tra långväggen, där förut fmgpaunol' legat. Längs denna
vHsh'a vägg vara nämligen fem ångpannor och :ltsldlliga vällugnal' förlagda, }:l;n !lngpanna fan ns dessutom vid den östra väggen
nära. stora ånghammaren och en vid Högborna.'Skinen. Väl'meIIgnar funDos iifyen vid 110lTa. gafveJn föl' knipphamrarne samt
vit! H öglJohammaren. Denna : :; ,istnHmntla väll ugn stål' ilnnu kval'
på. ~ in gamla plats.

en bro med Jmggbana utan föl' den södra gafveln.
Midt emot masugnen bade man del östra väggen som förut
nämnts bessemerugnarna, två fasta och tvft. stjH.lpbal'a. Muren
och skorstenen till en af de senare finnes linnu kval', Nol'!' om
hyttan, där nu Hfyran" står, hade man malmkl'ossen och turbin
föl' denna samt föl' vlillugnsbläster. En ängma,~kin flyttades frilIl
Högbo och sattes [ifveu tlit, då vattnet ej räckte föl' beltofvet.
Midt på golfvet, där nu gasångpanuorna stå, hade mau lljulrillgsvalsverkct med sin turbin och i dess nä.rhet, den s. ]c "Holindersmaskinen", djupt nedsänkt i marken, Denna masl,in måste
IiimIedes ansl<alfas, då erfarenheten visade, att turbinerna ej voro
tillJyII est,
Blästermaskin för Ilyttan I'ar en stående 6-eyli11(b'isk, De
föl' bessemerkonvertrarna hade liggancle cylindmr, allt föl' vattenkraft. De 1'01'0 oeh [tro ännu ilU'ymda i förutnämnda ftyg-elbyggnad nOlT om gamla bessemerverket, Af clessa äro nu blott två
i bruk; "sexcylindel'n" och "lållgSpälll1" finnas där cnda.st Som
gamla mliker, Af mekaniska verkstaclens maskiner 1'01'0 s tora
svarfveu och en gängmaskin de förnämsta. I ett rum utanför
detta Val' lwntor oelt där ofvanpå bostadsrulll föl' ingenjörer, samt
ofvanpå mele verkstaden I'it~al. Ofvanpå tlll'bi11l'ummet faun s
magasin föl' masugnsmodellcl', hvilka al1v~Lndes, då hyttan sIeuII e
rammas. N 01T om hjuh'ingsvalsverket i ganua verlrstaclens micl! stot!
på samma plat.s som nu don stora ånghammal'cn omgifven af fyra.
vällugnal'. I samma linie änn u HLngTc å,t nOlT hade man då
hammaren n:1' 2, som nu stål' nära den västra väggen; där står
ilfven den s, le Högbohammaren (n:l' 3), h,~llcen förr stod i nord~stm hörnet af hufvudbyggnadcn nära valsverket föl' verktygf-i-

.Äfvcn andra byggnader än dcn nu skilclrade stora vel'kstaden
uppfönles snart. St.!'ax: man nedkommit frän pOl'tvaktarstugan,

stå.l.

Det,ta valsverk stor! nngefär: CHLl' rÖl'valsvcl'kct. nu iLr; det

Renare

hade man till vells ter et.t triisl,j ul omslntam!e el, st. I,upolugnal'
föl' ~'jLLleriil1Hlalltål. Det val' hii,!' ele stam bottenplåtlLl'na till
~Lllghamllla.ren göto:-; under baJ' himmel. pft samma plats lIpPfön!es
senare et.!. rikti"t
o'J'utm'i , by"""dt
af slao'oteo'el
Huset
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stal' I:LJlIlU l..\'ar, ehuru det anviindes föl' aunat ändamål. En
lltotlellhot! fall Im rät.t öster om detta ~'j t1tori s",mt en s!n'othejure
uto på bacl\OlI. PfL ~tranclell af SjÖll , d[ll' no)'ra kan algl'enell
hade ,itt utlopp, fa nns ål' 1805 ,tå lboden och tltateri~lboden
'
IlVIlka
hlls Yäl Hl'O tlo onda, som pfL dCRSa. 50 å.l' ej fÖl'[Lndrats'
011 0\' användts för annat Undamål.
Vid andra kana lutloppet I'anm; dft som nu klcm:illlcdjau,
älvclI donna tämligen oföl'ä,ndrad , med sex. härdar, oeh midt emot
denna gj tltstftl ~ \'cl'kstatl föl' engo]skt doge1stål, samt ett cockshl18.
Vii~ tcl' om kloHsmctljan hade Illan ett :;.; tampvcl'k, tIen s,· IL
nbolml'n föt' J{)"os~ning af kvarts ocll cllUa-st tegel. Söder 0111
s tam verl(Statlshuset mellan tlett" och kolhuset fattns ett magasin
föl' göten med en i t:t]wt löpande 1\1'an manövl'el'ad föl' hand.
D etta llUs, såvitt som kolhuset, låg mycket nära stl'allllen af sjön.
PfL malmbacken fann s en IlJodcll- och snicka,rcverlcstad och
utanför planket ett litet stall. Håtla äro nu bortrifna. Yid sjön
I~Lng~t. inn e i viken vid jä.l'Il väg-cll hade mtLll ett tegelbruk, natul'h~tV lS endast föl' eget bellOL Loran togs strax inpå sb'anden, och
bIldar detta lel'tag ännu i dag en damm, skiljd från sjön Illed
endast ett smalt nUs, IlVal'i Hl' en öppning föl' l'otldbåtstrafik,
~ecgclbl'lIJ{et är nu J'ifyct, lIlon togolslag:l,I'olls bostad, det s, Je
l)Stllrehof", finn es' levar,. t,Ul namnet minnande om den första.
tegelSlagaren, Sturcnfe ldt. 'Peg-cl::) la.gnil lgCll föl' bcssomcl'ugna.rna
ll
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fÖI':-5iggick däremot ej Yid tegelbruket) utan hade man en särsldtd
s. k. IOl'IUslagarcveJ'kstad för detta än{la.mftl· innanför planket
på malmbacken. Huset finnes kval' som verl{tygsbod. N wnera
köpes såväl bessemel'ugnsbottnal'na som eldfast tegel från annat
håll. D en första formsla~aL'cn hette Liljeth,l och var broder tili
Stul'enlelclt; dc V01'O skftningar) hemmastadda i teg-elslag·areyrket.
Men l"toll1 oss "tervända till verks tädel'lla och tillverkHing·c n.
Ro:-;tugnen sköttes ungefär då som nu. Gasen fl'[tn hvttan
ril~l(te t1o~k cj till att elda med, utan man fi ck hji.ilpa tm mell ved .
nyttga~en tog· nämligen hellre sitt ntlopp i den frh, luften
~lPl1 e pEt. lo'ansen än i rörlednin):!'en till rO:-5tugnen. Det fann s
Intet tl'yck pEt. den) man använde niLmligen på den tiden intet
slutet uppsätlningsmftl. Elden på hyttan val' då,' mycket grannare att se på än nu. ~Iasu~nell val' d Oll ~törs tn. i SveriQ'e och
b.vg'~·des af stora sandstensblo~l\, hiimtatle från holmarna i StOl'sjön.
Dell är nu rifven och ersatt af en modärnare ))etta)). Rn samtida tidning- skl'ifvel' följande: "Denna ma.sug.'ll iiI' försedd med
fyra kanonliknande tiittOl', som mod sina. :-:ilarJHt vädel'pustar
be~ kjuta kolmas:sau därinne, Inrarvid de fl~ t(1tl komma. hvila. solar,
hvil kas intensiva g-la,ns förbULnfla, ög-at lika. bra som deras himmoh;ka kamrat. Och "firme sakna de ej hii.ll el', utan ~pl'ida
s",lan åtminstone t.ill husbellOf, så att till och metl tlen besökande
fros::ipatientcn icke böl' fl'Y8a untlol' visiten i deras närhet".
Eu , nyhet föJ' deuua masu~'n \'aJ' att järnet tappades ut på ena
sid:w , :slaggen på den andra. Till att börja med l'anns oj galtslingar af jR1'lI, utan formades tlessa i våt sand . Sla~:gen lät
man rinna ut pit jiLl'Iluällal') cHil'ifrån elen :sedan bl'öt:-:; .10:-;:-; OCJI
fraktades ut. En fÖJ'färlig- hetta spred denIIn, slag-g'lmlm. VåJ'ell
186-1: begagnade man dock rc{Ian slag'gmått och började då. använda slaggen till bygg-lladsmatcl'ia1. Ut.:slagct ~!'a[ 70 centn er
tackjäJ'1I 11VaJ' 5:te timme.
F'öl' bessemel'bl åsningen hade man t \"ft stående ugnar p [t
!3amma pl ats, ehuru dc bötos om hval' gftug- fo rmal' ocll teg-el
voro utbJ'ända, samt h·å stjälpbara konvertJ'aJ', hvillm vändes fö r
band, då man ej kunde lita på att turbinerna alltid i l'iLUa ögonbliclwt skulle g·ö ra tjänst, beroende som tie \'oro siirskildt af
vattenti.1lgångon. Denna val' nämligen' så Imåpp, att då. blästel'll
dl'ogs på till blåsningeu, fick ofta tiresvalsvel'iwt, som iLlven

!lrog-s med VctttCIl) stanna, föl' att bl å:-;nil1 ~-cJl tilmll e g-a. lXt
blifvit uppsatt. afhjii lptos delll'" o lii ~'e llh ct. dock

Bolinderma~kille u
endast t1 e il~s .

:Många voro dc svårigheter) som YJlIJaclc sig yj(l bl åsningen.
Enl{la VOrO maskinerna, ofullkomliga ing-eniO\'crnas kllllHkapcr, och
af stålverksarbetarna voro dc tIesta jonlbl'lIk:-;- och tl'äarlictarc.
Ett under var, att ej stora olyclwr inträffade, sft Mora kyantitetor stftl som man handsknllcs mod. lJet val' in,!:!:en lätt :-ink
att göra ~tOl'gö t frän två samtidig-a bl å~lIjn !:!'n.l' med anlitande aJ
l1alltll{1'aft föL· alla lyft.nil lg'"r och Illed O\:,,"t rolle DOll stora
Nyköpingskrallen väfvades äfvell dOll till att uörja. med föl' hand.
D en blef do~k snart omiindracJ föl' mttcl1kraft. emod"n stålet
gilrna kallnad e i sktLnkell, llllHLll det han n tömmas i dc Km å,
tires]{okill erna. Men tröt df, vn,ttnet, val' det Mt i sis(n stund
afstå fl'än hjulringskokiJJcr och i ställot g-öra en storu-öt_ Då de
fasta ugnarna användes, transporterade;.; tackjäl'llet'" dit i skänk
och tömdes i uppifrån, sedan bliisteL'l1 , Hippts på. Btt Ilån och
gnistl'ando inträdde då genas t. 'Pill dc stjidpbn.l'.t ugnarna d[LI'emot raun jiil'll et tlireJd från hytta.n g-enom eu santlränna; de
voro nilmligen ncdsänkta. i Ilutrkcn och lmnde mottag-a järnet
dil'eld. Själfva stålblåsningen val' i hll.frllcl:::;ak dCll!':iamma då
som uu, ehul'n man ibland blåste , ned kolhalte n till 0,20-0,30
och tillsatte smält tackjärn, KO llI sparats vid ify llnilll-ECn i konveL't en för (,tt di(rmed åtcl' höja kolh alten eftel' blås niLwon. Ehuru
svål'ighetCl'llfL voro stora och allt må8te cxpel'imentel'a:-; fram,
kunde man redan ' denna tid flstatlkomma jHn} ellol' stål frnn 0,10
tjll 1,3. .Järnet 0,10 si,l des mycl,et och ex poL'terades särskildt
på H Y:-;i:l lantl till plåt och jäl'IlVilg's:-5kenoJ'. Dellna ko lhalt val'
dock utomordentligt svål' a.tt åstadkonnna pft g'l'und af jåsningcn
vid tappuing-en. För nppkolning och L'ödslWrll etens bortlap'ande
begagnade man sig iihTcn af att tillsätta s)1ogeljäl'n fran en spegeljä,\'llSug-ll , hyjlken hade sin plats vid den nordöstra af mas ugnens pelare. Beskickningen i 'mas ugnen kulltlo nämligen ej regleras då. som nu, utan måste Illan begagna sig af c1ylilm hjälpmedel, hvilka dock i regel ej Htmnade expel'imente ts staditUll.
D e stora kokillerna voro formade inuti med eldfast massa,
lll'ilken i sin tm var bestruken med blycrts. D ctta merUörde
on ej ringa fal'a: f~tnns nämligen fll].;tighct l{val' i kokill en sprll-
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tade järnet ru nflt omkring.

' I'il'oslwkillel'ua vdro diLl'Cmot af

ondast gjlltjtLl'l1.

Då ett stOl'göt till eu 200 eentnel's kanon ellel' en, större
ma."li:inaxcl skulle göras, gick det så till, att man sm~tlte tackjärn
i ett ]lar utanför södra gafveln af vel'kstaclshuset stående kU]lolllgna,l', emedan masugnen ej ensam räckte till. Jämnt fördes i
skänk till konvertrarna; från masugnen tappades allt, som där
fanns att taga, och blandades med det förra i båda, konvertrarna.
Sedan blåste man i den ena ugnen samt tappade i en skänk, som
fick hänga oell vänta, medan man blås te i den andra ugnen. Däreftor WmLics järuet från sIdinken in i sista blåsningens konvert,
hvilken hölls lagom lutande, så a,tt stålet ej skulle rinna bakåt
in i botten[ormal'ua. Då stålet, sft.luncla val' samladt i en ugn,
tömdes det i storkoldllen, llvilken stod nerc i gropen. Det tick
lloek ej tappas di~'ekt däri utan passcrade en ofvanpå kokillen
sW,llII mindrc gjut~kiLnk, llvilken hindrade slagg en att följa med
ned i götet. Innan allt val' fiinlig't, nellstacks i centrum på

man mycket sto\' vikt vill smidet af dessa ring·ar. Det val' i
tanke på. l1em, som den stora ånghammal'en bestä.ll des så tung,
15 ton. :Mall göt nämligen ring'al'ua med en jämförelsevis stO l'
inre diameter och med f1tölTe bredd, tin den fill'cliga ringen sktille

halva. Ämnet inneslöts därpå emellan en omgifvande kall yttre
ring- oell eu tätt åts ittalllle puns inuti, som hindrade det att
föl'lindra fonn utåt och inåt. Den öfverflödig-a hredden ihopsmeds
däl'på mell beräkning, att llå s tålct icke kunde komma utåt eller
inåt, måste det koncentrera och förtäta sigj mOll det iLr gifvet,

att för ett dyWd nrbete och för lIen stora yla, som samtidigt
~kall

arbetas af ha.mmal'cn, denna måste vara mycket kl'aftig.

'rrots all omsorgsfull smidning, blel tIet dock en mycket stOl'
procent llalfvalsade ringar, som måste kasseras. V id denna
metod kunde nHLn ej förr H,n vid valsning' upptäcka, om ringen
val' nkallfluteIl n , ett fel som denna tid ofta fÖl'ekonl. Val' stå let
ej tillJ'ii,c klig't hett v id gjutlling eLl i kokillen ocll val' denna ej
nog varm, kom t:i tålet i IJjulringsgöten att ligga i lagc r på hvarannat

skulle

och ringen hlef otiLt. Sedan ringen blifvit smidd, fick den klippas

vill ~lllidet tjänstgöra ~om förten. Dessa förtenal' vi ~adn sig dock
oHilllpliga, dft götet skulle värmas i vällug nenj tellen lossnade
nämlig en, så att götet kom att sitta löst Som )Jett smultron på
ett gräss trå", tl'ots det att man allt emellan sprutade vatten vid
Histet. Seftare försåg man götena med haJs först j ena, Illen
sedan i båda ändar föl' att få HLmpligt fäste med tången vid
smidet. Detta ö[vel'ga[1:) lIock snart, då man smed tå.nghåll. Btt
stOl'g'öt var vid denna. tid kortal'e och bredare än ett af sa.mma

unde\' ell stOl' sax rllndt om, då öfverskottet måste bort. Nästa
fÖl'bättring' va.r a.tt gjuta ringen utan hål och i sHLllet punsa upp
detta. Ululo\' lla.mmaren. Då upptäcktes HLttare, 0111 den val' kallfluten . S midet försiggick nu på annat sätt; ett horn anbringades
pfl städ et, och l'ingen smeds llängande pil detta. }1' länsen och
den jämna ciL'lwln flstadl\01l1s genom att hålla ett penjtLl'Ll pft
ringen. För detta smide kunde man rOlla sig- med en fem-ton.shamma.r e.
S torhammaren bIer då hufvndsu.klig·en u.nviincl föl'
maskinsmid e.

dett~

ett kallt stycke stål, fÖJ', cdt med lmck. netta

vikt nu (36" x 48"), detta [ör
stålet tätt.

~tt

sk~[t

g·enom mera smide fil det d1Lt.illa

Själiva valsningen af ringarna hade äfven sina svårigheter,

:Med hjulringskokillerna experimentel'<1.l1es mycket, innan de
lJlefvo bra. De första svängde l'umlt under hela gjutning en; de
V01'O ställda pfl. några roterande tunnor, hvjUol. sattes i rörelse
af samma axeJledniug fl'ån turbinerna, som Jyfte den stora
kraneII. Detta roterande skulle göra stålet tätt, men t.rolig en
vanns ej ändamålet, eftersom metoden snart fl'ångicks. Sellan
gjortles kokiller af annan modell, s. k. flaskor af olika storlekar,
iLla.nd enkla, ibland dubb hl. Gjut.ningen skedde genom ett eldfast
lel'l'öl' och en behållare af samma iLmne. Hjull'ingsgötena voro

till en hörjan gjut""

med hål i midtcn.

Do första ru·en lnde

all sjolllcrhet som valsverket var mycket oftlUkomligt i konstrllktion och utförande. Man· hade t. e". ej föl'sett llet med
l

liimpliga lager.

På många ställen voro dessa ej af metall utan

af järn och , täl och skum ihop af den starka värmeu trots all
smbrJnmg·. Det val' iLfven mycket svå.rt att få in ringen på sin
p lats ; detta, gick så långsamt., att när den ändtligen kom dit, var
den n[L':itan kall. Yalsal'na hade olämplig form, och när de började arbeta på ring en, fa.nns dessutom inga lämpliga anordnin g'ar,
för att hålla denna i sitt läge; (let kuntle .sålunda bli rändel' så
djupa. som ett fingel's t.j ocklek i banan nmdt om nngcn. En
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ring kund e fä värmas 4-5 gångor föl' smidning och 2-3 g'å ng'cr

valsningen. Då, hval'jc järnviig bestälJdc; hjulringar eItor sina
ölu:lkning'al', fick man förse sig med valsa!' af alla möjlig'a Rch::tioner OCll dimensioner; man hade 44 olika sorter i bl'lllc De
fÖ l'sta bestl\lldes i England, mon sedan gjorde man dem sjiLlf.
föl'

Stora ånghammal'cn användes som redan nämnts fö l' smide

af maskindelar, men äh'en för kanoner. Denna tillverkning- fullföljdes dock ieke, emedan man insåg, att föl' att rationellt bedl'ifva
en1 dy,ik affär borde iiIven verkstäder för kanonernas fiLl'llig·bearbetning nppfö!'as ; och som efterfrågan prt hjulringar hastigt
vH,xtc och man val' ordnad f Öl' dessas t.illverkning, afstocl man
från tanken på nya anHiggningar fÖL' kanontillvcl'kning.
De mindre hammrna och det första valsverket anviindes till
uts träckning a[ verldyg-sstål. Orderna voro till att bÖl'ja med

ej stora, mon

måJl~a

voro dc dimensioner, som kunderna begiil'de.

Då man blott hade ett enda valsverk, val' det att oupphörligt
byta om V"ISltr i detta. Man kunde få ändra det föl' en bcställning· på blott 10 I{g.

Klart är att vid ett järnverk, 80m sft att s~iga var en skola
föl' modern järntillverkning , betyd liga mängder skrot icke kund e
u1l(lvikas.

Detta beräknades äfvon vid brukets anläggning, och

man beredde sig- att använda skrotet på bHsta sä.tt.
må,let byggdes 10 stycken

!?Öl'

ända-

smältu~' L1al' föl'

deg-elstålstillvcl'lming
efter engelskt mönster och undol' ledni ng af frän E ng lanll inkallat! förman. Stålet bier af mycket fin kvalitet, men fö r (lyrt,

hvarföl' man snart slntadc att tillvel'lm det.samma. Det skrot,
som sedan föll vid bessemcl't.i1l vcrkning'cn , sålilcs en lfll1g tid
framåt till Eng-lant! och A merika.
Talar man vid de gamla från denna tid om sln'otpJ'ocenten,
säg·a lIe alht: "Det blef orimli~ myeket felaktigheter". Jämför
man däremot Skl'otprocenten, som står uppt.agen i böcl{el'l111 för
olika år, sel' det ej 8ft. illa ut. Och hvarföl'? Jo, fordringarna
på en felfri val'a VOI'O prt långt när ej så stora då som nu. Det
var mycket svå.rt (tU få hjulringar föl' alla nya järllvägar. Endast Krupp i E ssen, ett verk i England och Sanrlviken kunde
göra sådana utan v~L1l. Kunderna VOI'O angelägna om att få
dessa ringar, om det ilh'en var mindl'c fel på dem. E j heller
gjordes alla möjliga analyser, ktllprof, hållfas thetsprof lll. m.,

innan varan tog's emot, som setlan blef förhå.llandet. :Man val'
glad att få San(lviksl'ingarna, hvillm visade sig' vara g.otla i
praktiken, och betalade gärna, JW'1d rle kostade.
.T~tm föl' ma.n pl'iRel'l1a ';'i, stål prt 1860-talet med våra nuvarande priser, äro olikheterna ej sft stora, trots det att råvarorna
och aflöllingat'lJa V01'O betydligt Htg-l'e än nu. lIvad som höjde
priset på den f;ln!iga varan var dels de dyrare fral,tema på
malmen, del;,; <len massa dagsvel'lwn, som fick Hi~r!.taH på. sHUet.
Detta senare Vfl,l' beroende på tlen tidens outvecklade maslöner,
SO LU ej arbetatIe lUm JJa,ti~t och säkert som nu, samt på att
man ej prL 1flllgt nä.r hade samma tekniska sldcldig'het. j\nuu
ett skäl till det relat,ivt !löga ti1lvel'h:nill!,tsj1riset val' att man ej
gjorde så Htont kvantit.eter som nu, dfL jn alltid ma.sHpl'oilnldion
gör eu vara billig-are. Att t. ex. b.v ta om ralsa r för 10 kg.
verktygsstål g-jortle varan dyr trots dc billig-a råvarorna. rpräkol
t. ex. ko~tarl e ondast ullgefär hälften Srt ll1~rckct ~01l1 nu.
PÖl' att be~semeJ'.s tålct skulle kunna få sin rätta anviLndning,
var det nödviindig"t att försiikm sig· om lwilken kolhalt h var·je
blåsning· innellöll. Utan visshet tHirom kllnrln det oj utan ris]{
släppas ut i marknaden. TU I att bÖl'jit med må ~ tc lnan nöja sig
med dels de enkla och rMt osiLl(l'a smidesprofvell, dels de mycket
besvärliga komiska. analyserna, hvillm tOfro da.,!.ml's tid i a.nspråk,
innan dc ble[vo fiil"<lig-a. ~fe ll snart erter sOlIan beSSemel'llletoden
var g·enomrörti , kom vetenskapen den till hjHJp med et.t enkelt
och snabbt sMt att g·öra tillförlitlig·a kolprof. Det Vl1r ]Jrof
Eg'gert,z i 1,1 nlnn , :;om gaf jäl'n han dtel'ing'oll detta !Lu i da.g· så
betydelsefulla hj;i1pmede1. Dnnlle professor E. hadc dessutom
varit ett mycket godt och v;lnle[ullt ställ föl' konsul Göransson
unclel' lians e~ p o l'i m entsticl, och ka.nske den ende af vetenskapsmännen, :;Olll ej misstl'ö,:;talle om bessemermetoden.
En hel tlcl vid Högbo lltl'äcJ{t stå,1 från F.t1:;ken lfLf,! sommarcn 1862 Vill .J;lllra st.ation för att sl,ickas till Nyköpings mekaniska verkstad. rColhalt.en i rlel,ta Vl1r endast hestämdt g·enom
smidesprof. Omedelbart sedan E~·g·ert7.ska kolpl·oh'et blifvit. kändt,
skickade konsul GÖI'u.nsson ing'enjöl' Schröder, dft anställd vid
Edsken, till Falun för att läm Iwnsten ; dessntom ,~n st;LlJdes den
sedan i vårt samhälle viii kil,nlle lm~söl' C. Björkman (numera revisor) för att virl Sanrl,·iken göm kolprof ft det nyssn;lmnrla stå-
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lot vid .1ädl'an. Björkman ~kiclmde~ till Bdi'\kcn att liiJ'a sig göra
kolprotlling- af Scbröder och började "edan häl' "om Sandvikens
förste kemist, innan HmlU tillverkningen vit! bruket val' bÖl'ja(l.
Det första. Ia.boratoriet val' ha,lls och hans kalll !'atcJ's l'lun i det
s. le gamla värdshuset. Käl' sedan VCI']<et drogs på, kom on
utexaminerad kemist hit, ingenjör Co llbel'g, Rjöl'kman fl yttades
då upp till hufvudkontol'et som uokMllal'e, Coli berg hade sitt
laboratori um i det fömt omtalade lilla huset, som flyttats från
] lögbo och ~odall lång Ud tjunstgjonic som vel'kmtistal'ens kontor.
Det låg' dä "ydvilst om dflVarande kolhuset.
CoUbel'g's namn iiI' mycket lliLl'a förbundet mod bessemcl'Pl'ocD::;:::lons vetenskapliga. utforskning. l 011 afhand li ng' i jiLrlllwntol'ets analer ål' 18G,j meddelade hall a,na,lysel' ,f. be,semerprotluJd el', sftvHl metall som slagg, fnl n olilm perioder af samma.
blå"nillg' och framstiLlitIe en härpå g-nmdad förkla,l'ing' a,f bessemerprocessens förl opp, hl'ilken förkhtrin g- iel," blott \'[1,1' den första
v etell slmJlli~'a IIlltn dessutom liger den förtjällsten att bafva, stätt
sig i_uröl' :-;enu,I'C tidcrs kritik. l denIla uppsat::; visade Hfven
Collber~', n.tt ett ståls absoluta hitllf,,-stllet ökas med kolha,lteu
intill l % kol. CoLI bergs uu nämotla a,rbete m,"tste a,ose" sås om
fullt I;J,,-,,~isl{t, och eftervärlden bör inom tie kretsa,r, tliil' vetcnska,plig forskn ing och pietet föl' det ga mht äro ti llbörligt aktade,
ickc fÖ\'SUlnma att riL':ih1 den försyntc, tidigt bO l't.,~'ång'ne manuens
namn tillsammans lUod Ilet genomhrott inom den matel'iella kultLu:en, som bessemerprocessens genomförande i vårt land oell
öfrig'a liLndel' gaf uppslag' till.

Sedan vi nu gjort en rund i ved:stätlerna och tiinkt oss
tillverkningen åreu 18G3-18G6, åte rvälllh. vi till samhii Ilet och
se bw' där val', då allt al'bete kOlnmit igång,
HuJ\rudkontol'et val' förlagllt i den förut omtalade vakb:itugau,
hviUmLl nu eftet' ombyggnaden innehöll flera rum, 1 vestl'u delen
val' det största af dem, det egentliga kontoret. Däl' snUo kassör
och bokhållare, Längs rummet giek ett skmnk, som skiljrle
pulpeterna, fl'ån a,lImänheten, I norrl viistrn. hörnet hade man sitt
a,potel<; det var ett skåp, innehftllande allt möj ligt smi.tt och

gorl!. Nyel<eln till <letta, hade o[vanniLmnde BjörklDa,n, som fick
vara bäde doktor och apoteJ<al'c, när det nknepJl, Längre fram
i rummet till väuster var dörren till brul{spatrons rum, H a,n
var visscl'ligell denna tid endas t boldöl'al'e och korrespondent,
men satt redan från börja,n i dotta rum, 'J'ill kamrat där hade
ban första tiden D, ElIstrand, Innanför detta rum va,r kOllsulus
kontor, ocb inuanför detta hade man det s, le direktionsrummet,
hvilket, innan konsuln flyttade ned till Sandviken, af honom
anviLndes til l mat."lal. Dessa två sistnämnda l'um äro nu sammanslagna till ett, dilr Ba,nkaktiebolaget N on'a Sverige nu hJ~"
Ännn ett rum fanns, ,hvilket begagnades till sofrnm a,f konsuln
eller tillfälliga gäster. Sedan bio! äh'en detta l{Ontorsloka,l, nu
iiI' det åtel' gästrum, seda,u gaml a, kontoret 1891 öfvergafs, På
vinden fmms som nu tre rum för t.jänstemän, hvaraf det, ena, en
t id användes till laboratorium,
Å r 1864 hade Sandviken cirka 50u innevånare, Nu bodde
de flästa arbetare i ordentliga hus, som 1'01'0 uppförda eftcl'
Stations· och Stol'gatorua. Dc fem eLwåningshuscn, som stå vid
Statiol1s!Yatal1
sex hus )l11
o
, voro vid denna tid färdiga, Iil{aså
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västra oeh fem på östra si,l;m af Storgatan, Atskilliga ' uthu"
och svinstior funnos itfven, D essutom val' det en och annan
arbetare, som timrat ihop ett Skjul för en ko åt sig, Att finna
bete lör en dylik var just ej lätt bland torfmossa,r oeh sten; några
gröna grässtrån funnas dock vid Stensmo, dit korna sHipptes
att beta; Jeanske man hade ett. dussin Imssol', Att få t.illräekligt
mjölk till Sandviken åt arhetarne var mycket svärt, .Jordbruket
i trakten val' ej vidare uppdrih'ct, man bade i regel endast mjöll,
för eget beho!. Arbetarhustrurna, frän denna, tid berMta, att dc
lmnde få gå låug'a, vägar upp &t Högbo för att komma åt att få
lrö pa, en kanna mjölk åt sina små barn, H a ndelsbod fanus det däremot, som ju redan nämndts, Grosshandelsfil'man KjeUerstedt i
Gefle fi ck löfte att uppföra ett hus åt sig likna nde arbetarebostäderna vid Statiollsgatan, mot det att byggnadeu efter fem år
skulle tillfalla, bolaget. Sf. skedde iiIven oeh under dessa år förestod Bodrecker a,ffären, Sedan bildades ett handelsbola,g, hvars
aktieägare yoro sfwi.Ll tjänstem~Ln som arbetare och hvilket öfvel'toghallclelsröl'elsen, D etta var Sandvikens fÖI'sta före ningsbod och
säkert nftg-ot på denna tid ganska IInymodig-tll, Den första pl'i-
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vala hamlelsboden öppnailes af en bandiande Abrabamsson, som
byggt ett" hus åt sig nere vid stora landsviigen mellan Falun
O~ll Gefte. Detta Imllas ännu i dag Abramshem och ligger millt
föl' Storgatans slut.
Men andm leraf än de rent materiella ställdes på ett sUIlllt
samhlLlIe. Sådana uttryck som "somalt arbete" existerade ej p"
dCllua tid, mon människorna behöfde såväl då som nu åtskilligt
föl' att kunna lefva Iycklig'a, och konsuln gjorde så mycket han
kunde föl' sim, ltrbetal'e, Han hltde illven ett godt stöd i dessa
sina sociala sh'i.Lfvantlen hos sina söner och några af den fÖI'.':ita
tidens arbet("e, Sjiilf hade han dessa fOrsta ål' ej mycken tid
att syssla med sådana saker som skolor och dyL
När hösten lwm 186!, fanns det redan åtsl{illigt med barn Mr,
OCll dessa kunde ju ej f" viixa upp som Slllå vildar - någon må~te
taga hand om dem. DfL fick smeden rl'j':-31dind, som sjiLlf hade
många barl1 och vai' intresserad af folkupp15rsnin~:t, i uppdrag att
söka ordna bal'l1skola. Han blef Rålunda platsens första "l'e]rtol'-',
eburu han ej ~jiilf undervisade de två första [tron. Ba,n [l,nSkllrftt(]e litrare och IUlLle ansvaret , föl' det hela. I "T.Jass Ollas g[lrdens" öfre våning bodde rry~klind i tvr.. l'UIll pa. norra sidan. I
södm i,ndan yaL' däL'emot hlott ett stOL't l'lllll. I detta bodde lill
att börja mOll en del ung·karlar. Mellan dessa lägenheter fann"
annn ett litet enst.aka l'nm, KommIn kom öfverens med Tysklind, att kunde denne skaffa lärare, sft, nog skulle ha.n liimna.
"salen \ ehuru det. ju val' llt.oIllOr(lenUigt svårt n.tt Rkaffa husrum
'It all(1 arbetare SO Ill !Johöfdes, allt eftersom bmket växte,l
Det val' ej Hr.. noga mell skolat' donna tid; dot var jnst. den
obligatoriska folks l\Olan~ genombrott. Dessutom lamde ing'en ucgiira, att ma,n gena,"i t skulle vara fänlig med skoHlUS i ötlem;L\'kell; lärare funnoi; oj hellol' att tillgå, )lao fick ta,ga hvad ma,n
kunde få. BlallLl arbetarna pit platsen )"nns en från Hedemora,
som läst mell barn förr. Han viLltltlades att ta~'a hallll om barnens undervisning' mot valllig llag::ipelllll1H!.'. Sag(lt, och gjOl'dt,
han slog sig ned i "salen" och bodde i. rummet intill, ~Jen tlet
dröjde ej mftng-a må.nader, förrän han visade sig olämplif.!' och
blef uppsagd, emedan han tyckte vä.l myclcet om "det stal'lm",
rIan efterträddes af iinnu en arbeliu'e, IlI' ilken skötte skolan till
våren 1866, (]å rcrket slog~ i~en, Aflöllillp-en till dessa HLl'al'e
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sköts ihop af barnens föräldrar, h\~lka Ilelade !rostnallerna per
barn. Under Iwnkllrstiden var ilet ,Hiremot 'l'ysklinrl själ!, som
läste med barnen, Af intresse iil' att se folkskoleinspekWr Rydberg's berä,ttclse öfver sin inspektion vid Sandviken 1867. Han
skrill'er :
"UnLler det allt arbete vid Sandviken legat nere, hltr likväl
skola bekostats för ar!Jetarebefolkningens barn. Barnen äro fördola.rle i tvänne afdelning-ar, som olika dagar besöka sIwian,
l lägre a'[delning'cn, som lIar 34 elever, undervisa::; i minimiämnen; i högre a.fdelningcn, som hal' 40 olevor, tillkomma historia,
~'eo~Tafi och m,turlära.
Skolan sköttes af smellen vid bruket,
ilerr rPytiklind, och såväl hans förmåga att undervisa, som hallS
~ätt att jämt, pft en gå.ng vänligt och alharligt, behandla barnen,
skulle hedmt en lärare till yrket. nen 'l'ysklind är en af de,;sa
oftas t obemlirkla arbetare, som drifna af inre behof genom själf"tudier förskaffat sig, skolämnen och hade herr ~'yskl ind under
"in kort,. läraretid med mycket framgång inöfvltt fl em af elerorna i fYl'stUmmig sf..ng'.
Rörande untlervisningsmetod och slwlans ime anordning'
melltlelade jag rfH! och upplysning, n
(I Norrlanil"posten den 19 Mars 1867.)
Senare hitriiddes ' I'yskliml af sin dolter H edda - numora
frn Åkoriund - som fick sl..:öht ~måskolan , under det fadern hade lIe äldre barnen, Senare tog hon småskollärarinneexamen
och t.jänstgjorde Mven i nya simian. Men Tyskliml hade Hlven
andm ideella intreRsen, En tid skötte lIan organisttjtLl1sten i
Högbo kyrka, TIan vikarierade nämligen föl' Lindholm, som
hade tjänstledighet för att g-enomgh folkskoleseminariet i Uppsala. Hittills h1tlle nämligen prästen sjiil!, kapellpredikant H edlund, läst med bal'nrn i Öfverbyn , IIIl Skulle det blifva examillerad folkskoll:irare, Högbo hörde denna till ännu till Ofvansjö
kommun och ,va.r lmpcllag' under denna.,
R edan 18Gf> gjordes första början till det nuvaml1Lle IfLn biblioteket, rpy:::;kli nd val' den, som ordnade ä,[vell detta. Pcn~'a.r
"skramlade:-j" till grundplåten, böcJrer inköpt.os efter råd och
lägenhet, elt bokskåp hopsnickrades på yerkstaden och placerades i skolsalen. Biblioteket hölls öppet en timme söndagseftermiddagarna, Nit!' scllan ål' 1873 "nya skolan", numera "gamla",
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öppnades, hade man hopsamlat ett par lårar med böcker att
transportera dit upp. Föl' skolans räkning gjorde '!'ysklind själ!
en liten Ijäderorgel, så musik lattades ej heller. Någon gudstjänst fanns ej denna t,id här nore, men man gick gärna till
kyrkan trots den. långa Yägen till Högbo. Senare efter konkurstiden byggdes den s. k. skomakal'ckYl'kan, samma hus där nu
fl'älsningsal'm6n i många år hållit till.
En ansats till sjuk- och begrafningslcassa fanns redan under
gamla bolagets tid . ·~-'Öl'ut hal' jag nämnt, a.tt nitr arbetarnc
kommo lör sent till arbetet, fingo de plikta. Dessa pliktpeng'ar
skulle vara grundplåten till en dylik lcassa. '!'il! dessa pengars
slutliga anviLndnillg skall jag senare återkomma. Läkal'evål'don
bestreds denna första tid af tvänne Gefte-Iiilmre, som turade om
att rosa hit ut ett par gångor i månaden. Det val' el:!' v. Sydow,
st.~dslälcare, och d:r. Sandberg', la_arettsläkare; dessemellan val'
det Björkman , Dal-Brita och F,rik Ersmol', som sirötte de sjuka.
År 1866 gick kopporna och skördade Ilera offer, däribland förman Pi.lblad. Sjukstnga im'ättades i n:r 5 Storgatan, där F,rik
El'smol' och madam Hedman regerade; behöfdcs handräckning
skielmdes bud efter Björkman oell Dal-Brita. Ål' 1867 gick koleran i Gelle. Då måste man lör att, ej behöfva lita på de af
sitt arbete strängt upptagna Gelle-läkarne skaffa egen medicus.
En kandidat lIregerstrand kom då hit, lwillcen mycket nitiskt
skötte de i kolerin insjuknade. NfLgot dödsfall i kolera lömkolll
ej. Folket ti llskref detta HaJgerstrands stora päpa~slig-het. Så
lort nägon blef sjuk, kom han och satte sig' vid Sängkanten, gned
och fl'ottemde den sjuke, tm dess han fick honom varm och pigg
igen. Han värmde äfven sina p~Lt.j entCl' med stora kvantiteter
öl, ocb bra g-ick det.
Förekom något svårare olycksfall skielcades detta till Geftc,
det hände dock sällan. Men mindre olyckor intriLffade allt emellanåt, brända och huggna fingrar o. s. Y. Bchan<llillgen af dylika val' denna tid ytterst primitil'. Man tvättade rent såret
med l'igabalsarn oell smorde på någon salva samt klish'a<lc öfvel'
med hiLftplftster, och så var det bra - - oeh bra blel det med.
Den invärtes medicinen var 'ä.fven enkel. 'filemans droppar och
Rosens bröstdroppar fnnnos alltid att tiUg", tillika Illerl ricinolja
och engelskt salt. Det mest eftersökta af allt var doek dubbla

33
malörto'gdl'oppal' i bränllvin. och det va.l' mång-a, som tyckte om
den drycken.
Åtskilligt roligt hade m"n ärven föl' sig- denna tid. Vid
mid::lommal' Ilade man en dansbl'ym:m norD vid viLnlshuset mella.n

detta och järnvägen. Bolag'et bjöd dä pä öl. Men näl' det sonare bi er mera fo lk oeh man ej Iller kunde kontrollera åtgång-en.
drogs föl'plä~!'I1illgcn in. Detta val' docl{ undel' nya bolagets tid:
då da,n~bI'Yg'g(w efter att hafva lega.t på ~ackcn J där nu ingeniör
[Cor"bOlX bor. ftyttats "ed i "Dalsland". Atslcillig'a utfärder roade man ~ ip: med. Bn ångbåt trafikerade Stol'~jön och kunde få
hyms. Den äg'des af ett "enskildt tl'atikbolag'~ i Kung-sgål'llen
och hette "Stoesjön". B'orsbaclm IHlde ilfven en båt. Mycket
fi sk fallIls i sjön, och man hade .Q·odt om segel- och roddbåtar,
hvarom Calle Enl'oths (Cilicot~) berättelser ha att förtii,ljtt. Denne
B;nl'oth val' stat,ionsskl'ifvare och en uppt.ågsmalml'e. Hans berättelsOl' äl'O äfven till eu del romantiserade oeh åtskilligt iiI' tillagd t
föl' att göra dem läsviieda.

*

*

*

Vi halvtt ou söld g-öra oss en bild af hur Sandvilcen tedde
sig· i början af sin tillvaro, då det utgjorde en ,Iel af de så kallade l.fögbo verken. }1'örhollpning-al'na, som i hela Sverige knöto~ vid detta namn, voro stora. Det val' bessemerstålet, som
skulle pånyttföda den ~vem~ka jä,l'nlmndtet'in~tcn : och Sand viken
hade ju fördeleu fraInför andm bl'llk af att halva dess förk,impe
~o m sin eilef. Svårigheterna föt' konsul GÖ1'l111::;t:lOn ftt,t bilda bolaget i dessa tidor, då konjunkturerna voro dftliga, hade varit
stom - mell lin val' det i .[tång, allt lofvade g·odt för framtiden,
man Ilade lU.veket att göra, allt såg· förhoppningsfullt ut 18640.
Ett stolt och svårt arbete hade blifvit, genomföl'{lt, och nu var
vägen klar. Och dock kom lall et,. I?ör att förotä oroakerna däl'till lå vi se oss omkl'ing i världen.
Ett verk 80m Sandviken lefvel' ej jt:loleratlt j skogen föl' sig
själft; det är beroende af så mrtngt och mycket. År 1857 inträffade en svår handelskris, som lörlamade handel och industri
öfvel' hela världen. H andeln afstannade på grullll af öfverprouulttion eller för djiirfva spelwlationer, kontanta pengar kunde ej
el'bållas i banlterna, krediten upphörde, fabrikel'l1a stannade, ar-
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betame bl efvo utan arbete, konkurs följde ]lå konl{urs med tvång-sförsäljning o. s. v. ]<'öljderna af en sådan kris Imn vara i åratal,
det dröjer länge innan allt komm er i sina rätta giingor igen och
handeln stadgar sig' tillräckligt, för att ej mindre, lokala kriser
alltemell anåt skola korpma som dyn ingar eftet· stormen. Så småningom fil' handeln dock i full gång ip:en, modet och företagsambeten växa, till dess man kansl{e återigen uppnått gränsen fö r
en sund utNeekling, och en ny kris äter blir följden af för djärfva
speklllationel'. När en Iw.ndcls]{l'is kommer, sopar den mod sig:
allt som är svagt eller ej linnu luulIlit skjuta tillräckligt starka
rötter, men äfven ofta det som på ett eller a nnat sätt är beroende af andra. Oä ucssa "andra': ralla, draga de med si,!:!' i fall et
älven rätt starka affä.rer. 1857 fLL'S kris val' mycket ödesdiger
för Sveriges n~il'ingal'. Dr. inställde, bland många andra handclsocll skeppsrelh1refirmor, konsul Göranssons g'amla firma, D aniel
Elfstrand &; C:o, ,-;ina betalningar, u'ots att. den ansågs mycket
säker. Då försvagades äfven en hel del af våra bruks ekonomiska ställning. Följderna af denna In is lefd e på många ställe n
kvar in på 1860-talet.
Sandviken var från början svagt finall cicradt, emedan .man
rörde sig med lånh1 pengar. , E n affiLl' kan ej ~tft säker utan
eget kapital, och detta får ej enrlast bestå af natlU'lillgån~ar, såsom jord, gl'ufvol', vatten o, dyl., det måste iLfven hafva peug-al'
till rörelsekapital utan att alltfö r mycket anlita låneväg-en. I
goda tider iLl' famn att IHLfva lån ute ej så ~to\', men i kristider
är endast den säker, som står l)å egna ben och som inga förbindelser har, som kunna draga ned honom.
D å H ög-bo bolag- bildarles, tecknades ett aktiekapital på
3,600,000 kronor, men detta kap ital val' ej kontanta pengar, det
bestod al egendomar, som i sin tur vo ro rätt siwidbelastade. Det
val' L1~Lmlig-ell lmfvudsakligen äg·al'lle till Nyköpings Mekaniska
V cl'kstad, HOl'udal, Gal'pellberg, Högbo och E dsJmll, som in~?:ing'o
i företaget. A f dessa " 01'0 de flcsta , ,'enskar, men en af dem,
herr Kleman, hade sin aflit\" i London. Nitr så. det nybildade
bolag·et Rkulle bygga sina nya, verkställer vid Sandviken, måste
man låna pengar. D essa erhöllos dels af herr .Toll. H olm i Stockbolm, dels af engelsmän genom Ilerr K lemans förme,lling. Den
fÖI'!'e blef till att börja med firmans hufvudsaldiga lång'ifl'al'e,
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men han låg- dessutom ute i månp'a ~tOl'a. a.ffiiI'Cl', Il\rmm f1l' 186-:1
bmgt e honom i konktu·s. Genom hans faU Jick H ögbo bol a.!!
knäcken. ]{omm l Göran:;;son gjorde stora anstl'ängn iugal' föl' att
bilda ett nytt bolag, som genast ku nde öfvel'taga det g-amla,
hvilket tydli ~'en ej stod att rlLrlda IiLn.QTe, di, iHven en af rle engelska fÖl'liig-~tal'11 0 instä.llde xilHL betalning·ar. J ran hade afven
i det niLrmaste lyckats att i E ng'land lic ett. sådant bolag- till
stå nd. Detta hette A nglo Swedish Steel a mi I ro n Compa Ll Y
L td, men bl ef ej fullteclmadt. Under det 1 1/ , år som förlöpte
mell an Joh an H olms instii.llda betalning'ar och H ög'bo bolag', stopJllLnde den Hl Mars 1806, lerde I",ar man på Sall(lviken melJan
fruktan oeh hoPV. Konsuln val' i England största delen af tiden,
diil' han försökt e in h'essera, Impitalister fÖl' sitt företag-. l Svel'i~'c voJ'o nämligen tidcma mycket dlli:.m och dct lösa' l<apih1l et
så lite t, att man ej kunde rälma på hjälp hemma. B ref från
denna till vi~a. hans oerhörda ja n ~trä n~nlin ~·a1" 11tt ffL ihop inkes::;entCl". En enda hval'dag linder den tid, han sålunda tiUlll'ingade i Eng-land , tog han sig l e(li ~t från affärer och bek-ymmel'.
Då val' han utanför London och gåg på kappl öpningcn. Nä.r han
till jul 1805 kom hem och de t uya engelsk -svenska bolaget var
ol'dnadt., jublade mall ,~ d Sandviken och Hög·bo. H an mottog's vid hemkomsten till B ög'bo med lac!,eltrlg·. Di, han dag'en
eft.er uedkom till f:)am!l'iken, bildade arbetarna häck efter Storgatan och hyllade honom. Men i mi liten "f ,J anuari fick ban but! att
åter komma ut till Eng"htnd. Denna g'ång' bl efvo all a förhoppningal'lll:1 g'l'll~allc, rrilll'äcJrl i,!.rt mell ka.pita.l blef ej tccl, l1adt, j
fö ljd IJvam f det redan tecknade återbetalarles, och därmed måste
H ögbo bolag- träda i konl{U1's, hvilket litven blef fall et med J<onsnl Göransson personligen.
f) en la 1\i[at's ~ tä.n~·l1 e ~ ve rkstä.llerna., och nu ~to d man dä.l'
met! en fYl'a. 11ll1ldl'[\' a.rbetare, som ma.n ej Htng-l'e kund e ~d fva
arbete. En del hade en sparad ::;Ia,nt, mon m ~ llga. stodo omcdelil" rt, brödlö, ,,. !Jct v,u' nöd och bekymmer, "om vitutade a11a.
~""\Ö 1'U t bal' jag niilllnt om pliktpcngal'lla, som al'bctal'l1e Ungo erlägga. Dessa upJlg'ing'o till kr. 218 den 19 Mars 1866. ''''örmän nen köpte matva ror fö r dem och delade ut till dc mest, blott"tällda familjerna. F ör såvitl tjällstemän "om a rbetare blef frågan
föl' dagen: "Hval't skall jag- ge mig af?" och det val' ingen lätt
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sak att få arbete. Tiderna 1'01'0 rlålip-a, och dä,r till kom sedennem
nödår och sjukdomar. Skördell 1867 ocb 1868 slog· [el; första
året, Röt allt bOL}, andra året torkade allt. I Norrland dogo
många männ iskor af svält ellor köld, vi ntrarna V0 1'O ohyggligt
kalla, koleran ocll smi ttkopporna hiLl'ja(lc i bygderna, affärerna
låga uer e, och bm],en Icfde med litet lif, ständigt fruktande konIwrs. Det val' hårda tider i Sverige. Mång'a \lGl'O (lo arbetare,
~om V01'O tacksamma att få göra dagsverken ute på landsbygden
mo t blotta maten. Mjölet kostade vintern 1867- G8 lu. 3: ÖO
pr punll, llvilket, göl' cirka 15 öre 1d10. Eftcr den tidcl1::i vH.]'(le
pä p engar bi er det efter våra förhållandell öfvcl' 1 kl'. kilo. L yc]{ligt.vis val' en större del af a rbetarne vill Sand vik en ull}.dmrlal'
eller jordbruksarbetare, 80m hade sina fami ljer kvar ute på "li:Lllllsbygden . . _Mon r ätt många ](ViUllOl' och barll blefvo dock kvar,
hvilket framgf\r af skolberiittelsen från 1867, däri skolbamen sii~ms vara 74 st.
Några få arbetarc tinga en låg dagspellning af
kOllkw'smaf:isan föl' a.t,t öfva tillsyn i vorket, ltflJla ma:':ikinerna
:':imol'da o. s. v. Några försökte skaffa sig förtjänst g'ellom att
smida verktyg, gj uta trä.dgår dsmöbl el' o. d.
Ännu in i sjsta stund tyckes ]w nsllhl uafva hyst fÖl'llO}JJJning
om att kunna hålla bruket i gång' föl' lwnkursmasf:ians räkninp',
ty då arbet.arna afskedades, utbetalades väntpellg'ar t.ill dC}l1l mall
ej ville mistJl, ifall a rbetet äter komme i g'äng'. Detta allal
gällde 14 dagar, och betalades t . ex. en för man med 30 kronor
för denna väntet.id, ?\1all hoppades dock fÖl'~!'H.fves, fordring:;~i,gal'na ville ej våga något i de mycket då lig'a tiderna,.
Tiden gick, den ella månaden efter den a.nd ra förlöpte under llt,r cdningal' och bekymmer. Särskildt va.r hösten 1867 mycket svår fÖl" fo lket på Sand viken. Till jul en sökte konsnl Göransson itmamla medel hos v~i.nn e r oeJJ bcl<allta til l inköp af lif~
förnödenhct.er M dc nödlidande. Han fick [i;fVCTl ihop en rätt
~tor summa, hval't.ill blancl andra en af bola~!'Cts större fordl'ing~
ägare i L ondon biclrog- med 1,000 kronor. Det var buIvudsakligen mjöl och lutfisk, som inköptes för dessa pengar. Men hvad
. hjälpte tillfil11iga ,~!'åfvol', när arbetet låg nete.
rPilJ gångal'lle i Högbo bolag realiser ades. Egendomar och
inventarier fö rsåldes på fl era auktioner. Nyköpings mekaniska
verkstad, H orndal och Garpenberg ting·o h var sina ägare. Högbo
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bruk, Edsken och Sandviken utbjödos till salu af kOllkursmassan
utan delning. Hösten 1867 inl'opa,fl es dessa af 12Tosshandlaren
C. Sehlbm"g" i Gefie, men Ilenn a auktion blef sedan öfvcrklagad
på ,!tl'unc1 af formfel; försäljning'en gick tillbaka. r väntan på,
en auktion numro två gjorde H enrij..:: o(jh E rnst Göransson samt
inspelctor Ölnnan vid Santlviken en öfvel'cnskommclsc me(l kOIlktu 'smassH,n att tills \' idare få arrendera ma.s ul!ual'na i Edskel1
och Sandviken stt,mt, smedjan i HÖ~Tbo, Yid Ile oli ka ankt,i onerna
ha.de malm och kol inköph af diverse köval'e, hufvudsakligcn innellafvare af förla~D:;inte(jkning·ar. ~1ed dem g'jonles öfverellskommeL'ic om öfvcrtagantl c af dc~~a illvelltarier. :Mellillgen val'
nu att. sölm skaffa arbete åt folket )!'ellom att hl åsa ta,ekj ~LI'Il ,
eventucllt stål, Sr1mt smida stångjärn, l Ilecembel' 18G7 satte de
tre nämnda herrarna i ,!,tång' tackjilrn8till vel'knillg'cn för eg'en rHknill~t och på e!.ten risk.
Nu inträdde en liten Jjusning i föl'h ållan<le~a på Sand vil<en , Det 1'111' slut meLl den dÖIlslika stillheten,
äfven om arbetet val' l'inp'a; det hlef visserligen ingen ståltill verkning: af; mall kLUld e ej skaffa si,!!' order, då ingen visste
huru läug'e vel'lu;tädcrna fingo hyn18. :Man fi ch~ nöja sig metl att
bHsa tackjiil"1l, h vilken tillverkning' fortgick till den 30 April
lS68 såväl v ill Sandviken ~om vid Eclsken. 1 :Maj skulle ny
auktion äg'a rum. -Konsul Göransson hade illt.et hopp om att få
~tanna vid Sandviken, men försynen hade dock så bestämdt.
Genom ett förbiseende nf en annan spekulant kom mo de tre bruken H ögbo, Eclsken och Sand viken att inropas af GeRe-Dala
H)']loteksföre ning- till mycket billigt pris. Denna förening kunde
naturligtvis ej l)chålla bruken utan måste genast försöka Sälja
dem. Edsken köptes af Klosters bola!!' och FTögbo af herrar
Elfbl'ink och L llll(lebel',!:!'. SallLlviken erbjöds konsul Göntnsso u:
om han ~mnom sina vUnner kund e an.skaffa och erlägga lilrviden
inom 8 dagar, Det lyckades honom att efter stora svål'ig'hetel'
anskaffa summan. Den sammansköts af han:::; barn, hvillm hade
,el'enorn testamente fått äl'fva sin morfar , ,uToss1'1ancUare SehlbOl'(I'
i Gcfle, samt hans svå,2Tar ocb en del viLn ncJ' l Gefle och Stoclrholm .
,

~

Det nya bola)!'et biltl~tLle:-) nu af de per:':ioneJ', som sålunda
ink öpte bruket, och kallades Sandvikens .Hirnverks Al<tieboh\g.
lnbjmlan till aktieteckning utfärdades för anska ffande af rörelse-
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kapital. Aktiekapitalet be,tämdes till 500,000 kr. och fulltecknades snart,
Den första styrelsen utgjordes af Per Munin, Henrik Görau,son och C, Hycker!.
Konsul Göransson sjiilf kunde på g-runtl af sin l(Onkur, ej
vara me,llem i styrelsen,
I September 1868 kunde mall åtel' sätta verket i gång', Dessfö rinnan

VO I'O

ftts killiga reparationer oell förarbeten

~'jol'da.

Att g-Iädjen val' stor i hela kakten faller af sig själf!. Det
säges, att arbetarna knappast gäfvo s i~' tid att. spring'a hem och
äta af pur g-Hltlje ölver att. halva lått fullt arbete igen, Åts killiga af dc personer, som varit

b Ol'hL

under de två sista åren, ätel'-

vände, I synnerhet återkallades de yrlw" kickliga och dug-ligaste al'bchirpe.
Och härmed iir "gamla bolagets" och konkm'stidens historia

slut.
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