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Sandvikens tjänstemannacorps 1881. Fr. vänster: Hr Weuer? korrespondent, kassör Björkman,
ing Albert Göransson hyttingenjör, Konsuln, verkmästare CG Larson hammar och valsverk,

ing Forsberg ritare, hr Emil Forsström bokhållare, ing Tord Magnuson tråddrageriet,
hr And. Olson bokhållare, hr Essén (majorn) kemist och medieförvaltare (fd apotekare)



Marcus
Norell

Carl Sehlberg
Wilhelm Elfbrink

Lillemor Nilsson - Husfru, Dal-Brita

William Persson - Gustaf Lilliehöök, drängen Jan-Erik

Catti Naz - Arbetssökande på brukskontoret.
Karin Johansson - Lillpiga

Ingrid Nilsson - Manusförfattare
Karin Eriksson - Carin Elfstrand

Sebastian Smyth - Sophie Göransson
Nicke Andersson - Thore Göransson
Julianna Smyth - Josefin Göransson
Embla Lindroth - Maria Göransson

Malou Mårtensson - Barn
Engla Tronestam - Sofia Göransson

Simon Lööf - Herman Göransson, Henrik Göransson m.fl.

Fler medarbetare
Leif Skoglund - Scenbygge
Christoffer Nyberg - Teknik

Andreas Frank - Teknik
Birgitta Lönn - Musik

Gunnel Byman - Musik
Rolf Jansson - Musik

Digby Nilsson - Förman Grass, Scenbygge

Kristin
Engström
Sofia Göransson

Per Muhrén

Mattias
Tronestam

G.F. Göransson
John Göransson

Rene Andersson
Petra Smyth

Göran Fredrik Göransson 1818-1900
Betty Göransson (Sehlberg) 1820-1878

Mikael Johansson
Carin Lorentz

Anders Petter Göransson 1789-1850
Marie Göransson (Elfstrand) 1795-1851

Christian
Eriksson
Pehr Elfstrand
Per Elfstrand

Camilla
Appelgren

Ulla Elfstrand
Henrik Göransson

Linda
Jonasson

Johan Göster
Emma Sebart

Caroline
Olsson

Maria Göransson
En jungfru

Daniel
Wikholm

Berättare
Rådman Sebart



Tidslinje

1815
Anders Petter

Göransson
gifter sig

med Maria
Elfstrand.

1818
Göran
Fredrik

Göransson
föds 20/1.

1820
Carl Gustaf
Göransson

föds.

1828
Herman
Daniel

Göransson
föds 30/8.

1815
Daniel

Elfstand
(d.y.)

avlider.

1839/40
Göran Fredrik

Göransson
kommer åter
till hemmet.

1839
Carl Gustaf
Göransson

avlider.

1838
Göran Fredrik 

Göransson reser
till Tyskland,

England, Amerika
och Frankrike.

1842
Göran F.redrik

Göransson
gifter sig

med Elisabeth
Sehlberg 31/5.

1843
Anders
Henrik

Göransson
föds 26/8.

1845
Pehr

Elfstrand
(d.ä.)

avlider
4/1.

1850
Carl Albert
Göransson
föds 6/8.

1850
Anders
Petter.

Göransson
avlider
1/11.

1857
Sista julen

i Gävle
innan flytten
till Högbo.

1858
Första

lyckade
Bessemer-
blåsningen

18/7.

1862
Kanalen
påbörjas

14/3.

1851
Anders Petter 
Göranssons

hustru Maria
avlider 24/8.

1855
Gävle-Dala

Järnväg
påbörjas.

1857
Göran Fredrik

Göransson
köper en andel
i ett patent av

Henry Bessemer.

1860
(cirka)

Planering
av bruket

vid Sandviken.

1862
Per Elf-
strand
(d.y.)

avlider.

1866
Högbo
Bolag

i konkurs
19/3.

1867
Göran Fredrik
och Elisabeth

Göransson 
firar silver-

bröllop 31/5.

1868
Rekontruktion

som Sandvikens 
Jernverks AB

21/5 kl. 16.55.

1871
Anders Henrik

Göransson
gifter sig med
Emma Sebart

31/5.

1877
Carl Albert
Göransson

gifter sig med
Anna Eneström

13/7.

1878
Göran
Fredrik

Göransson
skuldfri
22/2.

1878
Göran Fredrik
Göranssons

fru Elisabeth
avlider 29/3.

1879
Tord Magnusson
gifter sig med

Elisabeth
Göransson

20/10.

1883
Göran Fredrik

Göransson
tar över som
ordförande

efter Per Murén.

1883
25-årsfirande
av den första
lyckade stål-
blåsningen.

1884
Carl Albert
Göransson

avlider
14/9.

1889
Herman
Daniel

Göransson
avlider

8/3.

1900
Göran
Fredrik

Göransson
avlider
12/5.

1940-tal
Lättsam

landning.

2012
Sandviken i

Göranssons fot-
spår, IOGT-NTO
Vänskapsbandet
på Nya Bruket.

Denna tidslinje gör inga som helst anspråk på fullständighet; den omfattar blott ett urval av de händelser som åskådliggörs eller omnämns.



Kort om Ett urval
sångtexter
från sånger i andra delen.

Att sprida glädje till envar
Att sprida glädje till envar,
det är vårt hopp idag.
Vår sång och musik du till dig tar,
känn glädjen från vårt lag.

Att livet blir skönt om vi det ger
en chans till drogfrihet.
Ty droger ger dig inget mer
än tillfällig passivitet.

För droger dig ger en annan bild,
av världen runt omkring.
Du kan bli ledsen, arg och vild,
och fattar ingen ting.

Så lockas ej att prova på,
nåt som din kropp förstör.
Du måste också själv förstå
att många du ledsna gör.

Så därför ett råd vi vill dig ge,
till droger du tackar nej.
Du känner dig stark mot alla de,
som fått ett nej av dig.

Ingrid Nilsson, 86, har deltagit i många av 
de revyer som IOGT-NTO Vänskapsbandet 
har anordnat kring nyår. Hon har både där 
och i andra sammanhang skrivit små visor 
och en del sketcher, men att skapa något 
större har hittills förblivit en dröm.

Så läste Ingrid en bok om Göran Fredrik 
Göransson och fick med tiden en idé, att 
berätta om hur Sandviken blivit till, genom 
att göra en pjäs av scener ur konsulns liv. 

Projektet började så smått, från början med 
en förhoppning om att pjäsen skulle kunna 
spelas sommaren 2011. Bland annat med 
tanke på 150-årsfirandet av Sandviken 
befanns det snart lämpligare att välja 2012.

Själva historiespelet kompletterades med en 
lättsammare del förlagd till 1940-talet, och 
sist lades en musikalisk avslutning med 
fokus på nutiden och dagens ungdom.

Därmed har föreställningen kommit att bli 
en resa genom nära tvåhundra år, från nära 
femtio år innan Sandvikens tillblivelse och 
fram till här och nu.

Den har även kommit att bli ett projekt som 
omfattat ett trettiotal personer i åldrarna tre 
till och med åttiosex. Och, förstås, den har 
kommit att bli en dröm, som nu blivit sann, 
helt i linje med andan för 150-årsfirandet av 
Sandviken. Grattis, kära hemstad, och tack 
Fredrik, än en gång, tack. 

Åren de går Tack käre Fredrik
Åren de går, och allt är så förändrat Tack käre Fredrik,
Från träskmarkens tid finns märkliga spår. Betty och barnen!
Dal-Brittas damm, ångpannans tjusning Tack för allt,
grönskan i parken är minnen från igår. som ni oss givit!

Tänk om ni då vetat
Smedsgår'n i Högbo, och kyrkan på åsen

att allt ni trott på
Herrgår'n i parken och bruset från kvarn,

så dyrt, skulle bestå!
Trampet från hästar och hammrarnas slag

Så utan er och ert liv,
Skrattet och glädjen från barfota barn.

vad fanns då?
Allt är ett arv, som ej har glömts bort. Så vi säger:
Det är en del, av allt det som sker. Tack käre Fredrik,
Här i vår värld, vi skall det förvalta, för att du strävat så.
Och det ge, till framtidens barn!

Vi ses igen
Refr: Så, räck ut din hand, och finn en hand i din,

Nå’n stan’s, nå’n gång
Så finner du en väg mot framtidens land.

kan vi se varann igen.
Sträck ut din hand, och bygg en minnets bro!

Våra vägar kanske möts,
Vi bygger från tid till tid. Med utsträckt hand!

i denna sång.
Sträck ut din hand, och finn en hand i din Vi firat i år,
Så gjorde jag och fann en hand i min! många åren som gått,
Sträck ut din hand, och bygg en mänsklig bro tacksamt ser vi,
Vi bygger från land till land! Sträck ut din hand! vad vi alla här har fått.

Vi har nu gammal som ung,
Vi är ert hopp velat visa här idag,
Vi är ert hopp! Vi är er framtid! med ord och i sång
Så låt oss nu tillsammans se framtiden med glädje! av allt gammalt som hänt,
Vi är unga än! Snart kvinnor och män, och som skrivits på pränt,
som ännu är i början av vårt liv! vi minns nu det,

som en gång hänt!
Det var din dröm Vi ses igen någonstans,
Det var din dröm, om framtid stor. någon gång,
Att hjälpa folk, just där de bor. kanske ses vi här igen,
Det var ju som ett under, att allting gick så bra! med denna sång.
Så blev våran framtid, så som just du sa!
Skola, järnväg, sjukhus, små bersåer till vartenda hem,
liten gris i stia, skulle kunna mätta alla dem, Sångtexterna på detta 
som i din dröm, sitt liv nu fann. uppslag är författade av 

Ingrid Nilsson.Det var din dröm, som nu blev sann.
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Konsul Göran Fredrik Göransson 1819-1900



Syskonkedjan Grafiska

Lite om oss

Tack till
IOGT-NTO-förbundet

IOGT-NTOs Juniorförbund
Ungdomens Nykterhetsförbund

Gunvor Göranssons kulturstiftelse
Sigrid Göranssons stiftelse

Sandvikens kommun
Sandvik AB

IOGT bildades i USA 1852 och kom till Sverige 1879. Genom åren har
olika delar skilt sig och gått samman. IOGT-NTO-rörelsen i av idag är
från 1970 och består av IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund,

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och IOGT-NTOs juniorförbund Junis.

IOGT International omfattar över hundra organisationer i fyra världsdelar.

Vi har, delvis under andra namn, funnits i Sandviken sedan 6/8 1882.
Vårt hus här på Nya Bruket är från 1979. Här finns utöver IOGT-NTO

Vänskapsbandet även UNF Syskonkedjan och Junis Vårt Hopp.

Maila gärna ordförande Rene Andersson: rene.andersson@iogt.se eller 
ring henne på 0708-62 84 98, om du vill veta mer om oss.


