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De anteckningar som här skola återgivas, äro utdrag av en resedag
bok, förd av dåvarande häradshövdingen Thor August Odencrants, 
min farfars far.

Thor August Odencrants var född år 1782 den 22 jan., kom i nov. 
1798 till Uppsala, avlade där i juni 1800 hovrättsexamen och in- 
skrevs samma år i K. Göta Hovrätt. Han ägnade sig emellertid ej 
omedelbart åt juridiken utan kvarstannade i Uppsala t. o. m. 1801 
i avsikt att även avlägga bergsexamen. Fr. o. m. 1802 ägnade han sig 
emellertid endast åt juridiken, efter en del förberedande praktik helt 
i Göta Hovrätt, där han redan 1808 vid 26 års ålder blev assessor, 
1821 hovrättsråd. Han avled den 29 okt. 1829.

Redan under tiden för sina juridiska studier hade han ägnat sig 
med stort intresse åt naturvetenskaperna, särskilt matematik, fysik, 
kemi och mineralogi. Det första var ju det nödvändiga hjälpmedlet 
för fysiken, vilken han studerade under prof. Nordmark. Från den
nes föreläsningar finnas med goda figurer illustrerade anteckningar 
över allmän fysik, optik och instrumenter, de senare, det fysiska ka
binettets utrustning, alla noggrannt avtecknade och beskrivna. På ke
miska laboratoriet arbetade han också flitigt; han var nära vän till 
Berzelius och lämnar i sin dagbok upplysningar om denne från våren 
1799, som saknas t.o.m. i Söderbaums monumentala Berzeliusbiografi. 
I sammanhang med bergsexamen kom han också in på mineralogien, 
och detta intresse behöll han som samlare hela sitt liv.

Härtill skaffade han sig även tillfälle genom ganska vidsträckta 
studieresor, oaktat det då ej var så lätt som nu att färdas. 1805 gick 
resan till Värmland och västra Sverige; 1806 till Småland, Blekinge 
och Skåne, så en vandring Helsingör—Köpenhamn, där åtskilliga slott 
och minnesmärken avtecknades, över Liibeck for han till Hamburg, 
varifrån han vandrade till Potsdam och Berlin, som noga besågs och 
skildrades. Sedan vandrade han norrut till Greifswald, där han mötte 
den svenska armén, även sin broder Gustaf, och for sedan hem över 
Stralsund.

Senare resor företogos 1807 till Dalarna, ända till den då sällan 
besökta Städjan och 1813 till England och Skottland, varjämte ofta 
mindre resor anträddes.

De anteckningar, som härefter meddelas äro från resan 1806. Han 
beger sig då av i början av juli med dräng, häst, vagn och hund, vilka 
tre senare kvarlämnades i Sverige, medan drängen följde honom bä-80
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rande packning. T. A. O. tecknade väl och raskt, varför han rikt illu
strerade sina reseanteckningar under denna resa direkt, under t. ex. 
den engelska mera utarbetat efter skisser.

Denna förmåga använde han även som arkitekt; han gjorde själv 
upp ritningar till sitt hem på Torpa vid Jönköping, liksom till många 
andra byggnader — vilka ritningar alla finns kvar — ritade kartor 
och stack dem i koppar, var en skicklig musiker på piano, orgel, fiol, 
harpa och särskilt flöjt, och sjöng även.

Fr.o.m. 1814 nedlade han ett intensivt arbete i Jönköpings läns hus
hållningssällskap, där han var stiftande medlem, sekreterare, vice ord
förande, redaktör av förhandlingarna och den flitigaste författaren 
däri. Även här kommer hans mekaniska intressen fram i praktiska 
konstruktioner på olika områden.

Vad som här skall meddelas, kanske senare fortsatt av annat, är 
hans anteckningar efter ett besök dels vid Höganäs gruvor, där han 
avtecknade ångmaskinerna och Sveriges första järnväg; den omnäm- 
nes som nr 1 i boken om Sveriges småbanor av Bodstedt.

Sedan besökte han Kullens fyr, då ännu mycket primitiv och slut
ligen det med Höganäs gruvor sammanhörande järnverket i Hälsing
borg, anlagt och drivet av greve Ruuth.

D. 29 Juli. Måndag och Tisdag. Desse dagar gorde jag en tour åt 
Höganäs — 2 mil — och Kullen, — wacker wäg — förbi Allerums 
hygliga kyrka, där jag tog af åt Kulla-Gunnarstorp, som ägs af gamla 
Enke-Grefvinnan Sparre (född Ramel).

Härifrån till Höganäs passerar man (den mindre vägen som är nå
got sandig) förbi Wikens kyrka och By, med lastageplats, samt West- 
by kyrka. Tracten är slätt och med små kringströdda hus försedd — 
utmed Sundet —. Det konstiga utseendet af de 2:ne Eld- och luft- 
machinerne, som ligga wid wägen, samt den tjocka rök derifrån up- 
stiger är ett säkert tecken at man nu är vid Stenkolswärket. Jag tog 
in på Gästgifvaregården, et hygligt ställe, tätt utmed hafvet, där det 
formerar en vik med försvarlig hamn. En rak canal för platta större 
båtar är gräfd ifrån den bortersta machinen (Så kallade Stora Machi- 
nen) förbi den andre (med namnet Brors Backe) och ut till hafvet 
genom en sandbacke, där Canalen är öfvertäckt (eller underjordisk) 
för att hindra flygsand. På denna dragés stenkolslästerne ifrån Gruf- 
vorna ut till hafvet: Och som botnen där är grund, så fortsättes båt-
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farten uti en uphöjd ränna ända tills det blir så djupt at et fartyg kan 
wid slutet af den uphöjda rännan ta emot Stenkohlen — Et godt och 
lätt sätt för transporten —.

Wid den så kallade Brors Backe eldas med stenkohl under 3:ne 
colossala kettlar som ofvantill och på sidorne öro öfvermurade med 
tegel. Uti desse kokas vatnet till imma, hvilken med en otrolig styrka 
och spänstighet intränger uti et rör samt skjuter up en derwarande 
Pistong hvilken åter genom Samme imma och tilkommit kallt watn 
åter drifves ned. Pistongen är sedermera i förening med en häfstång 
som drifver pumparne up och ned — Mekaniken är simpel och artig. 
Pumparne woro knapt tillräcklige at hämta up det myckna watnet. 
En hästwind förde up kolen uti 2:ne stora baljor som ömsom gingo 
upp och ned.

Då man kommer till Höganäs ser man först på en slätt Westby 
kyrka. Sedan far man helt nära Stora Machinen som ser allt för kons
tig ut. Den har en högt upställd stor och rund reservoir, där watnet 
pumpas up, som sedan ledes in uti den ofanteliga kettelen. Denna 
machine gick ej nu i brist af kohl.

Widare passerades Directeuren Staffords (En Engelsman, som drif
ver arbetet i Grufvorne med insikt och Skickelighet) och kamerera- 
rens m. fl. vackra byggnader af tegel samt Glasbruket, som nu ej gick. 
Derifrån följde man kanalen till den svarta Brors Backe. Uppe på en 
Altan där, har man en vidsträckt vue öfver landet och hafvet samt åt 
Kullaberg. Flaggan hissas endast vid högtidliga tillfällen, t. ex. Grefve 
Ruths födelsedag, K. M:ts närvaro eller dylikt. En stång med en 
brädlapp, lik en bakspade, ger tilkänna på afstånd genom sin rörelse 
up och ned om werket går eller står stilla.

Emellan denna Eldmachine och Gästgifvaregården äro några 
wackra låga bygnader af tegel med korswirke för Bruksfolket samt 
2 :ne höga stänger med skygglappar, hvilka då de äro uti en rak linia 
utmärka stället för Sjöfarande at löpa in i hamnen.

För at med lätthet transportera kolen emellan Grufvorne och till 
kanalen, brukas dertil små vagnar (fyrkantiga brädlådor med järn
axlar och gjutna järnhjul) hvaraf 10 å 12 bindas tillsammans efter 
hvarandra och, lastade, dragés denna annars grofva tyngd, endast af 
en häst — N. B. på den så kallade Järnvägen. Denna går från Cana
len vid Brors Backe på en något uphöjd landsväg belagd med 2:ne 
rader af up vikte gjutna järnplåtar öfver ett jämnt fällt och en liten 
wacker löfdunge till Grufvan N:o 6 och flera wärk. Hästen är så82
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Teckningar från Höganäs av T. A. Odencrants i hans resedag
bok 1806. — överst: pumpångmaskinshuset vid »Brors Backe» 
med flaggstång samt rörlig signal, visande att maskinen var i 
gång. Till vänster, järnväg för koltransport, vagn samt banvall 
med vinkelräls, växelanordning för möten. Nederst: uppford
ringslaven och den stora pumpångmaskinen vid Höganäs.
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Kullens fyrbåk år 1806, teckning i T. A. Odencrants resedagbok. Fyrens kol 
förbrändes i en öppen gryta överst på fyrbåken. — Resedagboken tillhör 
Professor Arvid Odencrants.
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wan wid sitt jämna schritt och at hålla wägen, så at någon töm icke 
nyttjas. Denna rad af wagnar ser löjlig ut och de fara fram med et 
rullande buller.

Uti Grufvan N:o 6 lät jag winda ner mig i en korgbalja med Gruf- 
vefogden som följde mig. Hålet war rundt, tämeligen trångt på sina 
ställen och 13 famnar djupt. På botnen war svårt at gå och smutsigt 
samt på sina ställen mycket watten och lågt. Flere längre gångar och 
schackt voro här arbetade. Äfven funnos järnvägar. 10 små öländ- 
ningar hade sitt särskilda stall. Oagtadt desse stackars Djurens olyck
liga öde, sågo de ganska raska och trefliga ut. Merendels kunna de 
som här warit någon tid, sedermera ej uthärda dagsljuset, utan att 
ögonen taga skada. — Jag kom lika lyckligt up ur denna svarta af- 
grund sedan jag där försedt mig till min mineraliesamling med intres
santa stenkohlsstycken och andra fossilier. öfverst är matjord, så 
sandsten och derunder 13 famnar djupt et stenkohlslager af 10 tums 
mäktighet. — Derunder svart skifferberg — sedan sämre 3 tums 
tjocka stenkohl, eller så kallade Fliis, och underst är eldfast lera, som 
i godhet skall likna den Engelska.

Stenkohlswärket är först med framgång drifvit genom Grefve 
Ruths försorg. Till biträde härvid nyttjade han den snälle Bergshaupt- 
man Polheimer hvilken flere år war sysselsatt med bårningsförsök uti 
tracten af Helsingborg och fortsatte dem till och med på et djup af 
420 fot.

Afsikten med dessa undersökningar var egentligen at få Grufvorna 
så nära Staden som möjligt var, och för at använda Stenkohlen vid 
Grefvens Gjuteri derstädes. Men oagtadt mycken använd möda och 
godt tålamod wanns likväl ändamålet icke annorlunda än at Werket 
för närvarande drifs snarare med förlust än winst, ehuru anledning 
är till rikare och mera kohl på et större djup, som deremot fordrar 
mera arbete och besvär med wattenpompning. Fastän Grefve Ruuth 
under sin bekanta Process war tvungen at sälja bort några lotter uti 
Werket till Chalmers m. fl. i Götheborg, är han dock ännu Hufvud- 
intressent och den som i synnerhet pousserar arbetet.

Tunnan Stenkohl säljes för 40 sk. Desse kohl äro ej af bästa sorten, 
men äro i synnerhet wid Järnsmältning uti reverbererugnar använd
bara.

En särskild Plåtugn är för de colossala kjetlarna. Järnet är så tjockt 
[6 mm] och uti långa plåtar, naglas tillsammans under bar himmel. 
Uti dylika skulle watnet kokas till imma. 85
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Kullen.

Tisdagsmorgonen kl. 5 red jag uti et gudomligt wäder öfver den 
djupa sanden utmed hafvet förbi Kropparps eller Kraprups Herre
gård (wacker och treflig med en bygning af sten) som ägs af en B:n 
von Kocken, gift med en Kuylenstjerna, och en stor by, upför Kulla
berget, som jag så länge på afstånd sedt under denna figur:

Wägen gick i krok allt upföre omkring de höga bergsryggarne, 
hvilka nästan aldeles kala hafva et vildt ödsligt utseende.

På spetsen låg en Fyrbåk, hvarest årligen brännes om nättema 
emellan 5 å 600 T:r Stenkohl af en så kallad Fyrman, som här bodde 
och hvilken i lön har 120 Rdr. Jag bant min häst och gick upför en 
spiralstentrappa uti sjelfva Fyhren up till eldstaden, som är rund med 
et nedsänkt järnhalster, därpå kohlen läggas med dragrör inunder. 
Utsigten här war ofantelig öfver Berget, Cattegat, Hallands Wäderö 
och Warberg (hvilket man dock snarare gissade till än werkeligen såg) 
samt det flacka landet, Sundet, Croneborg. En mängd segel ser man 
under sig och nästan håller sig fast för at ej få svindel och falla ned 
uti Afgrunden som djupt under rasade vid bergsfoten —. Kullens 
bergsträcka formerar nästan et Näs som skjuter ut i hafvet. Wägen 
försvinner aldeles wid fyrbåken — denna Non plus ultra.

Fyrmannen följde mig utför berget åt sjön till. Med all möda 
måste man klättra utför de branta knölarna. En gång war här arbetad 
10 famnar in uti berget, i förmodan at det skulle gifva Silfvermalm, 
deitill en nedstigande Quartssköl gifvit anledning; men arbetet var 
fåfängt. Jag var ända vid slutet af denna gång, som kallas för Silf- 
pickarehålet. Uti en liten bugt som hafvets nötning tilskapat uti ber
get, lik en hamn, hade för 6 veckor sedan influtit et skepp ifrån Flens- 
burg, lastadt med vin från Bourdeaux, men aldeles utan folk, som 
under något oväder omkommit.

Berget är af en skifrig och spinkig natur, så at det på flere ställen 
formerat sig såsom upstaplade stenmurar. Det består egenteligen af en 
grofgrynig Granit där fältspaten utgör öfvervigten och Glimmern är 
högst obetydlig. Den har en skön mörk köttröd färg, nästan som den 
Egyptiska Graniten. Är dock ibland ljusrödare. Några ställen finnas 
här där skepp kunna ligga för ankar med säkerhet, och på den vest- 
liga bergsryggen är en mineralisk källa.

Den 30 Juli. Onsdag. Gick i ett charmant wäder till i Brunnen 
(Ramlösa). På flere visiter där, men roligast war den hos Herr Meijer, 
Tracteuren. Gungade uti en skön Engländare (en vagn) i sällskap med86
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min Svägerska och hennes syster åter till Staden. Besåg Grefve Ruuths 
Järngjuteri som drifs med Stenkohl. De store Cylindrarne m. m. till 
Höganäs Eldmachiner gjutas här uti grofva sandformar. — äfven 
Grytor, Spjäll m. m.

Stenporcellainsverket ligger bredevid. Det är almänt bekant för de 
mjölkbunkar, blomkrukor m. m. som här förfärdigas, altför snygga 
och starka, för godt pris. Jag war med uti Magasinet, där et ansenligt 
förråd war — äfvensom i Saluboden vid Torget. Gref Ruths grön- 
målade vackra hus ligger ofvanför desse Wärk.

Grefven själf, artig i umgänge, och hans Patriotiska företag på 
denna Orten omtalas almennt med högaktning.

Om Höganäs under Ruuths tid se: Nordin, Gunnar. Eric Ruuth. Ett kort avsnitt ur 
hans liv. — Med Hammare och Fackla, del XV, 1946, s. 39—53. 87




