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Svanå bruk och Nyhyttan

Segelleden 
Svanå—Fors.

Svartån, som faller ut i Mälaren vid Västerås, förenar i sitt övre 
lopp Fläcksjön med Hällsjön. Söder om Källsjön låg Svanå järnbruk 
vid Svartån, anlagt i början av 1600-talet, nedlagt år 1919. Norr om 
Fläcksjön och fågelvägen ca 15 km från Svanå ligger Salbo i Väster- 
färnebo socken med goda sandtag. År 1836 beslöt ägaren av Svanå 
bruk att muddra upp ån och att bygga en segelled i Svartån och över 
Hällsjön till Fors i nyssnämnda socken. Förbindelse erhölls då även 
med högre upp efter vattendraget och sjöarna belägna platser. Vid 
arbetet måste bron vid Salbo byggas om, Vagnsbron vid Västerfär- 
nebo göras om till vindbro och bron över ån mellan Källsjö och Kars- 
bo helt slopas. Denna gamla segelled är helt försvunnen och numera 
bortglömd.

Orsaken till att Svanå bruk satte igång dessa rätt omfattande och 
ganska dyrbara arbeten var dels den stora förbrukningen av sand vid 
Svanå nyanlagda tegelbruk, vilken sand köptes från Salbo, dels for
böndernas oupphörliga klagomål på de dåliga vägarna och på forlö
nerna, som de ansågo voro alldeles för låga.

Samtidigt med iordningställandet av farleden satte brukets ägare, 
greve K. L. Posse, igång att med hjälp av dalkarlar och under ledning 
av byggmästaren Johan Winkler, bygga en ångbåt vid Svanå. Maski
nen till båten levererades från Åkers Styckebruk, som även utfört rit
ningen till densamma. Kostnaden att bygga denna hjulbåt uppgick 
till 985 riksd. 16 skill. och 2 runst. banco. Troligtvis var båten även 
försedd med segel, ty i maj 1837 inköptes 100 alnar segelduksväv. Det 
var nämligen vanligt att ångbåtarna på denna tid förde segel. I början 
av juni år 1837 skedde stapelavlöpningen, varvid till arbetsfolket ut
delades 4 kannor brännvin samt 2 riksd. banco i »drickspengar» och 
båten erhöll namnet Svanen, vilket namn efter något år ändrades till 
Svan. Vid Axholm byggdes samtidigt pråmar. Enligt vad som fram
går av Svanå bruks räkenskaper har 3 stycken pråmar blivit byggda 
vid »varvet». Lastkapaciteten var på ångbåten ca 5 ton och på prå
marna var den beroende på vattenståndet. Största lasten på pråmarna 
tycks ha varit ca 15 ton och utgjorde sand från Salbo.

Ångbåten eller »ångfartyget», som det står i böckerna, användes 
huvudsakligen till bogsering och för mindre laster samt på högsom
maren som utflyktsbåt för greve Posse med familj och vänner, ty 
Posse hade även låtit inreda en mindre salong till skydd för passage-140
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rare vid dåligt väder. Varje sommar, så länge trafiken pågick före
togs lustresor till Braheholmen, Axholm och Fors.

Godstransporterna på segelleden till Svanå utgjordes av sand från 
Salbo, tackjärn från Karbennings hytta, ved och träkol från olika 
lastplatser samt lantbruksprodukter från Axholm. Från Svanå trans
porterades tegel samt en del smiden till Axholm och till diverse kö
pare efter segelleden.

Rederirörelsen gick emellertid med förlust dels på grund av de 
dryga kostnaderna varje år för muddring av farleden och underhåll 
av broarna, dels på grund av att såväl inlastnings- som avlastnings
platserna inte var belägna vid tillverknings- eller förbrukningsplat- 
serna, vilket förorsakade dyra omlastnings- och transportkostnader, 
dels höga löner och omkostnader i förhållande till lastkapaciteten. På 
grund härav beslutade greve K. L. Posse att 1842 nedlägga rörelsen, 
vilket beslut man väl förstår när »Seglationens konto» detta år visar 
en förlust på ej mindre än 3 031 riksd. 38 skill. banco, vilket var ett 
avsevärt belopp på denna tid.

Under februari månad år 1843 transporterades ångbåten till Ram
näs, där den sjösattes och tycks ha blivit såld till Smedjebacken. För 
transporten från Svanå till Ramnäs åtgick bl.a. 81 mansdagsverken. 
Sedan båten blivit såld och satt i trafik på Strömsholms kanal, erhöll 
hon namnet Delfin.

Besättningen under första seglationsåret på Svartån utgjordes av 
Skepparen Anders Persson, Styrman C. E. Lindgren, Maskinist John 
Häggblom, Matros Per Jacobsson.

Därtill kom en pråmstyrare på varje pråm. Förutom lön enligt 
städsel erhöll besättningsmännen under år 1838 som »extra förpläg- 
nad och uppmuntran» 5 /2 kannor brännvin.

Enligt uppgift av en gammal soldat i Fläckebo, skulle skepparen på 
Svanen ha varit en mycket obehärskad herre, varför han kom på 
kant med befolkningen efter Svartån. För att hämnas flyttade bön
derna vid flera tillfällen de utsatta prickarna i Fläcksjön, så att båten 
kom ur segelleden och gick på grund, men då Fläcksjön är en dysjö 
uppstod aldrig några allvarligare skador, utan endast besvärligheter 
med att åter få Svanen på fritt vatten.

Svanå bruk är ett av de första bruk i Sverige, som börjat tillverka 
lantbruksredskap till försäljning samt att lagerföra dylika redskap. 
Lantbruksredskap tillverkades vid denna tid huvudsakligen på be
ställning av bysmedjor samt för egen räkning vid gårdssmedjor.

Redskaps-
tillverkning.
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Den första tillverkningen vid Svanå omfattade i huvudsak billar 
till plogar samt några »trädplogar». Från mitten av 1840-talet till 
slutet av 1850-talet synes tillverkningen ha varit mest omfattande.

I Vestmanlands Läns Tidning för den 22 februari år 1844 finnes 
följande annons införd.

Vid Svanå Bruk förfärdigas till försäljning diverse nyare tiders Åkerbruks- 
Redskaper, såsom Plogar, Klöfver- och Rofsåningsmaskiner, Rullharvar, Jern- 
vältar m.m. Den s.k. Eng. Plogen säljes för 25 R:dr. r:gds. Smidet tillika med 
Gjutgodset till en sådan Plog utan träverke för 16 R:dr. rrgds.

Vidare underrättelse härom lemnas af Inspektor F. R. Moell, hvars adress är 
Wästerås och Svanå Bruk.

År 1845 tillverkades följande redskap: 2 rullharvar, 2 dubbelplo
gar, 2 trädplogar, 31 jernplogar.

Redskapstillverkningen tycks ha varit känd över hela landet, vilket 
framgår av att bland köparna år 1846 återfinnes

N. Mannerkranz, Skåne 2 jernplogar
P. W. Lokrantz, Sköfde 8
R. Th. Wahlberg, Gefle 2
C. Ridderstolpe, Fiholm 1
O. W. Montgomery, Ekolsund 2

Försäljningspriset på jernplogar var detta år 25 riksd. banco pr 
styck, fritt Svanå.

Under år 1849 tillkommer en hel del nya redskap och den totala 
tillverkningen utgjorde detta år

Jernplog av Degeberga modell 39 st.
Jernplog av Sjögesta modell 7
Dubbelplogar med vingar 3
Dito utan vingar 1
Engelska plogar 4
Rullharvar 5
Klöversåningsmaskiner 2
Extirpatorer 2
Scharificatorer 2

Ultuna egendom återfinnes bland köparna av plogar detta år.
I berättelsen, avgiven av dåvarande disponenten Greve Ffenning 

Hamilton, till bolagsstämman den 14 juni 1849 skriver greven:
»Beställningarna av Åkerbruksredskap synes vara i tilltagande. Av 

sådana äro betingade, men ännu ej färdiga 8 jernplogar, 3 dubbelplo
gar, 1 Extirpator, 1 Scharifikator, 1 Rullharv, 2 Jernvältar och 4 
Trädplogar.»



Svanå stångjärnssmedja, kolhus m.m. Lavering av P. G. von Heideken 1812.
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Förutom här ovan angivna åkerbruksredskap, tillverkas för för
säljning år 1849 följande: hästskor, spadar, skyfflar, billar, yxor, 
harvpinnar och handjärn.

I mitten av 1850-talet upptogs även tillverkning av hästräfsor av 
järn, vilken tillverkning dock blev av ringa omfattning.

Sista året redskap till försäljning tillverkades var år 1863, då det 
tillverkades 24 st. järnplogar med ett tillverkningsvärde av 543,01 
riksd. riksm.

Redskapsförsäljningens konto visar varje år vinst, men trots detta 
nedlägges tillverkningen av såväl åkerbruks- som handredskap, då 
majoren och disponenten Edman måste ha arbetarna för Svanå bruks 
ökade tillverkning av lancashirejärn.

Det gjutgods, som kom till användning vid tillverkningen, leve
rerades från Krokfors gjuteri i Örebro län av Västmanland.

Svanå bruk har som synes haft en för sin tid omfattande tillverk
ning av redskap.

Nyhyttan i Norbergs socken av Västmanlands län är uppbyggd år 
1631 och omfattade då förutom hytta även en stångjärnshammare 
och en härd, men på grund av den svaga vattentillgången kunde en
dast en mycket ringa tillverkning ske. Ffammarskatten utgick per år 
med 10 lispund.

I taxeringslängden för år 1651 nämnes Nyhyttan första gången. 
Då finns även en sågkvarn upptagen, men den 1631 uppförda hyttan 
tycks i mitten av 1650-talet ha fått förfalla, ty år 1698 finns en no
tering om att en hytta ånyo efter många års »ödesmål» blivit uppförd 
av häradshövding Gyllenhöök.

År 1699 inträdde bergsmannen Anders Staffansson som delägare 
i hyttan, då häradshövding Gyllenhöök ej hade medel att ensam driva 
anläggningen. På grund av brist på både träkol och malm kunde blås- 
ningen endast pågå under 30 dygn första året. Genom att bergsman
nen Staffansson var ägare till skogar och delägare i flera gruvor kunde 
driften de närmaste åren fortgå normalt. Hyttan försåldes år 1721 
till brukspatron Johan Fischers änka. Hyttan var först tackjärnshytta 
men ändrades år 1736 till kopparhytta där kopparmalm från tvenne 
koppargruvor i Kallmora smältes. Den var kopparhytta till 1756.

Änkefru Fischer överlät år 1734 hela anläggningen på sin son 
bruksförvaltare Isak Fischer, som 1757 sålde hyttan med inventarier 
till hovintendent Per Julin. Denne Julin adlades år 1767 med namnet 
Julinschöld.

Nyhyttan.
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Driften vid Nyhyttan fick ett uppsving sedan brukspatron Thomas 
Lewis år 1780 köpt masugnen med tillhörande anläggningar. Denne 
Lewis var född 1747 eller 1748 i Skottland och var i sin ungdom 
gjutmästare vid Carrons järnverk i Skottland. Han kom till Sverige 
1766 och blev då anställd vid Johan Cahmans grytgjuteri i Göteborg, 
där han stannade under 18 månader, varefter han flyttade till Stock
holm och där anlade Bergsunds gjuteri. Efter köpet av Nyhyttan an
höll han hos Bergskollegium om tillstånd att där få uppföra ett gju
teri, vilket tillstånd han erhöll år 1781 och samma år anlade han det 
första gjuteriet i Bergslagen, samt uppförde en hel del andra bygg
nader. Vid detta gjuteri göts hushållsgods, såsom mortlar, pressjärn 
och steklaggar, samt även spis- och trapphällar. I kontorsmuseet på 
Surahammar finns en mortel och ett pressjärn gjutna vid Nyhyttan. 
De yttre trappstegen vid ingången till hotell Engelbrekt i Norberg äro 
belagda med hällar från Nyhyttan. Lewis gifte sig år 1774 med Ul
rika Benedikte Gahn, född 1757 (d. 1843), dotter till brukspatron 
Hans Jacob Gahn, ägare till Voxna bruk.

Det var genom svärfaderns ekonomiska bistånd som Lewis kunde 
inköpa Nyhyttan och bygga ut rörelsen. Lewis drev rörelsen vid så
väl Nyhyttan som Bergsund till dess han avled i Stockholm den 7 
april år 1783. Hans änka fortsatte rörelsen, men nödgades i januari 
1784 begära boet i konkurs, varvid Nyhyttan såldes till brukspatron 
Anders Hebbe, vilken i sin tur år 1812 sålde anläggningen till ägaren 
av Bergsund, fabrikör Gust. D. Wilcke, varigenom Nyhyttan och 
Bergsund ännu en gång blev förenade. Wilcke satte nästan omedelbart 
igång att bygga ett nytt, som det står »präktigt gjuteri».1 Men då 
dessa gjuterier (inrättningar skriver Posse) anses »skadliga» för bruks
rörelsen, så inköptes egendomen år 1820 av hovmarskalken greve 
Knut Posse, som år 1821 nedlade blåsningen vid Nordansjö masugn 
och överflyttade den privilegierade blåsningen till Nyhyttan. Med 
detta köp var Nyhyttan införlivat med Svanå, och blåsningen pågick 
till i november 1883 då den för alltid nedlades.

Trots att greve Posse ansåg gjutgodstillverkningen »skadlig» fort
satte han denna rörelse med i stort sett samma tillverkningar.

År 1822 började blåsningen den 14 mars kl. 6 f.m. och slutade den

1) Ruinen av detta gjuteri finnes genom disponent Helge Silverstolpes och Norbergs 
Hembygdsförenings försorg bevarad. Innan taket rasade in, var det gamla gjuteriet ett 
kärt tillhåll för Norbergsungdomen, där de bl.a. åkte karusell på en gammal kran, som 
fanns kvar.146
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2 juni kl. 9 e.m. eller pågick i sammanlagt 80 dygn och i 5 timmar 
varvid tillverkningen uppgick till 1 189 skepp. 4% lisp. med ett till
verkningsvärde av 8 725 riksdaler 31 skilling banco. Sammanlagda 
avlöningen för tackjärnstillverkningen detta år uppgick till 583 riks
daler 33 skilling banco. Av årets tillverkning försåldes över Stock
holms våg endast 168 skepp. 22 lisp. för 1 233 riksdaler 42 skilling 
banco och upptogs det utgående inventariet till samma å-pris pr 
skepp., som erhållits för det vid Stockholms våg försålda järnet. 
Tackjärnstillverkningens konto visar inget resultat, utan utjämning 
har skett över »Bruks Omkostnings Conto», då något vinst- och för
lustkonto ej finnes.

I gjuteriet nedsmältes detta år 55 skepp, diverse gjut järnsskrot, så
som härdväggar, bottnar, hällar m.m., varav erhölls 30 skepp. 8 lisp. 
diverse gjutgods, vilket gjutgods till största delen avsändes till Svanå. 
Dessutom göts med direkt tappning från hyttan 54 skepp. 17 lisp. 
gjutgods, varibland märkes 10 hammarsmedsstäd till Svanå med en 
sammanlagd vikt på 22 skepp. 20 lisp. För detta år uppgick tionde
skatten på tillverkningen till 60 riksdaler 36 skilling banco, vilken 
skatt erlades till Advocat Fiscalen Herr Johan Eric Ångman vid 
Stutbo.

Från år 1822 finns tvenne spishällar bevarade på Hällsjö gård och 
numera insatta som bottenplattor i tvenne öppna spisar. Hällarna äro 
märkta K. L. P. 1822 och försedda med Nyhyttans stämpel.

Till inspektor vid Nyhyttan hade anställts en mycket duglig man 
vid namn Bengt Sandborg, vilken fick en årslön på 450 riksdaler 
banco jämte fri bostad och en del naturaförmåner. Genom att inspek
tören hade egna hästar, med vilka han utförde körningar för bruket, 
kom han i åtnjutande av ganska goda inkomster. Till bokhållare hade 
inspektören anställt Johan Fahlander, som var räkenskapsförare vid 
Bondgruvan och för sitt arbete vid Nyhyttan uppbar ett årligt ar
vode av 100 riksdaler banco. För att sköta kolmottagning och kon
troll av kol- och forbönder anställdes skogvaktaren Johan Bonnevier 
mot en kontant årslön av endast 20 riksdaler banco, men med en myc
ket omfattande stat, vilken delvis omvandlades i kontanter, då det 
tycks ha varit brist på både spannmål, malt och tobak. Masmästaren, 
som hette Jacob Erson, hade en inkomst från tackjärnstillverkningen 
av 88 riksdaler 21 skilling och 11 runst. banco. Under den tid av året, 
då någon blåsning inte förekom, arbetade han vid gjuteriet med re
parationsarbeten samt som gruvarbetare och årsinkomsten uppgick 147
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till 210 riksdaler 24 skilling. Som uppsättare tjänstgjorde Anders An
dersson och Petter Trolle, vilkas årsförtjänster uppgingo till ungefär 
190 riksdaler banco.

Förutom här ovan angiven personal voro även trenne dagkarlar 
anställda och vid blåsningen inkallades kolbönder eller deras drängar 
till extra arbete vid hyttan.

Med anledning av att det åren 1842—1843 byggdes en ny rostugn 
vid hyttan, vilken i uppförande kostade 2 006 riksdaler 30 skilling 
och 11 runst. banco, samt utfördes en del större reparationer, lämnas 
här en del uppgifter gällande rörelsen detta senare år.

Tackjärnstillverkningens konto visar en tillverkning av 2 679 
skepp. 10 lisp. tackjärn med ett tillverkningsvärde av 17 774 riksda
ler 9 skilling och 4 runst. banco, samt för gjuteriets räkning 333 skepp. 
20 lisp., som belastat »Stöpejerns konto» med 2 779 riksdaler 3 skil
ling och 7 runst. banco. Av det tillverkade tackjärnet levererades 838 
skepp. 21 lisp. till Svanå bruk och 1 718 skepp. 7 lisp. sändes under 
266 »Nummer» till Västerås. Tackjärnstillverkningen visar detta år 
en förlust på ej mindre än 5 844 riksdaler 16 skilling och 2 runst. 
banco. Gjutning förekom detta år i »öppen sand» och som »Lådgods» 
och omfattade bl.a. 24 stallspiltstolpar och 24 tråg för räkning Hof- 
stallmästaren Braunerhjelm för ett sammanlagt belopp av 325 riks
daler 24 skilling banco samt tvenne städ till Surahammars bruk för 
243 riksdaler 19 skilling och 10 runst. banco, vilket belopp av Sura
hammar aldrig blev inbetalt, utan fick bevakas i den Hammarskölds
ka konkursen, vidare hushållsgods såsom våffeljärn, plätt- och stek
pannor, grytor m.m., således i stort sett samma artiklar som Th. Lewis 
startade med. Gjuteriet visar detta år en vinst på 184 riksdaler 31 
skilling och 7 runstycken, varvid vinst endast framtagits på försålt 
gods.

Inspektor på Nyhyttan var detta år H. L. Fromell, som uppbar en kontant- 
lön av 450 riksdaler och följande naturaförmån

15 tunnor råg 150 »

7 » korn 63 »

6 » malt 63 »
3 havre 15 »
1Z2 » vete 36 »
Z2 » ärter 10 »

1 » sill 22 »

1 » strömming 20 »

1 » salt 9 »

4 lisp. torrfisk 12 » 850 riksdaler
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Därtill kom fri bostad och vedbrand, vilken förmån tillkom alla 
anställda. Den år 1822 omnämnde skogvaktaren Bonnevier uppbar 
detta år en lön på 230 riksdaler 32 skilling 6 runst. Bonnevier är den 
enda av personalen, som detta år finns kvar av dem som voro an
ställda när greve Posse övertog hyttan. Den övriga personalen består 
av masmästaren Anders Alexandersson, som förutom en lön på 302 
riksdaler 1 skilling och 6 runst. banco även erhöll 1 tunna och 6 kap
par malt värderat till 13 riksdaler 3 skilling banco, samt två uppsät
tare, en hyttdräng, en rostbrännare, två dagkarlar, två gjutare av 
vilka gjutaren Jonas Sundells inkomst uppgår till ej mindre än 531 
riksdaler banco. Brännvin och öl har tilldelats arbetarna vid påsk, 
pingst, midsommar och jul samt vid blåsningens slut då det åtgick ej 
mindre än 11 kannor brännvin. Till fyra ordinarie arbetare vid hyt
tan och en slaggkörare utlämnades för 25 söndagar 3 kannor och 29 
jungfrur brännvin. De flesta vid hyttan anställda hade vid årets slut 
rätt stora skulder till greven.

Den 20 april finnes en utgift på 2 riksdaler 24 skilling banco ut
görande omkostnader för begravning av en kringvandrande kvinno- 
person från Säter som hitkom och efter två dagars sjukdom avled.

Den 26 maj betalt 1843 års Bergs-Tingsgästning räknat efter 1842 
års blåsning 233 dygn 62 riksdaler 24 skilling och 1 runst. banco.

Samma år inköptes för greve Posses räkning 1 st. dyna 46 riksdaler 
32 skilling, 2 st. kuddar 14 riksdaler 24 skilling, 1 täcke 12 riksdaler 
och en blåmålad utdragssäng 10 riksdaler, vilket allt var märkt K.L.P. 
Man blir något förvånad över detta inköp, då greve Knut L. Posse 
dog redan 1840 och sterbhuset hade mycket dåliga affärer.

Sedan Svanå Bruks AB år 1878 inköpt Bjurfors bruk, beslöts vid 
ordinarie bolagsstämma i Stockholm den 23 september samma år på 
förslag av disponenten, »att då Styrelsen funno tid och förhållanden 
lämpliga finge vid Bjurfors Bruk byggas en masugn». Någon masugn 
blev aldrig byggd vid Bjurfors, då dåvarande disponenten (K. A. 
Rosen) meddelar den 29 september 1881 att han funnit en mycket 
bättre belägen byggnadsplats i grannskapet av Bondgruvan, varför 
han hemställde om tillstånd att där få uppföra en masugn. Genom 
detta beslut tillkom Spännarhyttan där blåsningen sattes igång år 
1883 varvid arbetena vid Nyhyttan som i och med Spännarhyttans 
start nedlades för alltid i november som tidigare uppgivits. Några 
uppgifter om sista årets tillverkningar, personal m.m. går tyvärr ej 
att få fram, enär räkenskapsböckerna äro förkomna. 149
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När generaldirektör Axel Höjer år 1938 tog i besittning den av 
honom på 25-årigt arrende övertagna Nyhyttans herrgård, påträffa
des därstädes en på väv klistrad papperstapet, som har hallstämpel 
av år 1781. Stycken därav tillvaratogs och överlämnades till Nor
diska Museet. Samtidigt beställdes en ny upplaga av tapeter med lik
nande mönster hos Kåbergs Tapetfabrik i Stockholm.

Under reparationen 1938 påträffades på undersidan av ett fönster
foder i köket ett inskuret årtal och följande inskrift:

»Byggt Af Gustaf Sahlström 1806.»
Verandan är belagd med två stora räfflade plattor av gjutjärn, bä

rande årtalet 1817 ingjutet, jämte en numera oläslig stämpel. Två lika 
räfflade trapphällar av gjutjärn leda upp till förstubron. Dessa hällar 
äro med all sannolikhet gjutna vid Nyhyttan.
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