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Släkten På hösten 1869 flyttades Bergsskolan i Falun, som ägt bestånd 
sedan 1822, till Stockholm och sammanslogs med Teknologiska 
Institutet som en särskild avdelning för bergsvetenskap med egen 
föreståndare. Bland dem som samma höst vann inträde vid institutet 
för att efter en för alla elever gemensam första årskurs genomgå den 
tvååriga kursen vid bergsskolan befann sig en ung man, som man 
tycker borde haft inte bara de bästa förutsättningar för bergsingen
jörens yrke utan också särskild anledning att välja denna levnads
bana. Han hette Petter Östberg och han var ättling i sjunde led av 
en bergsman vid Stora Kopparberget som bör ha levat i början av 
1600-talet. Av en släkttavla som Petter Östberg gjorde upp på äldre 
dagar framgår det, att det före honom i släkten fanns fem bergsmän 
vid Stora Kopparberget, fem bergsrådsmän vid bergsrätten i Falun, 
en brukspatron och en bruksdisponent. Räknar man med även man
liga ingifta, får man lägga till ytterligare en bergsman och en bruks
patron och därjämte en konstmästare och en gruvstigare. Alla dessa, 
brukspatronerna och bruksdisponenten undantagna, hade sin verk
samhet vid Stora Kopparberget, i vars bergslag släkten Östberg var 
delägare ända till 1881, då Petter Östberg och hans bröder sålde sina 
ärvda tre fjärdeparter. Släktens brukspatroner och bruksdisponenten 
hörde till en annan berömd intressekrets, nämligen de gamla upp
landsbrukens, som kommer att framgå av det följande.

Petter Östbergs farfar var grosshandlaren i Stockholm Carl Öst
berg senior. Genom sitt gifte med Elisabeth Carolina Tham, en syster 
till den mäktige herren till österby Per Tham, adlad och friherre 
Tamm, och genom köp blev Carl Östberg stor intressent i Söderfors, 
det antogs att han ägde omkring en fjärdedel av bruket. Carl Öst
bergs dotter Christina Carolina gifte sig med sin kusin brukspatro
nen Claes Anton Tamm, en son till Per Tamm. På äldre dar avveck
lade Carl Östberg sin grosshandel och titulerades sedan brukspatron, 
förmodligen på grund av sina intressen i Söderfors. Han besökte ofta 
bruket, men tog väl knappast aktiv del i dess skötsel.

Carl Östbergs äldste son Carl Östberg junior tänkte sig tydligen 
en karriär i bergsstaten, ty han tog hovrättsexamen och examen till 
bergsstaten i Uppsala samt gick genom bergsskolan i Falun. Efter 
omfattande resor i utlandet blev han kanslist i bergskollegium, men 
lämnade denna befattning sedan han tillsammans med Per Tamm år 
1845 blivit ägare av Älvkarleö bruk. När Per Tamm år 1856 kände78
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sina krafter avtaga, överlät han skötseln av österby och Söderfors till 
systersonen Carl Östberg. Denne var en betrodd man, ledamot av 
borgarståndet vid riksdagen 1847—48 och sedan 1862 fullmäktig i 
Jernkontoret. I denna egenskap var han med om att år 1858 bevilja 
G. F. Göransson det lån som gjorde det möjligt för denne att fort
sätta försöken med bessemerblåsning vid Edsken. På grund av vack
lande hälsa överlät Carl Östberg 1865 skötseln av österby till Per 
Tamms sonson Gustaf Tamm och avsade sig befattningen som dispo
nent för Söderfors. På väg att söka bot för sin ohälsa avled han i 
Liibeck samma år. Han var ogift.

Petter Östbergs far Gustaf Östberg var yngre bror till Carl Öst
berg junior. Han studerade juridik i Uppsala och blev efter tjänst
göring i länsstyrelsen i Stockholm och i Svea hovrätt år 1850 härads
hövding i Uppsala läns mellersta domsaga. Familjen flyttade då till 
Uppsala, där den efter några år förvärvade den av alla gamla Upp- 
salabor välkända fastigheten Fågelsången. Gustaf Östberg hade 1840 
gift sig med Anne Louise Grill, som tillhörde Godegårdsgrenen av 
denna i svensk brukshistoria välkända släkt. En bror till henne var 
direktören på Jernkontorets metallurgiska stat Andreas Grill, vars 
insats som rådgivare vid försöken i Edsken visade sig mycket värde
fulla. När Gustaf Östberg efter Carl Östbergs frånfälle år 1865 ut
sågs att intaga broderns plats som disponent på Söderfors var det 
alltså en erfaren jurist och ämbetsman som ersatte en skicklig och 
erfaren tekniker och bruksman. Han kvarstod som disponent för 
bruket till sin död år 1871. Enligt statskalendern kvarstod han även 
som häradshövding i sin domsaga ända till sitt frånfälle. Hur det var 
möjligt att förena två så maktpåliggande uppgifter, därom har till
gängliga källor ingen förklaring att lämna.

Petter Östberg var född den 15 november 1850 som den sjätte i ord
ningen av sina föräldrars tio barn. Det var farligt att vara barn vid 
den tiden, även för barn till välsituerade föräldrar, och av de tio 
barnen avled fyra vid späd ålder. Den förstfödde, en pojke, insjuk
nade vid elva månaders ålder i ”hjärtsprång” och behandlades då av 
tvenne läkare, av vilka den ene var medicine doktor och kirurgie 
magister, med kräkmedel, blodiglar, senapsdeg på magen, smörduk 
med kamfer, spansk fluga och ”mycket medikamenter”. Han över
levde ej behandlingen. Den näste i ordningen, också en pojke, hade 
nått en ålder av ett och halvt år, då han blev sjuk. Också han fick
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kräkmedel, men det ”fastnade i halsen och kvävde honom inom 5 
minuter”. Petter Östberg var lycklig nog att undslippa barnaårens 
farligheter och även koleran som på sommaren 1857 svårt grasserade 
i Uppsala. I Fågelsången förde hans föräldrar stort hus, och man 
umgicks flitigt med släkten och stadens notabiliteter. I vardagslag 
synes det ha gått enkelt och sparsamt till. På hösten 1863 skulle 
Petter och en yngre bror till honom få fotografera sig hos fotografen 
Osti, ”men det kunde inte ske för lappar på byxknäna. De fingo 
löften på nya byxor, men varken det eller fotograferingen blev av”. 
Vid tio års ålder kom Petter in på katedralskolan i Uppsala och på 
våren 1869 tog han studenten. På hösten samma år började han på 
Teknologiska institutet, där han förefaller att ha varit en flitig elev. 
Hans faster Aurore Leijonmarck skrev till hans mor: ”Petter, han 
vill ej alls roa sig. Han blott arbetar och syns just ej mycket till. Ej 
tror jag heller att han är med kamraterna. Men han är en bra gosse.” 
På våren 1872 besökte han med bergseleverna Björneborg, och på 
sommaren samma år vidtog den obligatoriska bergsresan, som tog 
hela sex veckor i anspråk. Det har sitt intresse att se vilka bruk och 
inrättningar som det vid denna tid ansågs värdefullt att besöka. Re
san gick till Surahammar, Fagersta, Västanfors, Smedjebacken, Schiss- 
hyttan, Falun, Korsnäs, Hofors, Sandviken, Born, Långshyttan, Räl- 
lingsberg, Falun igen, Åtvidaberg, Bersbo, Motala, Åmmeberg. Den 
30 oktober 1872 fick Petter Östberg sitt avgångsbetyg från Tekno
logiska institutet. Högsta betyget, berömlig, fick han i beskrivande 
geometri. Med beröm godkänd blev vitsordet i ren matematik, teo
retisk mekanik samt gruvmätning. För övrigt var betyget ganska 
slätt.

Under åren 1873—77 vistades Petter Östberg i England eller på 
utrikesresor, som förde honom genom Frankrike, Italien, Schweiz, 
Österrike och Tyskland. I hemlandet gjorde han blott korta besök. 
I England tjänstgjorde han att börja med på handelskontor, därav 
några månader hos Tidén, Nordenfelt & Co i London, en agentur
firma i järn och stål, som Nordenfelt vid denna tid drev tillsammans 
med en svåger. Thorsten Nordenfelt och Petter Östbergs mor var 
kusiner, vilket kanske var anledningen till denna hans tjänstgöring. 
Åren 1874—75 var han kemist och tekniskt biträde vid West Hartle- 
pool Iron Works, mot slutet med en årlig lön av 150 pund st. Där
näst var han en tid förste ritare och inspektor hos firman John80
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Faustman & Östbergs gjuteri och mekaniska verkstad, sedda från öster. Rekonstruktion 
med ledning av tomtkartor, ritningar och fotografier. — Stockholm Stadsmuseum.

Borrie i Middlesbrough, och uppges sedan ha varit gjutstålsfabrikant 
i Sheffield. Därmed avses förmodligen det samarbete han under åren 
1876—77 hade med den i bessemerprocessens historia bekante ingen
jören Carl Johan Leffler. Det var han som ledde de första försöken 
med bessemerblåsning vid Dormsjö bruk, som ägdes av brukspatro
nen J. Kleman, förmodligen en släkting till den Pontus Kleman, som 
var delägare i firman Hoare Buxton & Co i London, till vilken Bes- 
semer sålt sitt patent och som sedermera skrev kontrakt med G. F.
Göransson. Dennes försök med bessemerblåsning i Edsken leddes av 
Leffler. I sina anteckningar till släktkrönikan uppgav Petter Östberg 
att Leffler en dag i mars 1876 föreslog honom en ”affär i Sheffield” 
och att han den 16 augusti tecknade kontrakt med denne ”om stål
affären”. Det tycks emellertid ha kommit en fnurra på tråden, ty 
den 20 december övertog Östberg ensam affären och i början av 
1877 var han sysselsatt med att ”realisera den Lefflerska affären i 81
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Sheffield”. I juni 1877 lämnade han kontoret efter att ha överlåtit 
firman på ett engelskt företag. I slutet av augusti återvände han till 
Sverige och tog kanalvägen till Stockholm i sällskap med den skotske 
botanisten professor John Balfour, som skulle representera universi
tetet i Edinburgh vid Uppsala universitets jubelfest i början av 
september. Bland Petter Östbergs efterlämnade papper finns ett ur
klipp ur en skotsk tidning med Balfours entusiastiska skildring av 
denna fest.

Petter Östberg hade oturen att träda ut i förvärvslivet vid en tid då 
högkonjunkturen avlöstes av en depression, som i England blev den 
svåraste under seklet. Nordenfelts firma, som varit alltför frikostig 
med långa krediter till sina kunder, stod på huvudet sommaren 
1874, och i juni 1875 gjorde West Harlepool Iron Works konkurs. 
När Östberg på hösten 1877 återkom till hemlandet, hade de dåliga 
tiderna nått dit. De drabbade inte minst järnindustrien, och de bruk 
som hans familj hade intresssen i blev inte oberörda. Godegårds bruk 
råkade särskilt illa ut. Till förlusten på insolventa kunder, bland dem 
den Nordenfeltska firman, kom katastrofen med Motalabanan, som 
delägare i Godegård av förklarliga skäl intresserat sig i. Vid järnvägs
bolagets konkurs förlorade dess aktieägare inte bara vad de satsat i 
aktier utan även de tillskott som de måst göra till följd av en be
stämmelse i reglementet, som gjorde dem solidariskt ansvariga för 
gäldandet av bolagets skuldräntor. En av Petter Östbergs morbröder 
uppgav att han på den affären förlorat nära nog hela sitt möderne
arv. Även Söderfors råkade i svårigheter, och Petter Östberg måste 
jämte andra aktieägare träda emellan med privata förbindelser. Det 
var ungefär vid samma tid som Petter Östberg och hans bröder an
såg det rådligast att göra sig av med sina ärvda fjärdeparter i Stora 
Kopparberget ”av rädsla för förlust”.

Framtidsutsikterna för en ung bergsingenjör måste alltså inte ha 
tett sig särskilt ljusa vid denna tid. Hade Petter Östberg tänkt sig en 
karriär vid något av de bruk, i vilka hans familj av gammalt hade 
intressen, torde han vid återkomsten till Sverige haft anledning 
känna sig ganska besviken. Av Godegårdsbruken ägde hans mor 
visserligen en fjärdedel av det ganska obetydliga manufakturverket 
De Geersfors, men det erbjöd knappast en framtidsplats för en bergs
ingenjör. Älvkarleö bruk, som hans farbror Carl ägt helt och hållet, 
hade som följd av en bestämmelse i hans testamente inlösts av syster-82
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sonen Per Gustaf Tamm och hörde alltså ej längre till den östberg
ska familjens intressesfär. Som disponent över Söderfors bruk, som 
blivit aktiebolag år 1872, satt sedan Petter Östbergs far avlidit, greve 
Otto Cronstedt, gift med en sondotter till Per Tamm. Det var han 
som fick taga mot aktieägarnas missnöje med de dåliga resultaten. 
På våren 1879 begav sig Petter Östberg till Söderfors för att revi
dera, och på försommaren ägde en bråkig bolagsstämma rum. Cron
stedt måste nu lämna plats för Per Gustaf Tamm och Petter Öst
bergs äldre bror Gustaf Fredrik (Dick) blev ledamot av styrelsen.

Förmodligen hade Petter Östberg redan då han återkom från 
England klart för sig, att hans utsikter till en karriär inom de gamla 
familjeföretagen var små och därför bestämt sig för att bli sin egen 
företagare.

Det tog Petter Östberg knappt ett år efter hemkomsten till Sverige 
att starta två företag. Det som först kom igång var en förnicklings- 
fabrik. Galvanotekniken var då knappt 40 år gammal. Föregångs
männen på området, Jacobi i S:t Petersburg och Spencer i Liverpool, 
hade båda publicerat sina banbrytande försök år 1840. I Sverige 
visade man mycket tidigt intresse för den nya tekniken. Den 29 
mars 1844 kunde man i en stockholmstidning läsa en annons som 
kungjorde ,5att vid Kongl. Teknologiska Institutet meddelas kost
nadsfri praktisk undervisning i förgyllning och försilvring på mäs
sings- och silverarbeten samt järn efter den nya billigare och för
enklade metoden med biträde av galvanism”. Om förnickling var 
det ännu inte tal. Tysken Böttger, som ibland, men med orätt, upp
ges som säkerhetständstickans uppfinnare, hade visserligen lyckats 
framställa nickelfällningar redan 1862, men det dröjde till slutet av 
1860-talet och början av 1870-talet, innan man kom över de prak
tiska svårigheterna. Amerikanen Isaac Adams och den till Amerika 
överflyttade engelsmannen Edward Weston, bekant som uppfinnare 
av ett normalelement och som konstruktör och tillverkare av elek
triska precisionsinstrument, hörde till dem som förde saken framåt.

I Amerika blev förnicklingen snart en teknik på modet och in
tresset kulminerade på den stora utställningen i Philadelphia 1876. 
Westons uppdragsgivare, chefen för American Nickel Plating Com- 
pany William Belden, hade lyckats övertala kommunalmännen i 
New York om lämpligheten att förnickla stadens brandsprutor, vis
serligen inte helt och hållet, men dock så vidlyftiga delar som tryck-
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Faustman & Östbergs mitisgjuteri vid Karlsvik, sett från nordost. Jämför den rekon
struerade bilden. — Foto i Tekniska Museet.

klockorna och överdelen av ångpannorna. De visades på utställ
ningen och väckte stort uppseende. Däremot fick man inte se några 
förnicklade lyktstolpar enligt Beldens förslag; på den punkten hade 
stadens fäder visat sig oförstående.

Det är klart att förnicklingen av så stora föremål som tryckkloc
kor och ångpannor skulle ställa sig rätt besvärlig, så länge man inte 
hade andra strömkällor än galvaniska element att tillgå. Fråga är, 
om det inte var galvanotekniken som blev incitamentet till uppfin
ningen av dynamomaskinen; den elektriska belysningen tycks ha 
kommit först i andra rummet. I varje fall gör den det i det svenska 
patent som kommerskollegium den 2 juli 1873 beviljade Gramme 
och d^nvernois på en ”elektromagnetisk apparat för åstadkom
mande av kontinuerliga strömmar, dels för galvanoplastiska arbeten,84
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dels för framställande av elektrisk belysning’'. Att Edward Weston 
efter att ha hjälpt Beldon ur hans svårigheter vid förnicklingen slog 
sig på konstruktion och tillverkning av dynamomaskiner är helt 
följdriktigt.

Till dem som med stort intresse lade märke till de förnicklade 
objekten på Philadelphia-utställningen hörde de tekniker som Jern
kontoret sänt över. En av dem, verkmästaren J. L. Hedlund, fram
höll i sin redogörelse i Jernkontorets Annaler 1877, att vad som i 
synnerhet bidrog till ett vackert utseende hos de amerikanska järn- 
och metallarbetena var ”den på senare tid mycket i bruk komna 
nickelpläteringen”. Ingenjören Gustaf Uhr, som i samma publika
tion redogjorde för byggnadssätt, uppvärmningsapparater m. m., är 
mera utförlig. Han skrev så här:

Det är väl ingen främling, som kommer till de Förenta staterna, vilken ej, då han hin
ner se sig om litet, uppmärksammar att nästan alla blanka metallytor på maskiner och 
redskap, som något äro utsatta för väderlekens växlingar, på större delen föremål och 
husgerådssaker, som något hanteras, på nästan alla ting, som på något sätt äro be
slagna äro skinande vita, likasom de voro belagda med silver. Av den förste han till
frågar blir han dock upplyst, att föremålen äro nickelpläterade. Denna nickelplätering 
har fått en utomordentligt utbredd användning, och varje plats av någon betydenhet, 
där metallindustri bedrives, lär ej sakna verkstad härför, och jag påträffade till och 
med verkstäder, som hade sitt eget nickelverk inom sina väggar. Det största och full
ständigaste jag såg var Boston Nickelplating Co:s etablissement i Boston, och vill jag 
här nedan meddela de upplysningar därom, som jag där erhöll.

Föremålen som skulle pläteras måste vara ytterligt väl polerade, ifall pläteringen 
skall utfalla riktigt fullgod. Detta är varken svårt eller kostsamt för amerikanaren, ty 
de äro som man vet mästare i den konsten. På läderklädda trätrissor eller på sadel- 
gjordslika remmar, spända mellan roterande skivor, vilket som bäst passade, och på 
vilka smärgel blivit med draglim fästat, slipades ytorna först rena, varefter de blevo 
behandlade med pimstenspulver och slutligen fulländades poleringen med krokus. Där
vid begagnades ytterst hastigt roterande borstar, som utgjordes av en packe bomulls- 
tygslappar, som blivit uppträdda på en spindel och där av en skruv hårt sammanpres
sade omkring centrum. På den sålunda bildade borsten påströks krokus, som med pa- 
raffin blivit hopknådad till deglika butar. Sedan föremålen sålunda blivit väl polerade, 
neddoppades de uti en stark och varm soda- eller pottaskelösning för att befrias från 
alla feta fläckar. Därpå nedfördes de i utspädd saltsyra och blevo efter upptagandet 
därur avsköljda med vatten och borstade med pimstenspulver. Omedelbart härefter ned
hängdes föremålen under några få minuter i en kopparsaltlösning, som hölls vid en 
temperatur av 50—60° värme, varvid de sattes i kontakt med den ena polen från en 
induktionsmaskin, under det att den andra polen stod i förening med i badet ned
hängande kopparplåtar. Innan de härefter slutligen nedhängdes i nickelbadet, blevo de 
sköljda med vatten, och hastigt överborstade med pimstenspulver. I nickelbadet, som 
även hölls något ljumt, upphängdes pjäserna på kopparstänger, vilka voro satta i kon
takt med den elektriska strömmens ena pol, och mellan varje rad för förnickling av
sedda föremål nedhängde nickelplattor, stående i kontakt med den andra polen. Lös- 
ningarne inneslötos i stora öppna trälårar, invändigt beckade, utefter deras långsidor 
löpte på yttre brädden rännor av järn, vari fanns kvicksilver, uti vilket de tvärs över 
lådorna lagda och med krok på ena änden försedda kopparstängerna, på vilka före- 85
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målen och nickelplattorna nedhängde, nedstuckos. Uti dessa kvicksilverfyllda järnrän
nor nedlöpte polerna från induktionsmaskinen, som uti ledningen var av högst betydlig 
tension, så att den slog gnistor på långt avstånd. Vilka salter funnos i de olika lös
ningarna var ej möjligt för mig att få vidare reda på, än att de tilläts mig därmed in
dränka ett par visitkort, varpå kemisk analys möjligen kan upplysa något”.
(Anm. Krokus, crocus Martis eller polerrött, erhölls genom upphettning av järnvitriol; 
but, klimp.)

I Stockholm utfördes i början av 1870-talet galvaniska arbeten av 
ett litet antal företag, som i adresskalendern kallas ”galvanisatörer”, 
och som själva utger sig som guldsmeder eller nysilverfabrikatörer. 
Förmodligen sysslade de endast med förgyllning och försilvring 
och detta förmodligen i så liten skala, att galvaniska element 
förslog som strömkälla. En annan karaktär hade ett kortlivat före
tag, som under namnet Svenska Metallinfabriken startats år 1876 av 
den kände patentingenjören L. A. Groth. Fabriken skulle på galva- 
nisk väg framställa metallöverdrag på finare och grövre porslins
pjäser, såsom i första rummet parianfigurer, men även på kannor, 
tillbringare, ljusstakar och andra föremål av porslin. Till en början 
bedrevs rörelsen i Rådmansgatan 11, men efter en tid överflyttades 
tillverkningen till Inedal, förmodligen till någon del av den nedlagda 
vitbetsockerfabrik, som W. Wiklund inköpt för sin mekaniska verk- 
stadsrörelse. I ett kåseri om industriföretag på Kungsholmen, som 
står att läsa i tidskriften Norden 1878, uppges, att Metallinfabriken 
inte lyckades finna avsättning för sina ursprungliga produkter utan 
gick över till förgyllning och försilvring, och när inte heller detta 
visade sig lönande slog sig på förnickling. Bolagets tillgångar var 
emellertid snart uttömda och nya ägare trädde till. Fabriken kallades 
i fortsättningen Stockholms förnicklingsfabrik, och som ägare an
gavs först Petter Östberg & komp. Petter Östberg nämner i sina 
anteckningar ingenting om att han skulle ha övertagit Metallinfabri- 
kens rörelse, men faktiskt började han sin verksamhet vid Inedal och 
även tidpunkten stämmer. Den 7 december 1877 antecknar han: 
”första uppslaget för P. ö. till förnicklingsfabriken”. Längre fram i 
tiden angavs 1877 som årtalet för fabrikens grundande.

Efter vad man vet hade Östberg ingen egen erfarenhet av för
nickling, då han startade sin fabrik, men det är möjligt att han haft 
en viss hjälp av en ingenjör Gustaf Adolf Lundgren, som tidigare 
sysslat med galvaniska arbeten. Lundgren hade 1874 gått ut från 
Teknologiska institutet som kemist och därefter arbetat som gal- 
vanoplastiker vid Generalstabens litografiska anstalt. Efter ett år där86



Petter dstberg

återvände han till studierna, nu vid bergshögskolan, från vilken han 
utexaminerades 1876. Följande år synes han ha uppehållit en arvo- 
desbefattning vid Jernkontoret, men enligt berättelsen om dettas 
verksamhet under 1877 hade han ”i brist på lämplig sysselsättning i 
järnhanteringens tjänst ägnat sig åt galvanoplastiken och till denna 
ända först haft anställning vid den s. k. Metallinfabriken, där han 
bland annat även verkställt förnickling, och sedan denna fabrik upp
hört biträtt Riksbankens sedeltryckeri vid Generalstabens litogra
fiska anstalt med galvanoplastiska arbeten”. En annan källa uppger, 
att Lundgren under åren 1876—78 varit anställd vid Stockholms 
förnicklingsfabrik och sysslat med galvanoplastiska experiment. Re
dan samma år begav han sig emellertid till Ryssland, där han snart 
gick i Bröderna Nobels tjänst. Han dog i Batum 1884.

Östberg hade emellertid redan den 14 januari 1878 skaffat sig 
kompanjon i civil- och bergsingenjören August Lenhardtson. Denne 
var född i Stockholm år 1851 och blev 1869 elev vid Teknologiska 
institutet samtidigt med Östberg. Han gick ut som väg- och vatten
byggare år 1872 och var därefter en kortare tid elev vid statens järn
vägsbyggnader. Under 1873 ledde han för Klosters aktiebolags räk
ning arbetet med en ungefär 4 km lång hästbana mellan Rörshyttan 
vid Bysjön och sjön Grycken vid Stjärnsunds bruk. Banan ingick 
som en länk i ett större transportsystem, som med utnyttjande av 
traktens sjöar satte de olika Klosterverken i förbindelse med Borns 
station på Gävle-Dala järnväg och således med utskeppningshamnen 
Gävle. Lenhardtson tröttnade emellertid på vägbyggandet och sökte 
sig in på bergshögskolan, från vilken han utexaminerades 1875. Han 
företog därefter en studieresa till Storbritannien och USA och var 
1876 myntdirektören Emil Bruzewitz behjälplig med ordnandet 
av Jernkontorets exposition på Philadelphiautställningen. Liksom 
Lundgren hade han 1877 en arvodesbefattning vid Jernkontoret, 
där han bl. a. gjorde upp ritningar till en knipp- och spikhammar
smedja med poncelethjul och spikugn efter amerikanskt mönster. 
Resten av året sysslade han med privata affärer och besökte bl. a. 
S:t Petersburg. Lenhardtson har lika litet som andra besökande på 
Philadelphiautställningen kunnat undgå att lägga märke till de 
framsteg som förnicklingstekniken gjort i Amerika, och det får väl 
anses sannolikt, att han genom Lundgren fått reda på de arbeten som 
pågick vid Inedal. Alltnog blev han på nyåret 1878 kompanjon med 
Östberg i förnicklingsfabriken, vars firma ändrades till Östberg & 87
8
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Lenhardtson. Trots att Lenhardtson knappast kan ha ägt någon 
praktisk erfarenhet av förnickling tycks han genast ha blivit före
ståndare för fabriken. Att tillverkningen till en början stött på svå
righeter framgår tydligt av den förut omtalade artikeln i Norden. 
Vari svårigheterna bestått sägs inte, men ett fel som många nybör
jare i branschen råkade ut för tycks ha varit, att beläggningen efter 
en tid flagnat av. Efter flera månaders ihärdiga ansträngningar 
lyckades fabriken emellertid övervinna svårigheterna och mot slutet 
av första verksamhetsåret åstadkomma ”verkligt goda fabrikater”, 
om man får tro tidskriftens sagesman. När samma tidning somma
ren 1880 sade sig känna endast en förnicklingsfabrik som lyckats 
uppnå vad tidningen kallade den högsta ståndpunkten, var det utan 
tvivel fråga om Östberg & Lenhardtsons fabrik. Och denna kunde 
alltså taga åt sig tidningens uttalande, att detta var så mycket mer 
hedrande för svensk industri som det varken i Frankrike eller Tysk
land hade åstadkommits någon god förnickling vid denna tid. År 
1881 hade man hunnit så långt, att man kunde visa sina produkter 
på industriutställningen i Malmö och få dem belönta med en silver
medalj.

Samarbetet mellan Östberg och Lenhardtson blev emellertid myc
ket kortvarigt. Fabriken flyttade i april 1879 från Inedal till Bryg- 
gargatan 10, vilken fastighet ägdes av Östbergs mor. Östberg själv 
hade haft sin bostad vid Karlsvik, men på hösten 1882 flyttade han 
till Drottninggatan 48 ”för att vara närmare förnicklingsfabriken”. 
Ordalaget tyder på att han ej var fullt tillfreds med förhållandena 
där, och på nyåret 1883 skar det sig ohjälpligt mellan honom och 
kompanjonen. Lenhardtson tvangs lämna fabriken och etablerade 
sig nu som egen företagare i Stockholm. I Stockholms adresskalender 
1884 meddelade han att han som civil- och bergsingenjör åtog sig att 
utföra ”i förening med W. Wiklunds gjuteri och mekaniska verk
stad fullständiga anläggningar för elektrisk belysning, överförande

Linnémonumentet i Humlegården i Stockholm är Kungl. hovstatybildhuggaren Fritiof 
Kjellbergs största arbete och det största arbete som utfördes i konstgjuteriet i Karlsvik. 
Firman Åbom, Fastuman & Östberg skrev kontrakt om utförandet den 14 juni 1879, 
huvudstatyn göts den 15 november 1881, men inte förrän 1885, den 15 maj, som är 
Linnés födelsedag, avtäcktes monumentet i Humlegården. — Bilden är äldre än statyn, 
den publicerades i januari 1880 i Ny Illustrerad Tidning efter konstnärens skiss. 89
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av vattenkraft medelst vattenhjul och turbiner ävensom ångpanne- 
och ångmaskinsanläggningar m. m.”. Om samarbetet mellan Wik
lund och Lenhardtson, som synes ha inneburit, att Lenhardtson fun
gerade som föreståndare för Wiklunds elektriska avdelning, har 
Rune G:son Kjellander åtskilligt att förtälja i Dasdalus 1957. Så
lunda bistod Lenhardtson Svante Arrhenius och Claes Mebius vid 
deras försök på våren 1883 att anordna elektrisk belysning vid Skut
skärs sågverk, han konstruerade själv en dynamomaskin, som till
verkades av Wiklund och han deltog i dennes försök att få anlägga 
en belysningscentral för nedre Norrmalm. Lenhardtson var således 
en man med många intressen, vilket också visade sig, sedan han 1886 
utvandrat till Sydamerika. Under den tid Lenhardtson samarbetade 
med Wiklund, sysslade denne även med byggandet av tvätt- och 
badinrättningar enligt amerikanska idéer, vilket var något nytt för 
Stockholm. Lenhardtson fick nu för sig att anläggandet av en tvätt
inrättning i Buenos Aires skulle vara en god affär. Ett bolag bildades 
för ändamålet med Lenhardtson som direktör, tomt anskaffades, 
maskiner beställdes, förmodligen hos Wiklund, och en platsanskaff- 
ningsbyrå i Stockholm vidtalades att engagera ett antal svenska tvät- 
terskor med föreståndarinna. Det gick emellertid trögt med betal
ningen av tecknade aktier, varför maskinbeställningen måste annul- 
leras. Om man glömde att annullera ordern på tvätterskor eller om 
dessa avseglat innan penningnöden blev uppenbar, är inte bekant, 
men en vacker dag stod tjugo tvätterskor med föreståndarinna på 
kajen i Buenos Aires, mottagna av en tvätteridirektör utan tvätteri. 
Ryktet om ankomsten av ett stort antal landsmaninnor spred sig 
emellertid som en löpeld längs järnvägslinjerna i landet, där många 
svenska ingenjörer och förmän var sysselsatta. Ett ivrigt vallfär
dande till huvudstaden vidtog nu, och inom kort var landsmanin- 
norna omhändertagna. Den obehövliga tomten såldes med vinst, 
aktieägarna fick sina pengar tillbaka och alla borde ha kunnat vara 
belåtna, möjligen med undantag av tvätteridirektören. Minister Axel 
Paulin, som berättat historien i sin bok om svenska öden i Sydame
rika, påstår att experimentet med tvätten inte upprepades. En upp
gift i biografierna över Teknologföreningens ledamöter, att Len
hardtson skulle ha varit verkställande direktör för en tvättinrätt
ning i Buenos Aires ända till 1888, måste därför bero på ett missför
stånd. Han blev emellertid ingenjör vid avloppsarbetena i Buenos 
Aires och senare arkitekt och byggmästare där. Lenhardtson besökte90
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Sverige kort före utbrottet av första världskriget men återvände till 
Buenos Aires och dog där 1929.

Sedan Lenhardtson lämnat företaget fortsatte Östberg ensam 
rörelsen. Den bedrevs i Bryggargatan 10 till 1890, då fabriken flyt
tades till Karlsvik. Två år senare överläts rörelsen på ett nystiftat 
bolag, Östberg & Lenhardtsons AB, med ett aktiekapital av 100 000 
kronor. Styrelsen utgjordes av Petter Östberg, dennes bror Dick 
Östberg samt ingenjören Carl Axel Neiglick. Den senare blev bola
gets verkställande direktör. Rörelsen synes ha lönat sig bra; under 
åren 1895—1906 lämnade bolaget en årlig utdelning av i genomsnitt 
8 procent. När det år 1906 blev aktuellt att utnyttja de värdefulla 
tomterna på Karlsviksområdet för bostadsändamål, flyttades fabri
ken till Lövholmen. Neiglick, som redan 1900 övertagit en betydande 
del av bolagets aktier, övertog i samband med flyttningen ytterligare 
en stor aktiepost från Östberg, som emellertid kvarstod i styrelsen 
till år 1913, då bolaget måste gå i konkurs. Rörelsen fortsattes av ett 
nytt bolag, Östberg & Lenhardtsons Nya AB, som grundades 1914 
och som drev sin verksamhet några år inpå 1930-talet. I detta nya 
bolag torde Östberg ej haft några intressen.

Om fabrikens tillverkningar vet man inte mycket. En förteckning 
från ett av de sista verksamhetsåren upptar ”kuvertsilver, kaffe- och 
teserviser, skålar, fat, karotter, kokkärl m. fl. hushållsartiklar av så
väl nysilver som nickel och rostfritt stål”. Om man undantar kok
kärlen och det rostfria, som är en senare tids uppfinning, har nog 
sortimentet varit ungefär detsamma allt sedan fabrikens tillkomst, 
kanske till en början med tonvikt på nickelvarorna, som inte torde 
ha varit utsatta för så hård konkurrens som nysilvret. Efterfrågan 
på kaffeserviser och brickor bör ha varit ganska stor under de sista 
decennierna av 1800-talet och ett stycke in på det nya seklet, då 
sådana föremål var omtyckta lysnings- och jubileumspresenter och 
ett slags statussymboler inom kretsar, för vilka äkta silver låg utom 
räckhåll och för vilka även nysilvret ställde sig för dyrt. I Stockholm 
sålde fabriken sina varor i egen bod i Drottningsggatan 20, senare i 
Regeringsgatan 39. Omsättningen uppgavs 1895 till 58 000 kronor 
och arbetarnas antal till 38. År 1898 hade omsättningen stigit till 
120 000 kronor och arbetarantalet till 63. År 1907 hade man kom
mit upp till en omsättning av 200 000 kronor och en arbetsstyrka 
av 80. Drivkraften var en gasmotor på 20 hk, senare på 40 hk. 
Strömkällan var från början en dynamomaskin av Siemens & Hals- 91
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Carlsviks
gjuteri

kes tillverkning. Enligt tidningen Norden var Östberg & Lenhardt
son den första förnicklingsfabrik i Sverige som använde en dynamo
maskin som strömkälla.

Det andra av de företag som Petter Östberg startade efter sin åter
komst från England grundades år 1878 under firma Åbom, Faust
man & Östberg men är mest känt under namnet Carlsviks gjuteri.

Wilhelm Åbom var stockholmare och född 1851. Liksom Östberg 
blev han elev vid Teknologiska institutet 1869, men han fullföljde 
inte studierna utan slutade redan efter något år. Han begav sig då 
till Niirnberg, Wien och England för att studera konstgjutning. Un
der Englandsvistelsen sammanträffade han med Östberg 1876 i 
Middlesbrough. Efter återkomsten till Stockholm sägs han ha blivit 
verkmästare vid Inedals gjuteri, varmed torde förstås det gjuteri som 
W. Wiklund 1877 anlagt vid Inedal. Troligen var det på hans initia
tiv som konstgjutning togs upp på det nya företagets program, men 
hans medverkan där blev kort. Han utträdde ur företaget redan 
1883 och hans namn försvann ur firmanamnet. Han ägnade sig 
sedan åt uppfinnarverksamhet. Mest rörde det sig om eldsäkra ma
terial såsom deglar, eldfast papp och ”eldfärger”, men han experi
menterade också med blekning av pappersmassa medelst elektrolys 
och med en metod att göra vin och spirituösa drycker ”mogna” 
medelst elektrisk växelström. Han bör alltså ha varit en ganska 
mångsidig man. Hans levnad blev emellertid inte lång, han dog has
tigt 1899.

Edward Faustman var frukten av en förbindelse mellan den be
kante industrimännen Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare, 
och medarbetaren i samma tidning Vendela Hebbe, som vid ifråga
varande tid spelade en framträdande roll i Stockholms litterära 
värld. Under det att modern av konventionella hänsyn fann sig nöd
sakad förtiga sonens existens, erkändes han mer eller mindre öppet 
av fadern, i vars hus han åtminstone tidvis bodde som ”fosterson”. 
Han var född i Frankrike 1852. Sitt efternamn hade han fått av en 
tysk läkare, i vars hem han vistades under sina första år. Hierta, som 
i sitt äktenskap hade fem döttrar men ingen son, fäste stora förhopp
ningar vid fostersonen, i vilken han uppenbarligen såg den som 
skulle kunna fortsätta hans industriella verksamhet. Han gav honom 
en påkostad uppfostran och sökte även sörja för hans praktiska ut
bildning men möttes av många besvikelser. Hiertas affärsvän dispo-92



Petter Ostberg

nenten O. Ljungqvist på Munksjö, hos vilken Faustman en tid 
tjänstgjorde på prov, fann ynglingen visserligen lovande men ansåg 
att han måste vänja sig vid ett bundet och fast löpande arbete. Något 
sådant låg dock inte för honom och bortskämd som han var av sin 
givmilde far lärde han sig aldrig att sköta pengar. Hans dotter, den 
kända konstnärinnan och författarinnan Mollie Faustman, har be
rättat att hennes mor någon gång efter det hennes äktenskap gått i 
kvav sagt om sin make: ”Om han bara legat på soffan och gjort 
ingenting, hade vi haft det annorlunda nu”.

Hierta hade i sitt testamente bestämt att fostersonen skulle ärva 
hälften mot döttrarna men samtidigt föreskrivit att arvet ej fick 
utbetalas förrän sonen fyllt 25 år. Det gjorde Faustman i början av 
1877 och han torde då ha kunnat förfoga över något hundratusen
tal kronor, ett ganska avsevärt kapital vid den tiden. Hur mycket 
som återstod därav, när han hösten 1878 blev kompanjon med Öst
berg är obekant, men förmodligen hade han redan då hunnit med 
att tulla kapitalet, ty av allt att döma hade han tidigt lagt sig till med 
dyrbara vanor. Liksom sina kompanjoner hade han blivit elev vid 
Teknologiska institutet 1869, men han lämnade institutet 1872 utan 
att ha avlagt avgångsexamen. Han begav sig då utomlands. Östberg 
träffade honom i London och Sheffield 1873 och åter i Sheffield i 
slutet av år 1876. Enligt uppgift skall Faustman haft anställning vid 
ett valsverk i England fram till 1878.

På Kungsholmen fanns vid denna tid ett industriområde kallat 
Karlsvik. Det hade fått sitt namn av en inflyttad tysk Carl Heine- 
man, som där anlagt en stor textilfabrik. Den drevs till en början 
av Carlsviks aktiebolag, som fått sin bolagsordning fastställd 1857 
och som framställde ”tunna tyger till fruntimmerskläder”. Mark
naden var emellertid för liten för denna vara, och 1871 övertogs 
fabriken av ett nytt bolag, kallat Kungsholms AB, som skulle und
vika den ”mångslöjd” det tidigare bolaget bedrivit och koncentrera
tillverkningen på ”grövre kläden, som kunna---------- även under
tryckta konjunkturer med fördel avsättas i större partier än denna 
fabriksanläggning hittills kunnat tillverka”, som det förhoppnings
fullt hette i utfärdad inbjudan till aktieteckning. Det var emellertid 
en felbedömning; verksamheten måste läggas ned, och i början av 
1877 utbjöds fabriken med maskiner och inventarier till salu. Fastig
heten inköptes av en känd göteborgare, med. dr Charles Dickson,

Karlsviksköpet
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som omedelbart sökte finna köpare till området med dess värdefulla 
byggnader. Området sträckte sig i norr till Hantverkargatan, i söder 
till Mälaren, som vid denna tid bildade en vik, där Rålambshovspar- 
ken nu är belägen. I viken sköt en storartad brygga ut i vattnet med 
kran för lossning av kol och andra förnödenheter och med en räls
bana upp till fabriken. I väster, ungefär där Fridhemsgatan nu går 
fram, mötte obebyggd mark, där kungsängsliljor prunkade på våren, 
och i öster var närmaste granne Sappörkompaniet, vars område vid
tog ungefär vid nuvarande S:t Eriksgatan. Området låg utanför den 
egentliga stadens hank och stör; hästspårvagnen på Hantverkargatan 
hade slutstation vid Garnisonssjukhuset, och bästa förbindelsen med 
staden var en ångslup, som lade till vid en brygga på fabrikens om
råde och gick till Eldkvarn, där stadshuset nu ligger.

En spekulant på en del av området var civilingenjören Helge 
Palmcrantz, som tillsammans med sin svärfar Th. Winberg ägde en 
liten experimentverkstad vid Tullportsgatan, nuvarande Döbelns- 
gatan, och som sökte större lokaler för tillverkning av kulsprutor 
och slåttermaskiner. Vad han framförallt ville förvärva av de fastig
heter som Dickson hade till salu var den längst i norr belägna ”stora 
fabrikssalen för spinneri och väveri”, en byggnad i ett plan med över 
4000 m2 golvyta under sågtak. Den hade lämnat plats åt 700 ”power 
looms”, d. v. s. maskindrivna vävstolar. Byggnaden, ett verk av 
kungl. arkitekten Johan Fredrik Åbom, var på sin tid en stor sevärd
het, berömd inte minst för sitt takljus, och borde passa utmärkt för 
den verksamhet som Palmcrantz ämnade bedriva.

En annan spekulant på området var Petter Östberg, som sökte 
lokaler för den gjuteri- och verkstadsrörelse som han planerade. Det 
är tydligt att de båda herrarna kommit överens om att samarbeta 
vid förvärvet, ty den 13 augusti 1878 antecknar Östberg, att han 
gjort upp med Palmcrantz & Co om ”event. Carlsviksaffär”. Knappt 
en månad senare noterar han, att han ”avslutat Carlsviks-köpet med 
Charles Dickson vid Värnsta”, en egendom i örebrotrakten som 
Dickson ägde. Palmcrantz gjorde upp sitt förvärv betydligt senare.

Av bevarade brandförsäkringshandlingar i Skandia-Frejas arkiv i 
Tekniska Museet kan man se hur de båda intressenterna delat på fas
tigheten. Palmcrantz förvärvade den östra delen av området med 
den förut omtalade ”stora fabrikssalen” med dess tillbyggnader, ång
maskinhus och ett par bostadshus. Den i Mälaren utskjutande stora 
lastbryggan med kran och till pannhuset ledande spår samt under-94
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Detta utsnitt ur en karta över Stockholm omkring 1890 visar industriområdet vid 
Karlsvik och angränsande delar av Kungsholmen. Området upptog västra delen av 
dåvarande kvarteret Göken och sträckte sig från Hantverkargatan ända ned till Mälaren. 
I dag begränsas det i väster av Fridhemsgatan, i öster av S:t Eriksgatan, och är uppdelat 
i fem kvarter. Kvarteren Slaggen och Gjuteriet ligger utmed Fridhemsgatan med Mitis- 
gatan mellan sig och Karlsviksgatan på östra sidan, och dessa namn erinrar alla om 
Carlsviks gjuteri. I kvarteret Karlsvik mellan Karlsviksgatan och S:t Eriksgatan låg 
Helge Palmcrantz vapenfabrik. Kvarteret söder om Gjuteriet heter i dag Vapensmeden, 
fastän det ligger på det gamla gjuteriområdet, och kvarteret söder om kvarteret Karlsvik 
heter Gjutformen, fastän det ligger på vapenfabrikens gamla mark. Tvärtom hade varit 
mera logiskt.



Petter Östberg

liggande kolskjul låg på Palmcrantz’ tomt. Östberg övertog två sö
der om ”stora fabrikssalen” belägna byggnader, av vilka en använts 
för appretur och färgeri, den andra som kontor, magasin och lokal 
för hydrauliska pressar. På hans tomt låg även en magasinsbyggnad, 
ett kontorshus och åtminstone ett bostadshus.

Textilfabriken hade på sin tid haft eget gasverk med retorter, 
”purifier” och gasklocka, men den i brandförsäkringshandlingarna 
som ”gashus” betecknade byggnaden har senare fått påskriften ”bo
ningshus”, varför det syns troligt att gasattiraljen rivits ut och att 
belysningsanläggningen anslutits till stadens gasverk. I så fall är det 
tänkbart att Östbergs fabrik täckt sitt kraftbehov, som väl inte var 
särdeles stort, med en gasmotor liksom förnicklingsfabriken gjorde. 
Palmcrantz’ verkstad drevs med ångmaskiner.

Knappt tre veckor efter fastighetsköpet flyttade Östberg jämte 
sina kompanjoner Faustman och Åbom ut till Karlsvik och tog itu 
med ombyggnadsarbetena. I en av de befintliga byggnaderna inrät
tades en kupolugn, vars skorsten på äldre bilder ses bredvid den från 
textilfabrikens tid kvarstående skorstenen. I samma hus inreddes 
enligt brandförsäkringshandlingarna även lokaler för metallgjutning 
och bronsgjutning — tydligen två skilda saker — samt för formning. 
Ett samtidigt anlagt aduceringsverk fick inte plats i huset utan in
rättades i en tillbyggnad. Dessa ombyggnadsarbeten synes ha blivit 
färdiga på försommaren 1879. Palmcrantz torde inte ha blivit färdig 
med sin inflyttning förrän i mars 1880. Han ställde då till med en 
storartad invigningsfest för sina bortåt 200 anställda. Den gick av 
stapeln på själva Marie Bebådelsedag, som det året inföll den 20 mars, 
och gick — om man får döma av bevarade matsedlar i Tekniska 
Museets arkiv — i Bacchi tecken. Länge fick Palmcrantz inte glädja 
sig åt sin fina verkstad. Han dog efter en kort sjukdom redan på hös
ten samma år.

Av brandförsäkringshandlingarna har framgått att man gjorde skill
nad mellan metallgjuteri och bronsgjuteri, och man kan fråga sig 
vari skillnaden bestod. Källorna tiger om Karlsviks metallgjuteri, 
men man vågar kanske gissa, att dess uppgift var att framställa det 
gjutgods som Östberg & Lenhardtsons förnicklingsfabrik behövde. 
Ett bronsgjuteri hade, om man får tro våra äldsta läroböcker i me
kanisk teknologi, till ändamål att framställa kyrkklockor, stycken 
(kanoner) och statyer av hård brons. Vid Karlsvik göts såvitt man
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Rännarbanan.
Aubry

Gerhard Meyer 
d. y.

vet varken klockor eller kanoner, men däremot konstföremål såsom 
statyer. Det var en teknik som enligt Östberg skiljde sig från annan 
gjuteriteknik däri, att medan konstruktören av maskindelar och 
andra industriella föremål bemödade sig om att rätta konstruktionen 
efter framställningssättet, så var konstnären, som skapade en staty 
eller något annat konstföremål, totalt likgiltig för hur detta skulle 
kunna gjutas. Avgjutandet av konstföremål hade därför framtvingat 
särskilda arbetsmetoder och gett upphov till ett särskilt yrke, som 
fått ett särskilt namn, konstgjutning.

Konstgjutningen, fattad på detta sätt, hade enligt Östberg aldrig 
blivit hemmastadd i Sverige utan, när den kommit ifråga, utövats 
av inkallade utlänningar. Man kan tillägga att den knappast alls sys
selsatt den teknikhistoriska forskningen och endast i ringa grad den 
konsthistoriska, som haft anmärkningsvärt svårt att skilja på bild
huggarens (eller riktigare modellörens) och konstgjutarens arbets
uppgifter. En flyktig översikt över vad som gjorts på området innan 
verksamheten vid Karlsvik började, kan därför vara på sin plats.

År 1698 uppfördes å Rännarbanan, som låg strax söder om det nu
varande Hötorget, av den från Frankrike inkallade bronsgjutaren 
Francis Jacques Aubry och modellören eller ”formaren’5 F’Anglois 
ett gjuteri, vars första större arbete blev gjutningen av Bernhard 
Fouquets båda berömda bronslejon på Fejonbacken. Under de föl
jande åren utfördes åtskilligt arbete för slottsbyggnaden, men verk
samheten avstannade alldeles sedan Aubry avlidit i Stockholm 1713. 
F’Anglois hade dött 1703 och hans efterträdare Claude Henrion 
1711.

Som synes domineras konstgjutningen under denna sin första period 
i Sverige av inkallade utlänningar. När arbetet på slottsbyggnaden 
återupptogs efter hitkomsten av Jacques Philippe Bouchardon blev 
läget ett annat. Den främste konstgjutaren blev nu en tid framåt en 
svensk, kungl. styckgjutaren Gerhard Meyer d. y., den fjärde och 
den näst siste i denna berömda styck- och klockgjutaresläkt. Han 
hade studerat yrket under en treårig resa i Europa, och hans mästar- 
prov som gjutare blev den stora bronscylindern till eld- och luft
maskinen i Dannemora 1728, den största ångmaskinscylinder som 
dittills blivit gjord. För Stockholms slott göt han i bly trofégrup
perna på södra fasaden och andra arbeten. För att visa sin överläg-
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senhet över en för slottsbyggnadens räkning inkallad fransk konst- 
gjutare sägs han ha låtit Bouchardon modellera Karl XII:s bröstbild, 
som han 1749 göt i brons och egenhändigt ciselerade. Detta arbete 
fick ett smickrande erkännande. Tre år senare göt Meyer Bouchar- 
dons byst av Fredrik I, nu i Vetenskapsakademien. Sitt mest makt
påliggande uppdrag som konstgjutare erhöll Meyer sedan L’Arche- 
véque år 1753 efterträtt Bouchardon som kungl. statybildhuggare 
och 1758 tecknat kontrakt om en ryttarstaty av Gustav II Adolf.
Gipsmodellen blev färdig 1772 men gjutningen uppsköts länge på 
grund av penningbrist. L/Archevéque hade som förebild för sin staty 
tagit Edme Bouchardons berömda ryttarstaty av Ludvig XV i Pa
ris, förstörd 1792 under revolutionen. Meyer å sin sida tog som före
bild för sitt arbete gjutningen av en annan ryttarstaty i Paris, näm
ligen Girardons staty av Ludvig XIV, även den förstörd 1792. Det 
märkliga med denna gjutning var, att kung, häst och sockel gjutits 
i ett enda stycke, och detta ville nu Meyer göra efter. Alldeles utan 
kunskap om hur det skulle gå till var han väl inte; den franske arki
tekten Boffrand hade 1743 i Paris låtit trycka en ”Description” för
sedd med instruktiva kopparstick, som i detalj beskrev hur den 
schweiziske konstgjutaren Jean Baltazar Keller löst uppgiften. Gjut
ningen ägde rum midsommaraftonen 1779 i den stora gjutgropen 
vid Rännarbanan. Helt lyckat blev väl inte experimentet. En fransk 
ciselör, enligt uppgift född svensk och med namnet Adams, måste 
tillkallas för att avhjälpa bristerna. Lörst i maj 1791 fördes statyn 
”pede lentissimo” från Rännarbanan till sin uppställningsplats och 
1796 avtäcktes den slutligen. Även statyn av Gustav Vasa, model
lerad av L’Archevéque och avtäckt 1774, göts av Meyer i den gjut- 
grop som Aubry låtit iordningställa vid Rännarbanan och som 
Meyer åter satt i stånd.

Gerhard Meyer d. y. efterträddes som kungl. styckgjutare av sin son Charles Apelquist 
och denne i sin tur av dåvarande kapten mekanikus, sedermera 
överstelöjtnant mekanikus Charles Apelquist, som gick i författning 
om att flytta styckgjuteriet från Klarabergsgatan till Marieberg.
Denna flyttning var ej fullbordad när Apelquist 1796 fick i uppdrag 
att gjuta Sergels staty av Gustav III. Han fick därför tillstånd att 
för ändamålet disponera kronans gjuthus vid Rännarbanan, där sta
tyn göts den 21 augusti 1799. Uppgiften att statyn gjutits vid Marie
berg är alltså oriktig. Hade den gjutits där, hade det varit en lätt sak 99
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Kungl. Myntet, 
Lenz och Herboldt

Otto Meyer

att transportera statyn sjöledes från Marieberg till Skeppsbron, och 
man hade ej behövt vänta till sommaren 1806, då Norrbro kommit 
i sådant skick, att den tålde transporten. Avtäckningen ägde rum 
först på Gustav III:s födelsedag den 24 januari 1808. En fråga av 
intresse i sammanhang med denna gjutning är vem den egentlige 
konstgjutaren var. Apelquist hade såvitt man kan se ingen egen erfa
renhet av statygjutning. Han uppges i sin ungdom ha lärt och prak
tiserat styckgjutaryrket i Norrköping, men där fanns vid den tiden 
inget styckgjuteri. Måhända har han arbetat hos ”konstgjutaren 
och fabrikören” Wellenius i Norrköping, vars ”konstgjuteri” var 
mycket omtalat vid ifrågavarande tid, men där man varken göt 
stycken eller statyer utan beslag till möbler, vagnar och seldon samt 
ljusarmar, strykjärn och liknande gods. Som Apelquist sålunda knap
past kan ha behärskat konsten att gjuta statyer, får man väl anta, 
att han använt en utlärd konstgjutare, kanske en svensk som lärt 
konsten hos Meyer eller en inkallad utlänning.

När det nästa gång blir fråga om att gjuta en kungastaty i Sverige 
är det återigen ett par utlänningar som får uppdraget. Det var 1868, 
då Molins staty av Karl XII skulle gjutas vid Kungl. Myntet vid 
Hantverkargatan. För ändamålet engagerades två niirnbergare, Lenz, 
som titulerades professor, och hans halvbror, konstgjutaren Georg 
Herboldt. När samma personer året därpå skulle gjuta Molins fon
tän på samma ställe, föll ett formstycke ned i gjutgropen och dödade 
Herboldt. Ingen fanns nu som kunde fortsätta arbetet utan model
lerna packades ned och sändes till Niirnberg.

Vid gjutningen av Karl XII:s staty hade en ung elev vid Konsthög
skolan, Otto Meyer, tjänstgjort som lärling och tolk. Han arbetade 
sedermera som konstformare hos Lenz & Herboldt i Niirnberg un
der åren 1870—73 och var då med om uppsättningen av Molins fon
tän i Kungsträdgården sistnämnda år. Efter studier vid gjuterier i 
Wien, Stuttgart och Florens återkom han 1874 till Stockholm och 
blev sin egen företagare under firma Otto Meyers konst-, zink- och 
metallgjuteri. Mest synes företaget till en början ha sysslat med orna
mentdetaljer i zink för byggnader. ”Finare konstsaker” kunde de 
inte gjuta, om man får tro kungl. hovkonstgjutaren Herman Berg
man, som i sin ungdom var elev hos Otto Meyer. Meyer gjorde dock 
sina försök; en ”kolossalbyst” av blind- och dövstumspedagogen P.100
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Utställningsmonter med mitisgods, sannolikt avsedd för Stockholmsutställningen 1897. 
På fotot ser man hästskor, skruvnycklar, rördelar, kättingar, en linskiva, flera medal
jonger, därav en med Oscar 11 :s bild, samt en rikt ornerad sköld, nu i Tekniska Museet. 
— Toto av hovfotograf Joh. Jaeger i Stockholm i Tekniska Museets samlingar.

A. Borg, rest vid Manilla 1876 är bevis därpå. Hur som helst räk
nade nog inte Östberg med Meyer som allvarlig konkurrent vid 
starten.

Sedan Östberg och hans kompanjoner flyttat ut till Karlsvik i slutet 
av september 1878, torde Åbom ha fått på sin lott att sörja för 
konstgjuteriets iordningställande med ugn, gjutgrop och annan in
redning. Redan den 14 juni 1879 vågade man sig på att skriva

Konstgjuteriet 
vid Karlsvik
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John Börjeson

kontrakt om gjutningen av kungl. hovstatybildhuggaren J. F. Kjell
bergs förnämsta verk, Linnémonumentet, avsett att resas i Humle
gården. Utom av huvudfiguren bestod detta av fyra allegoriska soc
kelfigurer, Botaniken, Zoologien, Mineralogien och Medicinen, och 
det var alltså ett mycket omfattande företag, som det nya gjuteriet 
gett sig i kast med. Konstgjutare mäktiga en sådan uppgift fanns ej 
inom landet, men Åbom hade förmodligen under sina studieår 
utomlands skaffat sig försänkningar. Från Wien införskaffades två 
konstgjutare vid namn P. Schmid och F. Goldnagel. De bevakade 
ängsligt sina yrkeshemligheter och släppte enligt Herman Bergman 
aldrig en svensk i närheten. Förmodligen fick även ciselören, som 
hade att putsa godset efter gjutningen och som var en svensk vid 
namn A. G. Sundstedt, hålla sig på sin kant.

I oktober 1880 flyttade Östberg från Karlsvik till Hantverkargatan 
40, möjligen för att bereda plats för bildhuggare John Börjeson, som 
just återvänt till Sverige efter några år i utlandet. Vid Karlsvik hyrde 
han en ateljé samt ett tvåvåningshus med veranda för sig och sin 
familj. Kanske var det för att välkomna honom som Östberg en dag 
på nyåret 1881 gav en middag för bland andra skulptörerna Kjell
berg och Börjeson, skalden Carl David af Wirsén, som längre fram 
blev Svenska Akademiens ständige sekreterare, jämte en herre vid 
namn Billmansson, troligen en fortifikationsofficer, som var gift 
med en släkting till fru Faustman. Om middagen heter det helt 
kort: ”Wirsén blev sjuk och Billmansson avbröt bägge benen”. I 
mitten av november göts själva huvudstöden till Linnémonumentet. 
Avtäckningen av monumentet ägde rum på Linnés födelsedag den 
13 maj 1885. Dröjsmålet blev fatalt för Åbom, som under tiden 
hade hunnit utträda ur firman och nu gick miste om den Vasaorden, 
varmed Faustman och Östberg hugnades. Men han fick vara med 
om aftonens sexa på hotell Phoenix, eftersom han ”personligen lagt 
hand vid gjutningen av Linnéstoden”. Schmid, Goldnagel och Sund
stedt fick Illis quorum i silver och åttonde storleken.

Nästa stora arbete blev Holbergsstatyn i Bergen, beställd till firan
det av 200-årsminnet av diktarens födelse. Den modellerades i Bör- 
jesons ateljé i Karlsvik, vilket inte var utan sina äventyrligheter. En 
kall natt frös hela broderiet på Holbergs rock sönder och föll av i 
flagor; det blev ett par veckors arbete att reparera skadan. Avtäck
ningen i Bergen ägde rum under stora högtidligheter och Börjeson102
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blev föremål för entusiastiska hyllningar. Av norska vänner begåva
des han med en gammelost, som till en början förvarades i ett skaf
feri i konstnärens bostad i Karlsvik, men som senare, när dess före
komst i huset blev alltför påtaglig, förvisades till en vedbod. När så 
folk började fråga om det stod lik i vedboden, grävdes osten ned i 
trädgården, men, säger en av konstnärens döttrar, ”jag tror nog att 
min far då och då grävde upp den och tog sig en bit”.

Det mest uppmärksammade av konstgjuteriets arbeten blev emel
lertid Börjesons Geijerstaty, rest 1888 utanför universitetet i Upp
sala. Modellen till detta verk besågs i ateljén i Karlsvik av Geijers 
dotter Agnes Hamilton, som i synnerhet tjusades av det kvinnliga 
väsen — Geijers tanke, genius eller musa — som konstnären place
rat på trappstegen till piedestalen. Modellen till ”Geijers tanke” var 
konstnärens hustru.

Med Geijerstoden synes de stora arbetenas tid ha varit förbi. 
Börjeson hade 1886 blivit professor vid Konstakademien och läm
nade Karlsvik för att taga sin ämbetsvåning i Sergelhuset vid Rän- 
narbanan i besittning. ”Den stora gjutgropen”, där UArchevéques 
Gustav Vasa och Gustav II Adolf samt Sergels Gustav III fått sin 
form i brons, hade då spelat ut sin roll i konstgjutningens tjänst och 
blivit ved- och vinkällare för kungl. statybildhuggaren. Men även 
gjutgropen vid Karlsvik synes ha blivit försatt i disponibilitet. När 
det blev aktuellt att resa Börjesons minnesstod över Axel Oxen
stierna i Riddarhusets trädgård, lyckades Östberg visserligen få be
ställningen, men om han från början avsett att gjuta statyn i Karls
vik, har han uppenbarligen avstått därifrån. En av de sista dagarna 
i juni 1889 beställde han gjutningen hos konstgjutarna Gladenbach 
Söhne i Berlin. Redan den 27 december samma år kom statyn till 
Stockholm. Den avtäcktes den 10 mars 1890.

Att konstgjuteriets saga nu var all blev ännu mera uppenbart, när 
amerikasvenskar önskade beställa den replik av Kjellbergs Linnéstod, 
som var avsedd att resas i Lincoln Park i Chicago. Kjellberg var då 
död och modellen till statyn delvis sönderslagen. Kjellbergs favorit
lärjunge Carl Johan Dyfverman levde emellertid och fick uppdraget 
att restaurera modellen. Han hade varit Kjellbergs medhjälpare vid 
statyns tillkomst och modellerat sockelfigurerna Mineralogien och 
Medicinen. Av dåtidens stockholmare var han mest känd för sina 
på öppna platser i staden modellerade skulpturer i snö, ett material 
som beklagligtvis ej blivit använt vid resandet av en del sentida 103



Petter Dstberg

skulpturer i staden. Nutida besökare av Tekniska Museet kan se ett 
prov på Dyfvermans konst i museets fjärde våning, där ”Sankta 
Cementa”, en fyra meter hög ängel i cement fått en fristad efter att 
ha störtats ned från sin upphöjda plats på Uppsala domkyrka. Dyf
vermans arbete lyckades, och statyn göts hos Otto Meyer, dock 
utan sina sockelfigurer. Någon konstgjutare av tillräcklig kapacitet 
tycks Meyer ej ha förfogat över, men han lyckades taga reda på att 
en av konstgjutarna från Karlsvik fortfarande var kvar i Stockholm. 
Det var Schmid, som gift sig här och nu försörjde sig som skräddare, 
ett yrke som han lärt i sin ungdom. Han engagerades och klarade 
uppgiften trots sina 70 år. Schmid fattade tycke för en elev hos 
Meyer, Herman Bergman, som fick förtroendet gjuta buketten som 
Linné håller i sin hand. När Dyfvermans bronsportar till Lunds 
domkyrka senare skulle gjutas hos Meyer, fick Schmid även det för
troendet, men han dog under arbetet, och Meyer stod åter utan 
konstgjutare. Då var det Herman Bergman som med ungdomligt 
självförtroende påtog sig uppgiften.

Frågar man sig hur det kunde komma sig att Östberg så snart lade 
ned en verksamhet som han påtagligen hade intresse för och som han 
till en början drivit med framgång, kan man finna svaret i ett före
drag om konstgjutning som Östberg höll inför Svenska Slöjdför
eningen 1895. Han framhöll där att utlandets konstgjuterier utom 
en betydligt större tillgång på skickliga arbetare också kunde räkna 
med en jämnare tillgång på arbete. Detta var av den allra största 
betydelse, ty ”för en industri att leva på intermittenta beställningar 
är en bland de mest ogynnsamma betingelser, under vilka den kan 
existera”. Östberg hade dock gjort försök att åstadkomma en jäm
nare arbetstillgång. Han lät gjuta ett antal kopior av den antika 
”Borghesiska fäktaren”, men något större intresse hos allmänheten 
fann han inte. Tiderna ändrade sig så småningom, och både Otto 
Meyer och Herman Bergman lyckades sedermera bättre än Petter 
Östberg hade gjort.

Aducerings-
verket
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Konstgjutningen blev av allt att döma ett kort kapitel i företagets 
historia, och någon större behållning lär denna gren av verksam
heten inte ha lämnat. Vad företagets ägare själva ansåg vara den 
viktigaste rörelsegrenen framgår ganska klart av att de i Stockholms 
adresskalander redan från början uppger sig som ”jernverksegare”.



CARLSVIKS FABRIKER.

Karlsviks Fabriker omkring 1872, sedda från sydost. Den låga byggnaden med sågtak 
till höger om skorstenen är ”stora fabrikssalen för spinneri och väveri”, som Helge 
Palmer antz lät a p ter a till verkstad för sin tillverkning av kulsprutor och lantbruks
maskiner. Bryggan i förgrunden med sin last kr an låg på vapenfabrikens tomt liksom 
byggnaderna närmast bryggan och två av de tre byggnader som ligger i rad från bryggan 
och västerut. Faustman & Östbergs tomt omfattade den västra delen av området; från 
Hantverkargatan, som på bilden syns som en trädkantad väg, och ända ned till Mälaren, 
men den långa byggnad som man ser söder om ”stora fabrikssalen” låg också på Faust
man & Östbergs område, som här sköt in en kil på vapenfabrikens mark. — Efter färg
litografi av G. Pabst i ”Sveriges industriella etablissementer”, serie I.



Serveringsbricka av porslin med förnicklad kant från Östberg & Lenhardtsons för- 
nicklingsfabrik. Porslinsbrickan kan enligt intendenten Inger Bonge-Bergengren vid 
Nordiska Museet dateras tämligen exakt med ledning av mönstret, som hette Teresia och 
tillverkades vid Rörstrand 1897—1902, utgånget 1908. Sannolikt slutade man tillverka 
brickor med detta mönster omkring 1908, möjligen något senare. — Tillhör forsknings
ingenjör och fru Fabian Nilsson, Stockholm.
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Tydligen har de ansett sitt företag berättigat till den i våra ögon litet 
väl anspråksfulla benämningen järnverk eftersom det sysslade med 
sådana grenar av järnhanteringen som aducering och stålgjutning.

Aducering eller konsten att genom ett särskilt färskningsförfa- 
rande ge gjutjärnet något av stålets egenskaper hade beskrivits av 
Réaumur redan 1722 och i Sverige blivit väl känt genom Rinmans 
bergverkslexikon på 1780-talet. Någon praktisk tillämpning tycks 
metoden dock inte ha fått i Sverige förrän 1868, då Johan Oscar 
Biörck anlade ett gjuteri med aduceringsverk i Torshälla. Vad man 
där tillverkade kan man se av företagets annonser, som bland annat 
omnämner skräddarsaxar, skridskor, skruvnycklar av flera slag, 
muttrar, filklovar, stickcirklar, stigbyglar, sporrar, gödselgrepar, 
krattor, jordborrar, potatiskrattor, planteringsspadar och trösk- 
verksslagor, allt som synes produkter som det skulle bli dyrt att 
framställa genom smidning.

Det fanns vid denna tid ytterligare en massartikel som man funnit 
lämplig att framställa av aducergods, nämligen gevärslås, och må
hända var det liknande produkter som gav anledning att inrätta ett 
aduceringsverk vid Karlsvik. Palmcrantz, som uppenbarligen sam
arbetat med Östberg vid förvärvet av fastigheterna, hade för avsikt 
att i sin verkstad tillverka kulsprutor och lantbruksmaskiner. Av 
material som bevarats bland Palmcrantz5 papper i Tekniska Museet 
kan man se att han på utställningen i Philadelphia samlat uppgifter 
om lantbruksmaskiner, vid vilkas tillverkning aducerat gods kom
mit till användning. Eftersom Palmcrantz varken skaffade sig eget 
gjuteri eller något aduceringsverk har man rätt att antaga att förut
sättningen för hans samarbete med Östberg vid fastighetsförvärvet 
var att Östberg skulle tillverka det gjut- och aduceringsgods som 
Palmcrantz behövde.

Många upplysningar om aduceringsverket vid Karlsvik har ej 
stått att få, men det förefaller som om man i början haft svårt att 
få kunniga arbetare inom landet. Vid ett besök i Birmingham som
maren 1880 anställde Östberg en engelsk aducerare vid namn Collis, 
men efter något år rymde han tillbaka till England. C. G. Witten- 
ström betecknade Östbergs aduceringsverk som 55misslyckat55, men 
vad han avsåg därmed är oklart. Han hade naturligtvis intresse av 
att framhålla sin metod att gjuta smidesjärn och stål som fördelakti
gare. Hans metod blev i alla händelser den direkta orsaken till att 
det första aduceringsverket vid Karlsvik lades ned på hösten 1884. 107
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Mitis-
gjuteriet

Ett nytt aduceringsverk uppfördes emellertid 1891, som kommer 
att framgå av det följande.

Det har sagts om Petter Östberg att han under åren 1876—77 ver
kat som gjutstålsfabrikant i Sheffield. Därmed avses sannolikt hans 
förut omtalade ”stålaffär5’ med C. J. Leffler. Av vad slag denna stål
affär var förmäles inte, men omständigheter talar för att det var 
fråga om att gjuta stål från degel med användande av smidesjärn
skrot, som bör ha varit ganska billigt innan martinprocessen fått 
större användning. Vad som föresvävade Östberg och Leffler var 
sannolikt utsikten att genom gjutning av smidbart järn och stål 
kunna på ett billigt sätt tillverka en rad mindre föremål som dittills 
blott kunnat framställas genom det dyrbara smidet. Det var emel
lertid ingen lätt uppgift; det var svårt att med kända ugnar och 
bränslen uppnå den höga temperatur som erfordras för att smälta 
smidesjärn och ännu svårare att få järnet tillräckligt ”kvickt” vid 
gjutningen, så att formen fylldes ut och inga blåsor bildades. Det 
mjuka järnets större krympning vid svalnandet var också ett pro
blem, och svårt var det också att finna deglar och murverk som 
motstod hettan. Uppenbarligen hade Östberg icke lyckats lösa dessa 
problem, när han överlät sin ”stålaffär” på firman Seebohm &: 
Dieckstahl, ett namn som återkommer i fortsättningen.

Det fanns även andra som sysslade med problemet att gjuta smid
bart järn. När C. G. Wittenström på hösten 1877 fullgjort sitt upp
drag att bygga Domnarvets järnverk, begav han sig till England för 
att ”grundligt studera gjutståls-tillverkningen”. Efter återkomsten 
till Sverige gjorde han med fabrikören Wilhelm Wiklund och gross
handlaren Victor Berg som förläggare försök vid Inedal att smälta 
köpskrot i en ugn som eldades med avfallsbränsle och att därmed 
gjuta hästskor i degel enligt ett patent som han erhållit 1880. Han 
gjorde ett försök att sälja sin metod vid ett besök i England och fann 
där en skotte som löste ut de svenska förläggarna ur affären och an
ställde nya försök. Hästskorna blev emellertid för dyra och det blev 
ingen affär av. Återkommen till Sverige lyckades han intressera 
Ludvig Nobel att göra försök med gjutning av artiklar som betala
des bättre än hästskor. Försöken utfördes vid Nobels verkstäder i 
S:t Petersburg, där man kom på en metod att fullständigt förbränna 
”massut”, en restprodukt från fotogentillverkningen i Baku, och 
därigenom uppnå den hetta som behövdes. Man göt en del föremål,108
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Lykta av mitisgjutgods tillverkad i Karls
vik och i användning vid Drottningholms 
slott sedan 1888. — Foto i Tekniska 
Museet.

bl. a. hästskor, skruvnycklar och kättingar, som visades på en ut
ställning i Moskva 1882 och där väckte stort uppseende. Witten
ström ansåg nu sin metod mogen för exploatering och anträdde en 
utländsk resa för att finna köpare. En amerikansk spekulant tog 
honom med till Amerika, varifrån han återkom hösten 1883 med
förande "”en nätt handpenning och kontrakt på 50.000 dollar för 
processer, som skulle levereras till dem innan 2 år”. Han reste nu till 
S:t Petersburg för att avgjuta några från Amerika medtagna prover, 
vilket lyckades utmärkt, så att han efter sex veckor kunde återvända 
till Stockholm ”med en rik samling av vackra prover”. Hur det se
dan gick med den amerikanska affären nämner Wittenström ej, men 
den 11 november 1883 gör han ett besök hos Faustman & Östberg 
”för att tala om sin järnsmältning”. Redan den 22 :e i samma månad 
var man överens och skrev kontrakt gällande Skandinavien.

Om man undantar det förut omnämnda hästskopatentet tycks 
Wittenström vid denna tid inte ha sökt något patentskydd för sin 
smältningsmetod, men bland de Wittenströmska papperen i Tek
niska Museet finns en odaterad handling som utan tvivel är avsedd 
att vara en patentansökan fastän den av någon orsak aldrig inläm
nats. Den avser ”förbättringar i sättet att gjuta smidesjärn och stål”. 
Man skulle i lerdeglar av det slag som allmänt användes vid stål 109
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smältning utan någon tillsats smälta smidesavfall som sönderdelats 
i tillräckligt små bitar. Smältningen kunde ske i samma slags ugn 
som användes vid tillverkning av degelstål. Helst borde ugnen eldas 
med nafta, om sådan kunde erhållas billigt, ty med nafta gick smält
ningen fortast. ”Sedan järnet blivit fullkomligt smält och kommit 
i kokande tillstånd så tillsättes 1 V2 till 3 % kiseljärn med åtmin
stone 10 °/o kisel och med så låg kol- och manganhalt som möjligt”. 
Om någon tillsättning av aluminium är det ännu inte tal. Anmärk
ningsvärt är att nafta omtalas som lämpligt bränsle, men att den i 
S:t Petersburg uppfunna ugnen för naftaeldning ej omnämnes. Där
emot beskrivs ett sätt att tillverka gjutformar, ett sätt att bereda 
gjutsand samt en gjutapparat bestående av en gaseldad skänk med 
tippanordning och en vridbar skiva på vilken gjutformarna an- 
bragts, detta för att gjutningen skulle kunna ske så hastigt som 
möjligt.

Att metoden ännu inte lämnat experimentstadiet då kontraktet 
skrevs kan man se av det svar Faustman fick på en telegrafisk fråga 
i november 1883 till Nobel angående kostnaden för massut samt 
om ”vrak”, avbränning och andra uppgifter, som tydligen var av
sedda för en beräkning av tillverkningskostnaden. Han fick svar på 
frågan om priset på massut (80 kopek per pud eller omkring 9 öre 
per kg), men övriga frågor kunde inte besvaras, ”saken för ny och 
gjutningen ofta avbruten av nya experiment, pålitligt resultat av 
regelbunden produktion i större skala föreligger ej”. I Karlsvik 
tycks man trots detta ha varit övertygad om metodens användbar
het, ty man lät riva sin aduceringsugn och bygga en ny ugn enligt 
Wittenströms anvisningar.

I den Palmcrantzska vapenfabriken, gjuteriets närmaste granne, 
hade den kände Londonsvensken ingenjör Thorsten Nordenfelt in
tressen. Han trodde sig finna att en del för vapentillverkningen 
erforderliga detaljer skulle med större fördel kunna gjutas enligt 
Wittenströms metod än framställas genom aducering. Det kom honom 
att intressera sig för uppfinningen, och en uppgörelse kom till stånd, 
som tillförsäkrade Faustman & Östberg en tredjedel av affären, 
Nordenfelt likaså en tredjedel, medan Wittenström behöll den åter
stående tredjedelen. Senare övertogs även denna av Nordenfelt. Om 
den ersättning Wittenström betingat sig föreligger blott andrahands- 
uppgifter. Den summa Faustman & Östberg utfäst sig att betala sägs 
ha överstigit 100.000 kronor, Nordenfelts andel uppges på ett håll110
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till 212.000 kronor, på ett annat till 8.000 engelska pund. Det rörde 
sig alltså om betydande belopp för en metod som ännu var långt 
ifrån färdig. Till råga på allt var äganderätten till en av uppfinning
arna oklar. Det gällde den vid denna tidpunkt viktigaste, nämligen 
naftaugnen. Under överläggningarna visade det sig, att Wittenström 
redan innan underhandlingarna med Östberg inleddes, hade träffat 
en överenskommelse med Ludvig Nobel, innebärande att denne för
behöll sig utövningsrätten i Ryssland, där han erhållit patent på 
naftaugnens huvudelement, ”de Nobelska rosterna”. Nobel hade 
vidare gett Wittenström tillstånd att söka patent i Förenta Staterna 
mot att han stod för kostnaderna och erlade en royalty av 20 °/o. 
Patent beviljades den 8 september i Nobels namn. Nya överenskom
melser måste nu träffas och kontrakt skrivas med Ludvig Nobel. 
Vad det innehöll är ej bekant. Under det att dessa underhandlingar 
pågick utstakades nya, större verkstäder vid Karlsvik.

Hur intressenterna delat upp marknaden sinsemellan är inte lätt 
att få ett klart begrepp om. Att Faustman & Östberg förbehållit sig 
Skandinavien och Nordenfelt Storbritannien synes klart, likaså är 
det påtagligt att Östberg ensam tog hand om affärerna i Amerika. 
I Belgien och Frankrike byggdes anläggningar av Nordenfelt, men 
Östberg gjorde upprepade resor till dem. Om sättet att bearbeta 
marknaden var man inte ense. Det stora intresse metoden väckt 
lockade Nordenfelt till förväntningar utan gräns. Han yrkade att 
millionbelopp skulle begäras för metodens tillämpning i olika län
der; det var enligt hans uppfattning dumt att kasta bort en världs- 
revolutionerande uppfinning för en spottstyver. Petter Östberg me
nade att man skulle nöja sig med måttligare ersättningar, men han 
fick lov att ge med sig.

Nordenfelt insåg att det var nödvändigt att ge metoden och pro
dukterna ett enkelt och i olika länder användbart namn och lanse
rade därför namnet ”Mitis”, som är latin och som Nordenfelt över
satte med ”mild, mjuk”, Wittenström med ”seg, stark”. Under detta 
namn blev metoden och produkten kända över hela världen.

Mitisgjuteriet vid Karlsvik blev klart på nyåret 1885, och en av 
dess första uppgifter blev att göra i ordning prover, som Nordenfelt 
skulle ställa ut i London. Nordenfelt uppdrog åt en känd engelsk 
metallurg, E. A. Cowper, att avgiva ett utlåtande om metoden. I 
Sverige var Cowper bekant för sin varmapparat för masugnsbläster, 
som där hade först kommit till användning vid det Nordenfeltska 111
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Björneborg. Cowper lät sin son Charles följa arbetet vid Karlsvik 
under en hel månad och lämnade sedan en ”report” om sina och 
sonens iakttagelser, som Nordenfelt lät trycka på engelska och 
franska. Själv höll han i maj 1885 föredrag om mitismetoden vid 
Iron and Steels möte i London, vilket föredrag också trycktes och 
distribuerades.

Cowper nämner i sin rapport inte någon tillsats till degeln under 
smältningen, men Nordenfelt omtalar tillsättningen av sådana kemi
kalier, ”physics”, d. v. s. medikamenter, som befunnits mest läm
pade för ändamålet. Av vad slag denna tillsats var nämner Norden
felt inte, men enligt det förut omtalade utkastet till patentansökan 
var det till en början fråga om kiseljärn. Redan 1884, alltså innan 
Cowper gjorde sitt besök vid Karlsvik och innan Nordenfelt höll 
sitt föredrag, hade Wittenström under försöken vid Karlsvik gjort 
en upptäckt, som var av större betydelse än de han tidigare gjort. 
Som tidigare framhållits var det svåraste vid försöken att gjuta smi
desjärn att få järnet tillräckligt ”kvickt” eller lättflutet. Nu visste 
man sedan gammalt att en metall blir mera lättfluten ju högre tem
peraturen är. Man visste också att små tillsatser av en annan metall 
kunde avsevärt sänka dennas smältpunkt. Uppenbarligen har Wit
tenström försökt finna en tillsats till smidesjärnet som kunde sänka 
dess smältpunkt så mycket att järnet blev lättflutet vid en tempera
tur som man utan alltför stora svårigheter kunde uppnå med kända 
ugnskonstruktioner och bränslen. När han sommaren 1880 för
söker göra hästskor genom gjutning från degel och ber en god vän 
att skaffa kiselmangan och manganjärn från Motala Verkstad är det 
säkerligen detta mål han har för ögonen. Under försöken hos Faust
man & Östberg gör man nu upptäckten att en ringa tillsats av alu
minium till det smälta smidesjärnet i degeln gör detta ”lättflutet 
som mjölk” vid den temperatur som man erhöll i den naftaeldade 
ugnen. Enligt uppgift gjordes denna upptäckt redan 1884, och det 
är då anmärkningsvärt att man ej sökte patentskydda den samtidigt 
med andra uppfinningar samma år utan dröjde med patentansökan 
tills i juli 1885. Man brukar ju vara angelägen att söka patent på 
viktiga uppfinningar utan dröjsmål. Förklaringen finner man i ett 
föredrag som Östberg höll i februari 1886 inför American Institute 
of Mining Engineers. Han yttrade där: ”Till gagn för de herrar som 
kanske känner sig frestade att genast börja experimentera för att 
få tag på en ersättning för vår aluminiumtillsats, vill jag nämna att112
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vi, för den händelse någon skulle hitta något lika bra och därigenom 
minska värdet av vår uppfinning, av ren försiktighet dröjt med att 
ta ut patent på denna tillsats av aluminium till dess vi hunnit göra 
de mest omfattande och omsorgsfulla försök med varje tänkbar
metall, metalloid och legering.---------- Och vår erfarenhet är, att
inget annat passar för ändamålet”.

Uppfinningen av ”sätt att vid gjutning av smidesjärn och stål 
göra metallen lättfluten och gjutgodset tätt”, som det heter i patent
beskrivningen, gjordes alltså i Faustman & Östbergs gjuteri, och 
där gjordes även senare förbättringar av metoden, som ännu 1888 
inte ansågs fullt utexperimenterad. Ända till 1886 deltog Witten
ström i arbetet som konsult, när han kallades. I Karlsvik utbildades 
ingenjörer och tekniker för de mitisgjuterier som anlades i utlandet 
och därifrån sändes sakkunnig hjälp, när de råkade i svårigheter. 
Där demonstrerades gjutmetoden för intresserade, bl. a. för med
lemmar i Iron and Steel Institute i augusti 1898.

Rörelsen var av ganska liten omfattning, produktionen har upp- 
givits till 160 å 200 ton per år och arbetarantalet till omkring 60. 
De framställda produkterna vägde 0,1 till 10 kg per styck, men man 
kunde gjuta pjäser på upp till 100 kg. Man inriktade sig på mera 
invecklade detaljer som var dyra att framställa som smide, och som 
man därför kunde ta bra betalt för. Man berömde sig av att ha leve
rerat sådant gods till de flesta mekaniska verkstäder inom landet. 
Eskilstunaindustrierna hörde till de största kunderna; dit leverera
des ämnen till murarhammare, skräddaresaxar, hovtänger och lik
nande samt kokillgjutna skär för maskindrivna plåtsaxar. Bra betalt 
kunde man nog också få för diverse prydnadsgods såsom porträtt
medaljonger, sköldar och olika reklamartiklar. En hårborste med 
varje stålborst avslutat av en liten kula var ett beundrat mästerstycke. 
Sämst lönande var sådant gods, som lika gärna kunde utföras adu
cerat såsom åtskilliga detaljer till lantbruksmaskiner. Mitismetoden 
var ingen billig metod, åtgången av de dyra deglarna var stor, och 
naftan var inget billigt bränsle. Mycket värme gick förlorat genom 
intermittent drift av ugnarna. Aluminiumtillsatsen var till en början 
mycket dyr; metalliskt aluminium lär enligt Wittenström ha kostat 
100 kronor kilot, vilket bör ha betytt omkring 10 öre per kg mitis- 
gods. Priset på aluminium sjönk snart, och man lärde sig använda 
billigare legeringar, men försumbar var kostnaden inte.

För att emellertid tillfredsställa ”det ständigt ökade behovet av 113
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ett billigare sandgjutgods för sådana ändamål där Mitis är mer än 
behövligt gott” tvangs Östberg att 1891 åter bygga upp ett aduce- 
ringsgjuteri vid Karlsvik. Samma år utfärdade han inbjudan till bil
dande av ett aktiebolag för övertagande av den rörelse Faustman 
& Östberg hade bedrivit. Bolaget fick namnet AB Carlsviks Gjuterier 
och ett aktiekapital på 450.000 kronor. År 1895 omfattade gjuteriet 
3 degelstålugnar, 1 kupolugn och 3 aduceringsugnar.

Faustman hade redan 1887 med hustru och barn flyttat över till 
London för att vara Nordenfelt behjälplig med exploateringen av 
mitismetoden. Nordenfelt började i stor stil; tidningsnotiser i den 
svenska pressen talade om bildandet av ett bolag, The Mitis Com- 
pany Limited, med ett kapital av 250.000 pund, men verkligheten 
blev blygsammare. Patenten övertogs av ett bolag kallat The Cast- 
ings Improvement Syndicate Limited med ett kapital av 30.000 
pund. Inalles byggdes 3 eller 4 mitisugnar i Storbritannien, därav 
en hos Seebohm & Dieckstahl i Sheffield, den firma som övertog 
Östbergs och Lefflers ”stålaffär”. Företagen stötte på många svå
righeter; de engelska gjutarna var motsträviga och ansåg sig inte ha 
något att lära av en ”foreigner”. Faustman var till ringa hjälp. Enligt 
en samtidiga Londonsvensk levde han ett allt annat än exemplariskt 
liv och ägnade sig aldrig åt något ordentligt arbete. Hans hustru såg 
sig nödsakad återvända till Sverige med sina döttrar, och det blev 
med tiden skilsmässa. Själv lämnade han sin anställning hos Norden
felt 1889 och samma år utträdde han ur firman Faustman & Öst
berg. De närmast följande åren tillbragte han på resor i Västafrika 
och Ryssland men placerades sedan på ett landsortspensionat, där 
han vegeterade till sin död 1927. Man får det intrycket att han var 
en olyckligt sammansatt människa. ”Han förde glädjen med sig vart 
han kom”, sade prästen vid hans begravning. Han var ”le joie de la 
rue et la doleur de la maison”, tillägger en av hans döttrar.

Nordenfelt hade ingen lycka med sina mitisföretag i Belgien och 
Frankrike, lika litet som med dem i England, och hans fallissemang 
i december 1889 innebar början till slutet för dem och blev även en 
svår påfrestning för Östberg och hans företag. De måste inställa be
talningarna en tid. Östberg lyckades emellertid reda upp sina affä
rer, men ombildningen av hans företag till aktiebolag får väl ses mot 
bakgrund av svårigheterna.

Östbergs ansträngningar att införa mitismetoden i Förenta Sta
terna såg ut att bära bättre frukt, men ledde till en långvarig och114
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besvärlig process med amerikanska stålverk, som gjorde sitt bästa 
för att kullkasta patentet på aluminiumtillsatsen. Försöket miss
lyckades tack vare Östbergs kunnighet och skicklighet, som vann 
även motpartens erkännande. Stålverken måste finna sig i att betala 
stora summor i royalty, men processen hade kostat stora summor 
och krävt många och långa besök av Östberg i Amerika, varför be
hållningen för honom kanske ej blev så stor.

Vid Karlsvik drevs mitisgjuteriet till år 1912, då det övertogs av 
ingenjören Adolf Christianson, som varit anställd vid Karlsvik sedan 
1888 och verkställande direktör i Carlsviks gjuterier sedan 1901. 
Han överflyttade gjuteriet till en gammal verkstadslokal i Saltmä- 
taregatan 20 B i Stockholm och bedrev rörelsen där till år 1924, då 
byggnaden revs för att ge plats för Handelshögskolan. Därmed var 
mitismetodens saga all.

Faustman & Östbergs rörelse vid Karlsvik omfattade sannolikt från 
början en mekanisk verkstad, men om dess verksamhet under de 
första åren är ingenting känt. På 1880-talet tillverkade firman en 
tid Gerhard Arehns etiketteringsmaskiner för tändsticksaskar. Petter 
Östberg var för övrigt Gerhard Arehn behjälplig då denne år 1887 
köpte Frans Lundgrens patent på tändsticksmaskiner.

Av större omfattning blev tillverkningen vid Karlsvik av fotogen
motorer. Den började med att Carlsviks Gjuterier år 1893 tog upp 
tillverkningen av en motor, som en ingenjör Lindahl konstruerat 
efter tyska förebilder. Den blev emellertid aldrig driftduglig, varför 
man inköpte en amerikansk motorkonstruktion, som började till
verkas omkring 1896. Verkstaden deltog i Stockholmsutställningen 
1897 med fotogenmotorer och fotogenlokomobiler. När verkstä
derna omkring 1912 visade sig för trånga och omoderna överläts 
motortillverkningen till ett nybildat bolag, som fick namnet AB 
Carlsviks Verkstäder. Tillverkningen överflyttades nu till verkstäder 
vid Älvsjö, som på sin tid uppförts av AB Butyrator. I det nya verk- 
stadsbolaget torde Östberg ej ha varit intresserad.

Sedan verkstadsrörelsen avflyttat från Karlsvik upphörde all in
dustriell verksamhet där. Området hade redan i april 1907 köpts av 
ett konsortium, som hade för avsikt att riva byggnaderna och i deras 
ställe uppföra bostadshus. Under nedmonteringen av de sista maski
nerna utbröt den 7 februari 1913 en eldsvåda, som lade allt som åter
stod av Karlsviksindustrien i aska.

Verkstaden
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Fridhem Av det markområde med byggnader som Östberg förvärvade av dr 
Dickson användes blott en del för de av honom anlagda industrierna. 
Det nordvästra hörnet var länge obebyggt, men i maj 1896 utfär
dade Östberg en inbjudan till bildandet av ett bolag, som fick nam
net Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholm, och som skulle ha till 
ändamål att på området ”låta uppföra lämpliga och sunda arbetar
bostäder med alla erforderliga bekvämligheter men utan lyx, samt 
att uthyra dessa bostäder till så billiga priser som är förenligt med 
att göra bolaget till en sund ekonomisk affär”. De kursiverade orden 
visar att det inte var fråga om välgörenhet. Huvudprinciperna för 
bolagets verksamhet angavs vara: 1) Effektivt förhindrande av inne
boendesystemet, 2) Vidmakthållande av sträng ordning och renlig
het samt annat som kan befordra hyresgästernas trevnad, 3) Varje 
lägenhets förseende med de flesta för ett hushåll värdefulla bekväm
ligheter såsom vatten- och avloppsledning, kokgas, tambur, skafferi, 
garderob, särskild källare och särskilt vindskontor, 4) Stor rymlig 
gård till lekplats för barn, 5) Så billiga hyror som möjligt. Utöver 
dessa fem huvudpunkter innehåller skrivelsen ännu en programför
klaring: ”Inbjudarna anse, att förutom nämnda fördelar en av de 
viktigaste betingelserna för arbetarens välbefinnande är att bo i 
omedelbar närhet av arbetsplatsen, när han icke gärna finner sig 
uti, varken att om morgonen stiga upp onödigt tidigt, ej heller att 
om aftonen efter det tröttande dagarbetet hava en lång promenad 
att göra, innan han hinner hem, för att nu icke nämna olägen
heterna av långa avstånd under de korta måltidstimmarna”. Denna 
programförklaring synes vara något för våra stadsplanerare att ännu 
i dag begrunda.

Hyresgäster i det planerade huset behövde bolaget inte sakna. I 
omedelbart grannskap låg utom Östbergs båda företag, förnicklings- 
fabriken och mitisgjuteriet med verkstad, även den stora vapen
fabrik som Helge Palmcrantz grundat. Tillsammans sysselsatte dessa 
industrier omkring 500 arbetare.

Som redan framhållits var det inte fråga om något välgörenhets- 
bolag; man får snarare den uppfattningen att Östberg ville demon
strativt visa, att man kunde bygga hus med bra och billiga lägenheter 
för arbetare utan att taga välgörenheten till hjälp. När han år 1924 
stod i begrepp att draga sig tillbaka efter att ha skött bolagets ange
lägenheter under mer än ett kvarts sekel, skrev han ned några rader 
om sina mödor vid bolagets bildande: ”På den tiden var behovet av116
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Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholms komplex i kvarteret Slaggen, fotograferat 
1971. Komplexet ses här från hörnet av Hantverkar gatan och Fridhemsgatan. Vid års
skiftet 1898—99 bodde i kvarteret 997 personer eller 2,4 personer per rumsenhet. År 1913 
anger statistiken 1600 personer, varav 600 barn. Det gör 3,8 personer per rumsenhet. 
År 1971 bodde i fastigheten bara 241 personer, varav 11 barn under 16 år. Det blir 
blott 0,6 personer per rumsenhet. — Foto i Tekniska Museet.

smålägenheter mycket stort, men det rådde en synnerlig motvilja 
mot byggande av hus med sådana lägenheter. Stockholms arbetare
hem hade just blivit färdigt, baserat på välgörenhetsbasis med flera 
förmåner från staden och med de flesta aktieägare med allenast 1 
eller 2 aktier. Holmia höll på att bildas, också på välgörenhetsbasis, 
med särskilda förmåner från Stockholms stad, såsom billig tomt och 
stadsplaneändring till bolagets favör m. m. samt med Kungligheten 
såsom dragkraft med 10 aktier jämte överståthållaren, hovfunktio
närer och större bankdirektörer som aktieägare med 1 å 2 aktier”.

Den första aktieteckningen gick ganska trögt, ”flera drogo sig 117
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ifrån, sedan de fått för sig, att mitt bolag skulle komma att konkur
rera med Konungens och Bankirernas välgodenhetsbolag”. För tomt
mark utöver värdet av inteckningarna samt för ritningar erlades 
40.000 kronor i form av stamaktier. Av preferensaktiekapitalet, som 
utgjorde 50.000 kronor, tecknade Östberg och hans släktingar över 
hälften eller 26.000 kronor, 11.000 kronor tecknades av tre av hans 
närmaste medarbetare och 13.000 av utomstående. För de sist
nämnda var tanken på välgörenhet kanske inte alldeles främmande; 
de största posterna tecknades av stordonatorerna Isaak Hirsch och 
J. W. Smitt, ”Kungsholmskungen”. För dem bör resultatet av före
taget ha blivit en angenäm överraskning: Bolaget visade sig vara en 
god affär trots billiga hyror och principen ”att reparationer som be- 
gäres eller ifrågasättes i allmänhet skall utföras”. Framgången får 
väl tillskrivas billigt tomtpris, gynnsamma grundförhållanden, för
ståndig planering med särskild inriktning på underhållsfrihet samt 
billig administration.

Till en början bebyggdes hälften av det kvarter som nu bär nam
net Slaggen, men efter något år var man färdig att bebygga åter
stoden, sedan aktiekapitalet ökats genom nyteckning. När hela fas- 
tighetskomplexet stod färdigt fanns där tillsammans 216 bostads
lägenheter, därav endast 11 om 2 rum och kök och blott en om 4 
rum och kök. Inte mindre än 180 lägenheter omfattade 1 rum och 
kök och 24 lägenheter utgjordes av enkelrum med kakelspis. Att 
lägenheterna gjordes så små berodde väl mest på att det klientel som 
bostäderna var avsedda för inte hade råd med större men var väl 
också en åtgärd mot det florerande inneboendesystemet. Av samma 
skäl gjordes köken små. Att små lägenheter som dessa försågs med 
tambur, skafferi, garderob samt källar- och vindskontor var ovan
ligt. Helst hade Östberg sett att lägenheterna kunnat förses med 
vattenklosetter, men sådana var vid den tiden ”till följd av fåkun- 
nighet och kortsynthet hos stadens myndigheter förbjudna i Stock
holm”. Man löste i stället frågan så, att en särskild klosettavdelning 
ordnades på nedre botten i varje uppgång. Anordningen sägs ha 
fungerat tillfredsställande till dess vattenklosetter sent omsider kun
de införas.

Hyresgästerna förefaller att ha trivts med sina bostäder och upp
skattade särskilt den stora för hela komplexet gemensamma gården, 
som var fri från avträden och soptunnor. Den blev en trygg lekplats 
för kvarterets många barn. Vid regn kunde de få skydd av en tak-118
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försedd paviljong. Den allmännyttan torde Östberg ha varit ganska 
ensam om.

Byggnaden står ännu kvar med sina karakteristiska ”underhålls- 
fria” fasader av maskinslaget tegel. Kvartersnamnet Slaggen och 
namnen Karlsviksgatan och Mitisgatan på angränsande gator erinrar 
om omständigheterna vid dess tillkomst.

Vid sidan av sina egna företag hann Östberg med att under sin krafts 
dagar ägna sig även åt andra uppgifter. Han var en av initiativ
tagarna till AB Optimus, som grundades 1899 för att tillverka foto
genkök och blåslampor och han var ordförande i bolagets styrelse 
till 1917. År 1915 deltog Östberg i ett konsortium, som hade till 
ändamål att sammansluta svenska armaturfabriker. Han tillhörde 
något år styrelsen i Nordiska Armatur AB, som efter några år blev 
kärnan i AB Nordiska Armaturfabrikerna. Även ett par offentliga 
uppdrag anförtroddes honom. Han invaldes 1882 i kyrkorådet i 
Kungsholms församling och 1886—88 tillhörde han stadsfullmäk
tige i Stockholm.

Petter Östbergs verksamhet var nästan uteslutande knuten till 
Kungsholmen, och det är rätt naturligt att Per Anders Fogelström 
ägnat honom några sidor i sin bok om denna del av Stockholm. 
Kanske fäster sig en läsare av Fogelströms skildring mest vid de origi
nella dragen i Östbergs bild. Slätstruken var Petter Östberg minst 
av allt. Av styvsinta bergsmän vid Stora Kopparberget hade han ärvt 
en djup misstro till fogdars och myndighetspersoners förmåga att 
sköta sina åligganden på riktigt sätt, och det talade han om när till
fälle yppade sig. Han var inte heller sen med påpekanden hur sa
kerna skulle skötas. Med hjälp av ett för ändamålet uppfunnet 
instrument, abderitometern, fick han Kongl. Patentbyrån att ändra 
åsikt i fråga om villkoren för en uppfinnings patenterbarhet, och 
statsrådet och chefen för finansdepartementet fick vid ett annat till
fälle mottag en längre utredning om principerna för val av ny chef 
för Patent- och registreringsverket. Ibland tycker man sig i hans 
handlande se ett återsken av myndiga uppländska brukspatroners 
vana att ordna saker och ting efter eget huvud, och att tala med 
honom om medbestämmanderätt — om det begreppet hade varit 
uppfunnet på hans tid — hade säkerligen varit lönlöst. Men hans 
omtanke om dem som var beroende av honom är omvittnad liksom

Annan
verksamhet

Eftermälet
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English Summary

hans hjälpsamhet mot släktingar och vänner, en hjälpsamhet som 
ibland tycks ha sträckt sig över hans förmåga. Till sina vänner kunde 
han låna pengar utan säkerhet, och för dem tycks det inte ha varit 
svårt att få hans borgen. På borgensförbindelser till Gustaf de Laval 
förlorade han stora belopp. Kanske var hans hjälpsamhet i någon 
mån blandad med en benägenhet att uppträda som en mycket för
mögen man, även när han hade det ganska trångt, i så fall var det en 
fåfänga som kunde stå honom dyrt.

Petter Östberg var en god talare, och han hade lätt att uttrycka 
sig. Sitt ”remarkabla föredrag” om mitisprocessen inför amerikanskt 
gruvfolk i Pittsburg 1886 höll han en ex tempore, och han skördade 
bifall för sitt sätt att behandla det engelska språket. I brev och in
lagor förde han pennan med skicklighet, och hans argumentering 
var ofta dräpande. En nära släkting har sagt om honom: ”1 hans 
sällskap hade man aldrig tråkigt, även om han något dominerade 
sällskapet. Han hade många vänner och även fiender. Andra sorts 
människor saknade intresse för honom”. Kall eller varm skulle man 
tydligen vara, ljumheten stämde illa med hans temperament.

Petter Östberg avled i Stockholm den 3 juni 1924. Han var gift 
första gången med Augusta Falck, som dog 1905, andra gången med 
Valborg Bengtsson, som överlevde honom. Han efterlämnade inga 
barn.

Petter Östberg (1850—1924) had inherited an interest in metallurgy from his 
ancestors. Since the beginning of the 17th century they had been members of 
Stora Kopparbergs Bergslag, the association that worked the famous copper-mine 
at Falun. In 1872 he graduated from the Royal Institute of Technology in Stock
holm as a metallurgical engineer. The next four years he spent in England, 
working first as a salesman in London, then as a chemist with the West Hartle- 
pool Iron Works and as a draftsman with John Borrie of Middlesbrough, and 
at last as one of the partners af a Steel foundry at Sheffield. After his return to 
Stockholm in 1877 he started his career as an industrialist as partner of two 
companies in Stockholm, one of them the first nickel-plating enterprise in Sweden, 
the other a foundry producing so different things as statues and malleable iron. 
The famous ”Mitis” wrought-iron casting method of C. G. Wittenström, that 
attracted so great an attention at the Exhibition of Inventions in London in 1885, 
was worked out in his factory, and he also introduced the method in the United 
States. The core of the process was the addition of a very small quantity of 
aluminium to the melted iron. This made the metal ”fluid like milk”, and the 
castings free from cavities. When some prominent Steel works in the United120
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FRÅN DEN FURSTLIGA BARNKAMMAREN: Prins Gustaf Adoifs vagga. 
Teckning af jESsr Ntström.

”Från den kungliga barnkammaren. Prins Gustaf Adolfs vagga.” Efter teckning 
av Jenny Nyström i Ny Illustrerad Tidning nr 46, 1882. — Ritningen till 
vaggan hade gjorts av professor Magnus Isaeus, som gärna experimenterade med 
nya material. Den var utförd av förnicklade mässingsrör med guldornament 
och stoppning av blått siden. Svärdfejaren Ek svarade för metallarbetet, tapet- 
seraren C. P. Svensson för det textila, men förnicklingen var antagligen ett 
verk av Östberg & Lenhardson, som hade annons i samma nummer av tidningen. 121
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States brought an action against the holders of the Wittenström patents, the suit 
was won by the patentees thanks to östberg’s technical knowledge and skill.

In order to prove that healthy and cheap dwellings for workers could be 
provided without the help of charitable institutions, Östberg initiated the building, 
on purely businesslike conditions, of a whole block of houses, containing 216 
flats, in the western outskirts of Stockholm and in the neighbourhood of his 
workshops. It proved to be a good investment for all parties concerned.
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