
Kung Oscarshyttan i
Morgongåva

Av Erik Sundström

När Rauma-Repola OY nu lagt ned tillverkningen av lantbruksma
skiner i Morgongåva är det på sin plats att erinra om det stort tänkta 
järnverksprojekt som ledde till uppkomsten av industriorten Mor
gongåva. Genom att man hamnade maximalt fel i konjunkturen blev 
det adertonhundratalets dyrbaraste fiasko, men ändå hann man bli 
pionjär inom den svenska järnhanteringen i många avseenden.

Schlesien I motsats till grannstaterna Hannover och Sachsen saknade Preussen i 
början av 1700-talet de vattenfall och skogar som var förutsättningen 
för en traditionell järnindustri. Sedan Abraham Darby i England 
omkring 1735 visat att det gick att göra tackjärn med koks lyckades 
Preussen införliva dels stora delar av Westfalen med kolfälten kring 
Ruhr, dels efter ett krig med Österrike 1742 större delen av Schlesien 
med kolfält vid Waldenburg och kol, blymalm och järnmalm vid 
Kattowitz. Redan 1766 fanns 44 hyttor längs Malapane, en biflod till 
Oder mellan Tarnowitz och Oppeln.

Sedan Henry Cort 1784 utvecklat puddlingsmetoden för att göra 
smidesjärn av det svavel- och fosforhaltiga kokstackjärnet beslöt 
Friedrich von Reden vid kungliga bergverksförvaltningen att inbjuda 
engelsmän att i Schlesien bygga en rad statliga gruvor och järnverk 
som skulle visa moderna metoder och tjäna som inspiration för lokala 
intressenter.

Ångmaskiner för vattenpumpning i gruvorna infördes, ibland annat 
med en smugglad maskin från James Watt. Ett koksverk byggdes 
1787 i Waldenburg för att skeppa koks till hyttan i Rothenburg. 
Smältning av blymalm med koks infördes i Tarnowitz 1789 av Wil
liam Wilkinson. Den stora kolgruvan Königsgrube i Chorzow öpp
nades 1790—1795 med hästbanor och kanaler. John Baildon från det 
skotska järnverket Carron byggde 1796 Baildonhiitte i Gleiwitz och 
1802 Königshutte i Chorzow, som förbands med Königsgrube genom 
den första hästbanan ovan jord i Preussen.

Sedan Tyskland 1871 vunnit kriget mot Frankrike fick tyska stålin
dustrin ett starkt uppsving, dels genom att provinserna Elsass och 
Lothringen med deras stålindustri införlivades med riket, dels genom
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1. Masugnsbyggnad och bessemerverk - översiktsritning. Ställningarna 
under bryggan mellan masugnskransarna är på originalet inritade med rött 
och avser sannolikt den provisoriska ställning på vilken kung Oscar II klätt
rade upp för att inviga verket 1873. Hundbanan över bessemerverkets tak 
blev aldrig utförd. Den centrala byggnadskroppen var 34 X 34 m. TM.

det enorma krigsskadeståndet 5 miljarder guldfrancs, som genom 
bankerna skulle investeras i ny industri. Königshutte hade några år 
tidigare slagits samman med det närbelägna Laurahiitte och ombilda- 
des nu till Vereinigte Königs- und Laurahiitte AG med säte i Berlin 
och 6 miljoner Taler kapital. Bland huvudintressenterna var banki
rerna S Bleichröder i Berlin och L Behrens i Hamburg, och General
direktör (koncernchef) blev K F Richter.1

Expansionsmöjligheterna i tyska Schlesien var begränsade, och 
sedan man förvärvat andelar i Eintrachthiitte och zinkverket i Lazy- 
hiitte vändes Richters intresse utomlands. På några mils avstånd från 
Kattowitz, men på ryska sidan av gränsen förvärvades gruvor och 
järnverk i Sosnowiec och Czestochowa. Även Sverige blev föremål 
för koncernens expansion.
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Molnebo Till följd av ojämn och svag vattentillgång nedlades åren 1755-1794 i 
etapper Ramsjö bruk i Vittinge socken i nordöstra hörnet av Väst-



manlands län. Ägarna byggde i stället en halvmil längre norrut ett nytt 
järnbruk vid Molnebo i Västerlövsta socken, 5 km nordost om Heby. 
Detta bruk utvidgades sedan så att det 1860 omfattade en masugn med 
produktion 500 ton/år och en stångjärnssmedja som tillverkade 
150-200 ton/år. Malmen togs från Springargruvan och Lungendal i 
Sala socken, Ekedal i Enåkers socken samt Ostanmossa i Norberg dit 
det var 5 mil. Malm köptes även från Garpenbergs socken.

En ny ägargrupp med järngrossisten J G Schwan (Schön & Co) 
som även ägde Karmansbo, J A Sparrman som tidigare ägt Jönsarbo 
bruk, advokatfiskalen G F Hörstadius och brukspatron P M Wetter- 
qvist övertog 1864 Molnebo bruk och började en kraftig utbyggnad. 
År 1870 hade Schwans och Sparrmans andelar övertagits av fabrikör F 
T Hylin, som i Stockholm tillverkade tvål, ljus och rakvatten. Masug
nen fick nytt formbröst 1868 och påbyggdes 1871 från 36 till 60 fots 
höjd, troligen för experiment med koksinblandning. Nedanför Mol
nebo byggdes vid Starbo en nickelhytta som drevs 1870-71 med 
malm från Gaddbo gruva i Simtuna samt Ekedals gruva.

Skulptören Andreas Fornander, född 1820 i Kalmar, hade 1853 
blivit agree vid Konstakademien, en slags juniorledamot, varefter han 
lät titulera sig professor. Han blev alltmer intresserad av geologi och 
kemi och utgav 1865 skriften ”Om nya malmupptäckter och tankar 
om Sveriges skattkammare”. Sedan han 1866 till ryske tsaren sålt en 
stor skulptur kallad ”Kolossalt lejon” som uppsattes på Luolais exer
cished i Finland, fick han tid och råd att ägna sig åt den praktiska 
geologin i fält. Han gjorde hundratals inmutningar av malmfynd i 
Uppland och Västmanland och drev själv gruvbrytning t ex vid 
Gaddbo. Han sålde 1870 till Molnebo bruk ett stort antal inmut
ningar och gruvor i Sala och kringliggande socknar, och flyttade 
därefter till Norrbotten, där han under resten av 1870-talet drev en 
gruva på Hindersön i Lule skärgård först åt Rosfors bruk vid Piteå, 
senare åt Törefors bruk. Vid gruvans nedläggning reste han en min
nessten över företaget. På 1890-talet tillverkade han i Uppsala hårbal
samen Gilead.

Molnebo Bergsbruk AB inregistrerades 1871 av Hörstadius, Hylin 
och Wetterqvist men råkade snart i svårigheter. De nya gruvinmut- 
ningarna blev en besvikelse, även om 130 gruvor såg imponerande ut 
bland tillgångarna på pappret, och den förstorade masugnen gick så 
dåligt att den snart måste kapas till sin gamla höjd.

Då uppträder 1872 tyskarna K F Richter och Jacob Landau som 
initiativtagare och finansiär till ett väldigt utbyggnadsprojekt, ett 
systerföretag till Königshutte. Norra stambanan var vid denna tid 
under byggnad på sträckan Uppsala-Krylbo. Den skulle göra det 
möjligt att bygga ett ångdrivet stålverk av kontinental storlek intill 
den närmaste stationen Morgongåva, och försörja det med malm från 
både Norberg och de många lokala gruvorna. Ytterligare en gruva i
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2. Bessemerverket - fasad mot väster. TM.

Norberg, Lundbergsgruvan i Bålsjöbergsfältet inköptes, och man 
hade förhoppningar att göra Salatrakten till ett andra Oberschlesien.

Kontakten mellan tyskarna och Molnebo hade förmedlats av gross
handlaren D Dietrichson i Stockholm, svensk agent för bl a järnim
portören L Possehl i Lubeck och son till en tidigare delägare i Mol
nebo.

Från Molnebo till Morgongåva byggdes 1872-73 en smalspårig 3,7 
km lång järnväg med den för Sverige unika spårvidden 785 mm, 
samma som banorna kring Kattowitz. Banan utrustades med vagnar 
från Kristinehamns Mek Verkstad. Det var små korta malmvagnar 
med träväggar och rundbockade långbalkar enligt Harald Asplunds 
patent av samma typ som vid Nykroppa bruk. Antalet ökades så att 
det 1877 fanns 18 malmvagnar, 3 grusvagnar, 6 grusskrov och 2 
trallor. De första åren drogs vagnarna av brukets 14 hästar, men 1874 
levererades från Krauss & Co i Miinchen ett litet tvåaxligt ånglok. Det 
körde 4 tåg om dagen i var riktning med 4—6 vagnar.2

I Molnebo delade sig banan i en gren till smedjan och en till sågen 
och hyttan.

Kung Oscars- Det nya stålverket vid Morgongåva omfattade fyra rostugnar, två 
hyttan masugnar, bessemerverk, Cowpers blästervärmare, kolhus, gjuteri 

och panncentral. Det ritades av G E Nystrand i Forsbacka, och alla
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ritningar kontrasignerades ”gesehen, F Richter, Molnebo”. Valsverk 
var planerat men blev aldrig utfört. Forsbacka Jernverk hade 1870-71 
byggt hytta och bessemerverk efter Håkan Steffansons konstruk
tioner och man kan skönja ett visst inflytande. Det första utkastet för 
Morgongåva hade således hydrauliskt maskineri för hantering av 
skänkar och konvertrar som vid Forsbacka, men man valde i stället en 
ångdriven pelarkran med 8 m svängradie. Dimensionerna på masug
nar och konvertrar var mycket större än vid Forsbacka eller Sandvi
ken, men man valde samma leverantör Lyckeby Mek Verkstad. Om 
den misslyckade förlängda masugnen i Molnebo hade haft Sveriges 
smalaste pipa fick de nybyggda masugnarna desto tjockare. Innerdia
metern på bredaste nivån var 3,5 m, höjden 13,7 m, diametern i 
ställbotten 1,5 m och pipans volym 93 m3. Man kan jämföra med 
Sandvikens 1871 byggda masugn vars mått var 3,12 m, 15,6 m, 1,5 m 
och 87 m3. Konvertrarna hade 2,55 m innerdiameter jämfört med 
Sandvikens 2,0.

Byggnadsarbetet drevs i rask takt under ledning av K F Richters 
yngre broder Wilhelm och med tyska ingenjörer, murare, stenhug
gare och mekaniker. Dessa logerades på Molnebo herrgård, och i 
bruksräkenskaperna kan man se hur utgifterna för öl plötsligt över
träffar brännvin.
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Med tanke på moderföretagets förnämliga namn Königshutte 
skulle även det nya verket få ett ståtligt namn, och J Landau fick efter 
uppvaktning hos kung Oscar II nådigt tillstånd att kalla det ”Kung 
Oscarshyttan”, tillstånd att på bolagets bekostnad inrätta en station 
vid SJ och ett löfte att kungen själv skulle inviga verket i samband med 
invigningen av stambanan till Krylbo. Man uppskattade då att företa
get skulle ge SJ frakter på minst 1 miljon ctr = 42 500 ton årligen.

I augusti 1873 stannade det kungliga tåget vid den ännu icke färdiga 
stationen. Hyttan var egentligen inte klar, men på en provisorisk 
brygga tog sig kungen upp på hyttkransen, beundrade utsikten och 
förklarade anläggningen invigd. Sedan kungen fortsatt sin resa bör
jade ett kalas på Molnebo som enligt traditionen avslutades med ett 
tvådagars slagsmål mellan tyskar och svenskar.

Efter vissa förseningar till följd av den svenska jordförvärvslagen 
köpte Landau, Bleichröder och Behrens 1874 hela Molnebo Bergs
bruks AB, och byggnadsarbetet fortsatte i något långsammare takt.

Axsjö gruva söder om Morgongåva köptes från bönder som förevi
sade utomordentliga malmstuffer som uppgavs vara hittade där, och 
man planerade att förlänga den smalspåriga järnvägen dit, men det 
blev bara ett 0,4 km trallspår till närmaste punkt vid sjön, varifrån 
malmen fraktades med pråm.

År 1874 börjar stora delar av det storslagna järnverket bli klara och 
beskrivs i årsrapporten med följande ord:

”Den nybyggda Masugnen och Bessemerstålverket Konung Oskarshyttan 
ligger omedelbart vid Morgongåfva station på nordliga stambanan, 10 mil 
från Stockholm och 7 mil från Westerås hamn, hvilka i båda riktningarna 
kunna ennås genom jernbanan, likaså omedelbart mellan de båda insjöarne 
Axsjön och Ramsjön. Består af 2 Masugnar, 4 rostugnar med en produktions
förmåga av minst 360 000 Ctr råjern (= 15 300 ton) och inrättad för direktbe
redning av bessemerstål, samt försedt med nyaste och tillräckligt starka 
maskiner och pannor. Utom de massiva Hytt- och Maskinbyggnaderna 
befinnas derstädes 2 stora Kol- resp. Cokshus, hvilka kunna befaras med 
bredspåriga lokomotiv och jernvägsvagnar. Tre malmbryggor med jernvägs- 
spår, ett locomotivstall, ett boningshus för tjenstemän och förvaltningen med 
33 rum och källare. Ett hotell med en handelsbod, stall etc. Stora torflager 
med ett magasin och en locomobil omedelbart framför hyttan och mellan de 
omnämnde sjöarna, hvilka likaledes äro tätt omgifna med skog. Detta hytt
verk är försedt med bred och smalspårig bana så att på och aflastning af 
ankommande och afgående produkter och materialier kunna verkställas på 
kortaste tid och lättaste sätt.”

Förvaltningen lades i Molnebo, där den befintliga herrgården blev 
tjänstebostad åt ”Dirigenten”, med 14 rum, 2 salar, 2 kök och 3 
kontorsrum. För de tyska tjänstemännen byggdes i ett skogsbryn 
norr om herrgården ”Beamtehaus Waldschloss”, med 16 rum, 4 kök 
och 2 vindskontor, och vid Morgongåva en kontorsbyggnad i lik
nande stil.



4. Ångpannehuset - fasad mot väster. Omedelbart till vänster ligger det stora 
maskinhuset, till höger smalspårsbanan och SJ spårområde. Under huset går 
en matarvattenkanal från Axsjön. TM.

5. Ångpannehuset - tvärsektion genom en av de nio pannorna. Skorstenen 
placerades dock 42 m väster om ångcentralen, inte enligt ritningen. Vid östra 
väggen kommer rör för masugnsgas. TM.



Schisshyttan

Schisshyttan- 
Molnebo AB

Nordost om Ludvika ligger Schisshytte bruk som efter Alexander 
Keillers konkurs 1870 ägdes av ett konsortium i Göteborg. Till bruket 
hörde masugn, nedlagt stångjärnsverk, gruvor i bl a Svartbergs-, 
Gräsbergs- och Stollbergsfälten och en stålsmedja där man i speciella 
små härdar framställde borrstål ur manganhaltiga malmer från Siksjö- 
berg och Malsjöberg. I Schisshyttan hade man sedan 1868 tillverkat 
stora mängder spegeljärn, tackjärn med 10-25% mangan. Spegeljär
net användes som tillsats i bessemerprocessen vid tillverkning av stål 
med högre kolhalt för att hindra kolet att oxideras och för att bilda en 
mjuk slagg av eventuell svavelhalt. Därför var tillgång till spegeljärn 
nödvändigt för det koksbaserade järnverksprojektet. Aven Trum- 
melsberg och Finnbo som bägge tillhörde Ferna bruk hade sedan 1867 
gjort spegeljärn i mindre mängd av samma malm.

Tyskarna köpte Schisshyttan 1872 genom handelsbolaget Jacob 
Landau & Co, lade ned stålsmidet och inriktade tillverkningen helt på 
spegeljärn under ledning av Joseph Sprickmann-Kerkerinck. Därvid 
använde man i masugnen en blandning av koks och träkol eftersom 
temperaturen måste vara högre än vid vanlig tackjärnsblåsning. Pro
duktionen var då i genomsnitt 350 ton per månad.

Stollbergsfältets gruvor innehöll sulfidmalmer med brytvärda 
mängder av järn, mangan, bly, zink och koppar. Till egendomen 
hörde också skogar och ett sågverk i Rämshyttan.

Schisshyttan med gruvor och skogar överläts 1875 till Molnebo 
Bergsbruk AB.

Den våldsamma högkonjunkturen 1872-73, då de europeiska stålver
ken även levererat stora mängder räls till järnvägsbyggena över den 
amerikanska kontinenten, fick ett hastigt slut. Börskrascher i Wien 
1873, i Berlin och New York 1874 stoppade vidare investeringar och 
inledde en svår lågkonjunktur.

Ett nytt bolag Schisshyttan-Molnebo AB med samma intressenter 
övertog verksamheten 1876 för 9,6 miljoner kronor, varav 8 miljoner 
som aktiekapital. Detta innebar att bolaget var det högst kapitalise- 
rade bolaget i Sverige. Först 1882 tillkom ett större bolag då Gällivare 
AB grundades med 10 miljoner kronor aktiekapital.

Intressenterna i det nya bolaget var S Bleichröder (Discontogesell- 
schaft Berlin), Deutsche Bank, Breslau Discont Bank och Jacob Lan
dau. Ett antal styrelsemedlemmar innehade småposter, bl a borgmäs
tare O V Lundberg i Sala, Wilhelm Richter (VD), W Weber (Ordf), 
grosshandlare D Dietrichson i Stockholm, L Possehl i Lubeck, P M 
Wetterqvist och L von Kauffman.

Den gamla hyttan i Molnebo fortsatte att drivas sedan den kapats 
till sin ursprungliga höjd, och framställda huvudsakligen gjuteritack- 
järn för svenska marknaden med bl a Motala Verkstad som stor kund. 
Dessutom tillverkades slaggull som isoleringsmaterial. Detta tillgick
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6. Omslaget till det rekon
struerade bolagets första års
rapport, där man konstaterar att all 
verksamhet på järnbruken ligger 
nere, men att sågverken går dag 
och natt trots virkesbrist.

Sckissliytta ii-Molnebo - Aktie - Bolag.

Geschäfts-Berlcbt

1876.

BERLIN

>

så, att när slaggen tappades ur hyttan blåstes ånga mot strålen ur ett 
brett platt munstycke. Slaggen drogs då ut i tunna trådar som fånga
des upp i en plåthuv. Tyvärr uppstod ett damm av vassa slaggnålar 
som allvarligt skadade lungorna på hyttarbetarna, och en bit in på 
1880-talet måste slaggulltillverkningen läggas ned. Intill Molnebo 
byggdes också en ångsåg vars maskin även drev en ångkvarn, och två 
mil därifrån en såg i Ostfora.

Byggnadsarbetena vid Kung Oscarshyttan fortsatte fram till maj 
1876, då bessemerverket stod färdigt. Tackjärnet från de två masug
narna kunde direkt genom rännor fördelas till de två bessemerkon- 
vertrarna, och till varje konverter hörde en liten skänk för spegeljärn 
som kunde tömmas i rännan när man fyllde konvertern. En panncen
tral med nio pannor levererade ånga till ångdrivna malmtuggare, 
malmhissar etc. Pannorna var av schlesisk typ med murad eldstad vars 
överdel var ett liggande rör med 1 570 mm diameter och 12 m längd. 
Inne i eldstaden låg ett av elden kringvärvt undre rör med 1 100 mm 
diameter och 9,5 m längd. Pannorna eldades med såväl masugnsgas 
som med torv eller stenkol.

Samtidigt tog man per järnväg emot stora mängder råvaror, så att 
man hade 17 000 ton malm och 6 000 ton koks i lager enligt vagnslast
statistiken för Morgongåva station.

Kung Oscarshyttan var alltså ett handelsstålverk för kokstackjärn. 
Tidigare användning av koks vid Schisshyttan hade gällt tillverkning 
av spegeljärn och motiverats av högre temperatur genom blandning 
med träkol snarare än lägre pris.

I den rådande lågkonjunkturen togs inte Kung Oscarshyttan i 
bruk, utan från juni 1876 stod den helt still. Wilhelm Richter reste
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7. Vid försäljningen 1890 av Molneboegendomarna till sågverks- 
bolaget ingick också den enklav på Oscarshyttans område där man 
brukade lagra bräder.

hem till Tyskland och blev chef för Eintrachthutte, och direktör för 
det nya bolaget blev dr Leo. Även hyttorna i Molnebo och Schisshyt
tan stängdes 1876 liksom många andra företag. Sågverken i Molnebo, 
Ostfora och Rämshyttan arbetade däremot dygnet runt och svarade 
för huvuddelen av bolagets inkomster.

Sistd försöket Konjunkturen ljusnade något under 1879 så att både Molnebo och 
Schisshyttan kunde sättas igång igen. Wilhelm Richter återvände till 
Sverige för att se vad som kunde göras åt Kung Oscarshyttan. Bolaget 
hade nu bankskulder på över 2 miljoner kronor och kunde inte räkna 
med nya krediter, så Richter hade lånat upp 500 000 mark till 
”Betriebsfond der König Oscarshiitte” som skulle stå för försöken att 
få fart på stålverket. Han började med att köpa in ytterligare 12 300 
ton malm och 9 650 ton koks. Till platschef utsågs ingenjör Josef 
Wanjura från Schlesien och från Schisshyttan lånades Sprickmann- 
Kerkerinck.

Två veckor före midsommar 1880 drogs den ena masugnen vid 
Oscarshyttan igång och gick sedan fram till julhelgen. Beräknat ur 
järnvägens godsstatistik förbrukades 9 000 ton koks för tillverkning 
av 4 300 ton tackjärn, och detta torde ha varit den första tillverk
ningen av kokstackjärn i Sverige. Bessemerverket tycks inte alls ha
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använts. Sifforna visar att kapaciteten hos Kung Oscarshyttan skulle 
ha varit ca 17 000 ton tackjärn med bägge masugnarna i drift, att 
jämföra med Molnebo hyttas uppnådda ca 1 600 ton.

8. En av flera annonser från 1893-94 
där Heberle utbjuder Kung Oscars
hyttans maskinutrustning, blott 20 
år gammal och obetydligt använd.

Vid

Morgongåfva Bruk,
adress Morgougåfra station,

försäljas följande väl nnderhfidlna Maskl-
ner och andra till ett jernbruk hörande ap> 
parater, nämligen:

Två Ånginalmtuggare. Åsgcylin-
derns diam. 265 mm., slagets längd 323 mm., 
gapets dimensioner 460x 330 mm. (Ktmna 
fifven drifvas med rem.)

Tre Wessmanska Rostugnar.
1 obegagnad och 2 obetydligt begagnade.

Kokrörs-Ångpajmor med ängd^rn.l
öfverpannans längd 11^60 m., dianL‘1^70 
m. Underpannans längd 9,415 m., diam j,67« 
m. Ångdornens höjd 0,941 m., diam. 0,»fi 
m. Rostyta 2,270X1,600 m.

Två stående Ångblåsmasklner
med condensation. Biåscylinder diam 9 m., 
större Ångcylinder 0,9cs m, mindre Ångcy- 
linder 0,522 m., slagets längd 2 m. Sväng
hjulens diam. 5 m. Maskinens höjd 10,4»o 
m. Golfyta 6,400X3,960 m.

En liggande Tvillings-Ång-
blåsmaskin med ventilreglering. Bils 
cylindrarnas diam. 1,255 m. Angcylindrar- 
nes diam. 1,098 m. Slagets längd 1,570 m. 
Svänghjulets diam. 4,708 meter. Golfyta 
16,700x6,500 m.

Två tvåcylindiiga Åugupp- 
fordringsmaskiner (.lug-sp^.,
med omkastning och knggntvexling till öf- 
verföriug på liukorgen samt bromsinrätt
ning Ångcylinder diam. 240 mm, slagets 
längd 330 mm. Linkorg diam. 1,220 mm, 
bredd 330 mm.

En dubbelverkande Vägg-Ång-
pillllp med 2 svänyhjul och lufiklocka 
Ångcylinder diam. 210 mm, pnmpcylinder 
210 mm, slagets längd 315 mm.

TvåliggandeÅngpumpar. (Lämp
liga till fasta ångsp-utor.) Pmugerns diam. 
112 mm , slagets längd 305x2 mm.

Två Vattencisterner af gjntjern.
Längd 2 m., bredd 2 m, höjd 6 m.

En större Kran. Hela höjden 8,fcS5 m.
Armens längd 8 m.

Tre Bessemer-convertrar, obegag-
dade,

Två Stålskäukar, obegagnade.

Två Jernskänkar, obegagnade.

Ett parti plåtrör. profvade till 4 15 
atm. tryck med 460x1 500 mm. diam.

Eu Förvärm are; Kranar af me-'
tall och jern.

Ång- och Vattenventiler m m
Ofvanståeude står att bese ef er anmälan hos 

lörman Dahlström vid Morgongåva Skriftliga 
fiirtrågniugar besvaras omgående af Ingeniör A. 
Heberle, adr. Sala, som äfveu tillhandahåller rit
ningar. (G 22263; (8512;
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Likvidationen

Tyvärr visade det sig svårt att sälja tackjärnet, men om det berodde 
på misstro ifråga om kvaliteten eller problem mellan fonden och 
fordringsägarna har inte gått att utröna. Inte förrän 1886 transporte
ras det bort. Ett litet parti blev kvar ända till 1920-talet då bruksfors- 
karen Carl Sahlin lyckades få tag på en bit.

Lagret av malm kunde man ju använda i Molnebo hytta, men 
koksen var man tvungen att sälja i småposter fram till 1890.

Sedan de tyska tjänstemännen rest hem blev ”Beamtehaus 
Waldschloss” fattighus och kallades Kråkslottet. Det står ännu kvar, 
på kartorna kallat Skogsslottet.

Wanjura blev chef för Bergverks AB Freja i Koskullskulle, ägt av 
stålverket Witkowitz i Mähren.

Sedan man fått undan tackjärnspartiet gav man upp hoppet, och 
intressenterna satte Schisshyttan-Molnebo AB i likvidation 1887 med 
en ackumulerad förlust av 11,7 miljoner kronor. Dietrichson fick fria 
händer att avveckla tillgångarna. Till detta beslut bidrog säkert att det 
bara några år gamla stålverket Friedenshiitte i Beuthen, där dr Leo 
efter hemkomsten från Molnebo blivit chef, 1887 förstördes genom 
explosion av ångcentralen, som hade samma typ av liggande tvåvå- 
ningspannor som Oscarshyttan. Inte mindre än 44 undre och 20 övre 
pannor sprang i luften i en väldig kedjereaktion.

Schisshyttan med Rämshyttan, Stollberg och Siksjöberg övertogs 
omedelbart av ett nybildat AB Schisshyttan med samma tyska intres
senter. Sedan masugnen och Siksjöberg 1908 överlåtits till AB Starbo 
bruksägare bildar Dietrichson och de schlesiska intressenterna 1911 
AB Stollbergs gruvor, som senare kommer att ägas av stålkoncernerna 
Krupp, Hoesch och Rollo, tills de 1948 övertas av AB Statsgruvor.

Några andra gruvor, bl a Axsjö gruva och Kärrgruvan i Norrbärke 
övertogs av det likaså tyskägda AB Spräkla Gruvor.

Molnebo med herrgård, såg, hytta, gruvor och smalspårig järnväg 
innefattade enligt en inventarieförteckning från 1884 följande:

”1 Masugn för träkolsbedrifning med en produktionsförmåga af 60-70 000 
Ctr Tackjern pr år, med 2 vattenhjul och 2 locomobiler.

1 rostugn, hvilken drifves med gas från masugnen, 2 Kolhus för en 150 000 
Tnr Träkol, 1 våghus med våg.

1 Kolhus vid Runhällen ca 0,5 mil från Molnebo vid landsvägen som går till 
Heby, Enåker, Sala och Molnebo.

1 Gjuteri med 2 kupolugnar och inre inredning.
1 Hammarsmedja med 4 Lancashire härdar, 2 ång- och 2 vatthammare, 1 

biåsmaskin med cylinder och vindledning, 3 vattenhjul, 1 ny ångpanna, 1 
locomobil, 1 Kolhus och 1 magasin.

1 Tegelbruk med 2 ugnar, 1 lerkran, lider.
1 Klensmedja med 2 härdar.
1 Ångsåg med en Ram, en cirkelsåg, ångmaskin med panna, Elevator för 

transporterande af sågspån under ångpannan till eldningsmaterial.
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9. Gjuteriet och smedjan vid Molnebo 1924. Ur Jernkontorets bruksbild- 
samling.

1 Ångqvarn med 2 par franska Stenar, sammankopplad med ångsågen.
1 Redskaps- och Snickeriinrättning med svarfstol.
1 Locomotiv med massivt lokomotivstall.
Ångsågen, Qvarnen, Masugnen stå i förbindelse genom en väl underhållen 

Jernväg, hvilken för till König Oscarshiitte resp Morgongåfva Station, 
hvarför aflastning af alla produkter kunna verkställas beqvämt och på 
kortaste tid.

1 Kruthus å behörigt afstånd från Molnebo.
4 transportable arbetar baracker.”

Molnebo med sågverk, hytta, järnväg och skogsegendomar såldes till 
det av Anton Schröder och Ernst Uddenberg ägda sågverksbolaget 
Kopparberg-Avesta AB för 400 000 kronor, och hyttan tas åter i drift 
en kort period 1890-92, varefter den revs. Delar av den ingår idag i en 
stallbyggnad i Molnebo. Bolaget drev Molnebo såg till sekelskiftet, 
och körde bräder på den lilla smalspårsbanan efter häst. Vart det lilla 
loket tog vägen är oklart, men mycket tyder på att det via Stollberg 
hamnade på ett tyskt företags museum.
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10. Den norra hyttbyggnaden sticker ännu upp bland industribyggnaderna i 
Morgongåva. Foto förf 1989.

Kung Oscarshyttan så när som en rostugn såldes till dir August 
Heberle, ägare till Sala silvergruva och köpare av Stollbergs blymalm, 
för endast 80 000 kronor. Stora mängder malm transporteras bort från 
Morgongåva 1891-99, men det visar sig svårt att sälja maskinerna, 
som efter alla år blivit rostiga och omoderna. Dessutom avvek de i 
många avseenden från de svenska järnbrukens tradition. Åren 
1893-94 annonserade Heberle ut maskinerna till salu, men utan fram
gång.

Ett undantag var dock den oanvända masugnen, som 1896 monte
rades ned sten för sten och något förändrad murades upp i Domnar- 
vet. Den var av en för sin tid ovanlig modell, där pipan bestod av ett 
lager kilformade stenar med 0,8 m längd och var avlastad till pelare 
med ett fritt ställe. Även eldfast inmurningstegel såldes dit.

Resten av maskinerna skrotades, och åren 1896-96 är järnskrot en 
stor artikel i stationens statistik. Det gamla bruksområdet, med 
utslagna fönster och fullt av sälgbuskar såg allt mer ut som en maka
ber spökstad, och en teckning från denna tid visar byggnaderna med 
söndertagna ångpannor liggande utanför. Carl Sahlin berättar att när 
hans klass från Bergsskolan 1888 reste förbi Morgongåva tog lärarna 
helt avstånd från företaget, och bedyrade att ingen svensk bergsman 
hade varit inblandad i något så illa planerat.

104



Ny verksamhet 
i Morgongåva

11. Här i Molnebo herrgård hade koncernledningen sitt kontor. Foto förf 
1989.

I Västerås grundades 1874 en verkstad för tillverkning av lantbruks
maskiner, som brann 1879 men återuppfördes på en tomt vid hamnen. 
På 1890-talet ökade verksamheten starkt och lokalerna blev för 
trånga. Hösten 1898 grundades AB Westeråsmaskiner som från 
Heberle köpte de tomma bruksbyggnaderna för 100 000 kr som erla- 
des i aktier. Masugnsbyggnaden ändrades till gjuteri, i sidobyggna- 
derna inrättades snickeri och smedja. Gamla maskinhuset och ång
centralen blev mekanisk verkstad, och i de väldiga kolhusen som 
upptog en yta av nära ett tunnland inrättades lokaler för montering 
och lager av maskiner.

Från Kopparberg-Avesta AB övertogs den tomt väster om Kung 
Oscarshyttan och längs lastkajen som hade använts som brädgård och 
där det lilla lokstallet ännu stod kvar.

Iståndsättning av byggnaderna drevs med ”amerikansk fart” så att 
fabrikationen kunde igångsättas före utgången av 1898. Senare bygg
des parallellt med järnvägsspåren en fabrikslänga i tegel lik den i 
Västerås, som man därefter flyttade ifrån.
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Noter 1. Karl Friedrich Richter föddes 1829 vid Malapane i Schlesien. Hans första anställning 
efter bergverksakademien i Breslau var vid kungliga bergverksdirektionen för 
Königshutte. Vid 27 års ålder blev han chef för den närbelägna Laurahiitte, som 
ägdes av grevarna Henckel von Donnersmark på godset Naklo. Richter såg att 
Königshutte genom byråkratiska metoder blivit förlustbringande och lät 1869 köpa 
in verket. På senare tid blev han ordförande i Verein Deutscher Eisenhiittenleute.

2. I Schlesien förekom olika smalspår. Det första loket i Preussen tillverkat 1816 vid 
kungliga gjuteriet i Berlin var avsett för Königshutte och hade spårvidd 36 preus
siska tum = 873 mm. Kring Kattowitz, Beuthen och Gleiwitz började man 1853 
bygga ett sammanhängande nät av smalspårsbanor för kolgruvor och järnverk med 
spårvidd 30 schlesiska tum = 791 mm. I samband med lokinköp 1872 anges 
spårvidden 30 rhenländska tum = 785 mm.

Källor Material i Sahlinska samlingen vid Tekniska Museet.
Årsberättelser mm för Schisshytte AB i Johnsonkoncernens arkiv, Ängelsberg.
M J T Lewis: Early Wooden Railways (1970), s 330 ff, 341 ff.
Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart (1911), s 389, 430.
Jernkontorets Annaler 1904, s 94.
Blad för Berghanteringens Vänner i Örebro län 1879.
Statens Järnvägars Vagnslastgodsstatistik.
J G Wiborgh, Järnets Metallurgi (1904).
AB Västeråsmaskiner 50 år.
Material hos och diskussioner med dir Karl-Erik Fredriksson, Morgongåva.

“Kung Oscarshyttan” at Morgongåva

Summary Kung Oscarshyttan (King Oscar Furnace) at Morgongåva was the first and 
extremely unsuccessful attempt to build a large Continental type steelworks in 
Sweden, using coke in the blast furnaces.

Vereinigte Königs- und Laurahiitte, with a number of plants in the 
Kattowitz region of Upper Silesia, decided in 1872 to expand into Sweden 
and purchased the Molnebo works near Sala, which owned 130 local mines, 
some of them nickel mines, as well as parts of the renowned Norberg mines. 
On the northern mainline of the State Railways 4 km from Molnebo they 
built a steelworks, including two blast furnaces for coke and two Bessemer 
converters, larger than any in Sweden. It was also the first to use steam power 
exclusively.

To make Bessemer Steel from coke pig iron, manganese has to be added, so 
they purchased the Schisshyttan blast furnace near Ludvika, which had five 
years experience of making ferromanganese, and which owned a number of 
mines yielding iron, manganese, lead and zinc ores.

The new steelworks were named after king Oscar II who inaugurated the 
half finished works in 1873 along with the railway, but then everything went 
wrong. The iron market collapsed, the stock market crashed in Vienna 1873, 
in Berlin and New York 1874. The local mines turned out to be worthless 
claims purchased from a sculptor turned amateur prospector. In 1876 the 
market was so depressed that the old furnaces in Molnebo and Schisshyttan 
had to close for three years. Not until 1880 was any attempt made to start the 
new works. Only 4 300 tons of pig iron were then produced, but found no 
buyer.

After a contemporary Silesian works, Friedenshiitte, had been destroyed in 
1887 by an explosion of its entire steam plant with over 50 boilers of the same 
kind as at Kung Oscarshyttan, it was decided to sell the whole works as scrap, 
with a loss of 11 million kronor (1 million pounds). In 1898 the buildings 
were used as an agricultural machine factory.
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