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Om mältning och 
brygd vid några 
gamla bruk.

I anslutning till skildringen om ett mälteri från 1760-talet vid Leufsta bruk, 
Dasdalus 1935, meddelas här några ytterligare uppgifter rörande mältning och 
brygd vid österby, Gysinge och Vällinge. I Svenska Bryggareföreningens Må
nadsblad, 2/1938, är införd en artikel i samma ämne, av vilken här föreliggande 
utgör en sammanfattning. I huvudsak har härvid ett referat av amanuensen 
Eskil Grönlunds kulturhistoriska skildring i Nordiska Museets och Skansens 
årsbok 1937 om midsommarfirandet vid österby bruk utelämnats.

Österby bruk. Mältningen på österby bruk tillgick enligt de upplysningar, 
som stått att erhålla genom välvilligt tillmötesgående från överingenjörerna Kj. 
Åkerhielm och A. Gumaslius samt den pensionerade smidesförmannen V. Berg
ström, i huvudsak på följande sätt. Sedan bruket tillhandahållit det för mid
sommarbrygden erforderliga kornet, slogo familjerna sig tillsammans några 
stycken och ställde upp ett lämpligt kar nere vid dammen eller ån för att under
lätta vattenbytena i stöpen. När kornet var färdigstöpt, fördes det till »mält- 
lårarna», som voro placerade i något närbeläget uthus. Något sådant lådmäl- 
teri finnes tyvärr ej längre kvar. De äro för länge sedan sönderslagna och upp
brända, men voro tillverkade av 2—2V2" bräder, mätte ca. 1,5X2 m i fyrkant 
och begränsades av en 7—8” bräda på högkant. Minst två gånger i dygnet ge
nomarbetades mältan i låren med händerna. De sammanväxta grönmaltsklum- 
parna revos i sär, och man såg till, att det groende kornet blev ordentligt blan
dat. När mältan var väl utvuxen, fördes den till kölnan för att torkas.

Av kölnor funnos ursprungligen fyra stycken varav en, den i samband med 
bränneriet vid forna klensmedjan (nu gjuteriet), är totalt försvunnen. Vad som 
återstår av de tre övriga kölnorna kommer här att i korthet skildras.

Där Gimogatan övergår i Kölngatan ligger den kölna, som användes då 
hammarna stodo stilla för reparation eller vattenbrist. Byggnaden är av tegel, 
rappad, i två våningar, mäter ca. 7,5X11,75 i bottenplanet och daterar sig 
sannolikt från senare hälften av 1700-talet. På nedre botten till vänster om in
gången har inretts en bakugn invid skorstensstocken. En trappa upp finnas tyd
liga spår efter plåten, som sträckte sig från den västra gaveln 6,2 m in i bygg
naden till en där befintlig mellanvägg. Å såväl gavelväggens insida som å mel
lanväggen synas märken i putsen efter den dubbelsidiga plåtens konturer. Noc- 
kens höjd från golvet var 1,3 m, framkantens höjd från golvet 0,7 m och av
ståndet mellan kölnans ytterkanter 4 m, varför plåtens yta var ca. 25,5 m2. 
Mellan kölnans ytterkanter och väggen funnos tvenne gångar av ca. 1,5 m 
bredd. Plåtens yta utgjordes av bredvid varandra lagda grankäppar, av vilka en 
enda finnes kvar.

Vid Hammargatans slut och Oppdammens utlopp låg förr den s. k. Opp- 
hammaren, en gammal vallonsmedja, som nedlades 1877. Bredvid denna smedja 
anlades 1769 en byggnad, i gamla handlingar kallad »Hammar Torck Badstuf- 
vubyggnad», för vilken enligt böckerna åtgått bl. a. 10 st. fönster och uppstått 
en arbetskostnad av 6.200: 29 D. Den finnes ännu i dag kvar, fastän i synnerligen 
fallfärdigt skick, och kallas av befolkningen för »plåten», bild sid. 107.

Av allt att döma är anläggningen i fråga ett mälteri med kölna utfört efter104
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samma plan och samma år, som det i Vetenskapsakademiens Handlingar 1769 
beskrivna mälteriet på Leufsta, konstruerat av kamreraren Peter Wäsström.

Wäsström skriver i cit. handlingar sid. 281: »men den nytta, som nu är 
Leufstad-Bruk förbehållen, kan göras mer allmän och vid alla Hammar Smidjor 
ganska lätt vinnas, i fall nu omrörde inrättning antages. I sådant afseende blifver 
ej heller på alla ställen den kostnad och vidlöftighet nödig, hvarmed vid Leuf
stad-Bruk detta Verk är anlagdt, hvarest det för Brukets storlek och Arbetare
nas talrikhet måst så stort vidtagas, utan kan både ugnen och Mälthuset göras 
mindre, och ändock var tillräckelige, alt efter hvar och en Bruksegares behof. 
Onder- och öfverbyggnaden kan då inrättas efter behag . .. .»

Det gamla mälteriet på Leufsta mäter 11,9X13,2 m i bottenplanet utvändigt. 
Motsvarande mått för »plåten» på österby är 11,75X12 m, alltså något mindre. 
Däremot är avståndet från marken till takfoten på österbyanläggningen ca. 5 m 
pa den mot SV belägna väggen mot 4,2 i Leufsta.

Jämför man exteriörbilden å sid. 97, Dasdalus 1935, med bilden å sid. 107 är 
likheten mellan de bägge byggnaderna slående. Ingången till mälterierna är i 
horisontal led placerad strax till vänster om mitten på väggen till övre våL 
ningen. Omedelbart till vänster, när man kommer in, stå stöpkaren i Leufsta, 
och där var meningen att de skulle hava stått i österby, varom det genom 
väggen ledande avloppet för vattnet giver tydligt bevis. De för bägge anlägg- 
ningarne lika onödiga och lika utförda takfönstren giva ytterligare belägg för 
uppfattningen att Wäsström är konstruktören. Härtill kommer skorstenens lik
artade placering i förhållande till taknocken.

Plåten, d. v. s. det av perforerade järnplåtar utförda underlaget för det tor
kade maltet, har bortrivits, och det inre av mälteriet har sedan omändrats till 
primitiva bostäder. Härvid hava även några ursprungliga fönster igenmurats 
och i stället nya upptagits. Inga som helst invändiga spår av en eventuell mäl- 
teriinredning finnas kvar. Endast en antydning till det valv, genom vilket den 
från smälthärden avgående värmen leddes in i kölnan, kan man nu se vid mar
ken i byggnadens nordvästra hörn. Denna anordning till utnyttjande av av
loppsvärmen från smedjan för att torka malt utan extra bränslekostnad hade 
kamreraren Wäsström 1767 publicerat i Vetenskapsakademiens Handlingar. 
Den inbringade honom som belöning en guldjeton. Det är intressant att se, hur 
snabbt en teknisk förbättring kunde slå igenom även på den tiden.

Av tillgängliga muntliga uppgifter att döma skulle byggnaden endast hava 
gjort tjänst som kölna, ehuru den liksom på Leufsta byggdes som fullständigt 
mälteri, bl. a. med hårdbränd, kvadratisk »ärilsten» på golven. Smidet vid Opp- 
hammaren nedlades 1877 och därmed var även »plåtens» saga all. Någon re
staurering i likhet med Leufsta-mälteriet torde med hänsyn till anförda om
ständigheter ej vara lämplig eller ens genomförbar.

Även den tredje kölnan tillkom år 1769 och kallas i gamla handlingar »Mas
ugns Torck Badstufvubyggnaden», till vilken åtgått bl. a. 42 st. »holade plåtar», 
vägande V2 ‘ffi stycket. Den ligger sammanbyggd med den ännu bevarade Herr- 
gårdshammaren, vårt lands äldsta vallonsmedja, alldeles intill herrgården och 
den karakteristiska klockstapeln. Kölnan var inrymd i den tillbyggnad om 105
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7’75^'9 m P^- hammarsmedjan, vilken nu på sin vägg bär en järntavla, som 
angiver att smedjan är industrihistoriskt minnesmärke. Kölnan var i bruk till 
1912, då plåten revs bort. Man ser nu endast märken efter plåten i väggen 
mot smedjan, som även här levererade gratis all värmen för malttorkningen. 
Liksom vid kölnan på Kölnegatan var plåten dubbelsidig, och ytan torde hava 
varit ca. 35 m2. Sedan 1912 har byggnaden använts för kottklängning, men nu 
lära planer vara å bane att aptera den till lokal för ett bruksmuseum i anslut
ning till den gamla smedjan.

Av det ovanstående framgår, att österby bruk varit väl försett med flera 
efter dåtida begrepp moderna och stora kölnor. Härav kan man också sluta, 
att mältningen och bryggningen måste hava varit omfattande. Plåtarnas storlek 
var sådan, att flera hushåll fingo slå sig ihop för att »lägga upp», som det kal
lades. Det var varje familjs sak att se efter sin mälta, när den låg på tork. I 
allmänhet var detta husmoderns göra, och med långa »karor» fick hon gång 
efter annan röra om i maltet. Och det hörde sakkunskap till att lyssna till vissa 
knäppningar i maltet, som varslade om att det snart var på tiden att »kara» 
ned det i säckarna. Det var en stor förlust, när maltet blev bränt, ty av det 
maltet blev ej något gott dricka.

För brygderna höll man till i köken, där det fanns såväl bakugn som stor
spis. När bruksförvaltningen i början av 1870-talet moderniserade de gamla 
bruksbyggnaderna och uppförde hus med plats för 6—8 familjer i varje, så 
fanns i dessa bostäder enbart kokspis. Därför måste särskilda brygghus upp
föras, och av dessa finnas nu (1937) sju kvar på olika platser inom bruket. 
De äro byggda med det yttre rummet upptagande tvenne pannmurar och det 
inre rummet med bakugn. Det var i dessa brygghus, som midsommarbrygderna 
utfördes de senare decennierna. Nu användas de endast som tvättstugor.

Gysinge. På kartor från 1800-talets början över Gysinge bruk vid Dalälven 
finnes bland uthusen till herrgården angivet ett »Brygghus och Bränneri». År
talet 1828, anbragt på den mot herrgården vettande gaveln, angiver tiden för 
byggnadens tillkomst. Vindflöjeln å den vid gaveln fristående klockstapeln bär 
årtalet 1836 och initialerna GB efter dåvarande ägaren, brukspatronen Gustaf 
Benedicks.* 1)

Byggnaden, av tegel i två våningar och vitrappad, mäter ca. 9,8X13,8 m i 
bottenplanet utvändigt. Stiger man innanför den längst bort från herrgården 
belägna dörren, kommer man in i brygghuset med dess tvenne pannmurar, 
ytterdiametrarna 1,4 och 2,15 m. Bakom pannmurarna, ordnade kring samma 
skorstensstock, finnas rester efter ytterligare eldstäder, vilka på sin tid använts 
vid brännvinsbränning och brödbakning.

En trappa upp över brygghuset fanns 1937 resterna av ett kylskepp av trä 
med en yta av 4X4,25 m och ett djup av 10,5 tum. Där stod även lutat mot 
väggen det gamla mäskkaret med lock, 1,4 i diameter och 0,7 m djupt. Bland 
den övriga bråten på vinden funnos delar till en vattenpump och en 4,25 m 
lång ränna av urholkat trä, vilka säkerligen en gång gjort tjänst vid bryggningen.

106 1) Om brukspatron Gustaf Benedicks välsmakande, hundraåriga öl berättar Carl Sahlin
i Daedalus 1935.



Mälteri vid Österby Bruk, Uppland, byggt 1768. Foto Sten Simonsson.

Lastkran vid Nybrokajen, Stock
holm. Lyftkraft 10 ton. Byggd 
vid Ludvigsbergs Verkstad 1879. 
Foto Tekniska Museet.



Under år 193J bar arkivet i Tekniska Museets byggnad inretts och det sedan ar 
1924 samlade materialet så ordnats, att det numera i sin helhet liksom boksam
lingen är tillgängligt för forskare. Här synes en del av det industrihistoriska arki
vets förvaringskapslar för bilder samt en del av Bernshammars Bruks arkiv, skänkt 
till museet av Direktör Harald Mårtens, Stockholm. Foto Tekniska Museet.



Meddelanden

Vällinge. På ca. 8 km avstånd från Södertälje ligger vid Bornsjöns gamla 
utlopp i Mälaren det av Stockholms stad ägda Vällinge. Här fanns på 16-, 17- 
och 1800-talen manufakturverk av olika slag. Bland ägare till Vällinge finna 
vi Johan Lampa, den förste kände åldermannen i bryggareämbetet i Stockholm 
1701 —1726, vars namn bl. a. finnes ingraverat på ämbetets vackra mästarestop, 
som nu förvaras på Nordiska Museet. Lampa erhöll 1730 privilegier på mäs- 
singstråddrageri för Vällinge.

Något hundratal meter bakom den från mitten av 1700-talet härstammande 
huvudbyggnaden ligger utmed bäcken vid en fördämning en tvåvånings, rap
pad tegelbyggnad, ca. 8,5X22 m i bottenplanet, inrymmande resterna efter 
en gammal kölna. Så vitt man kunnat fastställa, härstammar byggnaden från 
den tid, då Lampa ägde Vällinge. Vi skulle alltså här hava att göra med ett 
ganska unikt bryggareminne.

Med ingång från norra gaveln befinner sig i fonden på rummet och upp
tagande byggnadens hela bredd, 7,4 m, den i ett synnerligen fallfärdigt skick 
befintliga kölnan, 2,5 m bred, ytan alltså 18,5 m2. Plåten består av samman- 
nitade järnplåtar, 56X65 cm, liggande på bärjärn med 30 cm avstånd. Höjden 
från golvet i bakkanten på plåten är 90 cm och framkanten 80 cm. Hålen i 
plåtarna äro 2 mm och uppdornade på 10—15 mm avstånd från varandra. 
Genom luckan för uttagning av maltgroddar och sot synes den halvt igenfallna 
»galten». Eldstaden befinner sig i källaren. Skorstenen med sin vackert utfor
made gnistfångare har fyra pipor, och vägg i vägg med kölnan finnas tvenne 
pannmurar. Säkert har det varit brygghus och mälteri i byggnadens södra del.

Intressantast i hela anläggningen är det å byggnadens mitt befintliga valvet 
nere vid bäcken, som lämnar vattnet fritt inflöde i botten på ett schakt, som 
går genom hela byggnaden. Sannolikt var stöpkaret placerat i botten på schak
tet, och härifrån hissades stöpet upp till mälterigolvet. Några särskilda anstalter 
för vattenbytena i stöpet behövdes ej, ty med en snedställd fördämning av några 
plankor, kunde vattnet fås att cirkulera genom stöpgodset efter önskan. Ett 
enklare och billigare sätt att byta stöpvatten kan knappast tänkas, och även 
detta tyder på att den mångårige åldermannen var en duktig yrkesman och 
konstruktör. Anordningen utgör en motsvarighet till de anvisningar, som fin
nas på sina ställen i den äldre bryggerilitteraturen för mältning i mycket liten 
skala. Man skulle då för stöpning taga kornet i en säck och lägga den i ett 
dike med rinnande vatten.

Sten Simonsson.

Rubrikens ord möta ofta den, som har till uppgift att för ett arkiv eller 
en museisamling söka upp och taga vara på arkivaliskt material av olika slag. 
Ett nyligen inträffat fall, då ur historisk synpunkt oersättliga anteckningar 
m. m. bränts t. o. m. på inrådan av en högre ämbetsman, sedan försök gjorts 
— tyvärr på fel ställen — att placera arkivalierna, har aktualiserat frågan om 
tillvaratagandet och bevarandet för framtiden av sådana anteckningar, ritnin
gar, skisser, utkast, projekt, kalkyler o. dyk, som utförts av ingeniörer på pri
vat initiativ eller efter erhållet uppdrag. Tekniska Museets arkiv mottager 
tacksamt allt material av nämnt slag, ordnar det och förvarar det tillgängligt

»Hans papper 
äro brända»!
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