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Gjutjärnshällar

Terminologi.

De gjutjärnshällar, som nedan skola behandlas, äro av två slag, dels 
sådana som gjutits för olika slags ugnar, dels sådana som satts in som 
fondhällar i öppna spisar. De förra började man gjuta i södra Tysk
land; därifrån spriddes de norrut över Hessen och Harz till den 
skandinaviska norden, där de blevo särskilt omtyckta i Danmark 
och Norge. Fondhällarna ha sin hemort i nordöstra Frankrike, Eng
land, Belgien, Luxemburg och angränsande delar av Tyskland, d. v. s. 
i sådana trakter, där järnhanteringen har anor från romersk provins
tid, från de närmaste århundradena efter Kristi födelse.

I den franskspråkiga litteraturen, särskilt hos sådana författare, 
som varit bosatta i nordöstra Frankrike, har man tydligen sedan myc
ket långt tillbaka i terminologien skiljt på »les plaques», ugnshällarna, 
och »les taques», fondhällarna. De senares historia i dessa länder kan 
kanske skisseras på följande vis. Bostäderna därstädes ha haft sin 
egenartade karaktär; på dess detaljer behöva vi naturligen icke när
mare ingå, utan för vårt sammanhang endast erinra om, att man där
städes i »köket» haft och ännu på många ställen under 1800-talet 
fortfarande hade en öppen härd förlagd mot väggen till ett rum, som 
där kallas »stuff», vilket namn vi för enkelhetens skull kunna över
sätta med stugan, ehuru i denna icke förekommit några sängplatser. 
Det åsyftade rummet svarade således närmast mot det rum, som i 
vissa trakter i Sverige under stadsinflytande kallades salen. Dessa 
öppna härdar hade ursprungligen icke någon rökgång, skorsten. 
Fondväggen bakom den öppna härden var murad och i förmögnare 
hus sannolikt beklädd med väggflisor, som under tidigare skeden voro 
brända, men sannolikt icke glacerade. På härden i dessa hus liksom 
under andra primitiva förhållanden brann elden dagen lång. Av het
tan skadades fondväggen, så att man ofta fick reparera densamma. 
Någon gång under den senare medeltiden har man så funnit på att er
sätta den mest utsatta delen av väggen med en järnhäli. Å ena sidan 
skadades denna icke så mycket av det ideliga eldandet, utan var mot
ståndskraftigare än tegelmuren, å den andra släppte hällen igenom 
en del värme till rummet innanför, till »stuff».

För att pryda de förmögnare hemmen hade man en gång börjat 
ornera den gjutna hällens ena sida. Vid insättningen i väggen sattes 
denna mot »stuff» och råsidan mot »köket». För att få en värme
kammare åt »stuff», insattes ett par dörrar framför fördjupningen i66



Gjutjärnshällar

väggen framför hällen. Detta utrymme användes med fördel som 
torkrum och när »stuff» behövde hastigt uppvärmas, slog man endast 
upp dörrarna till värmekammaren. Rumsidan omkring värmekam
marens dörrar utformades med tiden till en skåpliknande möbel, vil
ken på landets dialekt kallades »take shaf». Vi kunna icke här längre 
följa denna ur värmesynpunkt och även ur andra synpunkter in
tressanta möbels utvecklingshistoria, utan endast inskränka oss till 
att konstatera, att järnhällen i »take-shaf» kommit att kallas la taque.

När dylika hällar inom ett avsevärt område införts i åtminstone 
ett exemplar i varje gård, måste dessa som handelsvara ha blivit en 
mycket stor artikel för de järnproducerande bruken i trakten. För 
framställningen av dessa »taques» brukade man en bestämd sorts 
järn, och detta järn — tackjärn — måste de länder, som ville exportera 
järn till Holland, ha lärt sig att framställa. Bland dessa exportörer 
fanns det även svenska bruk. Min mening är sålunda att sätta i fråga, 
om icke termen tackjärn i svenska språket härrör från les taques ge
nom den svenska järnexporten till länderna kring rhenmynningarna.

Som vanligt vet man icke, huru gammal en dylik term kan ha va
rit på svensk botten. Termen är emellertid icke påträffad i Söder
valls Ordbok över det svenska medeltidsspråket. Så obetydlig som 
den på svenska avfattade, bevarade litteraturen från medeltiden är, 
kan man emellertid icke rättvisligen draga några slutsatser om före
teelsens ålder på grund av termens frånvaro i denna litteratur. Under 
1500-talet förekommer emellertid termen tackjärn i Sverige. Med 
kännedom om de livliga förbindelser, som sedan gammalt existerat 
mellan de nederrhenska staterna och länderna kring Östersjön, kan 
mycket väl en beteckning för en viss sorts järn i samband med den 
livliga efterfrågan efter densamma ha kommit till Sverige från Hol
land. Som vi nedan skola få se, tillhöra nämligen sådana fondhällar 
till öppna spisar de äldsta bevarade exportartiklarna från Sverige 
till Nederländerna.

Verein deutscher Eisenhiittenleute har till den av doktor Albrecht 
Kippenberger utarbetade texten i publikationen (Diisseldorf 1928) 
över nämnda förenings stora samling av järnhällar i Diisseldorf, såväl 
fondhällar till öppna spisar som hällar till järnugnar, fogat några 
upplysningar om den tekniska framställningen av dylika tackjärns- 
hällar. Där säges det, att i och för tillverkning av släta hällar icke 
erfordrades någon modell. Man anlade endast en plan sandbädd, som

Gjutning.
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omgavs av en låg kant av sand, som begränsade den rektangulära 
eller mångsidiga hällens yta. På ett ställe gjorde man sandkanten 
nätt och jämnt så hög som hällen skulle bli tjock. När järnet sedan 
insläpptes på sandbädden flöt det överflödiga järnet bort över den 
låga sandkanten. Så götos hällarna till en början. Sedan skaffade 
man sig enkla modeller och med tiden även de konstnärligt utforma
de, som man ofta finner använda bland annat uti järnugnarna.

Förutsättningen för att man skulle lyckas var alltså, att man kun
de framställa ett flytande järn, som man kunde dirigera dit man ville. 
Nu är det emellertid så, att man ingenting bestämt vet, om denna 
procedurs ålder. I en avhandling om »Primitiv järnhantering», Rig 
1932, har jag sökt redogöra för resterna och litteraturen om resterna 
av den gamla järnhanteringen i Sverige och därvid ej kunnat med
dela annat än att de flesta, snarast alla lämningar efter primitiva 
ugnar för järnhantering, som vi känna, icke levererat flytande järn, 
utan endast klumpar, som man med spett fått söka få upp ur härd
gropen. Den primitiva relikta järnhantering, som långt fram i tiden 
bedrivits i Skandinaviens skogsbygder, synes helt och hållet ha varit 
baserad på denna metod.

Sven Rinman omtalar emellertid i sitt Bergverkslexikon en annan 
sorts ugnar, som han benämner »Fliessöfen», där produkten blivit 
flytande järn. Ur hans synpunkt äro naturligtvis dylika ugnar gam
malmodiga och hade på hans tid kommit så gott som ur bruk. Någon 
mening om deras ålder har han icke angivit.

Ernest Straker i hans bok: »Wealden Iron», London 1931, läm
nar även en framställning enligt hans uppfattning av den historiska 
utvecklingen, som skulle ha fört fram till en flytande produkt från 
smältugnen. Ett referat av hans uppfattning i denna fråga torde va
ra av det intresse, att det må här inflyta: när vattenkraft börjat att 
i större utsträckning användas för bälgarnas drift, ha storleken på 
ugnarna kunnat ökas. Genom den nya drivkraften erhöll man ökad 
värme och ökad produktion. Ett av resultaten torde även ha blivit, 
att järnet emellanåt blev flytande, ett resultat, som ugnsskötaren sä
kert alldeles icke väntat sig, men man gjorde snart den upptäckten, 
att det flytande järnet var en förträfflig produkt, som under ham
maren kunde bearbetas till stångjärn. I Tyskland kallades de ugnar, 
som gåvo denna produkt, för Hochöfen eller Blauöfen (= engelska 
high eller blow, men ej = blue).

För ugnarnas vidare utveckling ansluter sig Straker till Rhys Jen-68
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kins (Newcomen Society Transactions, V. I. sid. 17). När denna upp
täckt beträffande järnframställningen ägt rum, ligger i dunkel, men 
man torde ej misstaga sig, säger han, om man tror, att det skett någon 
gång under 1300-talet någonstädes i västra Tyskland eller östra 
Frankrike — landet mellan Alperna och Belgien. Det har sagts, att 
det första gången skulle ha hänt i trakten av Liége. Man har också 
kunnat konstatera, att en dylik masugn byggts i närheten av Namur 
år 1340. Från omkring år 1400 voro tvänne sådana ugnar i trakten 
av Liége — vid les Vennes och vid Grivegnée — välkända. Från 
början av 1400-talet förekomma allt flera belägg i litteraturen, att 
så beskaffade ugnar funnits såväl i Frankrike som i Tyskland och i 
Italien.

Till denna Strakers framställning kan anmärkas, att det land, dit 
denna upptäckt förlägges av Rhys Jenkins, måste sedan mycket lång 
tid tillbaka ha varit ett centrum i Europa för järntillverkningen. 
Inom detta område gå nämligen lätt behandlade minettmalmer i da
gen, och därstädes har man således tidigare än annorstädes haft större 
förutsättning för en järnhantering. liar man sökt följa den primitiva 
järnhanteringens utvecklingsbanor i norra Europa, har man ej kun
nat undgå att lägga märke till, att det någonstädes inom det gamla 
romerska rikets provinser måste ha funnits ett område, där nya fram
steg inom järnhanteringen ägt rum, och därifrån kunskapen om dessa 
spritts till såväl England som till den skandinaviska norden. Genom 
den från geologiskt håll lämnade ovan meddelade upplysningen om 
minettmalmerna, torde detta område ha blivit lokaliserat.

Från samma trakter — ur räkenskapsböcker och urkunder från 
städer vid nedre Rhen — föreligga jämväl tidigare än från andra 
orter uppgifter om större gjutna järnföremål, för vilkas tillkomst ug
nar, som producerat flytande järn, ha varit en förutsättning. Vad som 
i dessa urkunder i främsta rummet omtalas, ha varit eldvapen — ka
noner — huru de nu kunnat ha sett ut. Men både dessa och även an
dra av dessa järnbruks produkter, t. ex. gravhällar och andra hällar 
från 1300-talet, ha icke bevarats till våra dagar, utan ha under årens 
lopp smälts ned, när de blivit föråldrade, eller rostat sönder. Från 
1400- och 1500-talen finnas alltflera uppgifter, som visa, huru starkt 
produktionen stigit. Ju längre vi komma fram i tiden, desto fler al
ster av denna järnindustri ha blivit bevarade till oss och även i rätt 
stor utsträckning publicerade i vår tids facklitteratur, se exempelvis 
Albrecht Kippenbergers publikationer, Walcher von Moltheim i 69
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Kunst und Hantverk, Wien 1914, och Antoine Hirsch i L’art des 
plaques de fourneau et de cheminée, Luxembourg 1929.

Om gjutjärn i norden under 1400-talet vet man praktiskt taget 
ingenting, om sådant från det följande århundradet något mer, även 
om det hittills publicerade ej kan anses vara så särdeles mycket. Någ
ra källuppgifter meddelas i mina »Ungshällar av 1500-talstyp i skan
dinaviska museer», Rig 1928, och i »Primitiv järnhantering», Rig 
1932. Dessa skola icke upprepas här.

Bevarade artefakter, gjutna i Norden under 1500-talet, äro ytterst 
sällsynta. Jörgen Olrik i hans år 1912 utgivna avhandling »Danske 
jernovne fra tiden 1550—1800» hänför sålunda endast ett par ugns- 
hällar till den inhemska produktionen. Dessa hällar äro dekorerade 
med danska vapensköldar, och en av dem har även en dansk inskrift 
(även avbildad i Rig 1928, sid. 33, fig. 8 gavelhällen), men det mesta 
av den presumerade produktionen har icke bevarats. Med hänsyn 
till de platser, där dessa danska vapenhällar tillvaratagits, böra de 
snarast ha gjutits någonstädes på Jylland eller i Holstein. Vad be
träffar Sverige och Norge torde ingen i dessa länder tillverkad gjut- 
järnshäll hittills ha blivit påvisad.

Häll från år 1594. Under sådana omständigheter torde det vara av ett visst intresse 
att fästa uppmärksamheten på en fondhäll till öppen spis, som för
varas i Rijksmuseum i Amsterdam. Såsom av bilden, sid. 73, framgår 
är den en stående, upptill avrundad rektangel. Hela ytan är begrän
sad av en låg uppstående kant. Hällen prydes av en bild av Gustaf 
Vasas yngste son, hertig Carl av Södermanland. Under hans bild ser 
man hans hertigdömes vapensköld och längs hällens övre rand en 
icke fullt läslig inskrift. Där kan man dock utläsa en del såsom hans 
valspråk: »deus solatium meum» och årtalet 1594. Vapenskölden 
överensstämmer i det stora hela med andra dylika för hertigdömet, t. 
ex. med vapnet på porttornet i Nyköpings hus, hans residens, och 
med de vapen, som pryda hans stamträd från år 1598 och hans av 
hans hovkopparstickare, den i Nyköping en tid bosatte Hieronymus 
Niitzel stuckna porträtt, tryckt bland annat som försättsplansch i 
Sörmlandsboken. Man bör dock kanske anmärka, att det mellan de 
korslagda pilarna i Närkes vapen på hällen finnas stjärnor, medan 
det på de ovannämnda vapenbilderna finnas rosor, vilka rosor fort
farande finnas kvar i nämnda landskaps vapensköld. Härvid torde 
man dock icke behöva fästa sig så mycket, ty det är icke enastående, 
att en formskärare slarvat med heraldiken.70
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En häll med detta utseende måste självfallet ha blivit framställd 
inom hertigdömet. Hertigen var säkerligen ingen så av samtiden känd 
personlighet, att ett utländskt järnbruk skulle på spekulation ha fö
retagit sig att pryda sina hällar med hans porträtt och hans hertig
dömes vapenbild. Någon marknad för dylika fondhällar fanns icke 
heller i Sverige, där man veterligen aldrig använt sådana. Ej heller 
kan man väl tänka sig hertigen själv som beställare, ty varför skulle 
han ha beställt en häll, för vilken han enligt svensk sed icke kan ha 
haft någon användning. Ej heller har den som sagt bevarats i Sverige 
utan i Amsterdam i en omgivning, där sådana hällar förekommit 
i varje hus. Dit kunde man därför med hopp om försäljning exporte
ra dylika hällar.

Inom hertig Carls hertigdöme fanns det på hans tid emellertid S:t Annee masugn, 
flera bruk, där man redan då varit kapabel att gjuta sådana fond
hällar. Exempelvis omtalar Gustaf Ekman i sin bok om Storforsver
ken ett sådant vid Asphyttan .Man kan även hänvisa till Åkers bruk 
nära Strängnäs, därifrån man under 1580-talet levererade ammuni
tion för kanoner och även andra gjutjärnsprodukter. Framför dessa 
bruk skulle jag dock vilja framhålla som den sannolika tillverknings
orten för denna fondhäll en masugn i hertig Carls egen residensstad 
Nyköping, S:t Annse masugn, anlagd just det år — 1594, som återfin
nes på hällen. I trakten av Nyköping fanns en bergslag med gamla 
anor, österut gruvorna vid Svärta och västerut Tunabergs bergslag 
med Näfveqvarn. Vid fallen i ån i och ovanför Nyköping hade hertig 
Carl till sitt husbehov och rikets nytta anlagt flera industriella an
läggningar, ofta under ledning av utifrån inkallade fackmän. Där 
hade sålunda vuxit upp hammarsmedja, spiksmedja, valsverk, mas
ugn m. m.

Ur lektor K. G. Grandinsons omfattande excerptsamlingar, för 
vars utnyttjande jag ber att till honom få framföra mitt hjärtliga 
tack, kunna många upplysningar om dessa industrier hämtas. Om 
S:t Annas masugns första arbetsår torde följande för vårt ämne vara 
av stort intresse.

I september år 1594 menar Petter byggmästare, att masugnens hjul 
och remmar skola bli färdiga inom några dagar; den sjätte oktober 
var hjulet emellertid ännu icke färdigt, så att blåsningen ej skulle 
kunna börja förrän om några dagar. Masmästaren Måns Andersson 
hade dock redan anlänt till staden. Mellan den 15 och 30 oktober var 
masugnen i bruk, och under denna tid »brändes» 144 tunnor malm 71
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från Sjösa, uppblandade med 6 tunnor från annat håll. Att man från 
början väntat sig, att masugnen även skulle kunna leverera järnugns- 
hällar, framgår direkt av ett samtida brev rörande hertigens gods 
Vibyholm norr om Nyköping, där då byggnadsarbeten voro i gång. 
I detta brev hoppas man nämligen, att så snart gjutningen vid S:t 
Annse masugn kommit i gång, där skulle tillverkas en järnugn för 
nämnda slott. Några nya formar, efter vilka man kunde gjuta, be
hövde dock ej anskaffas, ty sådana funnos redan hos Ulrik potte- 
makare i Nyköping. I december samma år klagar man över, att kolet 
tagit slut och att ej mer än ett hundra lass malm funnos framförda. 
Ett allvarligt avbrott i driften vållades även av höstfloden, som tagit 
med sig dammen vid S:t Annas masugn, vilken damm mäster Pehr 
icke skulle kunna bättra utan många hundra dagsverken.

Följande år 1595 var masugnen i gång en kort period på våren 
och en något längre på hösten; 636 tunnor malm konsumerades. I 
april kom den fransyske gjutaren till staden. Hans namn synes ha va
rit Vincent. Denne tog genast itu med arbetet och gjorde i ordning de 
formar, som hertigen hade befallt honom att gjuta efter. I en annan 
handling från våren 1595 omnämnes, att med S:t Annas masugn står 
allt väl till, den fransyske gjutaren har gjutit några små grytor, som 
sköne äre. Följande år levererades från masugnen kanonkulor till 
flera sorters kanoner till arklimästaren i Nyköping Lasse Andersson. 
Nästa år arbetades där ännu intensivare: »vid masugnen fås dubbel 
förtäring, efter de vaka både nätter och dagar». Man beredde sig så
ledes energiskt att möta konung Sigismunds väpnade anfall på Sve
rige. Av 10 skeppund tackjärn beräknade man få 7V2 skeppund 
stångjärn, som levererades till valsverket, »dragkonsten». Denna, 
som iordningsställts ungefär samtidigt med masugnen, stod under 
ledning av den från Holland inkallade »järndragaren» Wellam de 
Besche, som då var några och tjugo år gammal. Om han ej haft direkt 
med ledningen av masugnen att göra, hade han dock hertigens upp
drag att till denna leverera järn. Om valsverket-dragkonsten se Carl 
Sahlin: Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien, Stock
holm 1934.

Under månaderna januari—oktober 1598 var blåsningen i gång. 
Den tillsågs då av masmästaren Nils Jonsson, och uppsättare voro 
Seth Tomasson och Sven Andersson. Under år 1600 tillblåste S:t 
Annas masugn och levererade tackjärn till bössegjutesmedjan (kanon- 
gjuteriet).



Fondhäll från år 1594 till öppen spis. Tillhör Ryksmuseum, Amsterdam. Återgiven 

med museets benägna tillstånd.
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Ljusnedals Bruk i Härjedalen. Kopparstick 1796 av M. R. Heland efter teckning 

av C. M. Robsabm. Tillhör Jernkontorets Bildsamling.

Jämugnshälly gjuten vid Ljusnedals Bruk.
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Genom dessa notiser ha vi sålunda fått en antydan om verksam
heten vid S:t Annas masugn under 1590-talet. Även om de ha varit 
sparsamma, torde vi ha kunnat finna, att denna masugn haft den led
ning och de resurser, att den får anses ha varit kapabel att utföra så
dant gjutgods, som fondhällen i Rijksmuseum i Amsterdam represente
rar. Åtminstone två av järnindustriens ledare i Nyköping, gjutaren 
Vincent och »järndragaren» Wellam de Besche, voro inkallade från 
järnproducerande länder, och båda visste säkert, att dylika fondhällar 
voro kuranta varor i Holland. Mellan Nyköping och städerna vid 
nedre Rhen funnos på den tiden även direkt seglation. Även hertigen 
själv synes ha utrustat fartyg för att deltaga i detta handelsutbyte.

Genom vad som här förebragts ha naturligen inga avgörande bevis 
presterats, att fondhällen i Rijksmuseum i Amsterdam, säkerligen den 
äldsta bevarade gjut järnsplatta, som tillverkats i Sverige, tillhört Ny- 
köpingindustriens produkter, men rätt så många sannolikhetsskäl 
torde likväl ha anförts som tala för en dylik åsikt.

Med förbigående av tillverkningen av ugnshällar i Småland och Ljusnedals bruk. 
vid det värmländska bruket Rämen under 1600- och 1700-talen skall 
nedan lämnas några data om ett av de få bruk utanför nämnda land
skap, vid vilket järnugnar framställts. Detta var Ljusnedals bruk 
i Tännäs socken i Härjedalen, således mycket avlägset beläget och 
med stora transportsvårigheter för sådana produkter, som ej kunde 
avsättas i hemorten. Under förra hälften av 1700-talet hade man på 
några platser i Härjedalen funnit god kopparmalm. Ett kopparverk 
anlades vid Ljusnedal. Som delägare i detta finner man bland andra 
även brukspatronen Petter Strandberg vid Salberget. Kopparbruket 
bar sig emellertid icke i längden, utan fick lov att nedläggas. Detal
jerna i brukets öden under denna period kan den intresserade finna 
i en uppsats av Olov Jansson i Svenska Turistföreningens Årsbok för * 
år 1931 och kunna därför här förbigås.

År 1757 förklara Petter Strandberg och hans medintressenter, att 
de ej längre vilja driva bruket utan försälja sina andelar till Petter 
Strandbergs son Johan Henrik Strandberg. Det går ej bättre för 
denne med koppardriften än för hans föregångare. Men sedan han i 
trakten funnit god järnmalm på flera ställen, bygger han åren 1762 
—63 en masugn på det gamla brukets plats, och en stångjärnsham
mare. Här tillverkades sedan huvudsakligen spik, plogfjölar, plog- 
billar och slipstensåsar, men de vackraste minnena från denna period 75
6*
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finner man — säger brukets biograf — än i dag i snart sagt varje 
gård i västra Härjedalen, nämligen de gamla järnugnarna. Bruket 
har gjutit såväl envåningsugnar som sådana i två etager. Ett på lång- 
sidehällarna ofta återkommande motiv är en lapp, som åker akja, 
ett annat blomsterrankor. Tvåetageugnarnas överdel är en portik, i 
sina huvuddrag släkt med de norska och värmländska järn och 
järnkakelugnarnas, ornamentiken är däremot olika. Formsnidarens 
namn känner man. Det var en i orten bosatt konsthantverkare, scha- 
tullmakaren Jöns Ljungberg. Bruket tog sålunda i sin tjänst den lo
kala konstfärdigheten och satte som sitt mål att bland annat fylla 
traktens behov av passande eldstäder.

Efter Johan Henrik Strandbergs död år 1764 gifte hans änka 
Kristina Hansdotter Busk om sig med Nils Södergren, som snart nog 
blev ägare till största delen av Ljusnedals bruk. Under hans tid och 
ända in på 1870-talet fortsatte järnbruket sin verksamhet, men till
verkningen av järnugnar synes ej ha fortsatt så långt in på 1800-talet.

Då man aldrig i Småland gjutit järnugnar i två eller flera etager, 
torde man väl få anse förekomsten av sådana järnugnar inom Ljus
nedals produktion som ett norskt inslag. Eljest är bruket närmast 
befryndat med den småländska brukstraditionen. Några uppgifter 
om Johan Henrik Strandbergs släktförbindelser torde visa detta.

Hans far, den redan ovan omnämnde Petter Strandberg, som var 
född i Jämtland år 1690, tog sig namnet Strandberg efter sin moders 
andre man, kopparslagaren Anders Strandberg i Falun. Som ägare 
till några lotter i Sala silvergruva synes han största delen av sitt liv 
ha varit bosatt i eller utanför Sala. Han bar titeln direktör eller 
bruksdirektör, en titel, vars innebörd jag ej lyckats utröna. Utom 
lotter i Sala och Ljusnedal har han ägt ett kopparverk i Norberg och 
arrenderat Grönsinka bruk i Gästrikland på gränsen till Dalarna.

Utom dessa hade han emellertid redan år 1736 köpt andelar i ett 
småländskt järnbruk, Stenfors på Bråkens mark i Tingsås socken. 
Senare utvidgade han sina småländska intressen genom förvärvet 
av örmo bruk, dit redan tillverkningen från Ekefors bruk förflyt
tats, i Sandsjö socken. Vid örmo anlades ett gjuteri år 1746.

Petter Strandberg hade med sin hustru, dotter till rådmannen i 
Strängnäs, Mattias Westring, flera barn. Den äldsta dottern Sara 
Kajsa, född år 1713, gifte sig med Pehr Högberg och blev svärmor till 
brukspatron Johan Paul Strömbeck, f. 1725 d. 1795, på Valbo i 
Gästrikland. Dottern Christina, f. 1716, blev år 1736 gift med bruks-76



Gjutjärnshällar

förvaltare Jacob Norman på örmo bruk i Småland. Det var således 
med hänsyn till honom, som Petter Strandberg förvärvat detta bruk. 
En tredje dotter Anna Margareta, f. 1725 d. 1795, gifte sig med 
bruksinspektören Petter Bergqvist, f. 1706 d. 1764. Enär deras barn 
voro födda i Sala landsförsamling, torde han ha haft sin verksam
het i denna trakt.

Petter Bergqvist hade emellertid en broder Olov, f. 1714 d. 1773, 
som var brukspatron på Ålshult i Småland. Hans hustru var Anna 
Magdalena Blom från Ålshult, vilken tillhörde en av de dåvarande 
bruksägarsläkterna i södra Småland. Deras äldsta son Magnus, d. 
1815, blev med tiden brukspatron på Ålshult, och en annan Pehr, d. 
1802, brukspatron på Diö i Stenbrohults socken. De fortsatte således 
sin mödernesläkts traditioner som brukspatroner i södra Småland.

Petter Strandbergs äldsta son, som liksom fadern hette Petter, f. år 
1723, var också »brukspatron», men påtagligen en orolig typ. I 
»Olovströms bruk 1735 —1935» lämnar Tom Söderberg några bi
drag till hans historia. Då han var 22 år gammal, köpte han näm
ligen hälften av Olovström i Jämshögs socken i Blekinge, som då 
efter sin ägare Johan Wilhelm Petre benämdes Petrefors. Bägge 
ägarna skulle bo på bruket, men drogo snart nog icke jämnt. Tydli
gen lyckades ingendera reda upp de tilltrasslade affärerna. Dom
böckerna bära vittne om, att det blev en rad processer mellan dem. 
Strandberg avvek omsider från Petrefors och hans gärning därstä
des karakteriseras av Söderberg i skarpa ordalag. Några år senare, 
år 1755, dog han och begrovs i Tännäs i Härjedalen. Han hade då 
tydligen haft sitt hemvist på Ljusnedal.

Petter Strandbergs yngre son var Johan Henrik, f. 1727 d. 1764, 
vars gärning vid Ljusnedals bruk redan antytts.

Av dessa korta släktnotiser torde emellertid framgå, att Johan 
Henrik, då han vid cirka 30 års ålder försökte sig på att rycka upp 
bruksrörelsen vid Ljusnedal hade relationer åt flera håll inom den 
dåtida svenska bruksrörelsen, men alldeles särskilda förbindelser med 
några ledare för den då, låt vara rätt så primitiva järnhanteringen 
vid de sydsmåländska bruken. Detta gör det väl sannolikt, att det 
är från dem han fått idén att vid Ljusnedal gjuta järnugnar för den 
omgivande bygdens behov. Skulle ett bruk beläget som Ljusnedal 
kunna med ekonomisk framgång bedrivas, måste det anses klokt att 
koncentrera tillverkningen på sådana varor, som icke behövde un
derkastas långa transporter och därmed förenade kostnader. 77




