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en värdig minnesvård över mödans tid

»Ej kokas malm från gruvorna
häl' mer till järn och stål,
på kransen trippa duvorna
kring ugnens tomma hål.
Kring rosten gapa luckorna
på drag åt alla håll,
förrostade av snö och regn
ur tegeltakets såll.»

(Ingemar Hasselblad ).

DET var i »grevens tid», som
den gamla ödehyttan räddades
undan förödelse och förstörel-

se, räddades till en värdig minnes-
vård över mödans tid i bergslagen.
Icke blott tidens tand hade svårligen
gripit in i masugnens av ålder
bräckliga kropp utan i farlig närhet
av den gamla ärevördiga hyttan ha-
de schackrare slagit sig ned vid de
multnande dammluckorna, rådslåen-
de om hyttans försäljning till skrot
- alldeles som vid systerhyttan där
nordöst över skogarna vid Karlsdals-
sjöarna.

sDå», så berättar masmästarmo-
ran, »kom jag gående och fick höra
herrarnas samtal. Jag knyter näven
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Fiir Hemb y g dsj u.l av
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och befaller: 'Ni säljer inte hyttan,
så mycket ni vet det. Föl' den här
hyttan, den ska' vi ha kvar.' Och det
tog skruv», tillägger hon, »så vi fick
behålla hyttan». Och masmästarn
själv, den gamle hedersmannen, se-
kunderar: »Jaa, å nu ä' hytta så fin.
A nye fönster ha ho fått. A den där
röfärga, den gjole allt susen den.
J aa, ho ä' allt bra fin», säger han
gång på gång och ler så genombe-
låtet med hela sitt godmodiga och
runda anlete.

Man förstår så väl masmästarens
förtjusning. Hyttan är hans livs sto-
ra intresse, hans livsverk. I flera år
såg han, hur den snabbt gick mot
förfall. Det var »som om en sorgens
sång därinne gnolat sprött». Men nu
står den nyrenoverad och prydlig.
Masmästarn har anledning vara be-

Bergslagen.

låten. I hela bygden och långt där-
utanför delas emellertid masmästa-
rens tillfredsställelse.

Här skall dock icke omnämnas, på
vad sätt Granbergsdals hytta blivit
upphöjd till heder och värdighet av
ett bland bergslagens främsta kul-
turhistoriska minnesmärken tack va-
re förståelse av mäktiga kungl. myn-
digheter, intresserade bruksherrar
och minnesgoda kommunalgubbar.
Den historien måste anstå till » in-
vigningen.»

Här må endast sägas, att i trenne
somrar har masmästaren med ett lag
arbetskamrater murat och putsat på
hyttans exteriör och interiör, klätt-
rat på bräckliga bjälkar, lappat och
lagat, skött och plockat samman gam-
malt och nytt, och att nästa sommar
hoppas hembygdsföreningen få lägga
sista hand vid detta intressanta re-
noveringsarbete.

»Får vi nu bare ha den ifre föl'
ostyrie pojken, säger masmästarn.

»Det får vi säkert», replikera vi.
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När slutligen alla delägarna hade
blåst sina andelar, vidtog det s. k. bak-
varvet, därvid varje delägare fick blåsa
så länge som hans kol och malm räckte
till.

Innan hyttan blåstes ned, gick det s.
k. drevet. Då samlades ungdomen från
närliggande bygder för att se det sista
utslaget för året och eventuellt tråda
drevdansen. som var ett mycket omtyckt
nöje för ungdomen runt omkring i byg-
den.

Vi återgå emellertid till studiet av
hy tt journalen. Längst upp på dess sidor
finna vi flera namn, såsom Rödberget,
Mogruvan, Humleberg, Lerberg och ÅS-

boberg och därunder dels bråktal: 5 S,
1/8, 3/4, 1/4 o. s. v. och dels siffror: 90,
95, 115, 40 o. s. v. samt lim 40. Dessa
anteckningar utvisa från vilka gruvor
malmen hämtades till Granbergsdals
hytta, bråktalen ange proportionerna av
den malm, som blandades samman från
de olika gruvorna och siffrorna i övrigt
beteckna antalet kilogram av respekti-
ve malmsorter. Då malmen sålunda var
av olika godhetsgrad var det viktigt, att
blandningen av de särskilda sorterna
skedde på rätt sätt, ty annars fick man
icke den rätta hårdhetsgraden på jär-
net. Sålunda hände under stundom att
sammansättningen blivit felaktig och
järnet osäljbart. Sådant järn måste då
smältas om tillsamman med andra upp-
sättningar för att få den rätta konsi-
stensen.

Limsten hämtades från Älvhyttan men
även inom Karlskoga. exempelvis vid
öfalla, kunde sådan kalksten erhållas.

Så länge som Granbergsdals hytta in-
nehades av hyttelaget, ägde varje bergs-
man förutom kolbod även en malmbod
och en järnbod samt före rostugnens
tillkomst jämväl en rostgrep. Det blev

Alfred Bäckman (t. o.), masmästare vid Granbergsdals hytta 1906-1925, då hyttan lades ner.
Victor Andersson (t. h.), malm/atare rid rostugnen 1892-l925.

Ty man förlorar aldrig tron på ung-
domen.

På masugnskransen och
vid utslagsbröstet.

Masmästarn lämnar mig en bok, en
nersotad, tjock bok, en intressant bok
både i fråga om format och innehåll:
nära en halv meter på ett håll och 5 cm.
tjock men endast 18 cm. på bredden. Det
är en hy tt journal, som räddats av mas-
mästarn, och nu förklarar han det för
en lekman eljest obegripliga innehållet.
»De här punkterna och strecken till
vänster, vilka se ut så här - . -, det
betyder uppsättningar. Man kunde göra
från 40 till inemot 70 sådana uppsätt-
ningar pr dygn. De här siffrorna längst
upp förklarar sammansättningen av oli-
ka slags malm och limsten m. m.»

Sedan det angelägnaste skördearbetet
var avslutat vid egendomarna frampå
höstsidan, skedde påblåsning vid hyttan.

Man höll hyttestämma, och en viss dag
bestämdes för första uppsättningen. En-
var delägare i hyttelaget fick tillskjuta
en viss mängd kol i och för »varm-
ningen», d. v. s. masugnspipans upp-
värmning. Eftersom den första blåsning-
en ordnades av hyttelaget gemensamt,
kallades den hopablåsning, vilken kunde
pågå ända till sju dagar eller mera. De
första åtta sättningarna utgjordes av
enbart kol om 8 tunnor vardera. Till ni-
onde sättningen togs 30 kg. malm samt
30 kg. krossad limsten (urkalksten),
varefter malmtilIsättningen successivt
ökades, tills man kom upp till 300 kg.
malm och 35 kg. limsten. Med 60 sätt-
ningar blev masugnen, som var 60 fot
hög, helt och hållet fylld. Så snart hopa-
blåsningen var till ända, bestämdes ge-
nom lottning den ordning, i vilken bergs-
männen skulle få avverka sina »reden».
Under ett dygn kunde blåsas från 10000
till 13000 kg. tackjärn.

Kameror
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alltså nästan som en hel liten by av mör-
ka bodar i hyttans närhet. Där val' så-
som någon skaldat:

»Krattor och såll
och en karl med en sotig näsa.
Kattor och troll,
som hemskt i hörnen väsa.
Fladdrande ljus
inom spruckna glas.
Kolmörkt hus
med dunder och ras.
Kusligt.»
Den s. k. isättningen skedde vid mas-

ugnskransen. såsom överdelen av mas-
ugnen kallades. Här väger »uppsätta-
ren» noga till lagom stora mängder
malm och limsten, som tömmes i mas-
ugnen tillsammans med vissa korgar
kol. Vid masugnens nedre del är bränn-
materialet redan tänt, och underifrån in-
pressas med tillhjälp aven kraftig blås-
maskin en varm luftström. Vid den här-
vid uppkommande temperaturstegring-
en bildar sig en gasström, som tränger
igenom de nedsjunkande materialmassor-
na och sönderdelar dem under bildande
av järn och kolsyra. Det på så sätt
framställda järnet upptager under ned-
sjunkandet genom masugnspipan kol och
avtappas genom järnhålet i masugnens
nedre del i den s. k. råstun såsom tack-
järn. Det s. k. utslaget äger rum.

Utslaget skänker i mörka kvällar en
strålande anblick.

Framför den glödheta masugnsöpp-
ningen se vi tvenne sotiga karlar syssla
med den fuktiga sanden vid utslagsstäl-
let. Det är masmästaren och hans med-
hjälpare, som lägga sista hand vid for-
marna nere på råstugolvet. Masmästa-
ren skottar med en skyffel upp en smal
ränna i sanden ända upp till utslags-
öppningen. Några kraftiga tag med spet-
tet, och ett ögonblick upplyses rås tun av
ett bländande sken. Som en jätteorm
ringlar sig den glödande massan ut från
utslagsbröstet och lägger sig lydigt i
formarna framför våra fötter. Det var
järnets födelsestund. Hela hyttan strå-
lade i ett bländande vitt ljus, bergsmän-
nens ansikten lyste av glädje, och det
berättas, att mången bergsman vid

På masugnseransen gäl' uppsättaren "isättning" al' malm. limsten och kol.

denna syn blottade sitt huvud i vördnad
föl' en osynlig, högre makt, som låtit
arbetets möda krönas med framgång.

Arbetarna vid hyttan.
En av de många präktiga ungdomar,

som växte upp i skolhuset vid Gran-
bergsdals hytta - nuvarande läroverks-
adjunkten Herbert Geijrot - beskrev un-
der sina studentår hyttarbetaren, sådan
han sett den, på följande sätt:

Mager och knotig,
stybbtäckt och sotig
han kommer på stigen från hyttans bål
Obetäckt barmen,
korgen på armen
och tummarna tryckta västarmshål.
Kinderna glöda
av arbetets möda,
av brännande hettan i malmfylld tratt.
Läpparna grina,
tänderna skina
som vita eldssken i kolsvart natt.
Långt tillbaka i tiden utförde bergs-

männen själva allt arbetet vid hyttan,

men längre fram blev det vanligt att
använda sig av lejt folk, och sedan Carls ..
dahls Aktiebolag blivit ägare även tiil
Granbergsdals hytta hölls den i gång
året om, vadan arbetarna sålunda voro
fast anställda från nämnda tid.

Under hyttelagets regim utfördes ar-
betet på ackord mot en ersättning av
1: 32 öre pr ton, vadan alltså inkomsten
av 12 timmars-skiftet kom att i medeltal
utgöra 1: 32 kronor. Men sedan Carls-
dahl övertagit driften utbetalades dags-
penning med 3: 50 till masmästaren och
till övriga arbetare från 1: 50 till 2: 50.
På allra sista tiden före nedblåsningen
år 1925 kördes emellertid i treskift.

Såsom belysande för sättet vid ingå-
ende av avtal under den gamla goda tio
den må följande meddelande av vål' sa-
gesman anföras:

})Vi gick dagsverke med reparation vid
hyttan. En av arbetarna frågade hytt-
fogden, hur mycket vi skulle få i dag-

.u-: Ö:n.skae JULKLAPPEN
En trevlig skjorta

Elegant slips
Vacker kragskyddare

Förnäma handskar
Bra hängslen

Varma underkläder

Skid-dräkt
Ballongsidenjacka

Skid-mössa
Golf-byxor

Golf-strumpor
Raggsockor

I Telefon 440 I
Det är julklappen som han~blir
b e l å t e n med om den köpes i STOCKHOLMS-BODEN
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Vid taslagsstället i "råstun'',

penning. »Ä' du nyfiken, Frans, så kan
du få stanna hemma', kom svaret ome-
delbart. Vi fick emellertid l: 50 om da-
gen, men då börja' vi också kl. 6 på mor-
gonen och höll på till 7 på kvällen med
en timmes middagsrast.»

Att »ställa» i hyttan, d. v. s. att göra
hyttan och särskilt masugnspipan i ord-
ning för blåsning, kunde ha sina sär-
skilda poänger, berättar vår sagesman.
På masugnskransen placerades tvenne
pålitliga arbetare vid »vinschen», var-
med arbetare och »massan» hissades ner
i masugnen. Massan bestod av krossad
flinta, eldfast, svart lera och melass.
Under arbetet med rappningen nere i
masugnspipan gick vi efter varandra i
rad och stötte i takt med var sin järn-
stöt, allt under det vi sjöngo : »Du tycker,
du ä' vacker, men de' tycker inte ja'.
Men ängen var grön, och flickan var
skön. Kom valsa me' mej, falleri, falle-
ra.»

Vilka voro delägare i
Granbergsdals hytta?

Innan denna hytta blev bolagshytta,
utgjordes majoriteten i hyttelaget av
bergsmän, år 1892 av nio bergsmän och
tre brukspatroner förutom A.-B. Bofors-
Gullspång, nämligen bergsmännen Johan
Olsson, Skråmmen, Erik Jonsson, Norra
Granbergsdalstorp, Carl Andersson,
Dalsmund, Erik Jonsson, Lund, Karl
Andersson, Granberga, Anders 'Eriksson,
Östra Kärne, Fredrik Pettersson, Väst-
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ra Kärne, och Anders Hultman, Östra
Berg, samt brukspatronerna Eric Erics-
son, Granbergsdal, August Kinberg,
Skråmmen, och V. Pehrsson, Gälleråsen.

Vid ingången av år 1897 var ägande-
rätten fördelad på 18 andelar, vilka en-
ligt uppgift i Gust. Lindbergs värdefulla
arbete »Karlskoga Bergslag» ägdes av
följande bolag och enskilda personer:
A.-B. Bofors-Gullspång .,. 5 137/160,
Carlsdahls A.-B. . 5 137/160,
A. Kindberg, Ö. Skråmmen 4 34/160,
Anders Ericsson Bohult 120/160,
Sofia Hultman, Ö. Berg 120/160,
O. Janssons stärbhus, Väst-

ra Skråmmen ..... . . . . . . . 80/160,
J acob Olsson, Äsphöjden . . . . 12/160.

Härav framgår alltså, att äganderät-
ten till hyttan i huvudsak övergått från
bergsmännen till bolagen. Men även des-
sa här nämnda bergsmän, vilka alltså
kan sägas ha stått kvar på skansen till
in i det sista, försålde så småningom
liksom även bolagen och brukspatroner-
na sina andelar till Carlsdahls Aktiebo-
lag, vilket bildades år 1896. Som hy tt-
fogde vid Granbergsdal fungerade där-
efter bruksdisponenten Sixten W ohlfahrt
vid Carlsdahl, varjämte masmästaren
Fredrik Bäckman överflyttades från
Carlsdahl till Granbergsdal.

Enligt samstämmiga berättelser ut-
märkte sig såväl brukspatroner som
bergsmän för enkelhet i levnadssättet
och rättframhet i umgänget, en och an-
nan t. o. m. för en viss originalitet. Så-
lunda berättas om en av patronerna på
Granbergsdals herrgård, att han helst
gick klädd i enkel vadmalsdräkt även
vid högtidliga tillfällen, att han hatade
fåfänga och viktighet och aldrig för-

summade ett tillfälle att kväsa tölpak-
tig dryghet. En gång påstås han ha
satt ett dyrbart kostymtyg av kläde,
vilket förärats honom vid ett besök i
Karlstad, såsom foder i en kostym av
grått vadmal. En annan gång uppträd-
de han på en större egendoms auktion,
där han var okänd, och bjöd så flitigt
på egendomen, att auktionsförrättaren
avbröt förrättningen och uppmanade
främlingen att uppvisa säkerhet. I an-
ledning därav lät den oansenlige karl-
skogingen sin dräng avhämta matsäcks-
skrinet i kärran, varefter han som sä-
kerhet plockade fram idel kontanta
pengar.

Granbergsdals hytta uppfördes under
år 1642-1644 av Mårten Eskilsson från
Nora bergslag och hans fyra söner och
privilegierades år 1649. Den blev under
tiderna ombyggd och moderniserad med
bl. a. turbin, elektrisk kraft, rostugn
och fyra formar (inblåsningsställen) i
stället för två förut. År 1909 var hyttan
utsatt för eldsvåda, varefter dess övre
del byggdes om och uppmurades med
rödtegel. Under åren ha därjämte en
del missprydande attribut blivit till-
byggda, vilka nu vid renoveringen blivit
avlägsnade.

De ålderdomliga hyttorna äro icke
blott betydande kulturhistoriska monu-
ment utan utgöra jämväl på grund av
sin gammaldags arkitektur ett tilltalan-
de inslag av stort skönhetsvärde i land-
skapsbilden. De ha på grund därav
utgjort omtyckta motiv för konstnärlig
framställning, och Granbergsdals hytta
har vid flera tillfällen fått stå modell
för artisters konstverk.
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varma, härliga kvaliteer

behävs"'så här års.

Ni finner dem hos

Kungsvägen 28
(f. d. Centralhoteller)
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