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Abstract: 
Författaren skildrar direktören vid Jernkontoret Andreas Gustaf Grill (1827-1889) i hans roll 
som bergsman och entreprenör. Grill var metallurgisk rådgivare vid de försök vid Edskens 
masugn, som ledde till götstålsprocessernas genombrott i Sverige och världen, särskilt då 
Bessemer-metoden. Han genomförde åtskilliga experiment för användning av torv och stenkol 
vid tackjärnsproduktion med svenska malmer. Han var också initiativtagare till järnvägen 
Hallsberg-Motala-Mjölby och var under en period ordförande och VD i järnvägsbolagets 
styrelse. Banan var den första enskilda järnväg som övertogs av staten (1879) och införlivades 
med statsbanenätet. Uppsatsen är en mikrostudie och bygger på brev ur Godegårdsarkivet, 
dagboksanteckningar, tidningsartiklar och diverse material från Jernkontoret. 
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Inledning, syfte och frågeställningar. 
 
 
Andreas Gustaf Grill (1827-1889) var min mormors far. Jag blev intresserad av hans liv när 
jag skrev C-uppsats i Historia om fem personer på en akvarell från 1844, numera ett arvegods 
i fjärde generationen. Bilden beskriver en dramatisk händelse under en promenad i parken vid 
Godegårds herrgård. De inblandade personerna är Andreas båda föräldrar Fredrik Wilhelm 
och Regina Grill, storasystern Sofie, guvernanten Augusta Sundeman samt en ganska känd 
harpospelande kavaljer vid namn Antoine Edouard Pratté.1 
 
I min C-uppsats är Andreas Gustaf Grill (AGG) bara en bifigur. Jag lyfter fram några brev till 
föräldrarna, skrivna i samband med att han vid tjugoett års ålder blir djupt förälskad i Char-
lotte (Lotten) Didron (1827-1861) och vill få föräldrarnas tillstånd att gifta sig med henne. 
Han hade då redan friat, vilket inte ansågs passande vid den tiden, i synnerhet inte om man 
var så ung och knappt kunde försörja sig och sin växande familj. 
 
När jag väljer att titta närmare på AGG är jag i första hand intresserad av honom som entre-
prenör och yrkesman och i mindre utsträckning av hans privatliv. Jag förställer mig att han 
agerade rationellt i sitt samhälle och sin tid, men har hittat några omständigheter som gör mig 
förbryllad och som jag vill fördjupa mig i. 
 
AGG studerade vid Bergsskolan i Falun och blev direktör vid Jernkontorets metallurgiska 
stat. Under många år reste han som inspektör och teknisk konsult till bruken i Småland, 
periodvis också i Östergötland och Bergslagen. Han var inblandad i arbetet med att introdu-
cera Bessemer-metoden i Sverige och rapporterade i Jernkontorets annaler 1859 om de avgö-
rande försöken vid Edskens masugn i juli året innan. Det finns personer som hävdar att 
AGG:s insats var avgörande, men att andra tog åt sig äran. AGG var Jernkontorets 
representant vid världsutställningen i London 1862, där metoden presenterades som en stor 
svensk framgång, och han deltog på egen bekostnad i utställningen i Paris 1867, som blev 
Martin-metodens genombrott. Han gjorde också en resa till S:t Petersburg, Moskva och 
Uralbergen i Ryssland i början av 1870-talet.2 
 
AGG drev även gruvor, smedjor och masugn vid Godegårds och Mariedams bruk på gränsen 
mellan Närke och Östergötland, en verksamhet som i bruksdödens tid på 1880-talet kom att 
bli allt mindre lönsam och till stor del lades ner i samband med hans död. En annan möjlig 
anledning till att han slutligen måste sälja släktgården Mariedam påstås ha varit en misslyckad 
tackjärnsaffär. 
 
AGG var under några år riksdagsman i andra kammaren och en av initiativtagarna till järnvä-
gen mellan Hallsberg och Mjölby. Han var medlem i styrelsen och under en period till och 
med ordförande och verkställande direktör i järnvägsbolaget. Efter några olönsamma år på 

                                                 
1 Mårten Persson: Den högstäfventyrliga promenaden vid Rian i maj 1844 – en liten djupdykning i 
Godegårdsarkivet, C-uppsats i Historia, Lund 2005. Antoine E Pratté är konstnären bakom akvarellen. 
2 Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken, första bandet, Hæggströms boktryckeri, Stockholm 1871, s 117f  
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1870-talet såldes järnvägen till staten år 1879. Försäljningen innebar stora förluster för 
aktieägarna, särskilt för Motala Verkstad och några av de kringliggande kommunerna och 
församlingarna, men även för flera ur släkten Grill. 
 
AGG var gift tre gånger. Två av hustrurna dog tidigt, bara drygt 30 år gamla. Den tredje 
hustrun överlevde honom med över 30 år. Sammanlagt hade AGG femton barn, av vilka tret-
ton levde till vuxen ålder. Min mormor Eva Grill Sandin (1874-1954) var tredje barnet i den 
sista kullen på nio barn. Denna uppsats tillägnas minnet av henne. 
 
 
Syfte och frågeställningar, uppläggning. 
 
Mitt syfte är att förtydliga bilden av AGG som entreprenör och yrkesman och i någon liten 
mån även som privatperson i sitt samhälle och sin tid. Mina frågeställningar är: 
 

 Hur kom det sena 1800-talets utveckling och konkurrens inom järnhanteringen att 
påverka små bruk som Godegård och Mariedam? 

 Vad berättar lokala källor om spelet kring järnvägen Hallsberg-Mjölby och hur kom det 
sig att en så väl genomtänkt tvärbana hade så svårt att bli lönsam? 

 Var det de yttre omständigheterna eller rent av de personliga egenskaperna hos AGG som 
var främsta orsaken till hans ekonomiska misslyckande, möjligen också till hans kanske 
alltför tidiga död? 

 
För att bearbeta frågorna i uppsatsen har jag tre huvudområden. Det första är en kronologisk 
genomgång av AGG:s yrkesverksamma liv med utgångspunkt från hans dagbok och de årliga 
tjänsteberättelserna i Jernkontorets annaler (JKA). Med mellanrubriker markerar jag viktiga 
punkter i den professionella utvecklingen. Det andra området behandlar den privatägda järn-
vägen Hallsberg-Motala-Mjölby, dess uppgång och fall. Här använder jag i huvudsak Motala 
tidning (MoT) som källa. Jag har inte tidigare sett någon skriven sammanfattning av järn-
vägsbolagets historia. Det är inte alldeles lätt att vaska fram på vilket sätt AGG själv bidrog 
till den olyckliga utvecklingen, men min tanke är att åtminstone visa hur mycket konkursen 
påverkade hans privata ekonomi. Det tredje området (av kronologiska skäl placerat mellan de 
övriga) belyser striden mellan bröderna AGG och Claes Lorentz (CLG). Jag vill peka på svå-
righeterna för en entreprenöriellt lagd person som AGG att fungera som disponent för Gode-
gårds bruksbolag i kompanjonskap med en åldrad moder, flera svårt skuldsatta syskon samt 
en bror som psykologiskt sett är hans absoluta motsats och är kritisk mot nästan allt han gör. 
 
 
Källmaterial. 
 
Godegårdsarkivet finns på Nordiska museet sedan 1952 och innehåller en mängd handlingar 
kring Jean Abraham Grills (1736-1792) verksamhet som superkargör och delägare inom 
Ostindiska Compagniet. Efter hans död har änkan Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) och 
sonen Fredrik Wilhelm (1784-1861) fortsatt att arkivera brev, gårdshandlingar och andra do-
kument. I nästa generation är det AGG:s bror Claes Lorentz (1817-1907) som är den störste 
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samlaren. Efter honom tunnas arkivet ut allt mer. I arkivet finns över 500 brev från AGG till 
hans föräldrar, ända från barndomen och fram till moderns död 1873. Från AGG finns också 
närmare 300 brev till CLG och ett par av deras gemensamma systrar. 
 
En intressant del av Godegårdsarkivet, som efter 55 år i Nordiska museets ägo fortfarande inte 
är katalogiserad, är bokföring och bokslutshandlingar, alltså bruksböckerna. Materialet täcker 
mer än hundra år och borde vara en unikt komplett källa för den som vill ägna sig åt 
ekonomihistorisk forskning kring ett mindre bruk. Månad efter månad, år efter år, kan man i 
detalj följa skulder och fordringar, järn- och spikförsäljning, anställdas löner, familjernas 
inköp av matvaror och alla dagsverken för jordbruk, smide, kolning och körslor. 
 
Jag har också tillgång till AGG:s handskrivna dagbok som omfattar perioden 1857-1876 och 
som är särskilt detaljerad under de första tre-fyra åren, då han var ny i rollen som direktör på 
Jernkontoret. I dagboken kan man dag för dag följa hans resor och iakttagelser kring järnbruk, 
smedjor och hyttor. Jag har lagt in informationen i en Excel-fil för överskådlighetens skull. 
Dagboken innehåller mycket få personliga kommentarer och de avslöjar nästan inget om 
personen bakom professionen.  
 
Motala tidning innehåller 1870-1879 åtskilliga artiklar om spelet kring järnvägen och de 
tilltagande ekonomiska svårigheterna. Jag har också gått igenom åren 1886-1888 för att 
eventuellt finna notiser som kan belysa AGG:s egna ekonomiska svårigheter. 
 
Jernkontorets annaler 1850-1888 innehåller flera uppsatser skrivna av AGG. Särskilt intres-
sant är förstås 1859 års rapport om Bessemer-försöken föregående år. Där finns också årliga 
rapporter (tjänsteberättelser) av AGG om hans uppdrag som direktör. 
 
En annan källa, som jag upptäckt sent och därför inte kunnat utnyttja fullt ut, är Blad för 
Bergshandteringens vänner, en årsskrift utgiven av Föreningen för Bergshandteringens 
vänner i Örebro län. Där var AGG ordförande från 1866 och fram till sin död. Årsskriften 
innehåller referat från de årliga sammankomsterna i samband med Hindersmässan i Örebro i 
slutet av januari. Många diskussioner är återgivna ner på repliknivå, så att man kan studera 
olika personers åsikter och bevekelsegrunder. Det finns även flera intressanta uppsatser om 
tekniska spörsmål och andra frågor av gemensamt intresse. Årsskriften ges ut ännu i denna 
dag, men innehåller nu mycket mer av företagspresentationer, festreportage och ren reklam.3 
 
Dessutom finns en personligt färgad levnadsteckning om AGG, skriven i USA år 1924 av 
sonen Lorentzo Grill (1883-1965) och tänkt att läsas av dennes barn och barnbarn. I en liten 
intressant släktkrönika av CLG:s dotter Henriette Rehbinder f Grill (1860-1953) finns också 
några korta avsnitt om AGG och hans familj. Båda dessa källor är berättande och skrivna 
långt efter de inträffade händelserna. Därför måste de behandlas med försiktighet.  
 

                                                 
3 Årsskriften trycktes av olika tryckerier i Nora och Örebro. Jag har hittat den i biblioteket på Jernkontoret vid 
mitt besök i mars 2007. I någon av de sista årgångarna före AGG:s död ansåg flera av de yngre bruksägarna att 
det började bli dags att byta ut den åldrande styrelsen, men den omvaldes ändå. 
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Bakgrundslitteratur. 
 
En del basfakta om AGG kan man hitta i Gabriel Anreps Svenska Slägtboken från 1871. Den 
upptar emellertid inte den senare och kanske mest intressanta delen av hans liv. Hans tredje 
hustru och de nio barnen som föddes i detta äktenskap finns till exempel inte med. Av brev i 
Godegårdsarkivet ser jag att både AGG och CLG detta år får besök av Anrep för att skaffa 
fram underlag för boken, så de fakta den innehåller bör rimligen vara korrekta. 
 
Intressanta är också CLG:s båda böcker Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds 
bruk i äldre och nyare tider och Utur minnet och dagboken. Den först nämnda är tryckt 1866, 
alltså det år då CLG övertog driften av Godegård efter fem år med brodern AGG som dispo-
nent och den andra år 1898, alltså nära tio år efter AGG:s död. CLG var en synnerligen nog-
grann man med utpräglat sinne för detaljer. Med åren blev han allt mer konservativ och origi-
nell och ondgjorde sig gärna över allt och alla, även i skriftlig form. Detta lyser igenom sär-
skilt i den senare boken, men framgår också av brev i Godegårdsarkivet där man kan spåra en 
tilltagande ovänskap mellan bröderna, dels på grund av arvsskiftet mellan föräldrarna och dels 
beroende på deras olika karaktärsdrag och sätt att förhålla sig till viktiga frågor. CLG dog vid 
nittio års ålder och överlevde elva av sina tolv syskon.4 
 
Eskil Risegårds bok om Godegårds socken och Bertil Waldéns minnesskrift över Skyllbergs 
bruk är också bitvis läsvärda. Man ser dock att en hel del fakta om bruksrörelsen på Godegård 
och Mariedam är hämtade ur CLG:s båda böcker.5 
 
För förståelse av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, i någon mån också i England och på 
kontinenten, har jag som orientering haft stor behållning av Lennart Schöns syntes En modern 
ekonomisk historia. Det är en mycket välskriven bok som tar upp befolkningstillväxten, jord-
brukets omvandling, skogs- och trävaruindustrins framväxt, järn- och stålproduktionen och 
den ökande exporten, byggnadsverksamheten i urbaniseringens spår, transportsektorns ut-
veckling, särskilt då järnvägsbyggandet, samt bankväsendet. Lars Magnussons Sveriges 
ekonomiska historia är också mycket intressant. Den har en delvis annan uppläggning och går 
på tvärs mot vissa djupt rotade ekonomihistoriska traditioner, exempelvis kring 
emigrationen.6 
 
Karl-Gustaf Hildebrands och Artur Attmans böcker i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 
är utomordentliga källor till allt som rör järnhanteringen under 1600- och 1700-talet 
respektive under perioden 1800-1914. Men jag vill också lyfta fram en utmärkt liten 

                                                 
4 Claes L Grill: Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods i äldre och nyare tider, tryckt hos 
Isaac Marcus, Stockholm 1866 och Utur minnet och dagboken, Örebro 1898 
5 Eskil Risegård: Anteckningar om Godegårds socken, ÖstgötaCorrespondentens tryckeri, Linköping 1952 och 
Bertil Waldén: Skyllberg 1346, 1646, 1946, minnesskrift för Skyllbergs bruk, 2 delar, Stockholm 1947 
6 Lennart Schön: En modern ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, SNS förlag, 
Stockholm 2000 och Lars Magnusson: Sveriges ekonomiska historia, Prisma, Stockholm 2002 
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lärarhandledning från Tekniska museet, Jonas Lindwalls Ferrum – svenskt järn genom 
tiderna, som trots sitt begränsade omfång är synnerligen överskådlig och lättillgänglig.7 
  
Journalisten Per T Olssons bok om J A Gripenstedt, 100 år av tillväxt, ger vissa inblickar i det 
politiska spelet kring järnvägarna, liksom Sverker Oredssons doktorsavhandling om Järnvä-
garna och det allmänna från 1969.8 
 
En avhandling med annorlunda inriktning är Ylva Hasselberg: Den sociala ekonomin. 
Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856. Hasselberg behandlar brukspatron Isaac 
Gustaf Clasons ekonomiska överväganden i ett samhälle som inte var industrialiserat och hans 
strategier för förändringen av Furudals bruk. Avhandlingen tar upp det sociala nätverkets 
betydelse och visar på integrationen mellan den offentliga och privata, den ekonomiska och 
sociala sfären. Efter 1840-talets bolagsekonomiska reformer minskade denna samman-
blandning, men rester av det integrerade tänkandet fanns förmodligen kvar under hela AGG:s 
levnad, särskilt inom verksamheter som hade karaktären av att vara familjebolag. Godegårds 
bruksbolag inklusive Mariedam tillhörde under 1860-talet den typen av bolag. Det framgår 
mycket tydligt i avhandlingen att många av bruksägarfamiljerna har täta kontakter med 
varandra och att alla känner alla.9 
 
 
Metoder och teoretiska perspektiv. 
 
Min uppsats kan sägas vara en mikrostudie, eftersom den handlar om en speciell person och 
dennes liv. Birgitta Odén säger att en mikrostudie är ett sätt att berätta historia, så att tankar 
och värderingar framgår. En risk med mikrostudier är att man börjar skriva romantiserande 
och halvt fiktiva småberättelser. En annan risk är att man lägger in för mycket av sina egna 
nutida värderingar, både i valet av källmaterial och i sin analys. Ett allvarligt problem med 
mikrostudien är svårigheten att dra mer allmängiltiga slutsatser utifrån ett begränsat material. 
Därför är det viktigt att man är källkritisk och även söker kopplingar till det Odén kallar för 
makrohistorien. Hon säger att man hela tiden måste pendla mellan nivåerna och använda 
mikrohistorien för att pröva de makrohistoriska teoriernas hållbarhet och formulera alternativa 
förklaringar till de gängse och givna. En nackdel med makrohistorien är att den inte så sällan 
beskriver en hegemonisk elitkultur, en fördel med mikrohistorien är att den ofta uppfattar för-
ändringar hos individer långt innan processerna kan iakttas i samhället i stort.10 
 

                                                 
7 Karl-Gustaf Hildebrand: Svenskt järn – sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen, 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 20, Stockholm 1987, Artur Attman: Svenskt järn och stål 1800-1914, nr 
21 i skriftserien, Stockholm 1986 och Jonas Lindwall: Ferrum – svenskt järn genom tiderna, lärarhandledning 
från Tekniska museet, Stockholm 2000 
8 Per T Olsson: 100 år av tillväxt. Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen, Brombergs, 
Stockholm 1994, tryckt i Köping, och Sverker Oredsson: Järnvägarna och det allmänna. Svensk järnvägspolitik 
fram till 1890, Bibliotheca Historica Lundensis XXIV, Gleerups, Lund 1969 
9 Ylva Hasselberg: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856, Studia Historica 
Upsaliensia 189, Uppsala 1998 
10 Birgitta Odén: Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia, Historiska Media, Lund 
1998, s 10-13 
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Odéns beskrivning kan möjligen vara mer typisk för studier av människor i sitt vardagsliv, i 
sin tidstypiska kulturella omgivning. Samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen 
i Sverige under 1800-talet får anses vara väl kartlagd och i min undersökning gäller det därför 
att ta reda på om AGG i vissa frågor kan betraktas som föregångare och entreprenör, i andra 
frågor agerar som en klok yrkesman i tiden och i några frågor kanske till och med har en kon-
servativ inställning och därmed får svårare att själv upptäcka behovet av förändring. Så som 
man pendlar mellan ett makro- och ett mikrohistoriskt perspektiv måste man också kunna 
pendla mellan ett struktur- och ett aktörsperspektiv. 
 
Makrohistorien och strukturperspektivet försöker jag tillgodose genom två relativt fylliga 
bakgrundsavsnitt, dels om samhällsutvecklingen med tonvikt på de områden uppsatsen 
omfattar och dels om produktionsmetoder inom järnhanteringen. Därmed kan jag längre fram 
i texten göra korta och enkla återkopplingar till översikterna och behöver inte förklara de 
tekniska termer som då och då dyker upp. Jag har däremot valt att inte skriva något 
bakgrundsavsnitt om den svenska järnvägsutbyggnaden, eftersom den för många av mina 
läsare får anses vara mer välkänd. 
 
Historikern Thomas S Kuhn menar att en vetenskap normalt vidareutvecklas utan att 
egentligen ifrågasättas och att utvecklingen ofta sker inom ramen för en intellektuell tradition 
eller ett paradigm. Paradigmet gör det möjligt att förklara hur forskarna tänker och att 
successivt redogöra för olika former av framsteg. Efter hand uppkommer allt flera undantag 
eller anomalier, alltså erfarenheter och rön som avviker från det gällande paradigmet. När 
dessa anomalier med tiden blir så frekventa och provocerande att det gamla paradigmet blir 
allt mer ohållbart, sker ett genombrott som leder till ett nytt paradigm. En ny kunskapsram 
ersätter då den tidigare. Kuhn påstår att det är vanligare att det gamla paradigmet plötsligt 
brister, ungefär som vid en revolution, än att utvecklingen av den nya kunskapsramen sker 
successivt, som genom en naturlig evolution. Han menar också att kunskaperna som sådana 
inte är allmängiltiga, utan nästan alltid formuleras inom ramen för det paradigm som gäller. 
Det betyder att läroböcker och undervisning ofta utformas enligt gällande paradigm samt att 
en hel del forskning bedrivs för att bekräfta teorier och hypoteser som stöder det bestående. 
Dock sysselsätter de återkommande anomalierna allt fler forskare och när ett vetenskapligt 
genombrott väl inträffar, så sker det många gånger ungefär samtidigt på flera ställen.11 
 
Kuhn koncentrerar sig huvudsakligen på den vetenskapliga processen, men uppmärksammar 
inte drivkrafterna för förändring tillräckligt mycket i sin bok. Man måste både se på inre och 
yttre drivkrafter, alltså både vetenskapliga och samhällsekonomiska. Vid 1850-talets mitt var 
den engelska järn- och stålproduktionen mycket mer kostnadseffektiv än den svenska. Det var 
alldeles nödvändigt att utveckla mer resurssnåla produktionsmetoder för att kunna bibehålla 
ställningen på världsmarknaden. I detta fall är det kanske konkurrenstrycket som styr försöken 
och driver fram götstålsprocessernas genombrott, inte den vetenskapliga nyfikenheten i sig. 

                                                 
11 Norman J Wilson: History in Crisis? Recent directions in Historiography, Pearson Prentice Hall,  New Jersey, 
USA 2005, s 31 och Thomas S Kuhn: The structure of Scientific Revolutions, Chicago 1970, i svensk 
översättning av Örjan Björkhem: Den vetenskapliga revolutionens struktur, Doxa, Karlshamn 1981, s 40ff, 115, 
120, 74, 61 och 20. 

  7 



Försök med Bessemer-metoden pågick förutom i Sverige också i England och Tyskland. I 
Frankrike experimenterade man i stället med Martin-metoden. Läs mer om detta på sidorna 
19-20 och 32-33. 
 

I denna uppsats kan AGG:s kontinuerliga arbete som direktör i Jernkontoret sägas ske inom 
ramen för gällande paradigm, medan utvecklingen av götstålsprocesserna innebär ett tydligt 
paradigmbyte. Järnvägsutbyggnaden innebär däremot att man kombinerar tidigare kända 
tekniker och man kan därför betrakta den som en naturlig evolution, även om den för många 
privatpersoner och företag erbjöd nya rese- och transportmöjligheter som närmast skulle 
kunna liknas vid ett paradigmbyte. 
 
 
 

Tillägg: 
 

Genom hela uppsatsarbetet har jag funderat över risken att man i ett sammanhang som detta 
övertolkar Kuhns paradigmteori. Samma dag som jag lägger sista handen vid uppsatsen hittar 
jag ett intressant inlägg av professor Sven Strömqvist på opinionsuppslaget i Sydsvenskan. 
De tankar artikeln väcker kunde ha inarbetats i sammanfattningen, men passar lika bra på 
denna blanka halvsida i en uppsats som ändå har blivit några sidor för lång. 
 

Sven Strömqvist skriver under rubriken ”Lund kan lära av Stanford” att studenterna vid 
Stanford uppmanas att angripa svåra och angelägna problem och tidigt tänka på 
möjligheterna att förverkliga idéer genom samspel med företag och organisationer utanför 
universitetet. Man oroar sig inte för att stödet från näringslivet ska styra den fria forskningen. 
Där vitalitet och förnyelse spirar, dit kommer också pengarna. 
 

Stanford tonar även ner den traditionella institutionsstrukturen och skapar öppna miljöer, 
independent labs, där unga forskare kan samarbeta och förverkliga nya projektidéer. Här 
reser den svenska universitetsmodellen hinder som är svåra att ta sig över. Studenter och 
unga forskare riskerar att skolas in i sammanhang där de förväntas vara lojala med den egna 
institutionen (jfr Kuhn) och hjälpa till att försvara positioner snarare än att söka nya vägar 
och samarbeta med forskare från andra institutioner och discipliner.12 
 
Om jag tillämpar tänkandet på AGG och arbetet vid Edsken kan man säga att där fanns: 
 en utmanande problemställning, ett tydligt uppdrag 
 en kreativ och stimulerande utvecklingsmiljö, där unga forskare kunde samverka med 

personer med gedigna yrkeskunskaper och lång erfarenhet  
 en intresserad mecenat, som kunde omsätta resultaten i sin egen verksamhet 
 en eller flera inflytelserika sponsorer som tidigt insåg samhällsnyttan. 

 
Det gjorde det inte precis i AGG:s traditionstyngda hemmiljö vid Godegård och Mariedam. 
 

                                                 
12 Sven Strömqvist: ”Lund kan lära av Stanford”, artikel i Sydsvenskan, 2007-04-03, s A5. Strömqvist är chef för 
Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och vice ordf för Wallenberg Global Learning Network. 
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Bakgrund - samhällsutvecklingen. 
 
Samhällsutvecklingen under perioden 1800-1850. 
 
Från 1820-talet ökade folkmängden i Sverige. Födelsetalen låg på omkring 30 promille medan 
dödstalen började sjunka ner mot 20 promille. Enligt Esaias Tegnér var anledningen ”freden, 
vaccinet och potäterna”, men det finns också andra orsaker. Efter 1850-talet förbättrades de 
sanitära förhållandena och levnadsstandarden kunde höjas mer allmänt. När fler barn nådde 
vuxen ålder blev det mindre angeläget att använda dem i arbetet och mer viktigt att i viss ut-
sträckning skola dem för att klara ett längre arbetsliv. Folkskolestadgan av år 1842 är ett ut-
tryck för detta nya tänkande.13 
 
Första hälften av 1800-talet innebar en stadig ekonomisk tillväxt, där produktionen inom 
jordbruket ökade mer än befolkningen. Skiftesreformerna, nyodlingen och den allt jämnare 
tillgången på spannmål bidrog till detta. Nya grödor infördes och nya redskap för att bruka 
jorden, till exempel järnplogar med vändskiva och harvar av järn. I större utsträckning än tidi-
gare använde man också hästar som dragare. Nu blev det lönsamt att producera ett överskott 
av spannmål för en växande marknad och satsa på boskapsskötsel, mjölk och smör på mindre 
bördiga jordar. I samspelet mellan jordbruk och industri ökade behovet av häst- och båttrans-
porter. Göta kanal byggdes under perioden 1810-1830, vilket betydde mycket för ångbåtstra-
fiken genom Östergötland. Dessutom förbättrades vägarna på många håll, vilket var viktigt 
för att de växande städerna skulle kunna utvecklas till knutpunkter för administration, handel 
och finansverksamhet.14 Diligenslinjer öppnades på 1830-talet för post- och personbefordran, 
dels mellan Stockholm och Ystad, dels mellan Stockholm och Göteborg.15 
 
Industrialiseringen av Sverige under 1800-talets första hälft innebar först att produktionen 
ökade utan någon mer omfattande teknisk utveckling. Många övergick från jordbruk till indu-
stri för att marginalavkastningen inom industrin var högre än inom jordbruket. Textilindustrin 
mekaniserades i viss utsträckning och genom användning av ånga och vattenkraft kunde 
kvarnar, bryggerier, glasbruk och tegelbruk öka sin produktion.16 
 
Kring 1850 var hantverket den mest omfattande delen av den specialiserade industrin. Pro-
duktionen bedrevs i liten skala med en mästare och någon enstaka anställd. Skråväsendet var 
viktigt som säkerhet och skydd för en produktion som var liten och riskfylld, särskilt när ut-
bildningen var lång och specialiserad, utrustningen dyr och materialet kostsamt. Skråna erbjöd 
också möjlighet att sprida ny kunskap genom gesällvandringar och på annat sätt. Kring 1850 
var omkring 55.000 personer sysselsatta inom hantverk av olika slag, varav ungefär 20.000 
fanns på landsbygden. De stora yrkesgrupperna var skräddare, skomakare, smeder och snick-

                                                 
13 Schön (2000), s 54f, 76 
14 Schön (2000), s 61ff, 70f och 74 
15 Schön (2000), s 117 
16 Schön (2000), s 78ff 
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are. När skråna genom 1846 års lag om näringsfrihet förlorade sin möjlighet till etablerings-
kontroll, ersattes en del av dem med hantverksföreningar.17 
 
Då produktionsförhållandena inom jordbruket ändrades, fanns utrymme att ägna sig åt hant-
verk och annan protoindustriell hemtillverkning under den årstid det var lågsäsong. Textilpro-
duktionen inom Sjuhäradsbygden, skotillverkningen i Närke och hemslöjden i Dalarna är 
exempel på sådan förlagsverksamhet, men även spiksmidet i stugorna runt Godegård och Ma-
riedam och på andra bruksorter. På liknande sätt etablerades kvarnar och sågverk för att tillgo-
dose lokala behov. Den småskaliga tillverkningen innebar också en tillgång på yrkeskunnigt 
folk för den kommande industrialiseringen, särskilt inom verkstadsindustrin och vid 
etablering av nya marknader och marknadskontakter.18 
 
Under stormaktstiden organiserades den svenska järnhanteringen och fick särskilda privilegier 
i lagstiftningen. Avsikten var bland annat att försvara den faktiska monopolställningen på 
världsmarknaden för stångjärn. Det rådde exportförbud för tackjärn och utförseltullarna för 
trävaror var höga. Skogarna sågs som en resurs för produktion av träkol och eftersom man 
måste anpassa järnframställningens storlek efter koltillgången och för att inte få för långa 
transporter placerades bruken medvetet även utanför Bergslagen. En annan begränsande fak-
tor var att tillgången på vattenkraft inte alltid var så jämn, särskilt inte under längre perioder 
av torka. Tackjärnstillverkningen släpptes fri 1835 och bergslagstiftningen 1846, likaså 
böndernas skyldighet att leverera träkol till bruken.19 
 
I detta sammanhang kan nämnas att Godegård vid 1800-talets mitt fick producera och sälja 
1600 skeppund stångjärn om året för export, vilket motsvarar ungefär 300 ton.20 
 
Inflytelserika handelshus i Stockholm och Göteborg byggde upp kontakter med engelska im-
portörer och fungerade även som mellanhänder i det nät av handels- och kreditförbindelser 
som skapades mellan bruken och importörerna. Genom de lån och tillfälliga krediter som 
tillhandahölls genom förlagssystemet blev många av bruken svårt skuldsatta och fick i vissa 
fall övertas av handelshusen. Handelshusen försåg också producenterna med information om 
marknadsutvecklingen och kunskap om de tekniska förändringarna i England. De grillska 
bruken Österby och Söderfors sålde sitt järn via Tottie & Arfwedson i Stockholm, medan 
Godegård och Mariedam vanligen använde Wærn & Co. i Göteborg. Mot slutet av 1800-talet 
skaffade sig de större bruken egna ”marknadsavdelningar” som skötte kontakterna med 
importörerna. Dessutom övertogs finansieringen av brukens verksamhet i allt större ut-
sträckning av det växande bankväsendet. Därmed var de stora handelshusens tid förbi.21 
 

                                                 
17 Schön (2000), s 86ff 
18 Magnusson (2002), s 310f 
19 Schön (2000), s 94-97och 111, Magnusson (2002), s 260 och 282. Bönderna hade viss skyldighet att utföra 
kolning, malm- och järntransporter för brukens räkning. Dessa sysslor var samtidigt viktiga binäringar och 
utfördes ofta när det var lågsäsong i jordbruket. Kol kunde för övrigt inte transporteras långa sträckor, eftersom 
det fanns risk både för fuktskador och för att kolstyckena skulle skaka sönder och därmed inte kunna användas. 
20 Ernst Malmberg: ”Godegård” ur Svenska slott och herresäten, bd III Östergötland, NoK, Stockholm 1934 s 26 
21 Magnusson (2002), s 283-287, 305 och 326 
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Första hälften av 1800-talet var relativt besvärlig för svensk järnhantering, med undantag för 
perioden under och närmast efter napoleonkrigen. Med den industriella revolutionen och de 
stenkolsbaserade processernas spridning förlorade svenska bruk sin gynnsamma position på 
världsmarknaden. Det blev med tiden nödvändigt att hitta metoder att minska användningen 
av träkol, successivt förbättra järnets och stålets kvalitet och pressa kostnaderna genom att 
öka produktionen och göra den mindre personalintensiv. Det är mot denna bakgrund som en 
del av AGG:s insats ska ses. 
 
En växande sektor var gjuterierna och de mekaniska verkstäderna. Tekniken att gjuta direkt 
från masugnarna utvecklades, inte bara vid styckebruken i Östergötland och Södermanland, 
utan också vid fristående gjuterier som smälte tackjärn med skrot till önskad kvalitet i kupol- 
och flamugnar av olika slag. Inspirationen och den tekniska ledningen av dessa processer kom 
ofta från England. Samuel Owens gjuteri på Kungsholmen, Motala verkstad vid Göta kanal 
och Kockums i Malmö tillhör pionjärerna. En koncentration av mekaniska verkstäder fanns 
exempelvis i Eskilstuna, där man specialiserade sig på verktyg, liar, lås och beslag samt va-
pen. 22 
 
 
Samhällsutvecklingen under perioden 1850-1890. 
 
Inom järn- och stålindustrin utvecklades nya processer efter 1850-talets mitt. Därmed kunde 
man producera mer stål av högre kvalitet till ett lägre pris. Det nya stålet kunde bland annat 
användas till mer avancerade ångmaskiner, anpassade till verkstadsindustrin och de nya järn-
vägarna. Transportkapaciteten ökade samtidigt, vilket möjliggjorde längre transporter av både 
kol, malm och stål.23 
 
För att bygga ut järnvägsnätet behövdes mycket kapital, som dessutom måste kunna bindas på 
lång tid. Efter flera regionala initiativ kom järnvägsutbyggnaden i Sverige att utvecklas till ett 
nationellt projekt med staten som garant och med upplåning i ett flertal europeiska länder. 
Upplåningen innebar en möjlighet till industriell utveckling för vårt land som helhet.24 
 
Spänningarna i Europa ökade vid oroligheterna i Frankrike och Tyskland 1848 och Krimkri-
get 1853-1856. Krigen utlöste samtidigt en stark högkonjunktur i nästan hela världen, inte 
minst i Sverige. Järnvägsbyggande, industrialisering och institutionella reformer hamnade 
högre upp på dagordningen. Omvandlingen med stora investeringar i järnvägar och tung 
industri kulminerade strax efter fransk-tyska kriget 1870-1871 och följdes av en djup kris som 
varade ända till mitten av 1890-talet. Inom många industrier investerade man nu för att 
förbättra effektiviteten och öka produktiviteten och kvaliteten på produkterna. Under 1870-
talet ökade investeringskvoten (investeringarna som andel av BNP) från ca 5 till 10 procent.25 

                                                 
22 Schön (2000), s 102ff. Motala verkstad hade år 1850 omkring 400 arbetare och var därmed ett av landets 
ledande industriföretag. Kockums i Malmö låg där Davidshallstorg ligger idag och flyttade först vid 1900-talets 
början ner till hamnområdet. 
23 Magnusson (2002), s 325f 
24 Schön (2000), s 126ff 
25 Schön (2000), s 132f, 134 och 140 
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Mellan 1850 och 1870 växte exporten med ungefär 7 procent om året. Det var framför allt 
havre, trä och järn som stod för ökningen. Havre behövdes till foder för de ökande hästtrans-
porterna, inte minst i städerna. Trä och järn behövdes för den fortsatta utbyggnaden av bostä-
der och järnvägar. Havre och trä krävde inte något större tekniskt kunnande och järnhan-
teringen byggde på en lång tradition. Den exporterade volymen järn och stål ökade fyra 
gånger mellan 1850 och 1890, medan den totala exportens volym ökade tio gånger. År 1850 
svarade stångjärnet för drygt halva det totala exportvärdet, 1870 för bara en femtedel. Andra 
järn- och stålkvaliteter och andra produkter hade i stället ökat i betydelse.26 
 
Det komplicerade sambandet mellan tillgång och efterfrågan framgår av följande citat ur 
Schöns bok: 
 

Den ökande sysselsättningen och de stigande lönerna ledde således till en ökad kon-
sumtion som tillsammans med byggnadsinvesteringarna alltmer konkurrerade med 
exportsektorn om resurser. Medan exporten stagnerade, steg importen, varför under-
skotten ökade i bytesbalansen. På samma gång började alla de investeringar som ge-
nomförts i uppgångsskedet att ge resultat i form av ett ökat produktutbud. Prisök-
ningarna avstannade och förbyttes på många håll i prisfall. Konkurrensen ökade 
alltså och med den växande konkurrensen tilltog rationaliseringarna. Med uppdrivna 
löner och sjunkande vinster för företagen, sjönk också investeringarna. Därigenom 
föll sysselsättningen och efterfrågan blev lägre framför allt på hemmamarknaden, 
varigenom utslagningen av gamla företag ökade – företag med gammal teknik drab-
bades både av den ökade konkurrensen från nya företag och av den allmänt sjun-
kande efterfrågan.27  

 
Aktiebolagslagen 1848 medgav begränsad ansvarighet för bolagsägare. De var endast ansva-
riga med sitt aktiekapital och kunde inte personligen ställas till svars för bolagets skulder. 
Lagen öppnade upp för större industriella åtganden i privat regi, som exempelvis infrastruk-
tursatsningar. Samtidigt ökade också riskerna för att bolagsägarna underskattade kostnaderna 
och överskattade möjligheterna till snabb återbetalning på insatt kapital. I ett glesbefolkat land 
som Sverige med små tätorter och långa avstånd krävdes att staten eller andra stora institutio-
ner tydligt gick in med uthålligt kapital som kunde ge avkastning först i nästa generation. Där-
för var det inte så konstigt att staten med tiden behövde sammanföra järnvägarna till ett stam-
banenät och bygga ut postväsendet och telegrafnätet.28  
 
Under 1850-talets högkonjunktur beslutade riksdagen att staten skulle finansiera järnvägens 
stamlinjer. Därmed fick staten också inflytande över hela järnvägsnätet eftersom de privata 
banorna fick anpassa sträckning och verksamhet efter statsbanorna. Nils Ericson kom att svara 
för en stor del av utbyggnaden och han gav järnvägarna en sträckning som skulle stödja ut-
vecklingen i nya områden. Dessutom fanns ett intresse av att undvika kusterna av militära 
skäl. Genom stambanorna fick Stockholm direkt förbindelse med de tre viktigaste städerna 

                                                 
26 Schön (2000), 141ff, 150 
27 Schön (2000), s 147. Denna utveckling är en av anledningarna till att den småskaliga produktionen vid 
Godegård och Mariedam fick så svårt att hävda sig mot de nya järn- och ståljättarna. 
28 Schön (2000), s 155f 
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Göteborg, Malmö och Norrköping. Under 1870-talet hade också större delen av östra och 
norra stambanan öppnats för trafik. I den fortsatta utbyggnaden av bibanor samverkade kom-
munala och privata intressenter, bland annat järnbruken och de mekaniska verkstäderna, som 
samtidigt passade på att modernisera sina tillverkningsprocesser. I Bergslagen byggdes flera 
banor, bland annat TGOJ, NBJ och Bergslagernas järnväg mellan Göteborg och Falun.29 
 
Under andra hälften av 1800-talet minskade Sveriges försprång ytterligare på järnhantering-
ens område, trots tillgångarna på malm, träkol och vattenkraft. Behovet av en strukturell för-
ändring ökade alltmer. Med de äldre välljärnsmetoderna bearbetades järnet mekaniskt under 
hammare, vilket ställde stora krav på malmens och tackjärnets kvalitet. Bearbetningen var 
personalintensiv och kolåtgången omfattande. I de nya götstålsprocesserna genomfördes 
färskningen av tackjärnet med hjälp av syre, energi och olika kemikalier. Bessemer-, Martin- 
och Thomasmetoderna var de främsta. Genom variationen i processerna kunde allt fler mal-
mer utnyttjas och tillverkningen av stålet ske nästan kontinuerligt och i större skala än tidi-
gare, vilket bidrog till ett lägre pris. Flera bruk i Bergslagen och Värmland tillkom eller 
utökade sin produktion, medan vallonbruken i Uppland fick något mindre betydelse.30 
 
Bessemerprocessen introducerades i Sverige genom Göran Fredrik Göransson som genom 
bekantskap med Henry Bessemer redan 1857 hade tagit del av principerna för processen. Gö-
ransson utvecklade processen kommersiellt och presenterade den på världsutställningen i 
London 1862. I slutet av 1860-talet hade Sandvikens Jernverk en omfattande produktion av 
bessemergöt och ungefär samtidigt introducerades Martin-metoden vid Munkfors. Ännu i 
slutet av 1870-talet svarade stångjärnet för 90 procent av volymen järn och stål i Sverige och 
först under 1880-talet nådde de nya stålkvaliteterna mer betydande volymer. Ökad produktion 
vid allt större anläggningar och enklare transporter gjorde situationen allt svårare för de 
mindre masugnarna och välljärnsbruken. Många fick läggas ned och det är detta vi brukar 
kalla för ”bruksdöden”. 
 
Från 1870-talet skedde också en snabb expansion av manufakturen vid järnbruken, alltså den 
vidare bearbetningen av järn och stål till plåt, tråd, rör och järnvägsräls. Valsverken kom till 
sin rätt tillsammans med götstålsprocesserna och medgav då maskinell tillverkning av olika 
profiler. Inom det traditionella stångjärnssmidet blev lancashire-metoden alltmer dominerande 
och inriktningen mot ett smidbart ståljärn av hög kvalitet förstärktes. 
 
Genom nedläggningen av små hyttor och genom ökad användning av stenkol i produktionen 
av tackjärn och stål uppkom en ny situation för många järnbruk. De hade stora skogstillgångar 
och tillgång till vattenkraft, de hade erfarenhet av energikrävande industriell verksamhet och 
av processindustri med stort teknikinnehåll. Från 1880-talet ökade intresset för alternativ an-
vändning av naturresurserna och det tekniska kunnandet. Då låg sågverks- och pappersindu-
strierna bra till, liksom energisektorn.31 

                                                 
29 Schön (2000), s 161ff, 188. TGOJ står för Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnväg, NBJ för Nora 
Bergslags Järnväg. 
30 Schön (2000), s 174ff 
31 Magnusson (2002), s 356-359 och Attman (1986), s 59-63  
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Till de växande industrigrenarna hörde också de mekaniska verkstäderna. Deras produktion 
omfattade exempelvis jordbruksredskap som plogar och harvar, skördemaskiner och trösk-
verk. Tillverkningen av konsumtionsartiklar som spisar, kaminer och grytor ökade liksom av 
maskiner som valsverk, ånghammare, ramsågar, hyvelmaskiner, fräsar och borrmaskiner. 
Turbiner och ångmaskiner, lok och vagnar hörde också till sortimentet.32 
 
De nya möjligheter som förelåg i kombinationen av naturtillgångar, järnvägar och modern 
teknik bidrog till stor optimism bland företagare och finansiärer. Optimismen fortsatte fast 
vinstnivåerna pressades genom stigande löner och fallande priser. Optimismen underblåstes 
av kreditgivande handelshus och nya banker som tävlade om en position på marknaden. Sär-
skilt svårt blev läget för finansiärer som vid emissioner av järnvägsobligationer med svaga 
säkerheter behöll stora egna poster med förhoppning om framtida vinster. Vändpunkten kom 
1878 och krisen uppstod eftersom alltför stora investeringar hade gjorts på områden som inte 
inom rimlig tid kunde uppnå lönsamhet.33 
 
 

                                                 
32 Schön (2000), s 181 
33 Magnusson (2002) s 358f 
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Produktionsmetoder inom järnhanteringen. 
 
Rostningen  
 
Först rostades malmen för att få bort svavel och andra ämnen och göra den porös och lättkros-
sad, så att den skulle bli lättare att reducera i masugnen. Rostningen ägde rum i gropar i en 
sluttning eller i bås vid en gråstensmur med sidomurar. Där varvades ved och malm och an-
tändes sedan, ungefär som i en kolmila. Därefter krossades malmen till mindre stycken, först 
manuellt och senare med vattendrivna hammare.34  
 
I början av 1800-talet gjorde man försök med vedeldade rostugnar, men nådde inte tillräckligt 
bra resultat. Vid Långshyttan konstruerade Nils Starbäck år 1840 en rostugn där man använde 
masugnsgas som bränsle. Resultatet blev jämnare och man sparade mycket energi. Starbäcks 
konstruktion byggde på den tyske kemisten Bunsens undersökningar av masugnsgasens sam-
mansättning och egenskaper. Under de följande åren förbättrades gasrostugnen genom Erik 
Westmans successiva utvecklingsarbete och blev från omkring 1870 den vanligaste modellen 
långt in på 1900-talets första årtionden.35 
 
 
Masugnsprocessen. 
 
I masugnsprocessen reducerades malmen med träkol och omvandlades till tackjärn med en 
kolhalt på ungefär 4 procent. Sådant tackjärn var sprött och hårt och kunde inte smidas. 
 
 

 
 

Trehörnings masugn vid Mariedam. Foto förf 0608. 

                                                 
34 Hildebrand (1987), s 38 
35 Attman (1986), s 32f 
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Under perioden fanns det två typer av masugnar, tyskinspirerade mulltimmerhyttor och vallo-
nernas franska masugnar. Mulltimmerhyttornas nedre del var av sten, omkring 7 meter i fyr-
kant, och övre delen av knuttimrat trä. Överst låg masugnskransen, där man matade masugnen 
med malm, kol och kalk. Masugnskransen hade brädväggar och delvis öppet tak, där mas-
ugnsgas och strålningsvärme kunde ledas bort. Det runda ugnsrummet var 7-8 meter högt och 
murat av sandsten eller glimmerskiffrar. Det smalnade av uppåt och nedåt och rymde 15-20 
kubikmeter. Vallonugnarnas väggar var helt av sten. De var högre och rymde mer, hade en 
hastigare masugnsgång och producerade tackjärn som passade bättre för vallonsmidet. Val-
lonugnarna var dyrare att bygga, men höll längre och var mindre eldfarliga.36 
 
I stenfoten fanns formbröstet, där man med vattendrivna blåsbälgar tillförde blästerluft för att 
driva processen. En bälg sög in, medan den andra blåste ut. Bälgarnas effektivitet hade stor 
betydelse för resultatet. Från 1830-talet och framåt lärde man sig förvärma blästerluften med 
hjälp av den bortgående värmen från masugnen. Därmed sänktes kolåtgången med 25-30 pro-
cent samtidigt som tackjärnsproduktionen ökade med närmare 50 procent. Efter 1800-talets 
mitt ersattes de mekaniska bälgarna av vattendrivna blåsmaskiner, ännu senare drivna av ånga 
eller el.  
 
I masugnspipans nedre del samlades det glödande järnet under ett täcke av slagg. På masug-
nens sida låg utslagsbröstet, där man via stället (ordet uttalas med tonvikt på första stavelsen) 
kunde tappa ur slagg (mestadels kiseldioxid) och låta järnet rinna ned och stelna till tackjärn i 
lersmetade tackjärnsformar eller en väl förberedd sandbädd. I formarna hade man tryckt en 
stämpel, så att allt tackjärn kunde identifieras. Tackjärn för tysksmide göts i fyrkantiga 
”galtar” med en vikt av 60-100 kg, för vallonsmide i 4-5 meter långa ”gösar” med en vikt av 
800-1.000 kg. Järnutslaget föregicks alltid av en slaggtappning där slaggen ofta fick stelna i 
formar för att kunna användas som tegel vid byggen.37 
 
Under 1700-talet fylldes masugnen 14-16 gånger per dygn med träkol, malm och kalksten. 
Vid varje fyllning (chargering) användes 1,3 kubikmeter kol, 300-400 kilo malm samt kalk-
sten beroende på malmens sammansättning. Det flytande järnet tappades ut 2-5 gånger per 
dygn. Dygnsproduktionen blev 3-4 ton tackjärn. Blåsningstiden var begränsad av ugnens kva-
litet och vattentillgången, men också av den tillåtna tackjärnsproduktionen för olika bruk, 
kopplad till tillgången på skog och kol. Effektivisering av driften ledde i första hand till att 
blåsningstiden kunde förkortas, först senare till ökad produktion med inköpt malm.38 
 
Vid mitten av 1800-talet kom idéer från England om att ändra masugnarnas konstruktion. 
Håkan Steffanssons masugn vid Långshyttan 1859 blev epokgörande. Den var 15 meter hög 
och rymde 70 kubikmeter. Nu sänktes kolåtgången från 7,5 till 5 kubikmeter per ton och ändå 
kunde produktionen ökas från 6 till 16 ton tackjärn per dygn. Nya masugnar byggdes vid flera 

                                                 
36 Hildebrand (1987), s 40f 
37 Hildebrand (1987), s 47, 42 och 38f, även Kerstin Westerlund: Kvinnliga brukspatroner, Tekniska museet, 
Stockholm 2004, s 33 och Attman (1986), s 31f och 34f samt Lindwall (2000), s 13 
38 Hildebrand (1987), s 39 och 42f och Attman (1986), s 45 
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bruk, vid större bruk mer än en masugn. År 1800 fanns 400 masugnar i Sverige som 
producerade 70.000 ton tackjärn, hundra år senare tillverkade 133 masugnar 500.000 ton.39 

 
Vid 1800-talets mitt hade Kopparbergs och Örebro län överskott på tackjärn, medan Väst-
manlands och Värmlands län hade underskott. Upplandsbruken hade i allmänhet tackjärn i 
tillräcklig mängd. Bruken i Östergötland, Dalsland, Västergötland, Medelpad och Ångerman-
land hade stora tackjärnsunderskott och behövde köpa järn för sitt smide.40 
 
Mot ovanstående bakgrund är det inte så konstigt att den lilla mulltimmerhyttan vid Mariedam 
i längden inte kunde klara sig i konkurrensen. Men det fanns också andra anledningar som 
bidrog till detta. 
 
 
Stångjärnssmidet. 
 
Tysksmide. 
Färskning av järnet innebar att man minskade kolhalten till under 2 procent för att göra järnet 
smidbart. Vid tysksmide placerades tackjärnet på en bädd av glödande träkol. Värmeutveck-
lingen räckte inte för att järnet skulle bli lättflytande, trots att man använde blästerluft för 
värmens skull och för att blåsa in syre i järnet och oxidera kolet. Under processen bearbetades 
järnet med spett (bröts) till en degig massa. Flera gånger flyttades järnet med tång till städet 
och bearbetades under den vattendrivna hammaren för att befrias från slagg (vällning) och 
slutligen räckas ut till stångjärn. Härden var en kvadratmeterstor grund låda av tackjärnshällar 
där man kunde tillföra luft och föra in, bryta och ta ut järnet. Små tysksmedjor hade bara en 
härd och en hammare, men smältprocessen tog längre tid än utsmidandet och därför kunde en 
hammare bearbeta smältstycken från två eller flera härdar. Fram till mitten av 1800-talet stod 
denna metod för 90 procent av Sveriges stångjärnsproduktion.41 
 
Vallonsmide. 
Vallonjärnet var ett hårdare järn, världsberömt för sin kvalitet. För detta smide användes två 
härdar, smältar- och räckarhärden. I smältarhärden var blästern starkare och hettan mer inten-
siv än i tyskhärden, eftersom blästerns hjulstock hade fler kammar för att uppnå en snabbare 
gång.  Den långa tackjärnsgösen sköts in över härden genom en öppning i väggen och man 
smälte en bit i taget. En 20 kilos smälta hamrades efter brytningen ihop till ett smältstycke, 
hettades åter upp i smältarhärden och överfördes sedan till räckarhärden för bearbetning (väll-
ning). Slutligen räcktes smältan ut till en stång under räckhammaren. Stångjärnet från smed-
jorna skulle hålla bestämda dimensioner och stämplades med hammarsmedjans eller brukets 
stämpel. Spårbarheten var viktig, både som kvalitetsgaranti och för prisets skull.42 
 
I slutet av 1700-talet producerade en vallonsmedja med tio personer 7,5 ton i veckan, medan 
en tysksmedja med två härdar och sex personer klarade 4 ton. Eftersom man i vallonsmedjan 

                                                 
39 Attman (1986), s 38 och Lindwall (2000), s 22 
40 Attman (1986), s 95 
41 Hildebrand (1987), s 46-50, även Attman (1986), s 44, Westerlund (2004), s 34 och Lindwall (2000), s 16 
42 Hildebrand (1987), s 52-54, Westerlund (2004), s 35 och Lindwall (2000), s 15 
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bearbetade mindre smältstycken betydligt intensivare blev kvaliteten jämnare och bättre, vil-
ket alltså var en bidragande orsak till vallonjärnets världsrykte.43 
 
Lancashire-smide. 
I början av 1800-talet hade engelsmännen lärt sig färska järn med stenkol, så kallad puddling. 
De började också valsa järnet i stället för att smida stångjärn. Svenska industrispioner hittade 
en engelsk metod som också var användbar med träkol. Lancashire-metoden prövades av 
Gustaf Ekman vid Söderfors 1830 och kom sedan att användas i Sverige som en utveckling av 
tysksmidet. Härdarna var täckta och förbrukade därför inte lika mycket kol. Med blåsmaskin 
och tryckluft blev färskningen också effektivare.44 
 
Smältstycken från Lancashire-härdarna höll jämn och hög kvalitet. Inför valsningen måste de 
hettas upp på nytt i en vällugn. I England drevs sådana ugnar med stenkol. I Sverige användes 
träkol, men om järnet kom i direktkontakt med kolet var risken stor för att kolhalten blev för 
hög. Problemet löstes av Gustaf Ekman vid Lesjöfors på 1840-talet. Han konstruerade en 
vällugn där värmekällan var en träkolseldad gasgenerator. Kolhalten i järnet ökade därmed 
inte och kolåtgången minskade dessutom med 50 procent jämfört med tysksmidet. Lanca-
shire-smidet var den sista hantverksmässiga färskningsmetoden inom järnhanteringen. Den 
kom särskilt att användas vid de större värmländska bruken från 1860-talet och framåt.45 
 
Franche-comté – smide. 
En annan metod som kom att få stor betydelse för de mindre bruken var franche-comté-
smidet. Där använde man en täckt härd både för smältningen och räckningen. Metoden gav 
högre produktion och lägre kolåtgång än tysksmidet, men trots framgångarna hade många små 
bruk svårt att klara sig och åtskilliga lades ned redan innan bruksdöden satte in, alltså den 
period av minskande efterfrågan och fallande priser som började vid 1870-talets mitt.46 
 
 
Götstålsmetoderna. 
 
Det härdfärskade stångjärnet (välljärnet) med en kolhalt på 0,1 procent var ett mjukt järn. 
Ville man ha en mer stålliknande produkt, måste man ”kola upp” stångjärnet till omkring 1 
procent. Det var en omständlig  och dyr process som brukade utföras i engelska brännståls-
ugnar och degelstålverk. Götstålsprocesserna som infördes under 1860-talet innebar därför en 
revolution inom produktionen. Nu kunde man framställa stål av tackjärn, utan att gå vägen 
över välljärnet. En viktig förutsättning för hela denna utveckling var de ökade kunskaperna 
om de kemiska och metallurgiska processerna som påbörjades redan under 1700-talets senare 
del och förfinades under hela 1800-talet.47 
 
 

                                                 
43 Hildebrand (1987), s 55 
44 Lindwall (2000), s 17 och Attman (1986), s 46-48 
45 Lindwall (2000), s 17, Attman (1986), s 50f och Magnusson, s 322 
46 Attman, (1986), s 52, 54 och 55 
47 Attman, (1986), s 58-59 och Lindwall (2000), s 19 
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Bessemer-metoden. 
Henry Bessemer (1813-1898) presenterade sin idé för the Advancement of Science i England 
år 1856. Han tänkte sig att man skulle kunna få fram en stålgöt utan extra bränsleförbrukning 
genom att pressa in luft i smält tackjärn. När kisel och mangan oxideras av syret i blästerluf-
ten borde stark värme utvecklas, kolhalten reduceras och processen vara möjlig att avbryta när 
man uppnått önskad kolhalt i stålet. Bessemer lyckades inte med sina försök, eftersom det var 
svårt att få fram den luftmängd som behövdes för färskningen. Brukspatron Göran Fredrik 
Göransson (1819-1900) satsade hela sitt kapital och köpte tillsammans med gävleföretaget 
Daniel Elfstrand & Co en femtedel av patentet för den svenska marknaden. De fick också ett 
bidrag av Jernkontoret på 50.000 riksdaler. Göransson inledde en försöksserie vid Edskens 
masugn och den 18 juli 1858 lyckades han tillsammans med Jernkontorets representanter 
Malmqvist, Troilius och Grill uppnå en tillräckligt stor lufttillförsel och genomföra en blås-
ning med Dannemora-malm som gav en stålgöt av önskad kvalitet. Vid världsutställningen i 
London 1862 fick Bessemer-metoden sitt internationella genombrott, men infördes i Sverige 
först mot slutet av 1860-talet i Sandviken, Västanfors och Hofors, i övrigt exempelvis vid 
bruken i Långshyttan, Västanfors, Domnarvet, Carlsdahl och Hagfors.48 
 

Vid en Bessemer-blåsning häller man smält tackjärn i en fodrad metallkonverter. Blästern 
dras på medan konvertern befinner sig i liggande ställning för att formorna (lufthålen i kon-
verterns botten) inte ska sättas igen. Därefter reses konvertern i upprätt ställning under full 
bläster. Temperaturen ökar när kol, kisel och mangan i tackjärnet förbränns. Gnistor och kol-
dioxid strömmar då ut genom konverterns mynning. Genom att studera färgen på lågan vet 
man exakt när kolhalten har blivit den önskade och då är det dags att avbryta processen. 
Tappningen sker därefter i två steg. Först tar man ut slaggen som flyter ovanpå järnet, sedan 
tappas det färdiga stålet i en skänk och till sist över i mindre kokiller.49  
 

 
 

Ruinen av Edskens masugn. Modell av konvertern i skala 1:2 vid utslagsbröstet. Foto förf 0608. 

                                                 
48 Attman (1986), s 59-61 och 64 samt Lindwall (2000), s 21. Grill var metallurgisk rådgivare och kontrollant. 
49 Lindwall (2000), s 21 
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Thomas-metoden. 
Denna metod är en variant av Bessemer-metoden och introducerades i Sverige 1879. Genom 
att fodra konvertern med dolomit kunde tackjärn med hög fosforhalt användas. Därmed gick 
det att utnyttja malmer exempelvis från Grängesberg och från malmfälten i Norrbotten. Denna 
metod kom att användas i Sverige till mitten av 1900-talet.50  
 
Martin-metoden. 
Den tredje och mest betydelsefulla götstålsprocessen var dock Martin-metoden. I Frankrike 
samarbetade fadern och sonen Emile och Pierre Martin år 1865 med Wilhelm Siemens kring 
en vällugn driven av generatorer, i vilken man lyckades framställa en stålgöt av tackjärn och 
skrot. Martin-stålet presenterades sedan vid Parisutställningen 1867. Till Sverige togs meto-
den av Knut Styffe och Ludvig Rinman. Vid Munkfors gjorde J L Sebenius lyckade försök 
med användning av tackjärn, brännstålsskrot, stångjärnsavhugg och lancashirefärskor och 
detta blev inledningen till en mer omfattande produktion. På 1870-talet introducerades meto-
den också vid Lesjöfors, Motala, Bofors och Domnarvet.51 
 

Martin-ugnen består av ett ugnsrum med kanaler i sidorna för tillförsel av luft och gas. Tack-
järn och skrot förs in från framsidan och det färdiga stålet tappas ut från baksidan. Gasen pro-
duceras i schaktugnar och leds via fyra kammare med förvärmda tegelstaplar in i martin-
ugnen. Intensiv hetta (ca 1700 grader) uppstår vid förbränningen och förbränningsgaserna 
leds tillbaka ner i kamrarna där de värmer upp tegelstaplarna igen (regenerering). Martin-
ugnen fodras liksom de övriga ugnarna med olika material (surt eller basiskt) och kan därför 
användas för tackjärn och skrot av olika sammansättning. Under 1900-talet trängde denna 
metod ut de båda övriga och var dominerande ända fram till 1950-talet.52 
 

Samtidigt med introduktionen av bessemer- och martinmetoderna pågick också ett utveck-
lingsarbete när det gäller valsning av stångjärn, finare järn, tunnplåt och grovplåt. Det var i 
stor utsträckning valsverksteknikens utveckling under 1860-talet som lade grunden till den 
verkligt stora produktionsökningen inom svensk järn- och stålindustri.53 
 
Produktionen av gjutgods. 
 

Gjutgods i form av kanoner (stycken) tillverkades direkt från masugnarna i Finspång, Stafsjö 
och Åkers styckebruk och genom omsmältning av tackjärn i speciella ugnar för gjutning av 
finare gjutgods. Man använde oftast importerat engelskt kokstackjärn, som var billigare än 
träkolstackjärnet. Välkända gjuterier under senare delen av 1800-talet var exempelvis Hus-
qvarna, Näfveqvarn, Domnarvet, Kockums i Malmö och Ankarsrum.54 

                                                 
50 Lindwall (2000), s 21 
51 Attman (1986), s 66f. AGG deltog i Paris under tre sommarmånader 1867. Ingenjören J L Sebenius (1839-
1899) gifte sig senare med AGG:s äldsta dotter Anna Charlotta Christina (1852-1917) och fick tre barn, av vilka 
dottern Anna gifte sig med arkitekten och professorn Josef Frank. Jag ser det som ytterligare ett exempel på att 
alla känner alla och umgås sinsemellan. J L Sebenius dyker sedan upp i samband med Motala verkstad och 
järnvägskonkursen och är också inblandad i samband med affärerna i anslutning till AGG:s död. 
52 Lindwall (2000), s 22 
53 Attman (1986), s 67 och 70 
54 Attman, (1986), s 42 och 45 
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Andreas Gustaf Grill (1827-1889). 
 
 
Ungdoms- och studieåren. 
 
AGG föddes den 5 juni på Mariedams herrgård på gränsen mellan Närke och Östergötland. 
Från barndomsåren har jag inte fått tag i särskilt mycket material. Enligt sonen Lorentzo Grill 
(1877-1963) blev AGG blind på ena ögat till följd av en olyckshändelse. Han skulle sprätta 
bort silverknappar från ett gammalt klädesplagg och råkade slinta med kniven. Enligt uppgift 
tillbringade han sedan sex månader i ett mörkt rum för att om möjligt rädda synen, men detta 
lyckades inte.55 AGG avbildas i alla kända sammanhang i halvprofil från vänster. Av detta 
kan man kanske sluta sig till att det var högra ögat som skadades. I vuxen ålder besvärades 
AGG enligt dagboken och andra källor av återkommande ögoninflammationer. Han hade 
dessutom lätt att dra på sig halsinfektioner av olika slag. 
 
AGG började i Örebro Skola (Karolinska läroverket) 1837 och gick där till 1841. Ur breven 
hem till föräldrarna kan man exempelvis läsa att han den 9 mars 1841 har varit på teater och 
sett pjäser som ”Den mystifierade brunnsgästen”, ”99 får och en herde” samt ”Recensenten 
och Djuret”. Den 19 augusti samma år berättar han att han tagit ångbåt till Uppsala för att 
börja i gymnasiet. Han var inte sjösjuk på hela resan. Brodern Mats är med på turen, liksom 
även Mamsell Sundeman (se min C-uppsats), som var vän i familjen redan då.56 
  
Under åren 1841-1844 studerade AGG vid Upsala Realgymnasium och enligt Anrep lämnade 
han skolan med de högsta betyg som avgivits vid detta läroverk.57 Detta är en myt jag gärna 
vill kolla och eventuellt slå hål på. Jag kontaktade Landsarkivet i Uppsala, men där fanns 
inget arkivmaterial från skolan, man kände inte ens till dess existens. Jag har ändå genom 
medlemmar i Grillska släktföreningen hittat både terminsbetyg och det aktuella studentbety-
get i original, vilket säger: 
 
 Theologie och Kyrkohistoria  Med beröm Godkänd 
 Latinska språket   Godkänd 
 Historia och Geographie  Berömlig 
 Lefvande språk   Berömlig 
 Philosophie   Med beröm godkänd 
 Mathematik   Berömlig 
 Naturalhistoria   Berömlig58 

 
Till de levande språken räknas tyska och franska, sista året även engelska. Höstterminen före 
studenten kan man notera en viss nedgång i betygen och fliten låg väl inte helt på topp, men 
studentbetygen uppvisar ändå fyra guld, två silver och ett brons.59 

                                                 
55 Lorentzo Grill: En emigrants minnen och anteckningar om sin släkt Grill, opublicerad, 1924, s 3 
56 Goa E4:14, 1841-03-09 och 1841-08-19. Betyg finns bevarade (E&CG). 
57 Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken, första bandet, Hæggströms tryckeri, Stockholm 1871, s 117 
58 Betyget är daterat den 15 juni 1844 och återfinns i privat ägo. Betygsnivåerna fanns kvar även under 
författarens egen skoltid på 1960-talet. Godkänt motsvarade B, Med beröm Godkänd stod för AB och Berömlig 
för den allra högsta nivån A. Idag skulle man kunna tala om G, VG och MVG, även om jämförelsen haltar. 
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AGG var student i Uppsala 1844-46, men några studieresultat från denna tid har jag inte hit-
tat. AGG tillhörde Östgöta Nation och i boken Östgötars minne beskrivs han som:  
 

… en av landets utmärktaste och mest använde samt äfven från utlandet tillitade me-
tallurger; har infört flere nyttiga uppfinningar i bärgs- och järnhandteringen samt för-
fattat en mängd afhandlingar och uppsatser i dessa ämnen. Var något hastig i att 
upgöra, men fast och pålitlig, en hedersman i allt. Måste sälja sitt kära Mariedam för 
att förnöja sina borgenärer, hvilka alla fingo sitt. Mycket musikalisk, samt en särdeles 
skicklig miniatyr- och akvarellmålare.60 

 
Under studieåren ser man i breven till föräldrarna att AGG hade sommarjobb inom järnhan-
teringen. Den 5 juni 1845 har han åkt från Stockholm till Strängnäs och vidare till Torshälla 
om aftonen: ”Puddlingen med ved var i full gång och ganska rolig att åse. […] Vi hava redan 
arbetat något, men idag börjar egentligen våra mödor, ty varmt blir det både i anseende till 
väderleken o i att härdarne ligga mitt emot hvarandra”. I brev från Uppsala den 26 mars föl-
jande år antyder han försiktigt för fadern att han behöver utbildning vid Bergsskolan i Falun. 
Den 20 april åker han ångbåt Stockholm-Uppsala, den första turen för året. Det var isproblem 
och turen tog över 6 timmar. Den 18 maj ska han sjunga i kör, repertoaren är ”Stabat Mater” 
och ”Stormen”. Från Uppsala meddelar han den 8 juni att han gått emot en kvist i sitt öga och 
hindras av detta i att läsa och skriva.61 
 
Sommaren 1846 gör AGG tillsammans med några studiekamrater en lång och intressant resa 
till Norge, om vilket han berättar i flera brev. Den 7 juli har han sett Kinnekulle, varit uppe på 
Halle- och Hunneberg och är på väg mot Trollhättan. Tio dagar senare berättar han från Lar-
vik i Norge om upplevelserna vid fallen i Trollhättan, ett besök på Baldersnäs, en resa på ång-
båt från Fredrikshald via Fredrikstad till Horten och sedan till Jarlsberg. Greve Wedel var inte 
hemma, men förvaltaren bjöd studenterna på makrill och hummer, jordgubbar med grädde, öl 
och vin. I Larvik, där det producerades 12.000 skeppund järn om året, har han sett ett kätting-
smideri och en prövningsmaskin för kätting. Ska sedan resa antingen över Kongsberg och 
Drammen till Christiania (Oslo), eller per ångbåt. Den 22 augusti skriver AGG från Christia-
nia. Han beskriver intressanta platser han besökt, såsom herrgårdar, kyrkor och naturscenerier. 
Han ser bland annat Modrums koboltverk och Kongsbergs silver- och myntverk. Vid Bäcka-
fors bedrivs Lancashiresmide med fyra smältugnar, sex olika hammare med lika många 
härdar, två stålugnar, fyra blåsmaskiner, tre spikhammare samt sågar och kvarnar, allt inom en 
längd av 1000 alnar (längs det kraftgivande vattendraget). Uppräkningar av den här typen 
förekommer ofta i AGG:s tidiga brev till fadern. Han vill berätta vad han sett och ibland 
stimulera sin försiktige fader att tänka nytt kring bruksverksamheten.62 
 

                                                                                                                                                         
59 Troligen är Upsala Realgymnasium ett privat läroverk. Bland undertecknarna av terminsbetygen finns J J 
Svartengren, J Way, J Samzelius, C J Malmsten, J P Arrhenius, A R Norbeck och A Wennercrantz om nu detta 
kan vara till glädje för fortsatta efterforskningar. Betyget från den 15 juni 1844 finns i privat ägo (E&CG) 
60Klas Odén: Östgötars minne, biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900, 
Stockholm 1902 person nr 5657, s 496 
61 Goa E4:14, 1845-06-05, 1846-03-26, 1846-05-18 och 1846-06-08.  
62 Goa E4:14, 1846-07-07, 1846-07-17 och 1847-08-22 
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AGG blev extra ordinarie elev vid Falu Bergsskola och studerade där åren 1847 och 1848. 
Hans avgångsbetyg från Bergsskolan visar, här tabellerade: 
 
Uti (ämne) Kunskaper och 

skicklighet 
Flit och fallenhet Intygas av 

Analytisk kemi och 
Malmprobering 

Berömliga Berömlig Ludvig Rinman 

Mineralogi Ganska goda Ganska god Ludvig Rinman 
Markscheideri och 
Grufbrytning 

Ganska goda God Ludvig Rinman 

Masmästeri Ganska goda Ganska god Ludvig Rinman 
Stångjernstillverkning Goda och försvarliga Ganska god J P Morell 
Kopparsmältnings 
processen 

Goda God Ludvig Rinman 

Silfver och Bly-
smältningsprocessen 

Ganska goda Ganska god Ludvig Rinman 

Praktisk mekanik  Ganska goda Ganska god J S Bagge 
Machinritning Goda Ganska god J S Bagge 
Landtmäteri och 
Nivellering 

Goda God J S Bagge 

 
Redan nu kan man ana att det är metallurgin och den analytiska kemin som kommer att bli 
AGG:s specialområde. Hans tre examinatorer räknas för övrigt till landets allra skickligaste 
och mest framsynta inom sina respektive områden vid den tiden.63  
 

Den 17 januari 1847 tackar han föräldrarna som givit honom möjlighet att studera vid Bergs-
skolan. Den 11 februari berättar han om en supé hos landshövding Lorichs. AGG sjöng några 
folkvisor ”och gick det ej alldeles så illa”.  Han blir inbjuden till Fahlu sångsällskap, ”bestå-
ende af både Herrar och Damer och i går afton avslutades öfningarna med en sjudundrande 
Polka och dito Vals, hvarefter var bjudning med dans och soupé. […] I morgon maskeradbal, 
men pappa må ej tro att vi blott roa oss. Men nej! Hela dan från kl 9 till 2 och från 4-7 äro vi 
på laboratorium och blåsa och det är ett arbete som fordrar uppmärksamhet, men roligt är 
det av bara tusan!” Den 15 februari 1847 skriver AGG från Dahlfors. Där möter han 
Charlotte Didron (1827-1861), som kommer att bli hans första hustru. De har sannolikt 
träffats redan tidigare, enligt uppgift av Lorentzo Grill i samband med konfirmationen, och i 
brevet beskriver han nu Lotten som ”en mycket söt och älskvärd flicka”. 64 
 

Den 11 mars 1847 berättar AGG från Falun om sina planer för sommaren. Han ska via Dan-
nemora och Österby till Stockholm för en industriexposition och därefter över bruken i Väst-
manland till Värmland och tillbaka till Falun igen. Den 13 april ska han till Nyby för att stu-
dera puddling och sedan till Dalkarlshyttan för Lancashire-smide. Kamraterna har börjat på 
ritsalen, men AGG är kvar på laboratoriet eftersom han tycker sig behöva det. På fritiden re-
peterar han skådespelet ”Kronofogdarne” och kan nu sin roll, men tycker inte det är roligt.65 

                                                 
63 Originalbetyget är utfärdat den 9 december 1848 och finns i privat ägo (E&CG) 
64 Goa E4:14, 1847-01-17, 1847-02-11, 1847-02-15, även Lorentzo Grill, 1924, s 4 
65 Goa E4:14, 1847-03-11 och 1847-04-13 
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Den 1 juli 1847 är AGG i Dalkarlshyttan. Han har varit i Bofors en vecka tidigare och även 
besökt Carlsdahl (vid Karlskoga) och sett ett krossverk med räfflad vals mot slät häll, där val-
sen för ovanlighetens skull var gjuten i kokill. Med krossverkets hjälp kunde 1½ skeppund 
(omkring 250 kg) malm krossas och uppfordras till masugnskransen på 2-3 minuter med två 
mans hjälp. AGG hade också gjort analys på en av faderns malmer och funnit den lämplig till 
ståljärn. Han föreslår sin far att använda Dalkarlsbergsmalm levererad vid Vintrosa i 
kombination med malm från en av de lokala gruvorna och använder där medvetet sin nya 
kunskap om chargering (MP: blandning av malm, träkol och kalk) för att uppnå en god 
masugnsgång och maximal tackjärnskvalitet. Han säger också ”Roligt att se det herrliga 
Lancashiresmidet, huru ledigt och utan buller och bång det tillgår”. I ett senare brev framgår 
det att AGG fått göra en eller flera smältor själv. Han säger sig också vilja åka till Stockholm 
via Arboga med brukspatron Lindberg ”för att övervara diskussionen om Gellivare”. Från 
Arboga är det bara ”ett slängstycke” till Stockholm med ångbåt.66  
 

Diskussionen om Gällivare handlade säkert om möjligheten att använda de norrländska mal-
merna, trots den höga fosforhalten. Förutsättningarna för detta ökade avsevärt genom göt-
stålsprocesserna som introducerades med början 10-15 år senare. 
 

Den 4 augusti 1847 har AGG påbörjat en smideskurs som en av sex elever. De genomför ett 
smidesskift per person per dygn under ledning av Morell, Rinman, Böös och flera duktiga 
smeder. Han planerar att resa till Älvkarleby och Hyttön för att vakta igång masugnen: ”På 
onsdag resa Rinman, Bergseleverna, Didron från Dahlfors och jag till Elfkarleön och stadna 
där omkr. 8 dagar. Egentliga orsaken hwarföre masugnen särskilt nu skall vaktas af Rinman, 
är den, att stället (MP: alltså den nedre delen av pipan, där slagg- och tackjärnsutslaget sker) 
inte är inredt med vanlig ställsten, utan med s k ”massa”, en blandning av qvarts och eldfast 
lera, hvilket nu för första gången, på Rinmans inrådan och enligt hans beskrifning, skett både 
vid Hyttön och Österby”.67 
 

Ombyggnad och modernisering av masugnar kom att bli en av AGG:s huvuduppgifter under 
hans tid vid Jernkontoret, men då är det fortfarande fråga om variationer på gammal teknik, 
något som senare skulle visa sig otillräckligt för att uppnå en större produktion med jämn 
kvalitet och lägre kolåtgång. Man experimenterade också med höjning av masugnspipan, för-
värmning av blästerluften och olika sammansättningar av malm och kol samt med användning 
av masugnsgasen för rostning av malmen i rostugnar. 
 

Den 13 augusti 1847 beger sig AGG tillsammans med 20 bergslever, Bagge, Åkerman, Rin-
man och Lamm med hyrd ångbåt till Utö gruvor för att se ”nybygdnad av masugn enligt en ny 
konstruktion med pelare runt omkring, hvilka skulle uppbära byggnaden kring kransen”. Un-
der resan gjorde de strandhugg för att se gevärsfaktoriet och produktionen av ångmaskiner vid 
Munktells verkstäder i Eskilstuna. AGG säger sig ha varit ute och rest utan avbrott i två må-
nader, förutom de knappa fjorton dagar han var hemma på Godegård vid midsommar.68 

                                                 
66 Goa E4:14, 1847-07-01 från Dalkarlshyttan och 1847-07-23 från Stockholm. 
67 Goa E4:14, 1847-08-04 
68 Goa E4:14, 1847-08-13. Edskens masugn ser på bilden ut att ha varit av denna modell. 
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Reflektion: 
 

Under denna tid grundlägger AGG det livsmönster av oavbrutet resande mellan olika bruk 
som kan sägas vara en del av hans kommande uppdrag, men som kanske också passar en 
utåtriktad person med mycket entreprenöriell läggning. 
 
 
Äktenskap och familj. 
 
AGG blev redan som 21-åring (1848) förälskad i Charlotte (Lotten) Didron (1827-1861). 
Hon kom från Dahlfors, en bra bit norr om Falun. AGG friade utan att först ha frågat sina 
föräldrar om lov. Det ansågs inte särskilt passande, eftersom en ung man borde vänta med 
familjebildningen till dess han funnit möjlighet att försörja fru och barn. Turerna kring detta 
äktenskaps ingående och faderns erbjudande om att AGG skulle få överta driften av 
Mariedam beskrev jag i min C-uppsats.69 
 

Äktenskapet beskrivs av flera källor som mycket lyckligt, men den 5 juni 1861 dör Lotten 
Didron i barnsäng, för övrigt bara tre dagar före svärfadern. Alla hennes fem barn är då under 
tio år. AGG lät uppföra en familjegrav på en höjd (Björkbacken) mellan Mariedams herrgård 
och Trehörnings masugn. Där vilar Lotten, senare också Andreas och flera barn ur första och 
tredje äktenskapet. Mer om denna grav nedan.70 
 

AGG:s och Lottens äldsta dotter Anna (1852-1917) gifter sig med brukspatron J L Sebenius. 
Han var kollega till AGG och mycket inblandad under de sista åren av AGG:s liv. Deras dot-
ter Anna (1880-1957) gifter sig i sin tur med professor Josef Frank.71 AGG:s andra dotter 
Ottilia (Ottil) (1854-1921) gifter sig med en norsk ingenjör, Johan Fasting. Tredje dottern, 
Lovisa Regina (1856-1875) dör i tjugoårsåldern. Sonen Balthasar (1857-1942) blir direktör 
och får en son och fyra döttrar. Balthasars ende son gifter sig visserligen, men dör barnlös. 
Det femte barnet till AGG och Lotten, sonen Gustaf (1861-1924), föds vid moderns död. Han 
blir sjökapten och tillbringar en stor del av sitt liv i England. Han nämns av okänd anledning 
inte i förteckningen över Svensk ointroducerad adel, men finns ändå med bland arvingarna i 
AGG:s bouppteckning. Inget av barnen har mig veterligen efterlämnat ättlingar som idag bär 
namnet Grill. Däremot finns släktingar med andra efternamn.72 
 
I AGG:s dagbok finns inga noteringar alls i samband med Lottens död. Det verkar nästan som 
faderns bortgång var viktigare, eftersom den fick omedelbara konsekvenser för egendomens 
fortsatta drift. Jag har letat efter brev i Godegårdsarkivet som kan belysa saknaden efter hust-

                                                 
69 Eva Helen Ulvros: Fruar och mamseller, Historiska media, Lund 1996, s 93 och 108 samt Mårten Persson: 
Den högstäfventyrliga promenaden vid Rian – en liten djupdykning i Godegårdsarkivet, C-uppsats, Historiska 
institutionen, Lund 2005 
70 Anrep, s 117f 
71 För att ytterligare komplicera bilden, sällskapar Josef Frank efter Annas död 1957 med Dagmar, en dotter till 
AGG:s son Balthasar. Anna och Dagmar var alltså helkusiner. 
72 Huvudsakliga källor för alla dessa sifferuppgifter är olika årgångar av förteckningen över Svensk 
ointroducerad adel, med marginalanteckningar av min mor och mormor, samt diverse muntliga kontakter med 
medlemmar i Grillska släktföreningen. Även Anrep, s 118 
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run, men har inte hittat några, rimligen därför att de viktigaste arkivbildarna vid denna tid är 
modern och nyblivna änkan Regina, senare även brodern Claes Lorentz (CLG). 
 

Efter Lottens och Fredrik Wilhelms död är dagboken av flera skäl fragmentarisk. Den åter-
upptas inte förrän 1863 med en intressant kommentar på nyårsdagen: ”Fjellskäfte - och pus-
sade Vendla båd' morgon, middag och kväll - och höll dermed på i 8 dagar till den 8 januari, 
då jag med saknad, sorg och tårar reste till Mariedam”.  Det är en av de mycket få personliga 
kommentarerna. En sparsmakad symbol är ett svart kors den 15 februari 1869, Vendelas 
dödsdag. Hon blev begravd i föräldrarnas familjegrav vid Floda kyrka, nära Katrineholm.73 
 

AGG:s bröllop med Vendela Ihre (1837-1869) från Fjellskäfte i Södermanland stod i septem-
ber 1863. Äktenskapet blev kort, knappt sex år. Ett enda barn föddes, sonen Bernhard (1864-
1929). Efter moderns död bodde sonen under långa perioder hos sin mormor och lär ha fost-
rats med fast hand. Enligt muntliga uppgifter saknade han sina halvsyskon mycket och skriver 
om detta i ett rörande brev till fadern.74 Efter sin mor ärvde Bernhard sätesgården Abbotnäs 
och den arrenderades av AGG under flera år. Flera ättlingar till Bernhard med namnet Grill är 
i livet och befinner sig väl. Några driver jordbruk i Södermanland och andra har nått 
framgång på andra områden. Claes Grill, en sonson, som tillsammans med sin hustru Eva 
tillhör de viktigaste uppgiftslämnarna för denna uppsats, har exempelvis varit chef för 
Wennergren Center och är också medlem av Gastronomiska Akademien.75 
 

Det finns sannolikt inga brev i Godegårdsarkivet som känslomässigt sett belyser förhållandet 
till Vendela Ihre. De skulle säkert vara bortgallrade av CLG. Däremot har Vendela satsat en 
del kapital i bruksverksamheten och förkommer på ett fåtal ställen med anledning av detta. 
 
 

             
 

Charlotte Didron (1827-1861), Vendela Ihre (1837-1869) och Ewa Lorichs (1844-1926) 

 

                                                 
73 Att dagboken är fragmentarisk för 1861 och 1862 beror dels på de båda dödsfallen, men också på AGG:s 
insats som regeringens och Jernkontorets representant vid världsutställningen i London 1862. 
74 Brevet i privat ägo (E&CG) 
75 Till Eva och Claes Grill (halvsyssling till mig) framför jag med denna lite mer utförliga notering mitt varma 
tack för all hjälp. 
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Tredje hustrun Ewa Lorichs (1844-1926) kommer från Wahlsta i Västmanland. Första note-
ringen om att AGG och hon träffas hittar jag i dagboken den 15 mars 1871. Ett par friarbrev, 
som delvis är på vers, finns bevarade.76 Bröllopet står den 15 juli samma år. Då är AGG riks-
dagsman (1870-71) och kan mycket väl ha rest vägen över Wahlsta redan tidigare. Tillsam-
mans fick AGG och Ewa Lorichs nio barn, av vilka åtta uppnådde vuxen ålder. Det nionde, 
Elisabeth, dog 1888 när hon var omkring sju år. 
 

Sonen Andreas (1872-1931) arbetade på Statskontoret och Kommerskollegium. Andra sonen 
Anthony (1873-1930) var disponent på Jordberga sockerbruk och hans son Rolf gick i faderns 
fotspår, fast i Arlöv. Första dottern Eva (1874-1954), alltså min mormor, var konstnär och 
sångerska och gifte sig med banktjänstemannen och KFUM-sångaren Oscar Sandin i Örebro. 
Anna-Johanna (1876-1946) gifte sig i Norge med ingenjören Johan Kræfting. Carlos (1877-
1963) befann sig  under en period i USA men bosatte sig sedan i Stockholm, där han var 
tjänsteman vid S:t Eriks sjukhus. I sitt första äktenskap hade han en son som dog relativt ti-
digt. Wilhelm (1879-1952) var ingenjör och levde en kortare period i USA, men senare i Gö-
teborg och Stockholm. Hans fyra döttrar och en son har inte efterlämnat några arvingar. 
Dottern Elisabeth (1881-1888) dog i difteri i Örebro året före fadern. Sonen Lorentzo (1883-
1965) bodde större delen av sitt liv i USA. Vad han sysslade med vet jag inte. Han har skrivit 
en intressant levnadsteckning över AGG, tillägnad sin son och sin dotter. Skriften åberopas på 
flera ställen i uppsatsen. Yngste sonen Nils Ulric (1885-1929), var hovrättsnotarie i Göteborg 
och god sångare. Han dog ogift och barnlös.77 
 

Av de nio barnen i tredje äktenskapet är det alltså endast Anthony och möjligen Lorentzo som 
har efterlämnat ättlingar med namnet Grill. Övrigas barn och barnbarn har dött barnlösa eller 
har andra efternamn. I graven på kullen vid Mariedam ligger, förutom Andreas själv, 
hustrurna Charlotte (Lotten) och Ewa samt barnen Anna (Sebenius), Andreas, Eva (mormor), 
Nils Ulric och Elisabeth.78 
 

 
 

Den Grillska familjegraven vid Mariedam. Foto förf 0307. 

                                                 
76 Breven finns i privat ägo (MP). 
77 Enligt olika årgångar av förteckningen över Svensk ointroducerad adel, med marginalanteckningar av min mor 
och mormor, samt opublicerade släktträd och muntliga kontakter med medlemmar från Grillska släktföreningen. 
78 Kan kontrolleras på platsen. 
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Jag har försökt finna omdömen om AGG, som kan beskriva hans personlighet och karaktär. 
Här några brottstycken:  
 
Enligt Lorentzo Grill var AGG mycket musikalisk. Han hade en vacker röst och var eftersökt 
som sångare. Dessutom var han en god dansör och hade ett utsökt uppträdande både mot unga 
och gamla damer, ända till slutet av sitt liv.79 
 
AGG uppges också ha varit en särdeles skicklig miniatyr- och akvarellmålare. I en marginal-
anteckning av mormor i Anreps bok är uppgiften av Carlander och citeras senare i Ernst 
Lembergers tyska praktverk om miniatyrkonst i Sverige och Norge.80 Jag har kollat båda käl-
lorna på UB och det står tre rätt allmänt hållna rader på vardera stället. Av flera små motiv av 
AGG:s hand drar jag slutsatsen att han var ganska romantiskt lagd, eller att den romantiska 
synen på tillvaron ingick i de kulturella koderna även bland männen vid den tiden. 
 
Lorentzo Grill skriver: ”Tack vare den omgivning, som hans föräldrar och förfäder givit ho-
nom och hans naturliga begåvning och trägna studier förvånade han många personer att 
kunna umgås med nästan vem som helst, även specialister på många områden” och även 
”AGG var en blygsam man, som höll tyst med sin kunnighet. Dock var det måhända ej alltid 
hans blygsamhet utan hans stora skicklighet, som lämnade många bakom honom, eller ansåg 
han icke sin förmåga så stor eller värd att omtalas”.81 
 
AGG synes ha varit sin moders älskling.82 CLG:s dotter Henriette Rehbinder beskriver i sin 
släktkrönika en självupplevd situation där AGG lockar modern i skratt och säger i samband 
med detta att ”Han hade nog det bästa huvudet, var den snillrikaste av dem allesamman. Sin 
otroliga lätthet att tillägna sig språk, världsvana och osökta finhet i sitt uppträdande hade 
han tillägnat sig på de många resor, som han hade gjort”.83 
 
För att balansera de positiva omdömena vill jag gärna citera CLG, som bitter och ktitisk säger 
så här i ett nyckelbrev till modern av den 25 maj 1864: ”Anders, med sitt älskliga väsende, 
som även jag är svag för, om ej förbländad av, saknar all förmåga att beräkna, men besitter 
blott den förvaltaregenskapen att lägga ner pengar, att leben und leben lassen”.84 
 
Jag har också bläddrat i breven till CLG från Henriette Lidman, hans hustru. Hon är otroligt 
kärleksfull mot sin man och skriver många ömma ord, men är samtidigt så översvallande att 
man anar en väldig respekt, kanske nästan rädsla. Hon redogör på dåtida kvinnors vis för allt 
som händer på Godegård och skriver exempelvis på midsommardagen 1867: ”Lilla hemmet 
är som en idyll. Ack! Om ormen i vårt paradis, Andreas, och vårt eget syndiga afvundsamma 

                                                 
79 Lorentzo Grill: En emigrants minnen och anteckningar om sin släkt Grill, opublicerad, 1924, s 5 
80 Carl Magnus Carlander (1837-1911): Miniatyrmålare i Sverige, Gernandt, Stockholm 1897, tillägget, s 111 
och Ernst Lemberger: Die Bildnis-Miniatur in Skandinavien (mit hundert tafeln i farbigen lichtdruck) 1. 
Schweden, verlag von Georg Reimer, Berlin 1912, s 107 
81 Lorentzo Grill (1924), s 9 
82 Lorentzo Grill (1924), s 13 
83 Henriette Rehbinder, f Grill: Om Grillska Godegårdsgrenen, opublicerad släktkrönika, 1946, s12ff 
84 Goa E5:1, 1864-05-25 
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afvoga sinne, kunde bekämpas”. Man kan ju alltid knipa några pluspoäng hos maken genom 
att utse och underhålla tanken på en yttre fiende.85 
 

År 1859 lär AGG ha importerat den första symaskinen till Sverige. Den kostade 1.000 kronor 
och påstås vid försäljningen av Mariedam ha sålts för 2 kronor till Örebro museum. AGG 
kunde också göra mönster och sätta upp linnevävar. Han vävde en del åt Lotten på Dahlfors 
något år innan de var gifta, vilket framgår nedan. Han hade även ett växthus vid Mariedam 
med persikor, fikon och vindruvor. Under åren i Örebro lät han på nytt uppföra ett växthus, 
vilket finns omnämnt i bouppteckningen.86 
 

Lorentzo Grill skriver: ”Under första tiden i Örebro blev AGG sjuk av en stor böld i nacken, 
som dock kunde opereras, varpå han tillfrisknade”. Han påstås ha låtit sig fotograferas snett 
bakifrån, både med och utan bölden. I maj 1889 var han på fest med dans och förtog sig där-
vid. Det blev luftrörskatarr som slog sig på hjärtat. Av detta avled han den 27 maj.87 
 
Reflektioner: 
 

Här framträder en intellektuellt begåvad person med god uppfostran, spirituell, språkkunnig, 
konstnärlig, teaterintresserad, musikalisk och dansant, en synnerligen social person som tar 
kvinnorna med storm och även har lätt att umgås med högt uppsatta och kunskapsmässigt 
likasinnade. Han gillar att vara i centrum för människors uppmärksamhet, men visar ändå ofta 
en klädsam blygsamhet. AGG har en del mer ovanliga intressen, som trädgård, textilt hant-
verk, akvarell- och miniatyrmålning samt smycketillverkning. Från sina resor i Ryssland förde 
han hem malakit och olika halvädelstenar, som omvandlades till unika guldsmycken med 
AGG som påstådd formgivare.88 En beteendevetare skulle kanske säga att AGG hade en del 
feminina egenskaper (anima) i sin manlighet.  
 
För att kunna göra alla dessa resor måste AGG ha haft en otrolig energi och uthållighet samt 
även en god fysik. Hans problem med återkommande hals- och ögoninfektioner omtalas bara i 
förbigående i dagboken och på andra ställen. Däremot gör han tydligen stor affär av bölden i 
nacken och utsätter sig medvetet eller omedvetet för faror, exempelvis i samband med festen 
som några dagar senare leder till hans död. Det tyder på att han var en man som också var 
beredd att ta risker, kanske något dumdristig i vissa fall. 
 
Som vi snart ska se har vi också att göra med en entreprenör, en hårt arbetande igångsättare i 
stort och smått. På en del områden var han en föregångsman, på andra mer i takt med tiden 
och i några frågor kanske en representant för det kvardröjande, ganska hantverksinriktade 
samhället.  

                                                 
85 Goa E6:10, midsommardagen 1867. CLG kan för övrigt inte ha varit lätt att leva med. Karl-Olof Arnstberg 
och Karin Rahlén har forskat i Godegårdsarkivet och särskilt studerat breven från en officerskollega vid namn 
Malcolm Reenstjerna. I artikeln ”Svunnen kärlek” i boken  När var tar sin (Carlssons, Stockholm 1988, s  60-
100) redogör de för flera kvinnoaffärer under åren som officer, sådana som även resulterat i minst ett för- eller 
utomäktenskapligt barn.  
86 Lorentzo Grill (1924), s 15f , 14 och 19 
87 Lorentzo Grill (1924), s 21 och 19 
88 Rehbinder (1946), s 13 och Lorentzo Grill (1924), s 15 
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Nackdelen med att vara inblandad i många projekt är att man sällan hinner se resultatet av 
dem. AGG må ha varit metallurgisk rådgivare, teknisk konsult och inspiratör till Bessemer-
försöken vid Edsken och den som efteråt tog hand om, tolkade, förfinade och följde upp 
resultatet, men han var inte på plats när det verkligen hände. 
 
AGG hinner kanske inte ens följa upp de projekt han själv sätter igång på hemmaplan. Med 
detta menar jag exempelvis skötseln av Godegård och Mariedam under perioden 1861-1866, 
ledningen av järnvägen HMMJ under 1870-talet, när AGG samtidigt hade så många andra 
uppdrag och intressanta utlandsresor att göra, samt driften vid Trehörnings masugn som ledde 
till den stora, men ännu inte bekräftade järnvräkningen i Göteborg i början av 1880-talet. Det 
kan ligga uns av sanning i den kritik CLG framför i sina hätska skrivelser. Ska man vara 
framgångsrik som extrem entreprenör, måste man kunna delegera till många goda medarbe-
tare. Det går inte att veta i vilken utsträckning AGG hade möjlighet till detta. 
 
AGG lyckades sätta 15 barn till världen med tre fruar. Barnkullarna var visserligen stora på 
den tiden, men det tyder ändå på en rastlös överproduktion som i kombination med resor och 
allt annat måste ha inneburit att han knappast kunde delta aktivt i deras vård och fostran. So-
nen Bernhard i andra äktenskapet verkar inte ha haft det så lätt under sin uppväxt. Mamman 
var död, pappan frånvarande och halvsyskonen långt borta. Ändå tycks det ha gått bra för 
honom. I övrigt är det påtagligt hur många av barnen som har levt ogifta eller inte satt egna 
barn till världen. Här kan jag förstås tro att det är lätt att använda ett nutida tänkesätt på dåtida 
förhållanden. Jag är ju medveten om att det fanns tjänstefolk och andra resurser på herrgår-
darna, sådant som inte finns i vanliga familjer idag. 
 
 
De första yrkesverksamma åren. 
 
AGG blev extra stipendiat på Jernkontorets masmästeristat 1849 med ett årligt arvode av 150 
rdr bco. Detta framgår av en avskrift av Jernkontorets fullmäktiges protokoll av den 30 januari 
samma år. Under de följande åren måste någon organisatorisk förändring av arbetsuppgifterna 
ha skett, för enligt brev från fullmäktige den 4 februari 1851 beviljas ”extra stipendiaten vid 
tackjernsberedningen AGG en tvåårig prolongation av dess innehafvande stipendium”.89 
 
Stipendiatens ekonomiska situation har under denna tid sannolikt också blivit bättre. I brev till 
fadern den 9 oktober 1850 från Dahlfors accepterar han inspektorsjobbet vid Mariedam för 
600 rdr bco, får som tidigare 600 rdr bco i årligt underhåll och tjänar antagligen 1.000 rdr bco 
som stipendiat. Han tror sig kunna låna 4.000 rdr bco av farbror Tamm vid Österby för 
bosättningen, under förutsättning att någon (och då menar han säkert fadern) går i borgen.90 

                                                 
89 Protokollsutdraget och originalbrevet finns i privat ägo (E&CG). Motsvarande originalprotokoll finns bland 
Jernkontorets handlingar på Riksarkivet. Fullmäktiges protokoll från tiden efter 1873 finns dock på Jernkontoret. 
90 Goa E4:14, 1850-10-09. I senare brev visar det sig att det inte blir något lån från P A Tamm, men AGG tycks 
klara sig ändå. År 1850 hade en hovrättsassessor en årslön på 2.000 rdr bco (3.000 rdr rgs) enligt Lars O 
Lagerqvist/Ernst Nathorst-Böös: Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, LT, Stockholm 
2002, s 94 
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Exakt vad AGG gjorde under dessa år är bara fragmentariskt bekant. Sannolikt var han genom 
sin samverkan med Bergsskolan i viss mån fortfarande under utbildning eller så hade han 
handledning av sakkunniga vid Jernkontoret. Själv nämner han i brev till modern den 18 juni 
1850 att han bygger gasrostugn för J H Didrons räkning på Dahlfors och är ombedd att göra 
detsamma vid Woxna i Hälsingland. Samtidigt nämner han: ”Lotten håller på med vävar av 
alla slag, men långsamt går det då hon bara har en människa utom jag sjelf som väver”.91 
Enligt Lorentzo Grill bygger han också gasrostugnar vid Mobo och Hedvigsfors.92 
 
Att bygga gasrostugnar för att effektivisera driften och minska produktionskostnaderna ge-
nom att tillvarata värmen i masugnsgasen låg helt i tiden, efter Nils Starbäcks lyckade resultat 
vid Långshyttan år 1840 och Erik Westmans successiva förbättringsarbete år 1850-1867.93 
 
AGG skrev förutom en mängd uppsatser och avhandlingar i olika årgångar av Jernkontorets 
Annaler (JKA) även Torfhandteringen i Irland (1855) och Om Kolskogens återväxt. 
Dessutom skrev han åtskilliga artiklar och recensioner, oftast anonyma, som intogs i Tidskrift 
för Byggnadskonst och Mekanik samt uppsatserna om Sverige i Percys stora metallurgiska 
verk Iron and Steel från 1862.94 
 
 
Uppgiften som direktör för Jernkontoret. 
 
Under Jernkontorets allmänna möte sommaren 1856 slås masmästeri- och smidesstaterna 
samman till en metallurgisk stat med en överdirektör, fem direktörer och fem stipendiater.95  
På hösten detta år får AGG sin direktörstjänst enligt avskrift av Jernkontorets fullmäktige-
protokoll den 13 oktober 1856. Det årliga arvodet höjs till 2.000 rdr bco och ovanpå detta 
kommer skjutsersättning för resor i tjänsten enligt överenskommen taxa. AGG tilldelas Södra 
distriktet (Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län) och förutsätts bosätta sig i Småland. Det 
senare beslutet lyckas han ändra efter något år, så att han kan bo kvar vid Mariedam.96  
 
AGG:s dagbok sträcker sig från november 1856 till och med tjänsteberättelsen för 1877. Den 
är nästan helt inriktad på arbetet. Åren 1857 och 1858 upptar nästan två tredjedelar av bokens 
totala innehåll. Då var AGG i trettioårsåldern, nyutbildad, ung och hungrig, och hade 
förmodligen stora ambitioner att skaffa sig en bra position inom Jernkontoret. 97  
 
Dagboken är särskilt intressant eftersom den beskriver AGG:s reseprogram under de första 
åren och visar hur han hanterar sin uppgift som inspektör och teknisk konsult. År 1857 reser 
han mer än halva året och 1858 har han över 220 resdagar med övernattning på annan plats än 
                                                 
91 Goa E5:1, 1850-06-18 
92 Lorentzo Grill (1924), s 6 
93 Attman (1986), s 32f 
94 Lorentzo Grill (1924), s 8 och Anrep, s 118. 
95 Goa E4:14, 1856-06-10 
96 Avskriften finns i privat ägo (E&CG), originalet i Jernkontorets fullmäktiges protokollsbok på Riksarkivet. 
97 Dagboken är i A6-format och har nötta pärmar i mjukt brunt skinn. Jag anger inga sidhänvisningar, eftersom 
dagboken inte är paginerad, men ändå kronologisk. Den intresserade läsaren ombeds ta del av min Excel-fil där 
de olika cellernas kommentarer innehåller ett fylligt sammandrag av dagbokens texter. 
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i hemmet. Längre fram i tiden tar de återkommande direktörsresorna två till fyra veckor per 
år. AGG kommenterar nästan aldrig sina resor och övernattningar. Man får utgå ifrån att 
resorna i början oftast genomfördes med häst och vagn. Någon gång reser han med ångbåt 
eller tåg. Att han noterar detta tyder på att det är något anmärkningsvärt. Hur han tar sig upp 
till Norafors vid Sundsvall i juni 1857 framgår inte av dagboken, förmodligen är det också 
med båt. Någon fullständig järnvägsförbindelse fanns inte förrän i början av 1880-talet.98 
 
Arbetsuppgifterna för 1857 och 1858 handlar om rådgivning, uppgörande av ritningar och 
medverkan vid ett flertal masugnsombyggnader, samt ändringar av vattentillförsel, varmappa-
rater och blåsmaskiner. Han har uppdrag både inom sitt distrikt, exempelvis i Lomsjö, Unna-
ryd och Överrum, samt i närheten av sitt hem, särskilt då Hjortkvarn (ombyggnad), Aspa 
(masugn) och Igelbäcken (masugn, gasrostugn, krossverk). I Finspång är han först inte väl-
kommen, men etablerar senare ett långvarigt och gott samarbete med bruket, bland annat 
kring försök med koksblåsning och stenkolsvällning samt allmän optimering av driften.99 
 
 
Bessemer-metodens genombrott 1858 – ett paradigmbyte. 
 
Av särskilt intresse är naturligtvis år 1858, då de avgörande försöken med Bessemer-blåsning 
genomförs vid Edskens masugn mellan Falun och Gävle. AGG befinner sig vid Edsken vid 
ett tiotal tillfällen under året och vistas där sammanlagt i ungefär 50 dagar. Även om det är 
han som utformar rapporten i Jernkontorets annaler (JKA) år 1859 är han inte med vid den 
avgörande blåsningen den 18 juli 1858, utan befinner sig då vid Stavsjö bruk i Kolmården.100  
 
Kuhn säger att en del av det normala teoretiska arbetet består i att använda den existerande 
teorin för att förutsäga väsentliga fakta. Detta hade Bessemer gjort i England, men inte lyckats 
med sina försök. När anomalin erkänns och förblir olöst, börjar den sysselsätta forskarna och 
bli till en väsentlig forskningsuppgift. Därför satsade Göransson allt på ett kort, köpte en del 
av patentet och satte igång försöken i Sverige. I första hand var det ekonomiska intressen 
bakom satsningen, men säkert också en viss vetenskaplig nyfikenhet. Inget av lösningsför-
slagen är till att börja med tillräckligt lyckat för att uppfattas som ett nytt paradigm, men när 
den osäkra teoribildningen och experimentet förenas till en framgångsrik enhet blir upptäck-
ten till och genombrottet, alltså paradigmbytet, blir ett faktum. Det var alltså vad som hände i 
juli 1858. Kuhn påstår också att forskare som blir paradigmbrytare mestadels arbetar i små 
grupper och ofta är ganska unga. AGG var vid detta tillfälle 31 år.101 

                                                 
98 Till Ånge 1881 enligt Nordisk familjebok, Stockholm 1910, del 13, sp 429 
99 I Jernkontorets annaler (JKA) år 1858 gör AGG i sin ämbetsberättelse för 1857 en ordentlig genomgång av 
alla masugnar och bruk inom sitt område, s 274-299.  Den ligger sedan till grund för hans mångåriga insatser 
inom distriktet. 
100 Egentligen består rapporteringen från försöken av flera artiklar, t ex JKA 1858 (Troilius), s 71-99 och JKA 
1859 (Grill), s 32-39 och s 157-184. Enligt ett referat från ett föredrag av J L Sebenius i Blad för 
Bergshandteringens vänner,  Nora 1876, s 23 hade AGG ”Jernkontorets uppdrag att öfvervaka samt att 
tillhandagå vid försöken med råd och upplysningar i det metallurgiska”. I samma föredrag berättade Sebenius 
att AGG:s artiklar översatts till flera språk och att man efter flera misslyckade försök i England och på 
kontinenten varit nära att helt överge Bessemer-metoden. 
101 Kuhn (1981), s 30, 74, 58, 81 och 79 
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Enligt Kuhn redovisar läroböckerna bara de vetenskapsmäns arbete, som ligger till grund för 
det nya paradigmet. De uppföljande rapporterna från Edsken beskriver resultaten och kom att 
översättas till flera språk. De utgör därefter basen för en ny tradition av normal vetenskap och 
produktutveckling. Detta var vad som skedde genom AGG:s och andras fortsatta utveck-
lingsinsatser vid de svenska bruken och den internationella uppmärksamheten i samband med 
världsutställningen i London 1862. Kuhn säger också att forskare som håller fast vid de gamla 
teorierna inte längre betraktas som medlemmar i forskargemenskapen och att deras arbete 
nonchaleras. Med götstålsprocessernas genombrott avstannade utvecklingen av tekniken för 
de gamla välljärnsbruken och de fick allt svårare att klara sig på marknaden. Efter ett antal år 
kunde inte ens vallonbruken hävda sig marknadsmässigt, trots den överlägsna kvaliteten på 
stångjärnet och dess speciella användningsområden.102 
 
Kuhn säger att ”konkurrens mellan olika grupper inom det vetenskapliga samhället är den 
enda historiska process som någonsin i praktiken leder till att en allmänt accepterad teori 
överges eller att en annan accepteras”. I detta fall fanns redan Bessemers teoretiska modell, 
men ingen hade lyckats tillämpa den i praktiken. Svenskarna var de första som hade fram-
gång. Det är svårt att säga om konkurrensen mellan olika nationella forskargrupper var med-
veten, den tänkbara ekonomiska vinsten av ett produktionstekniskt försteg på några år kan 
mycket väl ha varit en tillräckligt stark drivkraft. Eftersom projektet genomfördes med bidrag 
från Jernkontoret låg det säkert i det allmänna svenska bruksägarintresset att nå resultat.103 
 
 
Torfresan 1859. 
 
För 1859 finns inga noteringar utöver beräkningar av stenarbeten för en nybyggnad vid Stens 
masugn och Degeersfors. AGG besöker detta år Schweiz, Tyskland, Belgien, England, 
Skottland och Irland för att studera användningen av torv i järnhanteringen. Han kallar resan 
för ”torfresan” och sysselsätter sig i januari 1860 med att utforma en redogörelse över denna. 
I slutet av månaden besöker han Hindersmässan i Örebro och håller föredrag om torvanvänd-
ning på bruksägarnas årliga sammankomst. I början av februari reser han sedan till Stockholm 
för att redogöra för Hillersta Torfbolag angående resan och avlämna redogörelse för den-
samma. Under året tar han initiativ till tre anläggningar som delvis drivs med torv, vid Gryt 
(ett par mil från Mariedam), vid Kolsva (vid Köping) och vid Hillersta (nära Finspång). Han 
har nu kommit in i sin befattning och börjar uppträda med allt större säkerhet. Hans direktörs-
resor i mars till Jönköpings län och i augusti till Kalmar län behandlas bara på en eller två 
rader i dagboken. Konsultuppdragen blir i stället allt mer intressanta. Dels besöker han flera 
bruk ”på bruksägarens uppdrag” och efter Herrar Fullmäktiges i Jernkontoret godkännande, 
dels ritar han anläggningar vid flera bruk i Finland och även i Engelska Indien. AGG får nu 
också ansvar för att handleda elever vid Bergsskolan. Under sommaren medverkar han i en 
nästan månadslång studieresa med bergsskoleeleverna och i kommentarerna vid årets slut 
redogör han kort för vilka uppdrag adepterna har haft under hans ledning. Enligt ämbetsbe-

                                                 
102 Kuhn (1981), s 115,120 och 28 
103 Kuhn (1981), s 20 
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rättelsen för 1859 i JKA år 1860 har han också Fullmäktiges uppdrag att följa upp Bessemer-
produktionen vid Edsken och Högbo bruk.104 
 
”Torfresan” bestod i själva verket av flera deluppdrag. Det ena handlade om att undersöka 
den metod för beredning och kolning av bränntorv som utövades vid torv- och koksfabriken 
vid S:t Jean i Schweiz. Detta uppdrag var en uppföljning av AGG:s skrift från 1855 med titeln 
”Torfhandteringen i Irland” och genomfördes huvudsakligen i hans eget intresse. Det andra 
uppdraget finansierades av Jernkontoret och gällde huruvida stenkol skulle kunna användas 
för tillverkning av tackjärn med svenska bergsmalmer. AGG skulle särskilt inrikta sig på kol 
och koks med låga svavel- och fosforhalter och ta reda på sådant som tillverkningsmetoder, 
inköpspriser, fraktkostnader och lämpliga handelshus för transporterna. I samband med resan 
till Schweiz skulle han därför åka via Belgien till England, där stenkol bröts på östkusten, vid 
Bristolkanalen och i Skottland. Ett förskott på 3.000 rdr rmt anslogs till resan, med möjlighet 
att vid behov erhålla ytterligare anslag. Den genomfördes under hösten 1859.105 
 
År 1860 är AGG vid ett par tillfällen tillbaka vid Edsken och Högbo bruk. Då handlar det om 
blåsningsförsök med olika malmer, bland annat från Luossavara. I oktober tillbringar han ett 
par veckor vid Fagersta bruk för att börja blåsning med Bessemer-metoden. Han är dock 
missnöjd med resultatet, mest på grund av blåsmaskinens otillräcklighet.  
 
Juryman vid världsutställningen i London 1862. 
 
Åren 1861 och 1862 behandlas i stort sett inte i dagboken. Det finns som ovan nämnts flera 
anledningar till detta. Den 5 juni 1861 dör AGG:s första hustru. Tre dagar senare dör fadern 
och AGG får därmed ansvar för driften av Godegård, men också för att ta hand om arvskiftet. 
Under en stor del av år 1862 är AGG juryman vid världsutställningen i London på uppdrag av 
regeringen och Jernkontoret. 
 
Enligt ämbetsberättelsen för 1861 i JKA 1862 har AGG på Fullmäktiges uppdrag gjort prov 
med en Siemensk gasgenerator kopplad till den s k ”Östlundska puddelgrytan” och ordnat 
koksblåsning vid Stens masugn. Han är också uppdragsgivare till och handledare för eleverna 
vid Bergsskolan. Därutöver har han ingått i en statlig kommitté för undersökning av järn-
vägsmateriel och skrivit flera artiklar till svenska och utländska facktidskrifter.106 
 
 
 

                                                 
104 Dagboken plus JKA 1860, s 124f. I Jernkontorets handlingar (de handskrivna reserapporterna) på Riksarkivet 
påstås resan till Tyskland och Schweiz ha genomförts redan 1858, men den detaljerade dagboken  för detta år är 
alldeles fulltecknad med inrikes aktiviteter och där finns inget utrymme för utrikes resor. 
105 Enligt utdrag av protokoll från Fullmäktiges i Jernkontoret möte den 8 juni 1859 efter möten med 
Brukssocieteten den 4 och 6 juni samma år. Protokollsutdraget finns i privat ägo (E&CG) Originalprotokollen 
finns på Riksarkivet. Resultatet av stenkolsdelen av ”Torfresan” beskrivs i JKA 1860, s 144-249 och torvdelen i 
JKA 1861, s 204-245.  
106 AGG skriver om den Östlundska metoden redan i JKA 1859, s 22-32 och gör jämförelser med Bessemer-
metoden. 
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Utlandserfarenheterna omsätts i den löpande verksamheten. 
 
Under dessa år kan man se att AGG omedelbart omsätter erfarenheterna av sina resor och 
prövar nya metoder och maskiner vid olika bruk. I fråga om användning av torv för att minska 
förbrukningen av träkol var AGG troligen en av föregångsmännen, men om man tittar i 
backspegeln representerar sådana metoder ändå en parentes i utvecklingen och tog definitivt 
slut när elektriciteten kom i mer allmänt bruk. AGG säger också framsynt: ”den öfvertygelsen 
har mer och mer gjort sig gällande, att för utvecklingen af denna industri erfordras antingen 
association till åstadkommande af större koncentrerade verkstäder, hvaraf behofvet visat sig 
störst i den del af distriktet, Norra Östergötland, der handteringen är grundad på köpetack-
jern, eller och begagnande af de större verkstäder, som redan förefinnes, till utvalsning af 
smältstycken äfven åt andra bruk”.107 
 
De myckna resandet syftade naturligtvis till att bygga upp kontakterna med bruksägarna inom 
distriktet och även skaffa sig kunskaper om förhållandena vid olika bruk, smedjor och hyttor. 
I många fall använde AGG sina specialkunskaper och ritade masugnar, rostugnar, blåsma-
skiner, vattenhjul och uppfordringsverk. I vissa fall agerade han också som byggledare eller 
inspektör av byggnadsarbetena. Han medverkade även till en förbättrad kvalitet på tackjärnet 
genom att pröva sig fram till olika blandningar av malm, kol och kalk (chargering). Däri låg 
hans styrka. Däremot verkar inte AGG genuint intresserad av smidet, men gör ibland beräk-
ningar av ekonomiskt lämplig sammansättning av produktionen, räknat i antal härdar och 
hammare av olika slag. Med tiden ökar också intresset för valsning av smältstycken och upp-
byggnad av lämpliga valsverk. En del av intresset för sådant går säkert att härleda ur in-
trycken från utlandsresorna och är dessutom något som ligger i tiden. 
 
1863 är ett år som utöver de två direktörsresorna till Kronobergs och Jönköpings län (vilka 
inte närmare kommenteras i dagboken) används för att ofta besöka Fjellskäfte och bereda 
marken för det nya äktenskapet med Vendela Ihre. Vissa landstings- och andra kommunala 
uppdrag kommer till. Han lägger också tid på att sköta driften vid Godegård och Mariedam. 
Under våren fördjupar han samarbetet med Finspång kring gasgeneratorn av Siemens modell. 
I november testar han pansarplåt vid Karlsborg. Båda dessa uppdrag ligger i den tekniska 
framkanten vid den tiden. 
 
Olika försök med anrikning av Tabergsmalm 1862-1865. 
 
I sin ämbetsberättelse för 1863 i JKA 1864 skriver AGG om sin besvikelse över problemen 
med järnvägsfrakter av malm från Bergslagen till hyttor längre söderut. Masugnsägarna i Ta-
bergs bergslag behövde blanda upp sin fattiga järnmalm med malmer från Nora bergslag och 
det visade sig billigare att frakta den med båt hela vägen från Arboga genom Södertälje kanal 
och Göta kanal än att ta den med tåg till Töreboda och sedan med båt över Vättern. Mot denna 
bakgrund är det lätt att inse behovet av en direkt järnvägslinje från Bergslagen via Hallsberg 
till Mjölby och sedan söderut mot Småland. AGG skriver också om behovet av ökad järn-

                                                 
107 JKA 1862, s 412 
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vägstrafik vintertid, eftersom anslutningstransporter till och från järnvägen enklast genomför-
des med häst och släde.108 
 
År 1864 dör brodern och naturvetenskapsmannen Jan Wilhelm Grill, en av delägarna i Gode-
gårds bruksbolag. Han är ogift och barnlös och detta leder till ett nytt arvskifte. 
 
Dagboken för 1864 är skriven med samma penna och handstil, förmodligen i ett enda sam-
manhang. Det tyder antingen på att AGG har konceptanteckningar någon annanstans eller att 
behovet av boken som underlag för rapporterna till Jernkontoret har minskat. Dagboken 
berättar mest var han är, inte längre vad han gör. AGG är nu en erfaren och etablerad 
yrkesman, som börjar få andra intressen än jobbet, inte minst de offentliga uppdragen.  
 
Ämbetsberättelsen för 1864 i JKA 1865 berättar om artikelskrivande och fortsatta om- och 
tillbyggnader av masugnar och apparater i distriktet och i hemtrakten. AGG har bland annat 
varit vid Åkers Styckebruk och laborerat med järn för kanongjutning. I rapporten inleder han 
också en polemik med kollegerna Starbäck och Sefström om sättet att jämföra termiska 
effekter av olika beskickningar (MP: masugnens effektivitet, med dagens språkbruk).109 
 
År 1865 verkar distriktet tillfälligtvis vara utökat, för detta år reser AGG också en del i Öster-
götlands län. Direktörsresorna tar dock inte mycket längre tid än AGG:s resor i det vanliga 
distriktet, alltså omkring tre veckor. I tjänsteberättelsen redogör han för sitt uppdrag kring de 
omfattande problemen vid anrikning av Tabergsmalm. Han berättar även helt kort att han 
ingått i en länskommitté för att ta fram lämpliga produkter för industriutställningen i 
Stockholm 1866.110 
 
Industriutställningen i Stockholm 1866 och världsutställningen i Paris 1867. 
 
Dagboken för 1866 är också skriven i ett enda sammanhang. Det verkar vara ett mer aktivt år 
än de närmast föregående. AGG har långa uppdrag i Ankarsrum (blåsning av kanonjärn till 
projektiler), Kallinge (utveckling av verket och start av tillverkning av förtennt järnplåt) och 
Hällefors och gör sina veckolånga direktörsresor till Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. 
Andra halvan av juni och ett par dagar in i juli är han juryman vid industriutställningen i 
Stockholm. I september överlämnas driften av Godegård till CLG, även om AGG formellt 
kvarstår som disponent i bruksbolaget fram till delningen efter moderns död 1873. I tjänste-
berättelsen för året säger AGG att folkindustrin för tillverkning av nubb och spik inom hans 
distrikt numera nästan har kvävts av den maskinella tillverkningen. Han lovordar särskilt pro-
duktionen vid Gunnebo bruk, som blivit prisbelönt både i London och Stockholm.111 
 

Den stora händelsen för 1867 är resan till världsutställningen i Paris, där AGG tillbringar hela 
tre månader (”för egen räkning” enligt Anrep, s 118).  På vägen besöker han Hörde järnverk i 
Westfalen som tillverkar Bessemer-stål i stor skala. De besök han gör utöver de obligatoriska 
                                                 
108 JKA 1864, s 112-116 
109 JKA 1865, s 283-290, särskilt de första 2-3 sidorna. 
110 JKA 1866, s 260-270, särskilt de första 2-3 sidorna. 
111 JKA 1867, s 104-107 
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direktörsresorna, är på bruksägares kallelse. AGG skriver i tjänsteberättelsen om hur den 
ökade produktionen i puddelugnar och valsverk vid Gunnebo bruk innebär allvarlig konkur-
rens med andra bruks försäljning i södra Sverige och lyfter därmed fram stordriftens fördelar 
och nackdelar. AGG deltar också i arbetet i den nystartade Föreningen af Bergshandteringens 
Vänner, i Lerbäcks Sparbank och kyrkorådet i Lerbäck, i en taxeringskommitté och en bevill-
ningsutredning samt har även tillfälligt uppdrag som häradshövding.112 
 

Från och med nu innehåller dagboken bara 2-4 sidor för varje år. Eftersom årsanteckningarna 
oftast är skrivna i ett och samma sammanhang, minskar därmed deras värde som källmaterial. 
I fortsättningen blir JKA min huvudkälla kring AGG:s yrkesmässiga göranden och låtanden. 
Två undantag finns, ett koncept i dagboken redovisar mätvärden och beräkningar kring en 
stenkolsblåsning i Huseby 1872 och ett stycke utgör utkast till årsredogörelsen för 1873. 
 

Tjänsteberättelsen för 1868 redovisar försök med plåt vid Motala verkstad, ett uppdrag han 
fått från Kongl. förvaltningen för sjöärendena. Han utför uppdraget i samråd med kommen-
dörkapten F. Didron (MP: troligen en tidigare studiekamrat, bror till Lotten). Man låter bland 
annat en ”äggformad hejarekula” av bestämd vikt falla från en höjd av omkring 10 meter och 
studerar effekterna både av slag, intryckningar, brott och bristningar. Redogörelsen åtföljs 
enligt JKA av tabeller och fotografier, det senare är tidsmässigt intressant i sammanhanget.113 
 

Riksdagsman 1870-1871 för att ge järnvägsfrågorna högre prioritet. 
 

Från 1869 ökar AGG:s intresse för järnvägsfrågorna. Han deltar nu i åtskilliga förberedande 
järnvägmöten, både i Linköping, Motala, Skyllberg och Hallsberg. 1870 och 1871 är han riks-
dagsman i andra kammaren och motionerar bland annat om järnvägen Hallsberg-Motala. 
 
Många offentliga uppdrag och en lång Rysslandsresa 1870. 
 

Tjänsteberättelsen för 1870 i JKA 1871 är kortfattad och mycket informativ. AGG har för-
utom uppgiften som riksdagsman suttit ordförande för Bergshandteringens vänners samman-
komst och utarbetat förslag till en ny patentförfattning på uppdrag av Svenska Slöjdföre-
ningen. Från den 30 maj till den 11 september gjorde han på Jernkontorets uppdrag en resa till 
Ryssland, som innehöll besök vid industriexpositionen i S:t Petersburg, i Riga och Tula, på 
marknaden i Nischni-Novgorod samt vid en del av de Uralska bergverken. Under återstoden 
av september ordnade han en utställning i Stockholm med hemtagna ryska industriprodukter. 
Förteckningen i JKA visar allt från stora maskiner till tygprover. Produkterna fördelades 
sedan till olika tekniska läroanstalter och intresseföreningar. Flera tackbrev återfinns i privat 
ägo. Slutet av året ägnades åt direktörsresor, en berättelse över den ryska resan samt möten 
och resor för åstadkommande av järnvägen Hallsberg-Mjölby. Ett verksamt år i det korta 
tomrummet mellan andra och tredje hustrun, ett år som knappast kunde ge utrymme för något 
mer omfattande familjeliv.114 

                                                 
112 Dagboken och JKA 1868, s 385f 
113 JKA 1869, s 193-206, om man vill studera de noggranna försökens genomförande. Fotograferingstekniken 
var tämligen ny och att redan 1868 ha foton som försöksdokumentation kan kanske anses avancerat. 
114 JKA 1871, s 285. AGG var vice ordförande i Bergshandteringens vänner inom Örebro län år 1865 och  sedan 
ordförande från 1866 till sin död 1889. Föreningens skriftserie med protokoll och referat från årsmötena samt 
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I JKA 1871 återfinns den fylliga redogörelsen för Rysslandsresan 1870. AGG gör en intres-
sant bedömning av det ryska järnets kvalitet, den tekniska utvecklingen,  industriproduktio-
nen, utvecklingen av järnvägs- och båttransporterna samt möjligheten för Sverige att expor-
tera verktyg och maskiner för jordbruket. Dock finns två stora hinder för framgång, dels de 
höga tullarna, dels den ryske bondens ovilja att ta till sig tekniska innovationer. Dessutom är 
priserna på järnvägsräls och annan materiel från England med flera västeuropeiska länder 
betydligt lägre än vad Sverige kan erbjuda. I mitt tycke är denna redogörelse ett utmärkt prov 
på marknadsbedömning i tiden. Nu står AGG:s yrkesverksamma liv på sin absoluta höjd-
punkt. Han är 43 år gammal och har varit i Jernkontorets tjänst i över tio år.115 
 
Tjänsteberättelsen för 1871 är utomordentligt kortfattad, bara en halv sida. Utöver riksdags-
mannajobbet och insatserna i det nybildade bolaget för järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby 
(HMMJ) har AGG deltagit i förarbetena för Sveriges deltagande i industriutställningen i 
Moskva 1872, ett sätt att ta vara på erfarenheterna av Rysslandsresan 1870.116 
 
Försök med skånsk stenkol vid tackjärnsblåsning vid Huseby 1872. 
 
Tjänsteberättelsen för 1872 är lika kortfattad, men i 1873 års JKA finns också den i dagboken 
nämnda redogörelsen för försöken att blanda träkol med skånsk stenkol vid tackjärnstillverk-
ning av övervägande sjömalm. Experimenten genomfördes vid Huseby bruk år 1872 enligt 
uppdrag från Jernkontoret och med särskilt bidrag på 3.000 rdr rmt.117 
 
I tjänsteberättelsen för 1873 återvänder AGG med anledning av en ombyggnad av 
Eckersholms masugn till de speciella problemen vid tackjärnsframställning med malm från 
Taberg. Han säger att tackjärnet inte skulle vara konkurrenskraftigt, med hänsyn till den 
avsevärt större förbrukningen av kol och kalk, om inte brytningen av malmen kunde ske i 
dagbrott och till låg kostnad. Ändå har hyttorna i Tabergs bergslag följt med sin tid genom 
höjning av masugnspiporna, införande av flera formor för blästerluft samt krossverk, 
gasrostugnar, blåsmaskiner och varmapparater och anses fullt moderna.118 
 
Tjänsteberättelsen för 1874 är mycket kort, men i JKA 1875 finns ytterligare en artikel av 
AGG om blåsning med stenkol från Skåne: ”Den av mig till försöken upplåtna masugnen vid 
Trehörning är visserligen liten […] hvarjemte den blott har en forma och otillräcklig blåsma-
skin, men deremot eger den fördelen att utaf mig kunna efter behag disponeras, hvarförutom 
den har en villig och kunnig arbetspersonal, lemnar bästa tillfälle för tillsyn och har tillgång 
på såväl kalkhaltiga som qvartsiga malmer”. Först blåstes spegeljärn (manganhaltigt) och 

                                                                                                                                                         
diverse intressanta uppsatser kan studeras i referensbiblioteket på Jernkontoret. Tackbreven  för gåvorna finns i 
privat ägo (E&CG). 
115 JKA 1871, s 27-72 plus tabeller. De skolor och föreningar som efteråt fått produkter är enligt uppgift 
Teknologiska institutet och Bergsskolan, Slöjdskolan i Stockholm, Tekniska skolorna i Norrköping, Örebro och 
Eskilstuna, Vävskolan i Borås och Sällskapet för inhemsk silkesodling (s 72). 
116 JKA 1872, s 203 
117 JKA 1873, s 209-218. Träkolen ökade stadigt i pris på grund av större konkurrens om skogsråvaran. 
118 JKA 1874, s 309-312. Eckersholm ligger söder om Jönköping, där dagens riksväg 30 lämnar E4. I slutet av år 
1873 startar för övrigt också driften vid HMMJ. 
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sedan smidestackjärn. Resultatet var i huvudsak gott, men stället blev så småningom igensatt 
på grund av den alltför svaga blästern. AGG ser helt klart sin egen masugns begränsningar.119 
 
Moderniseringar och nyinvesteringar vid de egna bruken 1875. 
 
Tjänsteberättelsen för 1875 berättar att AGG medverkat vid uppförandet av ett nytt järnverk 
vid Qvarnshammar i Östergötland med lancashire-härdar, blåsmaskin för både vatten och 
ånga samt valsverk för smältstycken, alltså ett bruk i tiden. Vid Trehörning har han också 
lyckats framställa ett utmärkt tackjärn för Martin-verk. AGG har även deltagit i Jernkontorets 
överläggningar om ny gruvstadga och varit ordförande och VD i HMMJ, en uppgift som bör-
jar bli allt svårare eftersom trafiken inte ökar i planerad omfattning. Konjunkturerna är lång-
samt på väg ner, även om det dröjer något år innan den verkliga krisen kommer.120 
 
År 1876 är AGG åter riksdagsman för Kumla och Sandbo härader i Örebro län och tillbringar 
större delen av våren i Stockholm. Hans enskilt viktigaste riksdagsuppgift är att försöka få 
igång förhandlingarna om ett statligt övertagande av HMMJ, där han ju har en ledande roll. 
Under höstens direktörsresor finner han att ”icke några mera betydande företag för jern-
handteringens utveckling kommit till stånd”. AGG har uppenbarligen också besökt världsut-
ställningen i Wien, för han beskriver både i dagboken och i JKA att han för svenska bruksäga-
res räkning för 150 engelska pund per styck köpt två träbearbetningsmaskiner som kan drivas 
med vattenkraft eller 2 hästkrafters ångmaskiner och som kan cirkelsåga, hyvla, göra tapphål, 
såga tappar, blada, parallellsåga, kantsåga, spånta, fräsa, skära i gering, skära laxar, borra och 
så vidare. Riktiga allroundmaskiner alltså, som bör kunna bli till stor nytta vid alla tänkbara 
byggnadsarbeten.121 
 
Riksdagsman på nytt 1876-1877. Konjunkturerna blir sämre. 
 
Även 1877 är AGG riksdagsman och har som vanligt lett förhandlingarna för Bergsmannafö-
reningen vid Hindersmässan i Örebro. Under höstens direktörsresor har han besökt ett tiotal 
småländska bruk och nämner särskilt tackjärnsblåsningen vid Klafreström med malm från den 
nya gruvan vid Kassabo i Ramkvilla socken. Återigen kommer den mångåriga metallurgiska 
erfarenheten till användning.122 
 

I tjänsteberättelsen för 1878 talar AGG om de svåra konjunkturerna, både med minskad av-
sättning och störd kreditgivning. Företagsamheten inskränker sig till det allra nödvändigaste 
och några nya anläggningar har inte tillkommit. Försök i mindre skala med otorkat bränsle, 
exempelvis sågspån, har ägt rum genom införande av de ”Lundinska vällugnarne” och man 
försöker på olika sätt tillvarata de bortgående gasernas värme. AGG refererar till en speciell 

                                                 
119 JKA 1875, s 326 och s 401-406. En överskådlig modell av Trehörnings masugn finns på Tekniska museet i 
Stockholm, liksom en modell av vallonsmedjan vid Österby. 
120 JKA 1876, s 309f 
121 JKA 1877, s 508f 
122 JKA 1878, s 506f. Motala tidning antyder på något ställe att en riksdagsman från orten skulle ha lämnat sitt 
uppdrag i förtid p g a svårigheterna att förhandla fram ett övertagande. Det sägs dock inte rakt ut att denna 
person skulle vara AGG och jag har inget annat material som stöder eller motsäger tanken. 
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metod för produktion av torvtegel till bränsle för de engelska järnvägarnas behov, som an-
vänts vid Haspelmoor i England redan 1859.123 
 
Järnvägskonkursen 1879. Fortsatt dålig aktivitet inom järnhanteringen. 
 
I JKA år 1880 har AGG inget särskilt att berätta från sina direktörsresor 1879, mest på grund 
av de dåliga konjunkturerna, men han säger att han mer än till fullo har varit upptagen med 
utredningen av HMMJ:s konkurs samt med banans överlämnande till staten. Han har också 
uppfunnit och infört ett sätt att på längre avstånd överföra kraft från motorer med hjälp av 
engelska valsade gas- eller vattenledningsrör, sammankopplade med drivknutar av Polhems-
typ. För överföring av 10 hästkrafter till vilket rimligt avstånd som helst är rör av två tums 
diameter tillräckliga. Metoden har fördelen att samtidigt vara effektiv, enkel, lätt uppsatt, lätt-
skött och billig.124 
 
I tjänsteberättelsen för 1880 nämner AGG sina direktörsresor och ordförandeskapet i Örebro 
läns bergsmannaförening samt arbetet med att frigöra jordområdet kring HMMJ från inteck-
ningar, ett jobb som säkert har varit mycket omfattande. AGG beskriver också arbetet med att 
sätta i stånd den cirkelrunda masugnen vid Marieholm i Jönköpings län och de sju genom-
förda blåsningarna med sjömalm. Han jämför också med lyckade blåsningar vid Åminne.125 
 
Tjänsteberättelsen för 1881 talar om ett nytt valsverk vid Ankarsrum och innehåller för övrigt 
en kort reflektion över formen på masugnspipor. AGG säger: ”Att uteslutande genom teore-
tiska beräkningar bestämma den bästa formen för masugnspipor torde var omöjligt, och att 
genom direkta experiment söka utröna den, är ett nog dyrbart nöje, hvartill för öfrigt en per-
sons lifstid och medel svårligen räcka till”. Han förespråkar en äldre modell, föreslagen av 
Garney och säger: ”den som begagnar sig af denna pipform, ej ångrar sig”.126 
 
Vid 55 års ålder börjar AGG sammanfatta sin karriär. 
 
I tjänsteberättelsen för 1882 finns en redogörelse för fasta och rörliga kostnader för tack-
järnstillverkning och hur man på olika sätt och under olika förutsättningar kan beräkna total-
kostnaden för produktionen från tackjärn till smältstycken och sedan till utvalsat stångjärn. I 
de senaste tjänsteberättelserna har AGG börjar sammanfatta delar av sin långa erfarenhet av 
masugnsdrift och detta fortsätter han med så länge rapporterna finns med i JKA (alltså till och 
med 1888).127 
 
Tjänsteberättelsen 1883 behandlar arbetet vid påblåsning av masugnar och hur malmökningen 
successivt kan ske, då masugnsväggarnas uppvärmning genom förberedande eldning har blivit 
tillräcklig.128  

                                                 
123 JKA 1879, s 626-629 
124 JKA 1880, s 538-540 
125 JKA 1881, s 464ff 
126 JKA 1882, s 422ff 
127 JKA 1883, s 407-411 
128 JKA 1884, s 304-309 
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I tjänsteberättelsen för 1884 går AGG i polemik mot en uppsats av O T Tellander om profes-
sor von Ehrenwerts förslag att regenerera masugnsgas, intagen i JKA föregående år. AGG 
berättar lite surt att han redan 1869, alltså för 16 år sedan, lämnade in förslag om masugns- 
och härdgasernas regenerering eller rättare sagt reduktion för begagnande till andra 
metallurgiska operationer. Han hade då hopp om att få understöd för att införa tekniken i 
praktiken, men fick inget sådant bidrag. AGG refererar bland annat till den av honom 
uppfunna Kolsva-metoden för bränntorvstillverkning med minskning av kolåtgången, som 
bland annat herr Palmberg i JKA 1884 ansåg vara en fullgod tillverkningsmetod.129  
 
Sjukdomar och egna ekonomiska problem. 
 
Tjänsteberättelsen för 1885 inleds med informationen att AGG vid början av året drabbats av 
en svårare sjukdom, som gjort det nödvändigt för honom att för en längre tid vistas i Stock-
holm. Han har ändå genomfört sina direktörsresor och besökt flera av bruken, bland annat 
Nissafors, Åminne, Husaby, Säfsjöström, Orrefors och Fogelfors. Detta år kommenterar han 
också författningen från 1843 som säger att kolen ska mätas på stället när den överlämnas från 
en ägare till en annan, men att den nu får framföras i fordon av vilken form, storlek och be-
skaffenhet som helst. AGG är kritisk mot att man inte längre fraktar kol i ”mätta och krönta 
fordon” (kolryssar) och att man mäter i enheten tunnor och inte i kubikfot. AGG redogör 
också för svårigheterna att snabbt och enkelt mäta upp det levererade kolet när bönderna 
kommer till bruket morgon och kväll och beskriver också de vanligaste ”försnillningsmedlen” 
som inknipna sidor i kolryssarna, uppstaplade kol, tomma hörn och dålig lastning. Det var 
utan tvekan bättre förr, är det intryck man får.130 
 
I 1886 års berättelse ser man att de dåliga tiderna fortsätter och att driften på många håll in-
skränks, inte på grund av bristen på råmaterial utan på avsättning till lönande pris. AGG be-
rättar om det nyuppförda gjuteriet vid Mariedam och bifogar en ritning på degelugnar för 
metallsmältning med drag, en modell som han även har använt på andra håll. Han beskriver 
också de båda kupolugnarna som blivit uppförda. Det är lite förvånande att AGG under rå-
dande konjunkturer vågar göra en så stor satsning. Kanske är det ett försök att investera sig ur 
krisen, annars kan det mycket väl vara det som innebär slutet på hans tid vid Mariedam, som 
nu är på väg att säljas till Skyllbergs bruk. Ändå fortsätter AGG att hjälpa till med driften vid 
Qvarnshammar, Degeersfors och Trehörnings masugn ända fram till sin död 1889.131 
 
1887 års tjänsteberättelse i JKA 1888 är AGG:s sista. Den är mycket kort och innehåller för-
hoppningar om ökade tullar på gjuttackjärn och ökade priser på tackjärn över huvud taget. 
Han nämner också att han nu också med en liten tillsats av koks kan få fram ett gjutjärn av 
fosforhaltiga bergmalmer, som är lika bra som det engelska.132 
 

                                                 
129 JKA 1885, s 361f 
130 JKA 1886, s 474-477. Sjukdomen kan möjligen ha varit bölden i nacken, som beskrivs ovan. Lorentzo Grill 
som citeras i frågan påstår att bölden uppkom under tiden i Örebro och då skulle 1885 vara i tidigaste laget.  
131 JKA 1887, s 289ff 
132 JKA 1888, s 373f 
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Reflektioner: 
 
Att kort sammanfatta AGG:s yrkesverksamma liv är inte alldeles enkelt. Han ägnade en stor 
del av sin tid åt modernisering av masugnar och bruk inom sitt distrikt och i hemtrakten, både 
rent tekniskt och i syfte att optimera driften, höja kvaliteten på tackjärnet och minska kolåt-
gången. I alla sådana frågor är han säkerligen helt i takt med tiden, möjligen metallurgiskt sett 
kunnigare än de flesta. Särskilda insatser gör han inom Tabergs bergslag, där han förmodligen 
medverkade till att förlänga driften ett antal år utöver vad som med nutida ögon kan ha varit 
ekonomiskt försvarbart. AGG låg utan tvekan i den tekniska framkanten när det gäller experi-
ment med torv, stenkol och koks för tackjärnsproduktion och smide, men med elkraftens 
införande framstår en del av dessa försök ändå i efterhand som något av en teknisk återvänds-
gränd, enligt Kuhn som kunskapssökande inom ramen för gällande paradigm. AGG och flera 
av hans samtida kollegor har ingått i ett ”kluster” av framstående svenska bergsmän och 
metallurger och att det tekniska genombrottet kring Bessemer-metoden och senare Martin-
metoden har fått betydelse för hela världens stålproduktion är säkert ingen tillfällighet. Det 
går inte att säga att AGG:s insatser har varit mer avgörande än någon annans i sammanhanget, 
det hela utgör förmodligen ett lagarbete, men AGG har utan tvekan varit betydelsefull i sin 
roll både som metallurg och som entreprenör, inspiratör och pådrivare.133 
 
När jag läser AGG:s tjänsteberättelser i en följd, vågar jag påstå att AGG i regel gör kloka be-
dömningar av marknadsutveckling och konkurrens. Han inser också stordriftens fördelar och 
inleder tidigt ett samarbete med flera större bruk kring götstålsmetodernas användning och 
valsning av smältstycken för att därmed ta vara på effekterna av paradigmbytet. Resan till 
Ryssland 1870 och erfarenheterna av denna utgör i detta sammanhang ett viktigt exempel på 
framsynt marknadsanalys. 
 

                                                 
133 I en personbeskrivning i del 1 av Blad för Bergshandteringens vänner, s 169, finns dock en kort och kärnfull 
formulering av AGG:s gärning: ”Han deltog i de första försöken med bessemermetoden vid Edsken, profvade en 
ny puddlingsmetod vid Finspång, utförde anrikningsförsök med malm från Taberg i Småland, ledde försök vid 
Hjortkvarn att blåsa tackjärn med torfkol, införde bruket af stenkol vid svenska gasvällugnar, försökte använda 
skånska stenkol vid tackjärnstillverkningen och utarbetade den s.k. Kohlswametoden för tillverkning af 
bränntorf”. 
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Striden mellan bröderna. 
 
Osämjan mellan bröderna CLG och AGG började efter faderns död, när AGG var disponent 
över Godegårds bruksbolag och skötte driften vid Godegård och Mariedam. Jag har gått långt 
tillbaka för att se om problemen kan spåras redan under ungdomstiden, men det verkar inte så.  
 
Från disponentskapets första tid år 1861 och 1862 finns exempel på snabba, flyhänta brev från 
AGG som rör arvskiftet efter fadern och praktiska frågor kring driften av Godegård. Åter-
kommande tema i breven är moderns tveksamhet inför att lämna över sina andelar i bruksbo-
laget till sönerna och svårigheterna att få låna pengar för att lösa ut svågrarna. I brevet av den 
6 februari 1862 berättar AGG att modern kommer att överlämna sina andelar mot ränta. Ett 
par månader senare säger han att Marie-Charlotte Nordenfeldt (moster) och Augusta Sunde-
man (f d guvernant och vän i familjen) fått reverser på lån som gör det möjligt för sönerna att 
överta moderns delar. Det var inte ovanligt att den närmaste släkt- och vänkretsen användes 
som långivare. Det hände att kvinnors ärvda förmögenheter på detta sätt försvann i konkurser 
och dåliga affärer av olika slag, men i det här fallet betalades skulderna successivt tillbaka.134  
 
 

 
 

Godegårds herrgård, uppförd 1725. Foto förf 0307. 

 
 
Våren 1862 är arvskiftet efter fadern i stort sett klart. Den 13 mars skiver AGG ett långt brev 
till CLG i Stockholm och informerar om läget. Han har då via brodern Mats fått CLG:s för-
slag till om- och nybyggnader vid Godegård. Han säger: ”Detta är nu ett så pass ömtåligt 
ämne, synnerligen sedan du nedlaggt så mycken möda, tid och arbete på det, att det nästan är 
                                                 
134 Goa E6:7, 1861-12-12 och 1862-02-06. Rent formellt var det modern som lånade pengar av Augusta 
Sundeman och därefter lånade AGG motsvarande summa av modern. Det kanske bör tilläggas att både Marie-
Charlotte och Mamsell Sundeman var ogifta och troligen skötte sin ekonomi själva, i alla fall den senare. 
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för sent att discutera – Bättre hade varit att först discutera saken och sedan rita – Det är 
nemligen för att du och jag har diametralt motsatta tankar i afseende på sjelfva principen om 
byggnadernas anordnande kring ett Boningshus. Det bör ligga fritt utan andra 
œkonomibyggnader kring sig än dem som för hushållet äro nödiga”. AGG gör sedan en 
utläggning om de olika byggnadernas placering och fortsätter: ”Sedan jag nu rifvit ikull ditt 
byggnadsförslag, gör om det på annat sätt och vi skola hålla ihop, men gör det ej på papper 
utarbetadt, ty det kan omigen för en tredjes skull vara förlorad möda. Nog skola vi bjuda till 
att hålla byggnaderna snygga och i skick, så att du slipper ledas”. CLG:s förslag innebar 
stora ekonomiska åtaganden och måste rimligen anses som en fullständigt olönsam 
investering i det ansträngda läge som uppkommit till följd av arvskiftet. Detta kommenterar 
inte AGG, men tonen i breven hårdnar därefter, särskilt från CLG:s sida.135 
 
Några av AGG:s brev utställningsåret 1862 kommer från London. Man kan ha viss förståelse 
för svårigheterna att sköta brukets affärer under en flera månader lång utlandsvistelse. AGG 
skriver: ”Jag funderar och funderar på hvad vi skola göra i jerneffecter, men kommer ingen-
stans utan valsverk. Visserligen kan man till en början valsa vid Motala, men kostnaderna för 
ökad tillverkning äro dryga utan jernväg – Conjuncturerna för jern och trädvaror äro ytterst 
usla och frågan är om de blifva bättre förr än […] lagren fått säljas af”. Med mina ögon för-
söker han så här långt vara klargörande, konstruktiv och icke värderande i breven.136 
 
Någon tid senare har AGG uppenbarligen blivit kritiserad av CLG och svarar i brev av den 18 
januari 1863: ”Jag vet intet sätt att sköta detta ifall alla delägarnes röster vid hvarje åtgärd 
skola inhämtas emellan bolagsstämmorna, hvarföre beslutet äfven blef att jag under en sådan 
period skulle styra och handla efter bästa förmåga och vetande. Så uppfattar jag äfven det 
uppdrag jag fått innan arvskiftet var […] underskrifvet och under den perioden fattades alla 
de beslut om byggnader, väganläggning och Aulins antagande, […] som jag hoppas, till vårt 
gemensamma bästa. Det behag som du tyckes tro vidhänga den ’diktatoriska oberoende 
styrelsen’ uppväges mer än tillräckligt af bekymren och ansvaret”.137 
 
För Godegårds skötsel anställdes förutom förvaltaren H Aulin ytterligare någon som skötte 
bokföringen. CLG tyckte detta var ineffektivt och dyrt och ondgjorde sig bland annat i ett 
långt brev till modern den 25 maj 1864: ”Detta nästan till ursinne föröfvade slöseri med pen-
ningar, hvarpå icke inkomsterne, men lånen, gifvit god tillgång, kunde icke så hastigt hafva 
bringat vår ställning till den punkt att vi i denna stund äro skyldiga 50.000 rdr mer än då vi 
köpte”. De investeringar som gjorts i såg och kvarn kritiserar han med: ” det mesta som flyter 
in, går i lika mån ut igen i en dyrbarare skötsel, och möjligen endast afsätter något fett på de 
fingrar hvarigenom det skall rinna”. Även om han från början godkände arrangemanget, är 
han i efterhand ledsen för att modern överlät sina delar i bolaget till bröderna och säger: ”Ty 
bredvid 2 otillräkneliga personer (MP: CLG menar bröderna Mats och Jan Wilhelm), och en 
bolagsman, som endast i sitt eget förvaltarintresse ledde affärerne, skulle jag åtminstone ha 

                                                 
135 Goa E6:7, 1862-03-13 
136 Goa E6:7, 1861-12-12, 1862-02-06 och 1862-04-04 samt 1862-05-17 och 1862-06-12 
137 Goa E6:7, 1863-01-14 
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haft en klok och oegennyttig meddelägare, hvars stämma kunnat göra sig hörd”. Han är bitter 
mot systrar och svågrar som kunnat få ut sin förmögenhet, medan sönerna genom AGG:s dis-
ponentskap får se förmögenheten krympa så de knappt kan vara kvar vid godset. Han är trött-
sam och tjatig i sin argumentation och menar att en delning är oundviklig.138 
 

Från 25 februari 1864 till 2 september 1867 finns inga brev från AGG till brodern bevarade. 
Jag ser det som ett tecken på att segraren gallrar arkiven och därmed skriver historien. I detta 
sammanhang vill jag påpeka att de citerade breven från CLG till AGG i Godegårdsarkivet 
utgör koncept och att motsvarande originalbrev inte finns bevarade i arkivet. 
 

I ett intressant brev den 23 december 1867 skriver CLG att rågskörden slagit fel och undrar 
om mer råg kan fås från Mariedam. Han säger ”50 à 60 käringar komma med sina påsar 
hvarje månad – äro troligen icke goda att avspisa med potatis och hafre i stället för råg – och 
denna räcker som sagt endast till januari, februari och mars månads uttag – sedan är det 
tomt – kanske dessförinnan. Kunde en enda skilling utfås af dem som i de goda åren fått ut 
mera än de bordt få – så vore pengar att köpa för. Nu anser sig ingen förbunden att betala, 
icke ens att betala af. Hvar vi skola taga, att betala med, det bekymra dem icke”.139 
 
I början av 1868 drar CLG in brodern Mats och påstår att hans affärer har skadat pappans 
hälsa och eventuellt lett till hans död. AGG svarar den 20 januari: ”Mats fick understödet av 
Pappa för sina affärer 1857 – och sjuknade 1861 af en orsak som låg dig närmare än du tror. 
Därmed hade Mats intet att göra, hvilket jag anser mig böra nämna, då du nu i 3 bref efter 
hvarandra gör honom den beskyllningen, som nu kan vara tillräckligt upprepad”.140 
 

Under 1869 är delningen åter på tal. AGG kommenterar: ”För att bringa delningen till slut 
har jag ej sett dig göra annat af nytta än att rita en karta. Jag har ombesörjt värdering och 
sjelf beräknat ej obetydligt. Det återstår bara att dela skulderna, men då du inte vill göra det 
på rimligt vis, lärer det ej blifva något af. Uttrycket ’skurk’ kan du spara. […] Familjepor-
trätterne har jag ej kunnat hitta på att det ens skulle blifva fråga om att föra till Abbotnäs.141 
 

I brev den 11 november 1869 är AGG kritisk mot flera av CLG:s investeringar på ”sin del” 
och säger om bokslutsarbetet: ” Om vi i år kunde få böckerna slutade i contractsenlig tid, så 
vore det passande att Du uppgjorde förslag för skulders, fordringars och inventariers del-
ning, ty något annat bör du väl göra vid delningen än vara ovettig […] Tre års erfarenhet 
såsom förvaltare på egen hand tycks öfvertygat Dig att du ej är någon trollkarl och utdel-
ningarna under de 2 åren hafva ej heller gjort dina Bolagsmän feta, och icke heller kommer 
vinsten från tredje året från Din förvaltning. Du torde ursäkta om jag begagnat mig af Ditt 
språk, men det är ett språk som du bättre förstår nu än förr. Jag har haft det nöjet idag att 
läsa genom en hel hop bref från dig och de ’soufflera’”.142 
 

                                                 
138 Goa E5:1, 1864-05-25.  
139 Goa E8:1, 1867-12-23. Jag slås av hur ofta CLG talar illa om andra i sina brev, både personer som redan är 
döda och människor som dessa, som står i beroendeställning och aldrig får möjlighet att försvara sig. 
140 Goa E8:1, 1868-01-20 
141 Goa E8:1, 1869-07-23.  I den ena frågan efter den andra riktar CLG obefogad detaljkritik mot brodern, som 
svarar med allt mer tilltagande irritation. Abbotnäs är sonen Bernhards arv efter modern och arrenderas av AGG. 
142 Goa E8:1, 1869-11-11.  Att breven “soufflera” betyder närmast att de bildar underlag för AGG:s skrivande. 
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Den 20 december 1869 svarar AGG på ett brev från CLG som blivit liggande en månad, 
eftersom ett ”sådant fordrar tid för att lugnt genmäla”. AGG har meddelat de andra bröderna 
att CLG på nytt önskar en delning av egendomen och hoppas att ”ingenting mera finnes 
gömdt, som du icke nu uttaladt”. Han kommenterar flytten av logen på Mariedam, som skett 
med faderns tillstånd, att redskapshuset vid Godegård flyttats enligt broderns ovan nämnda 
ritning samt att två tidningsprenumerationer tagits på brukets bekostnad. Han säger också: 
”att bedja om lof att begrafva min älskade maka på Mariedams ägor föll mig aldrig in, har ej 
heller förrän nu af dig framhållits som en försummelse, hvilken erkännes och afbedes, emedan 
den endast afsett min tillfredsställelse”. CLG har i sitt brev tagit upp saker som inträffat för 
mer än tio år sedan. AGG beskriver också hur han tänker när det gäller investeringar i nya 
anläggningar, jord- och skogsbruk och säger att han inte ser något sätt att dubbla inkomsterna 
bara genom att spara och spara.143 
 

Brevväxlingen fortsätter med angrepp och motangrepp i många år. I början på 1870-talet 
handlar flera brev om det dyra förlaget hos Wærn & Co. De två kockarna AGG och CLG 
agerar ibland var för sig, vilket leder till en avgjort sämre soppa än om ansvarsförhållandena 
hade klarats ut och respekterats från båda håll. Vid något tillfälle skriver AGG irriterat att 
CLG bör formulera sig på ett sådant sätt att breven ska kunna tåla att visas upp för syskonen. 
 

Efter delningen 1873, där vissa frågor kring uppmätning, kartering och värdering gick till 
rättegång ända upp i hovrätten, sköter bröderna var sin sammanhängande del. CLG tar hand 
om Godegård och AGG får Mariedam, medan övriga delägare i bolaget får spridda gårdar 
efter egen önskan. Striden mellan bröderna upphör emellertid inte, nu förs den i stället kring 
järnvägen. CLG underminerar järnvägsbolagets och därmed broderns position genom flera 
insändare och andra skriverier i tidningarna. CLG lyckas också sälja 80 av sina 180 
järnvägsaktier till svågern Howard Grill på Bona några år före konkursen och klarar sig 
därmed tämligen helskinnad. Efter AGG:s död skriver CLG sedan boken ”Utur minnet och 
dagboken” (1898) och där formuleras historien om skeendet av den efterlevande.144 
 
Reflektioner: 
 

Jag har kollat bruksbolagets bokföring för åren 1865-68 och 1873. Syftet har varit att 
undersöka om AGG i sin roll som disponent medvetet har skaffat sig lönemässiga eller andra 
fördelar på det sätt som CLG i flera brev antyder. Ur materialet kan man i varje fall inte 
omgående dra en sådan slutsats. Bokföringen sköts under AGG:s och Aulins tid med stor 
omsorg, så att den kan granskas i alla sina detaljer. När CLG från 1867 övertar bokföringen 
tar han hand om delar av den själv, vilket framgår av handstilen. Han lägger också om 
bokföringssystem, men allt eftersom åren går återvänder han i några fall till det gamla 
systemet, som trots allt ger en bättre överblick.145 
 

Ändå tror jag, att den viktigaste anledningen till osämjan mellan bröderna är olikheterna i 
läggning. AGG är utåtriktad, social och generös, en entreprenör med många idéer, stort 

                                                 
143 Goa E8:1, 1869-12-20 
144 Grill (1898), s 49 
145 Grill (1898), s 38 
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kontaktnät och flera offentliga uppdrag. Han är snabb och flyhänt till sitt sätt, har stort 
förtroende för andra och litar på att folk gör vad de ska. CLG är mer militärisk, en analytisk 
och sparsam siffermänniska, som gärna granskar och kontrollerar andra och är mångordig och 
detaljerad både i brevskrivande och författarskap. AGG är företagare och konsult, CLG mer 
av tjänsteman och byråkrat. Om samarbetet mellan två så olika människor ska kunna fungera 
friktionsfritt, krävs lyhördhet, respekt och förtroende från båda håll. 
 

Hjalmar Söderberg säger i Doktor Glas: 
 

 "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd 
och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för 
tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst". 

 
En man som AGG har förmodligen ganska lätt att bli älskad och beundrad av människor i sin 
omgivning, medan en som CLG sannolikt blir mer respekterad och möjligen fruktad. Det slår 
igenom i deras syn på varandra i breven och i de muntliga och skriftliga eftermälen de fått.  
Svenskt Biografiskt Lexikon skriver exempelvis att CLG uttryckte sig med ”junkertonfall och 
pompös retorik”, ett värderande omdöme som säkert inte skulle förekomma i ett så seriöst 
verk, om det inte fanns anledning till det.146 

                                                 
146 Svenskt Biografiskt Lexikon, del 17, s 290 
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HMMJ – järnvägssatsningen, dess uppgång och fall. 
 
Under 1869 börjar AGG delta i förberedande järnvägsmöten på olika håll i Närke och Öster-
götland. De två följande åren är han riksdagsledamot i andra kammaren och föreslår 1870 i en 
motion att östra stambanan ska dras från Nässjö över Mjölby, Motala, Hallsberg och vidare 
till Stockholm, inte som tidigare föreslagits via Linköping och Norrköping. AGG ser möjlig-
heterna att direkt använda banan för transporter av malm, kol och industriprodukter från 
Bergslagen till södra Sverige, även om den av honom föreslagna sträckningen gör att resan till 
Stockholm blir något längre. En annan fördel är att Motala verkstad, vid den tiden ett av lan-
dets största industriföretag, genom järnvägen skulle kunna lösa en stor del av sina transporter 
av råvaror och materiel. AGG hade också ett kompletterande förslag i motionen, att om den 
av honom föreslagna sträckningen inte skulle gå igenom, så skulle en enskild, smalspårig 
järnväg mellan Hallsberg och Motala eller Mjölby kunna få en räntegaranti motsvarande ¼ av 
byggkostnaden. Han beräknar därvid kostnaden för den 8,9 mil långa privata järnvägen till 
närmare 2.800.000 rdr rmt eller omkring 300.000 rdr rmt per banmil. Herr majoren Adelsköld 
från Skänninge, som satt i statens järnvägskommitté och hade gjort en hel del förberedande 
undersökningar, menade dock i ett utlåtande att en bredspårig bana skulle vara bättre och att 
en sådan skulle kunna byggas för omkring 550.000 rdr rmt per banmil. Han pekade också på 
fördelarna med att Motala verkstad utan omlastningar skulle kunna leverera järnvägsmateriel, 
både räls och lokomotiv över hela stambanenätet.147 
 
Motionen gick aldrig igenom och någon räntegaranti för byggkostnaderna beviljades inte. 
Därmed inleddes förberedelserna för att starta ett bolag för byggande av en privat järnväg.  
 
I december 1870 utfärdades prospekt för aktieteckning för anläggning av en smalspårig järn-
väg mellan Hallsberg och Motala. Aktierna skulle lyda på 200 rdr och totala aktiekapitalet 
vara 1.660.000 rdr (8.300 aktier). Motala köping beslöt bidra med minst 30.000 rdr, Motala 
socken med 100.000 rdr och Skänninge stad villkorligt med 50.000 rdr. Undertecknare av 
prospektet var förutom AGG också hans svåger, Howard T Grill samt Axel Dickson och Otto 
Murray.148 Några veckor senare stod det klart att projektet inte skulle komma till stånd utan 
Motala verkstads aktiva medverkan. Förutsättningen för denna medverkan var att banan för-
längdes till Mjölby och fick samma spårvidd som statsbanorna.149 Anläggningskostnaden för 
ett sådant alternativ beräknades till 3,5 miljoner rdr och då fanns förhoppningen att staten 
skulle bidra med ett lån motsvarande 2/3 av detta belopp. Motala verkstad skulle sedan stå för 
hälften av aktiekapitalet.150 
 
I slutet av januari aviserades därför ett nytt järnvägsmöte kring ett nytt prospekt. Aktiekapi-
talet sattes till 1.200.000 rdr och varje aktie skulle kosta 100 rdr. Halva aktiekapitalet skulle 
betalas in under första arbetsåret och resten året därpå. Det belopp som inte täcktes genom ak-

                                                 
147 Motala tidning (MoT) 1870-02-15, s 3-4, och 1870-02-18, s 3-4, stöder naturligtvis aktivt AGG:s motion. 
148 MoT 1870-12-13, s 1-2. Skänninges villkor för aktietecknandet var att järnvägen skulle fortsätta från Motala 
till Mjölby via Skänninge. 
149 MoT 1871-01-17, s 1 
150 MoT 1871-01-20, s 1 
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tieägarnas tillskott skulle få anskaffas på det sätt bolaget beslutar. Aktieägarna skulle kunna få 
bidra genom att ställa material, arbete eller mark till bolagets förfogande.151 
 
Bolagsbildningen. 
 
Den 25 januari konstituerades HMMJ. Då hade 9.860 aktier tecknats, varav Motala verkstad 
tecknat 5.000, Motala socken 1.000, Motala köping 500, Skänninge stad 503, Lerbäcks kom-
mun 200, samt ett antal mindre kommuner, församlingar och privatpersoner (bland dem sty-
relseledamöterna) omkring 100 aktier vardera. Till styrelse valdes kammarherre A Reuter-
sköld, direktör A Grill, possesionaten (finansmannen) A Dickson, löjtnant E A M Unge och 
borgmästare A R Curman. Styrelsesuppleanter blev Howard T Grill och Otto Murray. Det 
konstituerande mötet på gästgivargården i Motala avslutades med gemensam middag, varefter 
man tillsammans besåg produktionen vid tändsticksfabriken. I Motala tidning den 25 april 
meddelades att minimibeloppet 1.200.000 rdr nu var fulltecknat. Man beslöt också att löjtnant 
Erik Unge skulle bli verkställande direktör. 152 
 
Våren 1871 bestämde riksdagen att bidrag skulle kunna utgå till enskilda järnvägsprojekt med 
2 miljoner rdr per år under fem år (1872-1876). Något sådant bidrag kom dock aldrig HMMJ 
till del.153 
 
I november 1871 påbörjades anläggningsarbetena, enligt Motala tidning den 24 november. 
Totalkostnaden beräknades enligt disponenten, tillika oavlönade VD:n och överingenjören 
Erik Unge till omkring 400.000 rdr per banmil exklusive rörlig materiel. Detta billiga pris 
ansågs bland annat bero på att underhållskostnaden skulle bli låg, eftersom rälsen skulle utgö-
ras ”af bästa swenska bessemerstålskenor”, levererade från Motala verkstad. Hela sträckan 
beräknades bli färdig ett år senare, i november 1872. Det uppdrivna byggtempot i kombina-
tion med kanske alltför snabba och dåliga upphandlingar gjorde att kostnaderna med tiden 
kom att spräcka alla tidigare kalkyler.  154 
 

 
 

Godegårds station. Mariedams station såg likadan ut. Båda är nu rivna. 

                                                 
151 MoT 1871-01-24, s 1 
152 MoT 1871-02-03, s 1 och 1871-04-25, s 1 
153 MoT 1871-06-30, s 2-3 
154 MoT 1871-11-24, s 1  
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Under 1872 läser man vid upprepade tillfällen i Motala tidning om dålig planering, försenade 
leveranser, rekryteringsproblem, arbetsnedläggelser, olycksfall och ibland även fylleri bland 
arbetarna. Den 14 mars 1873 rapporterar tidningen om en extra bolagsstämma några dagar 
tidigare. Man beslutade då om ett aktieägartillskott till följd av ökade kostnader för arbets-
löner, räls, slipers, vägövergångar, kulvertar och liknande. I beslutet ingick också att stations-
husen längs banan skulle uppföras av sten och inte av trä, vilket tidigare kalkyler hade byggt 
på. Eftersom Motala verkstad inte kunde leverera räls i den utsträckning som planerats, beslöt 
man också att köpa skenor från England.155 
 

Den 25 juli 1873 rapporterar Motala tidning om ett upprört möte på bolagets kontor, när tid-
ningens utgivare skulle betala sitt aktieägartillskott på 10 procent. Erik Unge hade då ”med 
hetta och förnärmande”, ”skrik och våldsamma gester” samt ”med maktspråk och i despo-
tiska ordalag” utvisat utgivaren från byrån. Anledningen till den hetsiga diskussionen upp-
gavs av Unge vara en kritisk artikel i ett sommarnummer av Motala tidning. Utgivaren visste 
dock att artikeln hade varit införd i Svensk Handelstidning och därefter blivit återgiven i flera 
lokala tidningar, men inte i Motala tidning. Efter händelsen på kontoret såg sig nu tidningen 
föranlåten att återge utdrag ur artikeln och särskilt trycka på olämpligheten i att samtidigt vara 
chef både för Motala verkstad och HMMJ, att köpa engelska järnvägsskenor för ett 60.000 rdr 
högre pris än de utlovade svenska skenorna samt att ha dessa skenor klara för leverans redan 
innan HMMJ hade fattat beslut om saken. Motala tidning avslutar sin rapport med ”wi weta 
oss uttala mångas önskan, om wi uppfordra herr Unge att öfverlämna bestyret med jernvä-
gens fullbordande åt den, som har tid, lust och insigt att leda företaget till ett bättre resultat, 
än det hittills lemnat”.156 
 

Kapten Erik Unge beskrivs i Motala tidning den 29 januari 1870 som en lysande teknisk be-
gåvning, en 34-åring som med stor beslutsamhet och kraft hade lett byggandet av den kompli-
cerade sammanbindningsbanan i Stockholm. Han hade inte själv sökt chefskapet vid Motala 
verkstad, utan med dagens språk blivit headhuntad för uppgiften. Unge var sedermera inblan-
dad i ekonomiska oegentligheter och lämnade sin post både inom Motala verkstad och 
HMMJ. Enligt Motala tidning påstods han därefter ha varit verksam i Finland och Ryssland 
trots att han var ”efterlyst i Sveriges officiella tidning och här hade tillställt så mycken oreda 
och så storartade svindlerier”. Unge återvände dock till Motala för borgenärssamtal och för-
handlingar i samband med en hotande personlig konkurs år 1879 och lyckades då delvis 
blidka opinionen genom att betala vissa skulder och avge nya löften.157 
 

Invigningen. 
 

Arbetet på järnvägen fortsatte och lördagen den 13 december 1873 var det äntligen dags för 
högtidlig invigning, ett helt år senare än planerat. Tåget med kung Oscar II ombord startade 
från Hallsberg vid tiotiden och man åt frukost hos AGG på Mariedam, där arrangemangen 
beskrevs som ”väl anordnade och lyckade”. Klockan två på eftermiddagen blev det hyll-
                                                 
155 MoT 1873-03-14, s 2-3. Debatten i riksdagen angående valet av svensk eller engelsk järnvägsmateriel 
beskrivs bl a i Oredsson (1969), s 227f. Tullar på utländsk järnvägsmateriel infördes dock först 1888. 
156 MoT 1873-07-25, s 2-3 
157 MoT 1870-01-29, s 2, 1877-12-04, s 1 samt 1879-10-14, s 2. Enligt vad man kan läsa i MoT är AGG VD i 
HMMJ från 1875 och framåt vilket också stämmer med tjänsteberättelsen i JKA. 
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ningar, tal och hurrarop vid det flaggprydda stationshuset i Motala och därefter fortsatte resan 
via Skänninge till Mjölby. På kvällen återvände gästerna till Motala för industribesök och 
festmiddag, varpå kungen reste tillbaka till Stockholm efter söndagsgudstjänsten.158 
 

Under de följande åren avgick två persontåg varje dag i vardera riktningen, men trafikintäk-
terna ökade inte så snabbt som järnvägsbolaget hoppades i sina kalkyler. Det behövdes en 
intäkt på 200 kronor per dag och banmil för att bolaget skulle kunna gå runt. Under de första 
åren var intäkterna tämligen goda, men när tiderna blev sämre och särskilt under krisåren 
1877-1879 tog man inte in mer än knappt hälften av detta belopp. Mellan 1876 och 1877 gick 
intäkterna ner med en tolftedel och påföljande år sjönk intäkterna med ytterligare en tolftedel. 
Bolaget löste sina ekonomiska problem genom nya lån och uttaxeringar från aktieägarna.159 
 

Aktieägartillskotten. 
 

Totala byggkostnaden för banan var 6.600.000 kronor inklusive lok och vagnar. Den finansie-
rades genom ett aktiekapital på 1.400.000 kronor samt ett obligationslån på 2.800.000 kronor 
och två på 1.200.000 kronor vardera. Bolagsordningen för HMMJ överensstämde inte helt 
med 1848 års aktiebolagslag, eftersom aktieägarna enligt § 17 underkastade sig en sträng 
ränte- och amorteringsgaranti av närmast oktrojliknande former. Garantin gjorde det lätt att få 
lån, men innebar också en risk, om trafiken inte skulle utvecklas som planerat. Ett alternativ 
hade varit att aktieägarna redan från början hade gått in med ett större aktiekapital, men efter-
som många var jordägare och industriidkare i närområdet, så föredrog de att använda sitt ka-
pital för utveckling av den egna verksamheten i stället för att redan från början ställa det till 
järnvägens förfogande. Under dessa omständigheter skulle man kunna betrakta aktieägartill-
skotten som räntekostnader för det kapital man tills vidare behöll själv, eller som en ökning av 
taxorna för den gods- och persontrafik man nu drog nytta av i sin näringsverksamhet. För 
flera kommuner och församlingar med aktier i HMMJ blev situationen mera besvärlig, efter-
som de hade tagit banklån för att betala aktierna. Aktieägartillskotten måste därför ordnas 
med sidolån och extraskatter, vilket för många ortsbor upplevdes som mycket betungande.160 
 

På den ordinarie bolagsstämman i juni 1876 menade styrelsen att eftersom aktiekapitalet bara 
utgjorde en femtedel av anläggningskostnaden blev kostnaden för räntor och amorteringar på 
obligationslånen oproportionerligt stor. Styrelsen betraktade därför aktieägartillskotten som en 
utökad aktieinbetalning, ett sätt att med amorteringar skapa bättre balans mellan aktiekapital 
och lån. Styrelsen förutsåg också behovet av ytterligare aktieägartillskott under kommande år. 
Trots detta beslöt bolagsstämman om anställning av en särskild ban- och maskiningenjör, om 
löneökningar och pensionsavsättningar samt om brandförsäkring av bolagets egendom.161 
 

                                                 
158 MoT 1873-12-16, s 1 
159 MoT 1876-01-21, s 1. Intäkterna redovisas löpande i tidningen några dagar efter varje månadsskifte.  
160 MoT 1876-02-18, s 1-2. Den första omgången lok påstås enligt referatet från bolagsstämman i juni 1877 ha 
varit ganska dåliga och ofta behövt repareras (MoT 1877-06-13, s 2-3). 
161 MoT 1876-06-13, s 2-3. I MoT 1876-09-29 sägs aktieägartillskotten under de föregående tre åren motsvara 32 
procent (6, 10 respektive 16 procent). Prognosen var att under de närmaste fyra åren skulle ytterligare 30 procent 
behöva skjutas till. Det räckte emellertid inte. 
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Aktieägartillskotten blev med tiden en mycket infekterad fråga. Bankmannen André Oscar 
Wallenberg i Stockholm, själv delägare i HMMJ, uppmanade i Dagens Nyheter aktieägarna 
att inte acceptera nya tillskott enligt § 17 i bolagsordningen. Protesten ledde så småningom till 
en rättsprocess i Stockholms tingsrätt, där Wallenberg förlorade och tvingades betala samt 
även ersätta HMMJ för rättegångskostnaderna.162  
 

Den 16 oktober skriver Motala tidning om ett aktieägartillskott på 20 procent för att ersätta 
försliten materiel med ny. Tidningen var öppet kritisk mot de låga trafikinkomsterna, de då-
liga loken och vagnarna och särskilt mot trafikchefens lön på 7.000 kronor om året och hans 
rymliga bostad i ”Motala storartade stationshus”. En förhoppning var att de två sakkunniga 
biträdande revisorerna som tillsatts av bolagsstämman skulle beredas goda möjligheter att 
granska bolagets affärer ordentligt.163 
 

I en kritisk insändare den 18 januari 1878 med fortsättning i efterföljande nummer skriver 
pseudonymen ”Kommunalskatteskyldig” initierat och upplysande om bolagets affärer och 
kommenterar särskilt förre ingenjören Unges och styrelsens snabba och dåliga upphandlingar 
under byggnadstiden och de ständigt ökande kostnaderna för huvudkontoret. Av flera formu-
leringar kan man dra slutsatsen att CLG är författaren och att insändaren utgör en indirekt 
kritik mot brodern AGG och hans insatser i bolaget.164 
 

Förberedelser för statligt övertagande. 
 

Till 1878 års riksdag lägger nu kammarherre A Reutersköld en motion till första kammaren 
om att staten ska överta järnvägen till ett pris av 590.000 kronor per banmil. En motion med 
liknande innehåll väcks i andra kammaren av S A Hedin. Vid den extra bolagsstämman den 
28 februari 1878 bestäms att styrelsen ska få sköta de fortsatta förhandlingarna med staten.165  
 

Den 5 april 1878 återger tidningen en skrivelse till ordinarie bolagsstämman med HMMJ i 
juni samma år. Skrivelsen innehåller detaljerade förslag kring enskilda tjänster och deras löne- 
och bostadsförmåner och man anar att CLG är författaren. I samma skrivelse föreslås också 
att bolagets styrelse ska undersöka vägförhållandena mellan Mariedam och Zinkgruvan och 
kring Motala verkstad i syfte att på sikt underlätta anslutningstransporterna. Den 30 april och 
den 3 maj skriver han en ny insändare. Den är väl initierad, bitter och kritisk som vanligt. Nu 
nämner han också öppet möjligheten att byta ut styrelsen: ”Kunna de herrar, som nu sitta i 
styrelsen, icke förmå sig till att vidtaga sådana (åtgärder), så måste yngre personer med 
kraftig vilja att byta om system och införa sparsamhet i smått och stort, utses till styresmän, 
och vilja icke tjenstemännen nöjas med de wilkor och förändringar i inqwarteringssättet, som 

                                                 
162 MoT 1876-06-13, s 3, 1877-01-23, s 3 och 1877-01-26, s 2-4. Wallenberg överklagade sedan till hovrätten. 
163 MoT 1877-10-16, s 2. Under 1877 hade redan tidigare det fjärde aktieägartillskottet på 12 procent krävts in 
och med det nu föreslagna femte på 20 procent hade ett sammanlagt belopp på 44 procent av aktiekapitalet 
krävts in från aktieägarna. Vid denna tid börjar man försiktigt ta upp frågan om att överlåta banan på staten för 
ett bestämt pris på 600.000 kronor per banmil (MoT 1878-01-08). Man berättar också att aktier i HMMJ 
offentligt ska ha utbjudits gratis eller till ett ännu lägre pris (MoT 1878-01-11). Trafikchefen A Norberg blir 
senare ett riktigt hatobjekt för sin girighet, eftersom han är en av sysslomännen i konkursen och röstar igenom ett 
saftigt sysslomannaarvode ur konkursmassan, ett arvode som dock aldrig tas ut p g a protesterna. Se nedan. 
164 MoT 1878-01-15, s 3, 1878-01-18, s 2-3 och 1878-03-01, s 2 
165 MoT 1878-01-29 och 1878-02-08  
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förhållandena bjuda, så finnes godt om sökande till alla platserne, af hvilka ganska få fordra 
mera kapacitet och större ansträngning, än motswarande tjenster wid andra småbanor, som 
administreras lika bra”.166 
 

Riksdagen avslår i maj 1878 båda motionerna. Detta framgår på flera ställen i tidningen, där 
debatten om motionerna, utskottsutlåtandet och själva beslutet redovisas. Man citerar bland 
annat Östgöta Correspondenten, som säger om HMMJ att ”detta bolag har gått staten i för-
väg och satt ett stort företag i verket, som staten förr eller senare utan allt tvifvel sjelf nödgats 
åvägabringa”. En stödjande artikel i Stockholms Dagblad, som återges i Motala tidning den 
17 maj, påverkar inte utslaget, men bäddar möjligen för det slutgiltiga övertagandet av järn-
vägen året därpå. 167 
 

Vid bolagsstämman i juni 1878 motsätter sig styrelsen alla förslag om indragning av tjänste-
män och löners avkortning. Man säger att varken verkställande direktören eller någon av sty-
relsemedlemmarna uppbär avlöning, vilket gör att denna järnvägs förvaltning trots allt blir 
billigare än många andras.168 
 

Under sommaren skriver bolagsstyrelsen en ansökan till Kungl. Maj:t och framhåller lämplig-
heten i att överta banan. Man trycker på banans solida byggnadssätt, de ansträngningar som 
gjorts av kommuner, företag och enskilda näringsidkare för att få banan till stånd samt de 
problem som uppstått till följd av de ökande material- och lönekostnaderna och de dåliga ti-
derna. Styrelsen föreslår att övertagandet ska ske till det pris som förslogs vid sistlidna riks-
dag, 590.000 kronor per banmil.169  
 

Under hösten 1878 beslutar styrelsen om ytterligare en uttaxering av 20 procent på aktiekapi-
talet, som ska vara inbetald senast samma dag som den nya riksdagen öppnas. Detta framgår 
av en artikel i Motala tidning den 8 oktober. Där står också att två bruksägare i Lerbäcks 
kommun, som haft makt att besluta om kommunens deltagande i aktieteckningen i stället för 
att med motsvarande belopp öka sin egen aktieteckning, har haft den goda smaken att betala 
aktieägartillskotten både för sig själva och kommunen.170 
 

Den 15 november kritiserar Motala tidning en serie insändare i Östgöta Correspondenten. 
Man säger att det inte är ”ändamålsenligt af en intressent att i tidningarne offentliggöra an-
märkningar mot ett jernvägsföretag, som redan erhållit så mycket klander, och detta aldra-
minst nu, då denna jernväg inom en kort tid härefter kommer att blifwa föremål för riksda-
gens öfverläggningar”. Det största felet är att bolaget haft ett för lågt aktiekapital, medan 
andra järnvägsföretag har haft starkare och mer uthålliga finansiärer. Om staten nu övertar 
järnvägen, så får den en solitt byggd järnväg för två miljoner lägre pris än om staten hade 
byggt den själv. Motala tidning säger vidare: ”af skrifarten och åskådningssättet vi ega nog-

                                                 
166 MoT 1878-04-05, s 2, 1878-04-30 s 2 och 1878-05-03, s 2 
167 MoT 1878-05-17, s 1, 1878-05-21, s 1-3, 1878-05-24, s 1-3 och 1878-05-28, s 2, även 1878-05-17, s 2-3 
168 MoT 1878-06-11, s 2 
169 MoT 1878-08-09, s 1. I artikeln får man också veta att Motala verkstad har 5.770 aktier, AGG 219, Howard 
Grill 200, Lerbäcks socken 200 och Godegårds socken 150 aktier vardera. 
170 MoT 1878-10-08, s 2. Det är AGG och troligen också Howard Grill på Bona som avses. De samlade 
aktieägartillskotten är därmed uppe i 64 procent av det ursprungliga aktiekapitalet. 
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sam kännedom om författaren och skulle tillråda honom infinna sig på bolagsstämmorna, 
hwarest han under de senare åren ’lyst med sin frånwaro’ och der göra sin mening gällande, 
som wore wida mer ändamålsenligt än att klandra styrelsen, som blott är bolagets administ-
rator och icke egenmäktigt förmår öfwerskrida bolagsordningen och bolagsstämmobesluten”. 
Jag har inga svårigheter att gissa mig till vem som ligger bakom insändarna i ÖC. Tidningen 
framhåller slutligen det olämpliga i om alltför många avstår från att betala in de nyligen be-
slutade aktieägartillskotten. Därmed skulle trafiken tvingas upphöra och saken bli värre.171 
 

Den 11-19 november 1878 genomför en statlig kommitté en värdering av banan och i början 
av det nya året avges ett positivt yttrande. Det föreslagna beloppet är 5 miljoner.  Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen skriver då till civildepartementet och avstyrker inköpet men föreslår 
en annan finansiering, som gör att aktieägarna kan slippa lämna ytterligare tillskott.172 
 

Några dagar senare meddelar Motala tidning att ”flera aktieägare, för att förekomma hwidare 
kraf, afyttrat sina aktier till fattighjon och dylikt löst folk”. Flera tidningar har diskuterat frå-
gan och kommit fram till att ”ingenting finns i bolagsordningen, som hindrar, att solwente 
aktieegare helt hastigt befinnas utbytte mot sådane, som ingenting hafwa”. I förlängningen 
får detta allvarliga konsekvenser för obligationsinnehavarna, som inte längre kan få någon 
ränta eller amortering på sina fordringar på bolaget.173 
 

Järnvägsbolagets konkurs. 
 

I slutet av februari 1879 har ännu ingen proposition framlagts för riksdagen. Ryktessprid-
ningen ökar, det påstås att ett engelskt bolag är intresserat av att köpa HMMJ och ta över 
verksamheten. Motala socken överlämnar sina 1.000 aktier till filaren Bergholtz och Motala 
verkstad ger bort sina 5.770 aktier till en tidigare motalabo, löjtnant Reilich i Stockholm, och 
erbjuder dessutom 10 öre per aktie för besväret. Styrelsen för HMMJ vägrar dock acceptera 
de nya aktieägarna och blir allt mera pressad. I mitten av mars är konkursen ett faktum.174  
 

Eftersom ingen proposition överlämnades till riksdagen väckte friherre af Ugglas en motion i 
andra kammaren om järnvägens övertagande av staten. Under våren mognade så småningom 
intresset för att finna en lösning över partigränserna. Den 29 april rapporterar Motala tidning 
från statsutskottet, där man med knapp majoritet föreslog inköp av banan för 4 miljoner kro-
nor och att detta belopp efter riksdagens godkännande skulle utbetalas omedelbart. Motala 
tidning konstaterar att ”det är bättre att erhålla en mindre summa i behovets stund, än vänta 
på en större i framtiden”. När kamrarna skulle fatta beslut i frågan, sade första kammaren ja 
utan omröstning, men andra kammaren sade nej med röstsiffrorna 118 mot 71. Först vid den 
                                                 
171 MoT 1878-11-15, s 2 
172 MoT 1879-01-21, s 2 och 1879-02-04, s 2. I en insändare i MoT den 14 februari (s 2-3) misstänker en skånsk 
skribent med rötter i motalatrakten under rubriken ”Divide et impera” (Härska genom att söndra) att väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens avslag byggde på att Kockums grundare ingick i VoV-styrelsen och inte gärna ville att 
det ekonomiskt sett hårt pressade Motala verkstad genom ett statligt övertagande åter skulle få luft under ving-
arna och kunna konkurrera med Kockums om leveranser av järnvägsmateriel till statsbanorna. Trafikstyrelsens 
(Styrelsen för Statens jernvägstrafik) positiva och VoV-styrelsens negativa inställning till ett statligt övertagande 
beskrivs för övrigt mer sakligt i Oredsson (1969), s 187-190 och 285f 
173 MoT 1879-02-07, s 1 
174 MoT 1879-02-22, s 2, 1879-04-04, s 2, 1879-03-07, s 2 och 1879-03-14, s 3-4. Motala verkstad var vid denna 
tid nästan konkursmässigt och utsatt för en rekonstruktion.  
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gemensamma omröstningen den 13 maj 1879 segrade ja-beslutet med röstsiffrorna 202 röster 
mot 125. När beslutet nådde Motala samlades glada och lättade människor på gator och torg. 
Det festades och skålades på gästgivargården och hurrades på Motala verkstad. Statens över-
tagande av järnvägen skedde sedan formellt den 1 november 1879. 175 
 

Samtidigt med detta pågick samtalen i Aska häradsrätt med fordringsägarna i HMMJ:s kon-
kurs. Vid ordinarie bolagsstämman för HMMJ i början av juni redovisas följande tillgångar 
och skulder per den 10 mars 1879, när stämningsansökan inlämnades till tingsrätten och kon-
kursen därmed var ett faktum:176 
 
Tillgångar:  Skulder: 
 

Kassa 13.754:- Obligationer + ränta 4.926.481:- 
Järnvägen enligt värdering 4.107.848:- Nkp ensk bank kreditiv 50.380:- 
Byggnaderna 527.710:- Skand kred AB + ränta 92.765:- 
Fasta inventarier 5.509:- Wadst ensk bank + ränta 614.100:- 
Telegrafinrättningen 11.300:- James Dickson + ränta 91.050:- 
Rörlig materiel 592.150:- Örebro ensk bank 12.000:- 
Inventarier 100.830:- Små skulder 96:- 
Materialförråd 94.926:- Tjänstemännens lön 2.549:- 
Fordringar, ej bet tillskott 187.864:- Oinlösta räntekuponger 295:- 
 

Summa 5.641.891:-  
Osålda obligationer 878.830:- 
 

Summa tillgångar 6.520.721:-  Summa skulder 5.825.006:- 
 
 

Vid borgenärssammanträdet den 4 juni befanns att järnvägsbolagets fallissemang (konkurs) 
berodde på för liten aktieteckning och alltför dyrbar anläggningskostnad. Mot förvaltningen 
av bolagets affärer var inget att anmärka.177  
 

Under sommaren 1879 uppkom en livlig diskussion, dels om arvodet för sysslomännen i 
konkursen, dels om att innehavare av obligationer i bolagets äldre lån på 2.800.000 kronor 
ansåg sig ha förmånsrätt framför de som hade obligationer i de båda senare lånen på 
1.200.000 kronor vardera. På inställelsedagen den 5 augusti, när borgenärerna fick bevaka 
sina fordringar inför tingsrätten, erbjöd järnvägsstyrelsen genom sin ordförande (AGG) varje 
oprioriterad fordringsägare ett ackord på 77 procent att ”uppbära och oqwaldt behålla”. En 
mängd borgenärer tog tillbaka sina yrkanden om förmånsrätt, eftersom domstolen sannolikt 
skulle underkänna dem och ackordsförslaget troligen skulle falla om några framhärdande. 
Dessutom fanns risk för att staten skulle dra sig ur affären, om alltför många fordringsägare 
trilskades. Mötet beslöt enhälligt att acceptera ackordet och representerade därvid fordringar 
på ungefär 4,6 av 5 miljoner kronor. ”Genom denna glädjesamma lösning af frågan äro 
nuwarande och föregående styrelseledamöter, hvilka iklädt sig borgen för lån, som upptagits 
för bolagets räkning och lär uppgå till omkring 800.000 kronor också befriade från dessa 

                                                 
175 MoT 1879-04-29, s 2, 1879-05-13, s 2-3, 1879-05-16, s 2 och 1879-11-04, s 1-2 
176 MoT 1879-06-06, s 1-2 
177 MoT 1879-06-06, s 2 
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sina löftesförbindelser, hwilka likt ett damoklessvärd under sednare tiden swäfvat öfwer deras 
hufvuden och hotat dem med total ruin”.178  
 
I Aska härads dombok för sommartinget 1879 ligger två lösa protokoll för urtima ting den 13 
september och 4 oktober. I september fastställdes ackordet till 77 procent och i oktober 
avgjordes frågan om de tvistiga fordringarna. Därmed var konkursen i praktiken avslutad.179  
 
Reflektioner: 
 

Järnvägsprojektets problem var för lågt aktiekapital, för optimistiska kalkyler, för högt ställda 
förväntningar på bidrag från staten och under byggnadstiden dessutom försenade leveranser, 
ökade kostnader för löner och materiel, gradvis stegrad ambitionsnivå samt icke minst dålig 
planering och arbetsledning. Till detta kom de vikande konjunkturerna under 1877-1879, då 
varken gods- eller persontrafiken på den färdiga banan gav de intäkter som behövdes. Mellan 
1876 och 1877 minskade intäkterna ungefär en tolftedel och påföljande år med ytterligare en 
tolftedel. Flera aktieägare, inte minst kommuner och församlingar, hade stora svårigheter att 
betala de beslutade tillskotten enligt den hårt kritiserade, oktrojliknande § 17 i 
bolagsordningen och detta bidrog till skriverierna kring järnvägen och dess allmänt sett dåliga 
rykte, trots det utmärkta läget och det rejäla byggnadssättet. Det är intressant att se att trafiken 
idag har ökat betydligt och att man nu är på väg att bygga dubbelspår längs hela sträckan. 
 

Man kan inte dra några säkra slutsatser om AGG:s roll som ordförande och VD i styrelsen för 
HMMJ. Det verkar sannolikt att han liksom många andra blev duperad av den dynamiske Erik 
Unge under byggnadsskedet. AGG borde kanske ha blivit vid sin läst och ägnat sig åt bruks-
rörelsen i stället för åt järnvägsbolaget, men som entreprenör och välsedd person med stort 
kontaktnät var han viktig för utvecklingen i sin bygd och därmed en betydelsefull portalfigur i 
ett projekt av denna typ. Med järnvägen skapade han en framsynt lösning både på egna och 
andra näringsidkares transportproblem. Den sammanbindande banan var viktig inte minst för 
bergslags- och smålandsbruken, men givetvis ännu mer för Motala verkstad, den stora förlora-
ren på konkursen. Det är möjligt att AGG och styrelsen inte var tillräckligt hård i förhandling-
arna med staten, förhandlingar som kanske också drog ut på tiden längre än nödvändigt, och 
gjorde att priset för järnvägen kom att bli för lågt. Men många inblandade längs banan drog 
säkert en lättnadens suck. Eftersom aktierna blev totalt värdelösa, måste AGG ha förlorat 
360.000 kronor på sitt eget aktieinnehav och ytterligare 130.000 kronor om han betalade alla 
aktiägartillskott för Lerbäcks kommun, alltså närmare en halv miljon kronor. Om han dess-
utom tog på sig en del av obligationslånen, förlorade han genom ackordet i konkursen drygt 
20 öre på varje satsad krona. Det var säkert svårt, om inte omöjligt, att repa sig efter detta. 
 

Motala tidning håller en rätt balanserad ton i sin rapportering. I början är tidningen positiv till 
projektet och i slutet väger den för och emot på ett objektivt sätt. Man tillvaratar bygdens in-

                                                 
178 MoT 1879-08-08, s 1-2 och 1879-08-12 s 2. Diskussionen om sysslomännens arvode löstes på det sättet, att 
de frivilligt avstod från hela det av dem tidigare beslutade beloppet. 
179 Två arkivkartonger som innehåller krav från fordringsägare (de flesta krav gäller mycket små belopp, 
exempelvis innestående löner) finns på Landsarkivet i Vadstena. Där finns också en förteckning över 
fordringarna samt Aska härads dombok 1879, diarium C V a:1 1864-1907, F :IV 51-52, nr 20. Den 19:e 
konkursen i samma register gäller för övrigt kapten Erik Unge. 
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formationsbehov och intressen, redovisar vad andra tidningar tycker och lyfter in informativa 
insändare och både positiva och mer kritiska genmälen. I sin återgivning av riksdagsdebatter 
och officiella dokument är tidningen korrekt, så långt jag kan bedöma, jämföra och kontrol-
lera. Som lokal källa duger den för mitt ändamål, att beskriva skeendena. 
 
 
Kunde Mariedam ha räddats från försäljning ? 
 
När modern dog 1873 ägde AGG och CLG redan vardera 1/3 eller 8/24 av hela den stora 
egendomen. I arvsskiftet efter modern fick de vardera 1/24, medan övriga sex syskon (Anne-
Louise, Mats, Ulrika, Sofie, Johanna och Mariana) delade på resten. AGG och CLG fick sina 
lotter utlagda i sammanhängande områden kring Mariedam respektive Godegård, medan de 
övriga fick spridda hemman efter eget val. Skogsbestånden var naturligtvis mest intressanta, 
medan jordbruksmarken och Degeersfors bruk var svårare att hitta ägare till.180 
 
Vid den slutliga uppdelningen 1874 blev AGG ägare till Mariedams herrgård med Trehör-
nings masugn. Han fick också hälften av Degeersfors vals- och sågverk någon mil längre 
söderut och köpte 1876 ytterligare en fjärdedel av sina systrar Ulla och Johanna. Det gamla 
skär- och valsverket hade bruksbolaget byggt om och moderniserat 1870, bland annat med ett 
nytt valsverk, ett finvalsverk, en dubbel vällugn, ny blåsmaskin och spiksmedja. AGG byggde 
kort därefter (1875) ett nytt smältstyckevalsverk med lancashire-härdar och blåsmaskin för 
vatten och ånga. Nybygget fick namnet Qvarnshammar och låg nära Degeersfors.  Tanken 
var att Qvarnshammar skulle förse Degeersfors med fler valsämnen än Godegårds härdar 
förmådde lämna. I arvslotten ingick också Espe såg, som byggdes om för turbindrift omkring 
1870. Till AGG:s del fördes även ett antal mindre fastigheter, sammanlagt ett tiotal hemman. 
År 1875 köpte han även in Hälla gård av systrarna.181 
 
Efter järnvägskonkursen 1879 och när konjunkturerna under 1880-talets början inte blev 
bättre, sålde AGG först ett antal gårdar belägna i Godegårds socken. Vid mitten av 1880-talet 
drabbades AGG åter av stora svårigheter. Det berodde bland annat på att han hade gått i 
borgen för sin svåger Howard Grill i flera av hans stora satsningar. Enligt CLG hjälptes  
Howard, AGG och några andra åt att dra ner varandra i olyckan.182  
 
Landsantikvarie Bertil Waldén berättar i sin minnesbok om Skyllberg att det under större 
delen av AGG:s tid fanns två masugnar i närheten av Mariedam, dels Trehörnings masugn 
(som var en frälsemasugn) och dels Dammens masugn. Den senare låg ”på ett muskötskotts 
avstånd” från Trehörning och ägdes och drevs av ett hyttlag av krono- och skattebönder. 
Masugnarna försågs med vatten från samma dammar, vilket gjorde att det ofta blev bråk om 
vattenkraften, liksom om kolveden. Det förefaller som om blåsning bara ägde rum vartannat 
eller vart tredje år i Dammens masugn och bruksägarna ville gärna att denna blåsning skulle 
flyttas till Trehörning. Dammens masugn revs 1870, då Hallsberg-Mjölbybanan drogs fram 

                                                 
180 Grill (1898), s 41f 
181 Grill (1898), s 38, 42ff.  
182 Grill (1898), s 46 och 17 
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över hyttbacken. AGG påstås med avsikt ha sett till att järnvägen fick denna sträckning. I 
folkmun var rivningen bruksägarnas hämnd för hyttlagets månghundraåriga envetenhet: ”Dä 
va för å få unna bönnra”.183 
 

Elaka tungor menade att AGG fick ångra sitt beslut att riva Dammens masugn. Några år 
senare lär han för 300.000 kr ha sålt tackjärn, bland annat från Trehörnings masugn. Järnet 
skulle levereras till England, men i Göteborgs hamn befanns det odugligt och vräktes i havet. 
Senare byggdes det en kaj, där järnet vräkts. Detta blev, ansåg gemene man, upphovet till den 
allvarliga försämring av AGG:s ekonomi, som senare ledde till försäljningen av Mariedam.184 
 

Sommaren 1886 inställde AGG betalningarna, men administratorerna av boet fann att till-
gångarna på 658.000 kronor översteg skulderna på 484.000 kronor och i augusti hävdes betal-
ningsinställelsen. AGG måste dock arrendera ut och vid slutet av året sälja Qvarnshammar 
och Degeersfors. Med sin stora kunskap deltog han under ett par år i driften av bruken, även 
av Mariedam och Trehörning som var satta under administratorernas förvaltning.185 
 
 

 
 

Mariedams herrgård från sydväst ca år 1900, idag riven. Endast en flygel återstår. 

 
År 1888 såldes Mariedam och större delen av de övriga egendomarna till Skyllbergs Bruks 
aktiebolag, enligt AGG till ett alldeles för lågt pris. Eftersom tiderna var fortsatt dåliga och 
det var köparnas marknad, hade han säkert rätt i detta. De stora skogarna sägs ha varit utmärkt 
skötta och på tre år avverkade de nya ägarna så mycket timmer, att det täckte hela 
köpeskillingen.186 

                                                 
183 Bertil Waldén: Skyllberg 1346, 1646, 1946, minnesskrift för Skyllbergs bruk, del 1, Stockholm 1947, s 142ff, 
s 181 och även del 2, s 470 
184 Bertil Waldén: Skyllberg 1346, 1646, 1946, minnesskrift för Skyllbergs bruk, del 1, Stockholm 1947, s 144 
185 Lorentzo Grill (1924), s 16f och MoT 1886-08-14, s 2 
186 Lorentzo Grill (1924), s 18 
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AGG:s lott av lösegendom efter delningen av Godegård och försäljningen av Mariedam har 
till stora delar försvunnit. Mycket såldes hos Bukowski i Stockholm, bland annat stora 
mängder ostindiskt kompaniporslin ur flera av de grillska serviserna. Några praktpjäser köptes 
av kung Oscar II och återfinns än idag i Husgerådskammaren. För övrigt såldes vissa möbler 
samt matsilver, målningar, gravyrer, mynt och böcker.187 
 
På landsarkivet i Uppsala finns inga konkurshandlingar registrerade. Alltså lyckades AGG 
och utredningsmännen tillgodose fordringsägarna utan att det blev konkurs. Detta har varit ett 
av mina frågetecken och nu vet jag att släktingarna har givit en riktig bild av förhållandena. 
 

Efter försäljningen av Mariedam återstod enligt Lorentzo Grill några tusen kronor till AGG, 
tillräckligt mycket för att han skulle kunna leva resten av sitt liv i Örebro med sin familj. Han 
dog i maj 1889, men återvände dessförinnan vid flera tillfällen till Mariedam som rådgivare i 
olika frågor. Boets behållning var enligt bouppteckningen (hos MP) omkring 30.000 kronor. 
 

Enligt Lorentzo Grill menade en handlare i Mariedam att AGG hade varit för lättrogen i flera 
av sina affärer. Inspektorn på gården lär ha kommit med goda råd och grannarna sägs vänligt 
ha erbjudit ekonomisk hjälp, men AGG har enligt uppgift tackat nej till detta. Sonen Balthazar 
ansåg att man borde ha bildat bolag av Mariedam, eftersom tillgångarna var så goda. Troligen 
hade detta varit en realistisk möjlighet.188 
 
Reflektioner: 
 

Jag har funderat mycket över psykologin kring denna försäljning. Säkert var den nu 61-årige 
AGG rejält utmattad av det senaste årtiondets motgångar. Eftersom likviditeten var så hårt 
ansträngd, hade han tvingats sälja bort bruksdelen av egendomen så att bara Mariedam och 
Trehörnings masugn återstod. De lokala gruvorna gav dåligt med malm och möjligheterna att 
köpa bergslagsmalm till den egna masugnen eller tackjärn till smidet var sannolikt ganska 
små, särskilt om man hade ont om pengar. Förmodligen insåg han att det bara var en tidsfråga 
innan den omoderna lilla masugnen skulle få tas ur bruk. Den kärnverksamhet, som AGG var 
utbildad för och hade ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt, var i gungning i bruksdödens tid 
och han var bara en av många drabbade bruksägare. Kanske var hans egen auktoritet i rollen 
som direktör i Jernkontoret i viss mån beroende av att han hade ett eget bruk att driva på ett 
framgångsrikt sätt. Mot den bakgrunden var förmodligen beslutet att sälja och dra sig tillbaka 
ändå rätt och riktigt. 
 
Jag har försökt föreställa mig hur det kan ha varit att under åren 1861-1873 som disponent 
försöka driva Godegårds bruksbolag med en åldrad moder, tre bröder och fem systrar med 
deras respektive män som delägare. En av bröderna (officeren CLG) som ständigt var kritisk 
                                                 
187 Bukowski, auktionskatalog 28 (1886) och 32 (1887) samt Lorentzo Grill (1924), s 11, 17. Det finns minst fem 
kända serviser med det grillska vapnet, tranan med gräshoppan. 
188 Lorentzo Grill (1924), s 16ff. I de avslutande förhandlingarna kring Mariedam och bouppteckningen efter 
AGG:s död deltog bland annat häradshövding E B Tersmeden (gift med Wilhelmina (Mina), CLG:s dotter) samt 
svärsonen och kollegan J L Sebenius  som utredningsmän. Lorentzo Grill påstår att Tersmeden i ett avgörande 
läge inte tillvaratog AGG:s intressen tillräckligt väl (s 18). Jag saknar belägg för detta påstående, men frågan är 
om de inte borde ha betraktats som jäviga i hela saken. 
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och snål, en broder (järnvägsingenjören Mats) som jämt var skuldsatt upp över öronen och 
behövde pengar, en broder som inte var särskilt intresserad av verksamheten (vetenskaps-
mannen Jan Wilhelm) och fem systrar som representerades av sina män och av vilka endast en 
(Anne-Louise) hade sin ekonomi någorlunda på det torra. Det måste ha varit mycket be-
svärligt att manövrera mellan allas olika intressen och deras ständiga behov av hjälp med för-
sörjningen. Dessutom brukar det vara svårt att bli uppskattad som profet i sin hemstad (Matt. 
13:57, Luk. 4:24). Man betraktas inte som den man faktiskt har blivit, eller rentav redan är, 
utan som den man en gång var. I så fall blir det enklare att utveckla andras bruk, än sitt eget. 
 

Som jag tidigare har sagt, är det inte alltid rätt att spara sig igenom en ekonomisk kris. Ibland 
kan man behöva investera sig ur den. I sådana fall brukar det vara bäst att göra satsningarna i 
de dåliga tiderna, så man står rustad när högkonjunkturen kommer, men man såg kanske inte 
saken på samma sätt då som nu. Jag tror att AGG som entreprenör tänkte rätt och gjorde vad 
han kunde genom investeringarna i Degeersfors, Qvarnshammar och gjuteriet vid Mariedam, 
men att detta inte var tillräckligt. Rörelsekapitalet minskade för mycket genom järnvägselän-
det, bruken var för små, malmen i gruvorna otillräcklig och krisen alltför djup och långvarig. 
Hans satsningar på nya produktionsmetoder och på järnvägen bidrog till hans egen olycka. 
 

Man får inte heller glömma att AGG förvaltade en mer än hundraårig släkttradition i sin roll 
som bruksägare. Det är inte lätt att överge ett koncept som man behärskar in i minsta detalj 
för att övergå till en helt annan nisch, exempelvis ett mer intensivt skogsbruk kompletterat 
med jordbruk och boskapsskötsel. 
 

Bertil Waldéns skrivning om järnvräkningen i Göteborg är den enda jag hittat i denna sak. 
Man kan möjligen kontrollera uppgifterna genom att studera leveranslistor från järnvågen i 
Göteborg. Priset på smältstycken för export var enligt Attman vid denna tid omkring 10 
kronor per 100 kilo. I så fall skulle leveransen på 300.000 kronor ha motsvarat över 3.000 ton 
eller 70.600 centner. Godegårds tillåtna produktion av stångjärn för export var omkring 300 
ton och tackjärnsleveransen skulle i så fall ha motsvarat ungefär tio års produktion. Det verkar 
inte sannolikt. Leveransen kan även jämföras med halva totala tillgångsvärdet på hela 
Mariedam enligt ovan, vilket också verkar osannolikt. 189 
 
 

                                                 
189 Attman (1986) s 149. En centner motsvarar 42,5 kg och ett skeppund tackjärnsvikt 194,5 kg enligt Attman,  s 
166. En liten notis på s 2 i MoT 1888-02-11 kan möjligen styrka Waldéns siffror. Det står att brukspatron C J 
Yngstedt på Valåsen (vid Karlskoga) just skulle börja årets tackjärnsproduktion. Han hade enligt uppgift redan 
180.000 ctnr tackjärn liggande osålda och förväntades nu lägga ytterligare 20.000 ctnr i lager. Det skulle i så fall 
också motsvara tio års produktion vid Valåsen, men jag tvivlar ändå på Waldéns uppgifter om AGG. Då liksom 
nu måste ytterst få bruksägare ha haft möjlighet att binda kapital  motsvarande tio års produktion och AGG 
tillhörde definitivt inte dem. Dessutom förefaller det otroligt att hela produktionen vid Trehörning under flera års 
tid skulle ha hållit för låg kvalitet, särskilt inte med AGG som kvalitetskontrollant. Den faktiska leveransen av 
stångjärn till Götebogs våg från Godegård under perioden 1855-1862 ligger med något undantag mellan 45 och 
100 ton per år enligt våglistor på Riksarkivet (Jernkontorets räkenskaper G XXIV a, nr 17-18). Senare listor 
saknas eftersom ”listplikten” till Jernkontoret för stångjärn upphörde (den var kopplad till en avgift per 
skpd/ctnr). Tackjärnsleveranser finns inte alls redovisade. Senare våglistor kan kanske hittas på Landsarkivet i 
Göteborg. 
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De sista åren i Örebro. 
 
AGG med familj flyttade till Örebro i slutet av oktober 1886 och bosatte sig på Drottning-
gatan 25. Den 1 oktober 1887 flyttade familjen på nytt, denna gång till Drottninggatan 11.190 
 
Några rader i Lorentzo Grills levnadsbeskrivning över fadern får mig att fundera över hur 
AGG såg på meningen med livet under sitt sista år i Örebro. Lorentzo skriver: ”Någon tid 
därefter blev min lilla syster Elisabeth sjuk i difteri och fördes till sjukhus. Hennes dödskamp 
upprörde i hög grad farfar (1888). Han och jag stodo vid ett fönster och tittade ut (på 
sjukhuset), då vi fingo se en man passera förbi med en kista på axeln och då sade farfar att 
han trodde den var för henne, ty för honom vore den för liten. Elisabeth hade varit mycket 
förtjust i en docka innan hon blev sjuk, så jag visade den för farfar, som köpte den, och sedan 
blev dockan lagd i hennes grav”.191 
 
Jag tycker mig läsa mellan raderna att AGG efter Elisabeths död och förlusten av Mariedam 
kanske tappade livsmodet, tog risker med sin hälsa och därmed möjligen förkortade sitt liv, 
men några säkra bevis har jag inte. Lorentzo Grills levnadsteckning är en berättande källa, 
skriven nära fyrtio år efter faderns död. Då är minnesbilderna sannolikt väl tillrättalagda. 
 

I minnestalet över den bortgångne ordföranden vid Bergshandteringens vänners årsmöte den 
27 januari 1890 säger vice ordföranden att AGG föregående år lett överläggningarna ”med 
bruten hälsa”. Slutet kom alltså inte som någon överraskning för dem som kände honom.192 
 
 

Sammanfattning. 
 
Jag återvänder till mina ursprungliga frågeställningar: 
 

 Hur kom det sena 1800-talets utveckling och konkurrens inom järnhanteringen att 
påverka små bruk som Godegård och Mariedam? 

 Vad berättar lokala källor om spelet kring järnvägen Hallsberg-Mjölby och hur kom det 
sig att en så väl genomtänkt tvärbana hade så svårt att bli lönsam? 

 Var det de yttre omständigheterna eller rent av de personliga egenskaperna hos AGG som 
var främsta orsaken till hans ekonomiska misslyckande, möjligen också till hans kanske 
alltför tidiga död? 

 
 
Utveckling och konkurrens inom järnhanteringen. 
 

Det utvecklingsarbete som AGG och hans kollegor bedrev, handlade till stor del om ombygg-
nad av masugnar, rostugnar och blåsmaskiner samt om energitillförsel med vattenkraft och 
ånga. Dessutom prövade man olika sätt att minska kolåtgången i produktionen, bland annat 

                                                 
190 Enligt Lerbäcks utflyttningsbok 1886-10-19, nr 100-102, sju män o fyra kvinnor plus sjökapten Gustaf Grill 
och husarvolontär Bernhard Grill(A43566:1 B4) och Örebro inflyttningsbok 1886-11-01 (A44852:1 B6) 
191 Lorentzo Grill (1924), s 19 
192 Blad för Bergshandteringens vänner, del 6 b, s 1 
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genom försök med användning av torv, stenkol och koks. På dessa områden låg AGG:s insat-
ser i tiden eller i den tekniska framkanten. Insatserna visade sig dock inte tillräckliga på en 
vikande marknad med stark prispress, framför allt orsakad av konkurrensen från England. 
Alltför små bruk med dåliga förutsättningar när det gäller malmtillgång och transporter kunde 
ändå inte överleva. Detta ledde till nedläggningen av produktionen vid Mariedam i samband 
med AGG:s död och av smidet vid Godegård något tiotal år senare. Däremot fortsatte pro-
duktionen av specialprodukter vid Qvarnshammar och Degeersfors under andra ägare en bit in 
på 1900-talet. Denna del av utvecklingen vill jag betrakta som successiva förändringar inom 
ramen för gällande paradigm. 
 

Genom götstålsprocesserna förändrades den svenska stålproduktionen i grunden. Exporten av 
stångjärn ersattes alltmer av tackjärn och smältstycken. Med hjälp av valsverkstekniken och 
de nya gjuterierna utvecklades också nya, mer förädlade produkter, som på sikt kunde ersätta 
stångjärnet. AGG var en av de tongivande i utvecklingen av Bessemer-metoden, Han insåg 
valsverksteknikens möjligheter till ökad produktion och var tidigt medveten om behovet av 
större produktionsenheter. Däremot saknade han ekonomiska förutsättningar att i tillräcklig 
utsträckning bygga ut och förändra verksamheten vid de egna små bruken. Därmed blev 
nedläggningen av tackjärnsproduktionen och smältstyckestillverkningen vid Mariedam också 
oundviklig.  
 

Utöver vad som tidigare sagts om Kuhns teorier om paradigmbyten (s 7-8 och 32-33) kan jag 
återigen citera honom och tillägga: ”Det som definierar de vetenskapliga revolutionerna är de 
förändringar och kontroverser som nästan alltid åtföljer dem”. Utvecklingen av götstålspro-
cesserna och dess ekonomiska konsekvenser i form av ökad produktion vid allt större bruk 
och ökad utslagning av många mindre bruk förstärker därmed bilden av ett paradigmbyte.193 
 

Vid de flesta bruk kunde man nu använda skogsråvaran till annat än träkol. AGG gjorde också 
detta, men av någon anledning valde han att inte avverka så mycket timmer att han kunde 
rädda sig och familjen kvar vid Mariedam. Ändå fanns möjligheterna både till bolagsbildning 
och andra konstruktioner för att säkra ägandet. Det var ett personligt paradigmskifte som 
AGG aldrig fick möjlighet att genomföra. 
 
 
Spelet kring järnvägen. 
 
En järnväg med sträckningen Hallsberg-Motala-Mjölby borde ha alla förutsättningar att 
ganska snart uppnå önskad lönsamhet. Ändå blev det inte så. Projektet startade alldeles för 
snabbt, aktiekapitalet var för lågt och den övriga finansieringen för osäker. Dessutom kunde 
sådant som planering, arbetsledning och kostnadsuppföljning ha varit bättre. Nu sprack 
tidsplanen, lönerna tilläts stiga för mycket och kostnaderna skenade iväg, dels genom ökad 
ambitionsnivå och dels genom snabba och dåliga upphandlingar, både av räls och rullande 
materiel. Den djupa och långvariga konjunktursvackan i Sverige kom dessutom bara ett par år 
efter att järnvägen stod färdig. Detta ledde till betydligt lägre intäkter än beräknat, både för 
person- och godstafiken. Frågan om statligt övertagande av privata järnvägar var vid slutet av 
                                                 
193 Kuhn (1981), s 19 
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1870-talet ännu inte riktigt mogen och förhandlingarna kring HMMJ drog dessutom ut på 
tiden. Själva övertagandet, där staten köpte en järnväg byggd för 6 miljoner kronor till ett pris 
av 4 miljoner, innebar stora förluster för aktieägarna, men genom ingripandet räddades ändå 
kommuner, församlingar och en hel del privatpersoner från att bli fullständigt ruinerade. Det 
dröjde långt in på 1890-talet innan konjunkturerna började vända upp igen, med ökade 
transporter och ökad lönsamhet som följd. Då hade man också klarat ut frågor om biljettpriser 
och frakttaxor på ett mer enhetligt sätt. 
 
 
Tänkbara orsaker till det ekonomiska misslyckandet. 
 

När man som AGG är entreprenör och har för många bollar i luften, hamnar lätt några av dem 
mellan stolarna. AGG brann för sitt utvecklingsarbete och sina uppgifter inom Jernkontoret 
och detta ledde förmodligen till att mer näraliggande frågor som driften av Godegårds 
bruksbolag, utvecklingen av verksamheterna kring Mariedam och gemenskapen med den egna 
familjen fick sitta emellan. Kanske bidrog också AGG:s aktiva samhällsengagemang till en 
ännu större splittring av hans fokus.  
 

Jag tycker mig se följande: 
 

 Att det ekonomiska engagemanget var alltför stort i alltför riskfyllda projekt, främst 
järnvägen 

 Att AGG (till skillnad från brodern CLG) valde att gå i borgen för sin svåger Howard 
på Bona, som var inblandad i minst lika många osäkra projekt som han själv 

 Att den allvarliga konjunkturnedgången ledde till minskade tackjärnsleveranser och 
allt lägre priser på järn, så att situationen på sikt blev ohållbar 

 Att bruket egentligen var för litet, så att produktionskostnaderna blev för höga och så 
att kapital och andra förutsättningar inte räckte till för erforderliga moderniseringar 
och nysatsningar 

 Att AGG genom sin utbildning och sin känsla för sekelgamla släkttraditioner höll fast 
vid en kärnverksamhet som inte längre var konkurrenskraftig och inte slog in på nya 
verksamheter, exempelvis skog och jordbruk, som kunde ha minskat det ekonomiska 
trycket och lett till en nödvändig nyorientering av verksamheten 

 Att han var ”lite för snäll” och litade för mycket på andra, så att han kanske inte 
uppmärksammade farorna i tid 

 Att han till sist blev så pressad ekonomiskt att han slutade ta råd av vänliga människor 
i omgivningen och gav upp, men på ett så hederligt sätt att fordringsägarna ändå blev 
tillgodosedda 

 Att förlusten av Mariedam innebar så stora ändringar i AGG:s yrkesroll, självbild och 
livsmönster, att livet kanske inte längre kändes värt att leva. 

 
Jag avslutar med att upprepa Klas Odéns omdöme i boken Östgötars minne:  

”Var något hastig i att upgöra, men fast och pålitlig, en hedersman i allt”.  
 

Själv citerar jag gärna också Verner von Heidenstam, Åkallan och löfte: 
”Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge”. 
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