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Vid Nederdammen i Österbybruk står en 
sliten rödmålad träbyggnad med rostigt 
korrugerat plåttak. Två skorstenar reser 
sig något över taknocken och det yttre 
ger vid en första anblick intrycket av en 
enkel verkstadsbyggnad. Läget i industri
området antyder dock att här har verk
samhet av stor betydelse en gång ägt 

rum. Byggnaden döljer nämligen två 
brännstålsugnar av engelsk konstruktion, 
med stora, runda skorstenar murade av 
tegelsten. Det är denna helhet som utgör 
ett unikt industriminne av mycket stort 
värde, inte bara i ett svenskt industrihis
toriskt perspektiv utan också i ett inter
nationellt. 

Den till det yttre 
oansenliga träbygg
naden invid Ne
derdammen döljer 
ett unikt industri
minne, landets en
da bevarade bränn
stålsugnar. 
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Den engelska 
brännstålstillverkningen och 
ugnarna i Österbybruk 

Uppländskt stångjärn, tillverkat av den 
förnämliga dannemoramalmen, hade 
mycket stor betydelse för framställningen 
av brännstål i England. Den engelska stål
tillverkningen var koncentrerad till Shef
field, där det fanns ett stort antal bränn
stålsugnar. Vid mitten av 1800-talet pro
ducerades brännstål i drygt 200 ugnar. 

Trots den betydelse som kvalitetsstål
tillverkningen haft i England, finns idag 
endast en fullständig ugn bevarad, nämli
gen ugnen vid Hoyle Street i Sheffield. 
Ugnen är uppmärksammad i litteraturen 
men står idag utkastad på en stor parke
ringsplats, omgiven av en tegelmur och 
ett staket för att skydda såväl ugnen som 
närgångna betraktare. Den monumentala 

Brännstålsugnen vid Hoyle Street i Sheffield, 
den enda bevarade i England. 

ugnen utgör ett främmande inslag på par- · 
keringsplatsen. Trots informationstavlan 
intill ugnen är det idag svårt att föreställa 
sig gångna tiders verksamhet och män
niskors tunga arbete med att fylla och 
tömma ugnen och hålla igång elden un
der utrymmet där stångjärnet legat. 

Det är mot denna bakgrund vi skall 
betrakta de två brännstålsugnarna i Ös
terbybruk. Trots att brännstålstillverk
ningen upphörde under 1920-talet står 
ugnarna kvar i den ursprungliga byggna
den, i en tämligen intakt industrimiljö 
som ännu präglas av järnhanteringens oli
ka skeden. Här får vi möjlighet att både 
känna och förstå hur järnet omvandlades 
till stål och hur kistorna fylldes med trä
kolspulver och stångjärn för att brännas 
och tömmas när de svalnat så pass att det 
gick att ta i stängerna. 

Brännstålsugnarnas konstruktion 

Till allra största delen är brännstålsugnar
na murade av tegel, utvändigt förstärkta 
med kraftiga stålband. I nederdelen har 
även använts gjutna slaggblock och na
tursten. 

Underst i brännstålsugnen finns eld
staden med rostgaller och asklucka. För 
att ej behöva använda för långa vedträn 
eldades ugnarna från var sitt håll. 

De heta gaserna och lågorna från eld
städerna leddes via kanaler upp vid si
dorna och mellan kistorna där järnet låg. 
Kistorna och valvet ovanför var murat 
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med eldfast tegel. Stora krav ställdes på 
att konstruktionen ej fick röra sig när den 
var varm, dvs inga sprickor fick finnas i 
tegel eller fogar. Murbruket var därför en 
blandning av kvarts eller lera. 

I hål genom det med sand isolerade te
gelvalvet över kistorna fördes de heta ga
serna vidare för att sedan stiga upp ge
nom den stora överbyggnaden, den ko
niskt formade kåpan, och ut genom skor
stenen. Kåpan fungerade som skydd sam
tidigt som den åstadkom ett jämnt drag i 

. alla kanaler. Ifrån utrymmet i överbygg
naden var det, genom en luckförsedd 
öppning, möjligt att stiga ner genom te
gelvalvet till utrymmet med kistorna. 

Tillverkningen av brännstål 

I brännstålsugnarna användes stångjärn 
från vallonsmedjan, men även valsat sk 
lancashirejärn förekom. På botten i kistor
na lades ett ca 5- 10 cm tjockt lager kolpul
ver av krossat träkol från björk. På detta 
placerades tre lager med rakt jämnlångt 
stångjärn varvat med träkolspulver. Däref
ter ställdes ett lager stångjärn på högkant. 
Så fylldes kistorna med stångjärn och trä
kol för att slutligen täckas av ett lager med 
träkolspulver och aska samt en blandning 
av sand och tegelmjöl. Den sista bland
ningen bildade, när den väl var upphettad, 
ett lufttätt skyddande skikt över järn- och 
kolmassan i kistorna. Varje kista rymde 30 
lager av stångjärn, vilket innebar en total
vikt på ca 11,5 ton när den var full. 

Blåsor i stångjärnet visar att det är bränt och 
omvandlat till stål, efter utseendet även be
nämnt blåsstål. 

Öppningen ,manhålet, in till utrym
met med de stångjärnsfyllda kistorna sat
tes igen och sakta började man att elda 
från bägge håll i eldstäderna. Efter några 
dagar ökades hettan tills dess att man fått 
upp temperaturen till ca 1000 grader i allt 
järn. Detta kunde ta flera dagar, ibland 
upp till två veckor. Genom särskilda 
provstänger var det möjligt att följa hur 
mycket kol som trängt in i järnet. Stången 
drogs ut och en bit slogs av. Från utseen
det på ytan på brottet gick det för en van 
stålbrännare att på 0,1 % när avgöra kol
halten. 

När den önskade kolhalten, max 1,6%, 
var nådd avbröts eldningen och alla öpp
ningar stängdes i något dygn. De öppna
des därefter stegvis och hela ugnen fick 
stå och svalna upp till två veckor. Stång
järnet var därmed bränt till stål, sk bränn-
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Eldstaden till den ena ugnen, där vedträn elda
des för att åstadkomma glödhet hetta. 

stål. Vid processen uppstod blåsor i 
stångjärnets yta vilket även givit det nam
net blåsstål. 

Det säger sig självt att arbetet med att 
fylla en brännstålsugn med järn och kol
stybb var både tungt och smutsigt. Ännu 
värre var det att tömma ugnarna och kis
torna på stängerna. Det omtalas att arbe
tet var så dammigt att en fotogenlampa ej 
syntes från öppningen när den stod längst 
in i utrymmmet. Till detta skall tilläggas 

att det ibland fortfarande var mycket 
varmt i ugnarna. 

Efter att stångjärnet tagits ut ur ugnen 
utgjorde det råvaran till olika redskap och 
verktyg där stål ingick, eller så gick det 
vidare till omsmältning i degelstålverket. 

Brännstålsugnarnas historia i 
Österbybruk 

Den första brännstålsugnen i Sverige 
byggdes 1655 vid Davidshyttan i Dalarna. 
Redan före 1700-talets mitt började man 
diskutera att införa denna form av ståltill
verkning i Österbybruk. Det kom dock att 
dröja ända till 1764 innan man fick till
stånd att börja tillverkningen. Som före
bild stod de engelska stålugnarna. 

Ett stort problem med den första ugn 
som uppfördes i Österbybruk var att den 
måste eldas med engelskt stenkol, vilket 
blev mycket dyrbart i ett område där man 
bara hade tillgång till ved. Bergsmästaren 
Sven Rinman uppmärksammade emeller
tid detta problem och konstruerade en ny 
brännstålsugn som istället eldades med 
ved. 

1770 uppfördes den första vedeldade 
brännstålsugnen i Österbybruk, vid Stor
dammen. Ugnen kom att användas ända 
fram till 1908. Den revs först 1918 och på 
dess grund uppfördes istället ett bostads
hus, i vars källare delar av eldstäderna 
ännu finns kvar. Fastigheten benämns 
idag Stålugnen. 
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Kistorna i den ena av brännstålsugnarna där & 
järn och kolpulver varvades om varandra. 

Öppningen under brännstålsugnen in till det 
som tidigare var kalkugn. 

Österbybruks tredje brännstålsugn 
byggdes 1883 i samma byggnad som det 
1869-70 uppförda degelstålverket. Samti
digt installerades en ny degelstålugn, 4 
ånghammare och två vällugnar. 

Den nya utrustningen fungerade bra, 
med undantag för brännstålsugnen. Ing
en hade tänkt på vibrationerna från ång
hammarna och skakningarna i marken. 

Kupa av murat tegel över en av de två bränn
stålsugnarna. Förstärkningen med järnband är 
till för att ta upp utvidgningen när ugnen elda
des upp till glödande tillstånd. 

Dessa medförde att träkolspulvret, som 
stångjärnet var inpackat i, skakade ned 
mot botten i kistorna och att sprickor 
uppstod i murverket så att luft kunde 
tränga in. Resultatet blev att stålbränning
en misslyckades. 

Brännstålsugnen måste flyttas till en 
säkrare plats. 1884 byggdes den östra av 
de två ugnar som ännu finns bevarade i 
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den rödfärgade träbyggnaden vid Neder
dammen. Det var ingen slump att man 
valde denna plats vid ån. Där fanns gam
la kalkugnar som man delvis utnyttjade 
och byggde om. Kalkugnarna hade i sin 
tur ersatt en äldre masugn. I byggnadens 
bottenplan syns fortfarande öppningen 
till kalkugnens eldstad samt ytterligare en 
igenmurad öppning. I denna den fjärde 
brännstålsugnen i Österbybruk fortsatte 
driften fram till 1918. 

Vid mitten av 1880-talet ökade efter
frågan på rent brännstål så kraftigt att 
man blev tvungen att uppföra ytterligare 
en ugn i Österbybruk. Denna ugn bygg
des bredvid den år 1884 uppförda ugnen 
vid Nederdammen och liksom denna del
vis ovanpå de äldre kalkugnarna. Samti
digt som den sista ugnen murades upp 
bygges en ny träbyggnad över hela an
läggningen. Det är till största delen den 
byggnad som vi idag ser på platsen. 

I den femte ugnen fortsatte driften 
fram till mars 1929 då den sista brännstål
stillverkningen skedde i Österbybruk. 
Stålbränningen fick ge vika för nya och 
effektivare tekniker och processer. Den 
siste stålbrännaren i Österbybruk, Karl 
Höglund, vilken lämnat värdefull infor
mation om tillverkningen, vädjade fram
synt 1950 till " den det vederbör" att en 
av ugnarna skulle få stå kvar som ett in
dustrihistoriskt minnesmärke i likhet med 
den gamla vallonsmedjan. Så har också 
skett även om brännstålsugnarna hitills 
varit mindre kända. 

Vallonsmedjan i Österbybruk är inter
nationellt den mest välbevarade i sitt slag 
och idag mycket välkänd. Med bränn
stålsugnarna har Österbybruk ytterligare 
ett internationellt mycket märkligt och 
välbevarat industriminne som fyller delar 
av tomrummet där det tidigare har sak
nats möjlighet att förklara och visa på hur 
vallonstångjärnet omvandlades till stål. 
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