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SAMMANFATTNING

Denna uppsats kommer att studera och analysera tillkomsten, driften och 

avvecklingen av masugnen i Törefors i Norrbottens län. Tackjärntillverkningen vid 

masugnen pågick från år 1875 till och med år 1887. Det övergripande syftet med 

denna uppsats är att analysera orsakerna till varför masugnen uppfördes i Törefors 

och varför den avvecklades redan efter 13 år. Mer konkret uttryckt innebär detta att 

jag skall söka svar på följande frågor: Varför anlades en masugn i Törefors i början

av 1870-talet? Och varför avvecklades masugnen efter endast 13 års drift? I försöken 

att besvara dessa frågor har jag undersökt ett antal, för det sena 1800-talet 

masugnsetableringar, centrala lokaliseringsfaktorer, den ekonomiska konjunkturen

vid tiden för beslutet att bygga ugnen samt olika aktörsperspektivets inverkan. 

Likaledes har dessa lokaliseringsfaktorer, ekonomiska konjunkturen samt 

aktörsperspektivet spelat en betydande roll i försöken att förklara avvecklingen. En 

särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt huruvida tekniska genombrott med 

anknytning till järnhanteringen påverkade beslutet att bygga masugnen.

Beslutet att bygga masugnen togs sannolikt med utgångspunkt i den gynnsamma 

konjunkturen, de låga kolpriser som rådde i Norrbotten, planerna på att med hjälp av 

en järnväg till Siknäs i närheten av Törefors göra det möjligt att nyttja 

Gällivaremalmen samt entreprenören Robert Loders framtidstro på Törefors och 

framförallt dennes kapital som indirekt eller direkt finansierade tillkomsten av ugnen.

Den huvudsakliga orsaken till varför masugnen uppfördes i Törefors och inte Siknäs 

var tillgången på strömmande vatten i Törefors. Huvudorsaken till avvecklingen var 

att den planerade järnvägen till Siknäs aldrig blev av. Konjunkturen hade kraftigt 

försämrats. Skillnaderna i priset på träkol i förhållande till Bergslagen hade minskat.

Samt att entreprenören Robert Loder avled år 1886 och med honom försvann 

visionerna och framförallt hans kapital.
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ABSTRACT
This essay deals with the construction, operation and liquidation of a blast furnace in

Törefors located by the coast in the County of Norrbotten. The blast furnace was in

operation between the years of 1875-1887. The overall purpose of this essay is to

analyse the reasons for the establishment of the blast furnace in Törefors and the 

reasons for its liquidation after only thirteen years of operation. In order to fulfil the 

purpose the following questions will be addressed: Why was the blast furnace

established in Törefors in the beginning of the 1870th and why was that particular 

location chosen? Why was the blast furnace liquidated after only thirteen years of 

operation? In order to answer these questions a number of relevant location factors 

significant for decisions to construct blast furnaces in Sweden in the late 19th century, 

will be investigated. These location factors will also be used to analyze the

liquidation of the blast furnace in Törefors. The focus in the study will be to

investigate whether the technological breakthroughs within metallurgical and 

transportation areas where of particular significance for the two major decisions 

regarding the Törefors blast furnace; to construct and to liquidate it respectively. The 

blast furnace operations coincided with new technological progress facilitating large-

scale exploitation of the iron ore deposits in Gällivare. The Thomas process 

breakthrough made it possible to utilize the phosphorous iron ore in Gällivare for 

steel production, and the establishment of the railway between Gällivare and Luleå 

also facilitated large-scale transportations which had not been possible using 

reindeers and/or horses. The decisions to establish the blast furnace in Törefors was

taken in part due to the access and the price of charcoal in Norrbotten compared to 

Bergslagen, and in part due to the plans for constructing a railway between Gällivare 

and Siknäs, which is located nearby Törefors.  The main reason why the blast furnace 

was constructed in the specific location of Törefors was access to waterpower for the

operation of the blast furnace. The reasons for liquidating the blast furnace stemmed 

in part from the fact that the railway between Gällivare and Siknäs never was 

constructed, and in part from the price decline of charcoal in Bergslagen.
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Kapitel 1 
INLEDNING

Töre är idag ett samhälle som ligger vid E 4:an ca 4 mil norr om Luleå. På 1980-talet 

drog detta samhälle till sig landets blickar tack vare en uppmärksammad jakt på en ej 

nationalitetsbestämd ubåt i Törefjärden. Detta gör nog att många som passerar Töre 

vänder sina blickar ut mot vattnet och Törefjärden. Vad flertalet trafikanter saknar 

kännedom om är Töres industriella historia. Det fåtal personer som har denna

kunskap vänder troligen blickarna åt motsatt håll det vill säga in mot land. Törefors 

var vid mitten av 1800-talet en av Norrbottens viktigaste industriorter med Töreälven

som mynnar ut i Törefjärden som en viktig transportled och energikälla.

Skeppsbyggandet var inledningsvis den viktigaste näringsgrenen vid sidan av den 

järn- och träförädlingsindustri som idkades från 1800-talets början fram till slutet av

1800-talet. Det är svårt att avgöra när skeppsbyggnadsverksamheten startade, men 

redan på 1500-talet omtalas att båtar byggda i Töre seglade till Stockholm. Från den 

tiden är det känt att det bedrevs handel med tjära, torkad fisk, sågat virke, skinn, lax,

och annan saltad fisk med köpmännen i Stockholm. Under 1800-talets senare del var 

det järn- och träförädlingsindustrin som dominerade i Törefors.

Järnhanteringen i Törefors inleddes 1799 med en överenskommelse daterad 9 juli 

mellan bergsrådet, friherre Samuel Gustav Hermelin och byamännen som innebar att 

Hermelin köpte två hemman i Töre. En härd transporterades från Meldersteins bruk 

till Törefors med tillåtelse att erhålla privilegier för 200 skeppund smide och andel i 

undersmidet1 från Melderstein. Tackjärnet skulle hämtas från Strömsunds masugn.

Det upprättade stångjärnsverket fick sitt privilegium den 14 februari 1801 och den 3 

juni 1807 hade bruket även beviljats privilegium för ett manufakturverk2. Törefors 

var ett i raden av stångjärnsverk i Hermelins ägo. Produktionen var blygsam och var 

också periodvis nedlagd på grund av dålig lönsamhet. Som exempel kan nämnas att 

1 Undersmidet var den del av den privilegierade smidesmängden som inte hunnits färdigställas.
2 Bergskollegium resolutioner och privilegier för åren 1801 respektive år 1807. 
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produktionen låg nere under stora delar av 1860-talet. Men med de förbättrade 

konjunkturerna på 1870-talet uppförde Törefors Sågverks AB åren 1873 – 1875 den 

masugn vars etablering, drift och avveckling ska undersökas i denna uppsats.

Masugnen var Norrbottens dittills största och den 17 meter höga ugnen uppvisade en 

relativt hög dygnsproduktion med riksmått mätt.3

1.1 Presentation av forskningsområdet: Syfte och 
frågeställningar; motiveringar och avgränsningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att söka förklaringar till anläggandet 

och den tidiga avvecklingen av masugnen i Törefors. Mer konkret uttryckt innebär

detta att jag skall söka svar på följande frågor: 

- Varför anlades en masugn i Törefors i början av 1870-talet?

- Varför avvecklades masugnen efter endast 13 års drift – masugnen var i drift 

åren 1875-1887? 

För att besvara dessa frågor skall ett antal, för det sena 1800-talets

masugnsetableringar, centrala lokaliseringsfaktorer analyseras. Likaledes skall dessa 

lokaliseringsfaktorer ligga till grund för försöket att förklara avvecklingen av 

masugnen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att studera huruvida tekniska 

genombrott på stålframställningens och transporternas område var av betydelse för 

besluten om byggnation respektive avveckling. Skälet till detta är att anläggningens

verksamhetstid, åren 1875-1887, inföll samtidigt som ny teknik gjorde det möjligt att 

inleda storskalig exploatering av järnmalmsfyndigheterna i Gällivare. 

Thomasprocessens genombrott innebar att det blev möjligt att använda den

fosforhaltiga Gällivaremalmen vid framställning av stål och med järnväg kunde 

3 LA, Bergsmästaren i norra distriktets arkiv koncept 1:a distriktet 1856-74. Inkomna uppgifter till 
årsberättelserna 1873. 
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transporter utföras i en helt annan omfattning än vad som varit möjligt med hjälp av

renar och eller hästar.

För att studera frågan om den planerade järnvägens eventuella betydelse för beslutet 

att bygga masugnen är det viktigt att klarlägga från vilka gruvor malm skulle hämtas

till masugnen i Törefors och därmed även klargöra hur transporterna skulle utföras.

När det gäller frågan om Thomasprocessens betydelse för masugnens tillkomst och 

avveckling skall bland annat följande klargöras. Vilken kunskap hade de aktörer som

låg bakom masugnssatsningen om Gällivaremalmens beskaffenhet och om

möjligheterna att använda den i de stålprocesser som användes vid tiden för beslutet

att anlägga masugnen i Törefors. Fanns det vid tiden för anläggandet av masugnen

några indikationer på att problemen med att utnyttja fosforhaltig malm närmade sig 

sin lösning? 

1.1.2 Varför Törefors?

Ett viktigt skäl till valet av Törefors masugn som studieobjekt är att det rör sig om en 

masugn av helt annan storleksordning än vad som tidigare uppförts i Norrbotten och 

den var även en av de största i Sverige vid denna tid. Det som gör ett studium av 

Törefors masugn intressant är också att det gör det möjligt att studera en masugns 

tillkomst, verksamhet och avveckling i en för näringen betydelsefull teknisk

brytningstid. Nya metoder för framställning av stål var på väg att radikalt omdana 

villkoren för näringen. Den geografiska placeringen av masugnen väcker också ett 

intresse med tanke på hur dagens norrbottniska industrilandskap ser ut. Det är idag 

svårt att föreställa sig att för ca 130 år sedan låg inte bara Norrbottens utan även en av 

Sveriges största masugnar i Törefors och inte, som idag är fallet, i Luleå. Ett studium 

av dessa frågor kommer bl a att leda till att nytt ljus kommer att kastas över frågan 

om Thomasprocessens genombrott i Sverige. Sett ur ett norrbottniskt perspektiv är 
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studien angelägen eftersom det rör sig om en viktig, och hittills ej beforskad, del av

en av länets historiskt sett viktigaste näringsgrenar.

1.1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar tiden 1872 till 1887 och kommer att vara begränsad till en studie 

med fokuseringen på tillkomsten och avvecklingen av masugnen i Törefors. 

Anledningen till denna tidsram är att omkring 1872 inleddes den ekonomiska

högkonjunktur i världen som fick återverkningar på den svenska och norrbottniska

järnhanteringen i form av ökad efterfrågan på järn och stål och således även på 

järnmalm. Slutpunkten är satt till 1887 på grund av att masugnen nedlades detta år. 

Ur ett geografiskt perspektiv kommer tyngdpunkten att ligga på Törefors med 

omkringliggande områden.
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1.2 Vad styr lokaliseringen av råvaruförädlande 
industrier?

Det som, enligt nationalekonomen Alfred Weber styr lokaliseringen av industrier rent 

allmänt är att kostnaden för insatsvarorna likväl som de färdiga produkterna varierar 

beroende var fabriken är lokaliserad. Lokaliseringen i förhållande till marknaden

påverkar också vinsten för företaget. Andra saker som spelar in är tillgången till ett 

för tidens behov väl fungerande transportnät såsom exempelvis järnvägar. Mer 

konkret har Weber formulerat dessa tankar på följande sätt: 

By ”locational factor” we mean an advantage which is gained when an economic 
activity takes place at a particular point or at several such points rather then elsewhere.
An advantage is a saving of cost, i.e., a possibility for the industry to produce at this 
point a certain product at less cost then elsewhere, to accomplish the entire productive
and distributive process of a certain industrial product cheaper at one place than at 
another.4

Enligt geograferna Keith Chapman och David F. Walker visar studier som avser den 

för min uppsats aktuella tidsperioden att närhet till råvarukällan var en mycket viktig 

lokaliseringsfaktor för råvaruorienterade industrier som massaindustri, fiske,

fruktodling och järnhantering.5 En viktig förklaring till detta var att kvalitén på 

råvarorna kunde försämras vid långa transporter, men också därför att transporter av 

råvaran kunde bli onödigt kostsam eftersom råvaran oftast transporterades till 

tillverkningsplatsen i mer eller mindre oförädlat skick. En del av den transporterade 

mängden utgjordes således av för produkten i fråga värdelöst material. Ett exempel 

på detta är järnmalm. En annan råvara som långa transporter kunde verka 

kvalitetsförsämranden på var träkolet som vid långa transporter tenderade att smulas 

sönder och utsättas för fukt. Träkolet och järnmalmen var den svenska 

järnhanteringens viktigaste råvaror. 

4 Weber, 1969, s. 18. 
5 Chapman och Walker, 1991, s. 36. 
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En annan faktor av stor betydelse för valet av tillverkningsplats för råvaruförädlande 

industrier under 1800-talets senare del var vad som benämns som transportfaktorn.

Det vill säga frågan om hur, i vilka mängder och till vilken kostnad olika insatsvaror 

kunde föras till tillverkningsplatsen och till vilka kostnader och med vilken 

effektivitet färdiga produkter kunde föras till marknaden.6 En förklaring till detta var 

att råvaran i detta fall träkolet kvalitetsförsämrades vid långa transporter. Kolen

tenderade att smulas sönder och utsättas för fukt. Också när det gäller järnmalmen var 

exempelvis malmbasen viktig eftersom man, som en följd av att man endast 

ofullständigt befriade malmerna från gråberg innan den transporterades till 

masugnen.

Av stor betydelse för lokaliseringen av råvaruförädlande industrier under den period 

som studerats var att det fanns god tillgång på energi på platsen eftersom – oavsett 

om det gällde vatten, sten eller träkol – det innebar stora problem att transportera 

detta till tillverkningsplatsen. En stor del av det slutande 1800-talets råvaruförädlande 

industrier var för sin verksamhet helt beroende av driftvatten, det vill säga 

strömmande vatten som kunde driva vattenhjul, bälgar etc. För denna typ av 

industrier var tillgång på sådant en absolut nödvändig lokaliseringsfaktor.7

Frågan om varför masugnen uppfördes i Törefors skall diskuteras med utgångspunkt 

från det lokaliseringsteoretiska resonemang som förts ovan. Mer konkret uttryckt 

innebär detta att, för det sena 1800-talets masugnsetableringar, centrala 

lokaliseringsfaktorer skall analyseras med sikte på att försöka utröna i vilken mån de 

var och en för sig, men även sammantaget bidragit till att masugnen i Törefors 

uppfördes.

En faktor som också skall uppmärksammas här utan att den skall ses som en 

lokaliseringsfaktor är den ekonomiska konjunkturen, eftersom prisnivå och 

6 Chapman och Walker, 1991, s. 42. 
7 Ibid, s. 37. 
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efterfrågan på diverse produkter och då inte minst järnprodukter som tackjärn, 

stångjärn och stål sammantaget visar på när incitamenten kan ha varit starka eller 

svaga för nyetableringar av i det här fallet en masugn. 

Vidare skall också ett aktörsperspektiv anläggas för att utröna hur olika aktörer kan 

ha påverkat tillkomsten och avvecklingen av masugnen. Jan Glete skriver i sin bok

Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det mogna 

industrisamhället 1920-1990 att ekonomisk omvandling förutsätter att: nya

kombinationer av företagsidéer, teknik och organisation identifieras och tas i bruk, 

samtidigt som äldre eller mindre framgångsrika kombinationer utmönstras.8

Den person som står i centrum för denna omvandling är aktören. Den österrikiske

nationalekonomen Joseph Schumpeter förespråkade en ekonomisk teori där 

omvandlingen står i centrum och den centrala faktorn i hans teori är entreprenören det

vill säga den aktör som lyckas genomföra innovationer i företagsform. De 

framgångsrika entreprenörerna lyckas skapa framgångsrika företag tackvare att de 

utnyttjar ny teknik och tränger undan äldre företag med omodern teknik. Schumpeter

poängterar att entreprenören inte är identisk med kapitalägaren, företagsledaren eller 

uppfinnaren/innovatören. Entreprenören är den person som förmår att se potentialen i 

nya innovationer och finner kapital att utnyttja innovationen. Schumpeters tidiga bild 

av entreprenören kunde likställas med företagsägaren som skapat sin förmögenhet

genom initiativ till företagsbildningar grundade på ny teknik eller nya

marknadsmöjligheter. Denna typ av företagsledare var centralgestalter i de 

industriella genombrotten i olika länder.9

I denna uppsats är det Robert Loder som ikläder sig rollen som entreprenör och som 

var delaktig i beslutet att anlägga masugnen. Vid tillkomsten av masugnen var han 

den person som finansierade masugnen och såg möjligheterna att utveckla Törefors 

8 Glete, 1994, s. 32. 
9 Ibid, s. 41-42. 
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till ett lönsamt företag. Loder såg sannolikt potentialen både i järnvägen och i den 

process som var på gång för att lösa problemet med fosforn. Vad beträffar 

avvecklingen av masugnen avled Loder ett år innan avvecklingen och den 

entreprenör som finansierat masugnen fanns inte längre och inte heller hans pengar.

De lokaliseringsfaktorer som skall studeras är: tillgången på järnmalm, tillgång på 

driftvatten, tillgång och priset träkol och transportförhållanden. Studiet av 

lokaliseringsfaktorerna kommer att göra det möjligt att ge ett svar på varför 

masugnen kom att byggas i Törefors. För att också se frågan ur ett vidare perspektiv, 

det vill säga varför satsningen gjordes i Norrbotten, skall också en jämförelse göras i 

vilken Törefors jämförs med ett antal masugnar som dels hörde till de större i Sverige 

vid denna tid, dels var tillkomsten vid ungefär samma tid som ugnen i Törefors och 

som därigenom kan betraktas tillkomna i en tid av likartades förutsättningar.

Till hjälp för att illustrera analysen av Törefors masugns tillkomst och avveckling 

skall genomföras har jag skapat en modell (se figur 1.) vilken ger en bild av hur jag

gått tillväga. 
Figur 1. Analysmodell för etableringen och avvecklingen av masugnen i Törefors 

Ekonomiska
konjunkturen

Tillkomsten
Tillgång på 
träkol D     1875 A

RK
ITTillgången på 
FÖjärnmalm
TR
EETransport-

N N      1887 förhållanden

Hamnförhållanden
Avvecklingen

Tillgången på
driftvatten
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Undersökningsmetoden i kapitlen om verksamheten vid masugnen och masugnens

avveckling kommer också att vara komparativ eftersom en jämförelse av

verksamheten vid Törefors masugn och ett antal svenska masugnar gör det möjligt att 

utröna om produktionen vid masugnen påverkade beslutet att avveckla masugnen i 

Törefors. Den metod som använts för att söka svar på frågan om varför masugnen

avvecklas kan beskrivas i samma termer som den metod vilken användes för att 

studera frågan om varför masugnen uppfördes. Skillnaden blir att här studeras dessa 

förhållanden i syfte att utröna om det som en gång gav fördelar vid ett 

etableringsövervägande nu istället medförde sådana nackdelar att de medförde en 

avveckling av anläggningen.

1.4 Tidigare forskning

Den svenska järn- och stålindustrin har blivit föremål för en betydande

uppmärksamhet i svensk ekonomisk-historisk forskning. Det är en forskning som 

främst inriktats på den svenska järnexporten, men stor uppmärksamhet har också

ägnats åt den svenska järn- och stålindustrins omstrukturering under 1800-talets

senare del. Omstruktureringen var en följd av att nya tillverkningsmetoder som

exempelvis Bessemerprocessen möjliggjorde produktion i betydligt större skala än 

tidigare. Genombrottet för järnvägen under 1800-talets senare del bidrog också till 

omstruktureringen inom järn- och stålförädlingsindustrin.

Vad beträffar forskningen om svenska järnbruk utgör Fagerstabrukens historia som

publicerades i slutet av 1950-talet ett av standardverken när det gäller tidigare svensk 

järnhantering. 10 För denna studie är det framförallt Artur Attmans del om 1800-talet 

som varit av intresse. Attman behandlar tiden från år 1815 till 1914 när den svenska 

järnhanteringen gick från hantverksmässiga driftsformer till mer storskalig och

kapitalintensiv verksamhet. De små driftsenheterna ersattes med anläggningar av 

10 Hildebrand, K-G, 1957. Attman, A, 1957.
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stort format med följden att flera klassiska järnhanteringscentra försvann.11 Attmans 

studie av Fagerstabruken ger en värdefull beskrivning av utvecklingen inom svensk 

järn- och stålindustri under 1800-talet. Den gör det möjligt att studera skillnader och 

likheter vad beträffar sådant som produktionsförhållanden, antal anställda och 

förbrukning av insatsvaror mellan Törefors masugn och masugnar som ingick i hans 

arbete. Bland de arbeten som behandlar svensk bruksnäring och som varit av 

betydelse för föreliggande arbete kan också Gustav Utterströms Iggesunds bruks 

historia 1685-1985 nämnas.12 Denna företagsmonografi ger på samma sätt som

Attmans studie av Fagerstabruken ett underlag för de jämförelser som min studie till 

vissa delar bygger på.

För att ge en allmän bild av svensk bruksnäring har jag också tagit del av ett flertal 

andra järnbruksmonografier för att se hur dessa bruk utvecklades under 1800-talet.

Flertalet av dessa järnbruk lades likt Törefors ner eller gick upp i större enheter så 

kallade järnverk under 1800-talets avslutande del. 

Carl-Axel Nilssons avhandling, Järn och stål i svensk ekonomi 1885-1912, har också

varit intressant. Nilsson beskriver hur den svenska järn- och stålförädlingsindustrin

förändras från 1850-talet och framåt och hur den påverkade den svenska ekonomin

från mitten av 1880-talet.13

Alf Axelssons avhandling, Gällivareverken 1855-1882, beskriver de komplicerade

ägareförhållanden som Törefors var en del av. Axelsson redovisar aktörerna bakom

satsningarna på järnmalmen i Gällivare och den järnhanteringsindustri som var 

anknuten till järnmalmsfyndigheterna. Axelssons avhandling diskuterar också 

problematiken kring planerna och koncessionen av malmbanan mellan Gällivare och 

kusten.14 Turerna kring tillkomsten av malmbanan mellan Gällivare och Luleå och i 

11 Attman, 1958. 
12 Utterström, 1984. 
13 Nilsson, 1972. 
14 Axelsson, 1964. 
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synnerhet bansträckningen är intressant eftersom det inte var givet att banan skulle gå 

mellan Gällivare och Luleå. Ett flertal andra bansträckningar diskuterades också, 

även sådana som kunde ha påverkat verksamheten i Törefors på ett gynnsamt sätt. 

Statsvetaren Bo Jonsson beskiver i sin avhandling, Staten och malmfälten en studie i 

svensk malmfältspolitik omkring sekelskiftet, den svenska statens förhållningssätt till 

de rika järnmalmstillgångarna i Norrbotten och ansträngningarna att förstatliga dessa. 

Jonsson beskriver den allt mer protektionistiska handelspolitik som tog form under 

1880-talet och som bland annat ledde fram till slutsatsen att svenska naturtillgångar 

borde ägas av staten.15 Det är viktigt för mitt arbete att belysa den svenska riksdagens 

och industrins intresse för exploateringen av den norrbottniska järnmalmen. 

Anledningen till att statens intresse är av betydelse för mitt arbete är att, storskalig

malmbrytning förutsatte att det anlades en järnväg från järnmalmsfyndigheterna i det 

inre av Norrbotten ner till kusten. Denna järnväg skulle bli en kostsam investering 

och det är därför är det viktigt att undersöka vilket intresse staten hade för detta 

projekt.

Martin Fritz avhandling, Svensk järnmalmsexport 1883-1913, beskriver genombrottet

för den svenska järnmalmen på den internationella marknaden.16 Fritz har även skrivit 

andra arbeten rörande den svenska järnmalmsexporten där författaren diskuterar olika

malmkvaliteter och deras användningsområden. Gunnar Arpis avhandling, Den

svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830-1950, är en undersökning om 

träkolets betydelse för järnhanteringens lokalisering.17 Med hjälp av Arpis avhandling 

är det möjligt att jämföra situationen vid Törefors masugn vad beträffar sådant som

tillgång på och pris på träkol samt träkolsförbrukning med situationen i riket. Träkol 

spelade en viktig roll i järn- och stålframställningen och påverkade i hög grad priset

per tillverkat ton järn och stål. Som exempel kan nämnas … Också redogörelser för 

de norrbottniska järnbrukens som skrivits av C. I. Asplund, Petrus Nordberg och 

15 Jonsson, 1969. 
16 Fritz, 1967. 
17 Arpi, 1951. 
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Staffan Hansson har haft stor betydelse för min studie.18 Den skönlitterära boken De

mörka bergen har också inspirerat mig i mitt ämnesval.19

Ivar Bohm och Hjalmar Braune har beskrivit den svenska masugnens tekniska 

utveckling under 1800-talet och har givit värdefull information om hur masugnarna 

var konstruerade och vilken teknik som användes vid tiden för uppförandet av 

masugnen i Törefors.20  E. G:son Odelstiernas Järnets metallurgi har varit en 

värdefull källa vad beträffar den svenska järnhanteringens teknik- och kunskapsnivå 

under 1800-talet och inledningen av 1900-talet.21 När det gäller götstålsprocesserna 

tillkomst och användning har Artur Attmans, K.C. Barracloughs och Claus Wohlerts 

arbeten gett underlag för mitt arbete. Dessa arbeten ger också en djupare förståelse 

för problematiken kring nya processers för- och nackdelar.22

Denna uppsats kommer främst att tillföra ny kunskap om äldre norrbottnisk

järnhantering och om hur teknisk utveckling snabbt och dramatiskt kan förändra 

förutsättningar för en lokalisering. 

1.5 Källkritik 

Det material jag begagnar mig av i denna uppsats är både arkivmaterial, tidskrifter

och litteratur. Arkivmaterialet utgörs av Törefors Bruks AB eget arkivmaterial vilket 

innehåller tackjärntillverkningsjournaler, kapitalböcker och annat arkivmaterial som 

anknyter till företaget bakom Törefors masugn. Det finns dock stora luckor i detta 

arkivmaterial vilket försvårat möjligheterna att studera masugnens 

produktionskostnader år för år. Till min hjälp för att beskriva produktionen vid 

masugnen använde jag mig dels av Jernkontorets annaler och dels 

18 Se Asplund 1921, Hansson 1987, Nordberg 1957. 
19 Ahlström, 1966. 
20 Se Braune 1904, Bohm  1972. 
21 Odelstierna, 1913. 
22 Se Attman 1986, Barraclough 1990, Wohlert 1991. 
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Bergmästarrelationerna för det norra Distriktet. Jag anser dock att det material som 

behandlar masugnens produktion, det vill säga träkolsförbrukningen, 

dygnsproduktionen, blåsningsdygn, årsproduktion, räcker för att förklara ugnens 

produktionsresultat vad avser tiden som masugnen var i drift. Däremot anger inte 

källmaterialet vad som orsakade det låga antalet blåsningsdygn. Begränsningarna i 

källmaterialet har heller inte medfört att det går att säga huruvida produktionen vid 

masugnen gick med vinst eller ej. 

Vidare har jag använt mig av Bergmästarrelationerna för det norra Distriktet för att 

studera tillkomsten av masugnen, få uppgifter om priser på träkol i Norrbotten och 

Västerbotten och få uppgifter om järnhanteringen i Norrbotten från den studerade 

tiden.

Utöver Törefors Bruks AB:s arkiv, Bergmästarrelationerna och Jernkontorets annaler 

och har jag använt mig av det Schougska arkivet som finns på Krigsarkivet. Detta 

arkiv innehåller brev och tjänsteberättelser som bland annat innehåller uppgifter om 

planerna på en järnvägsförbindelse mellan Gällivare och Kusten och den

norrbottniska järn- och gruvhanteringen. Vidare har jag tagit del av, den forne 

landshövdingen i Västernorrlands län och representanten i riksdagens första 

kammare, Curry Treffenbergs samling som finns vid Carolinabiblioteket en 

avdelning på Uppsala universitetsbibliotek. I denna samling finns det en brevsamling

från år 1874 där planerna på en järnväg mellan Gällivare-Siknäs behandlas. Både det 

Schougska arkivet och Treffenbergs samling ger en rättvisande bild av, från den 

tiden, den norrbottniska järn- och gruvhanteringens potential och brister. Det framgår 

också av detta material vilka faktorer som motiverade valet av Siknäs som 

exporthamn för Gällivaremalmen. Trovärdigheten i dessa arkiv utgörs av rapporter 

och brev från personer som var de mest kunniga ifråga om både gruv- och 

järnhanteringen och Norrbottens geografi under 1860- och 1870-talen.
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Kapitel 2 
BAKGRUND

En ekonomisk, politisk och teknisk bakgrund 
Syftet med denna historiska återblick är att sätta in mitt forskningsämne i en historisk

kontext. Den historiska bakgrunden kommer tidsmässigt att sträcka sig från 1700-

talets början fram till 1800-talets slut. Tyngdpunkten kommer att ligga på 

järnhanteringens tekniska utveckling och de konjunkturella förhållanden som rådde i

Sverige och omvärlden vid tiden för uppförandet av masugnen och under de år 

masugnen var i drift.

2.1 Järnhanteringens utveckling från Darby till 
Thomasprocessen

Järnet fick under 1800-talet en allt större betydelse i olika sammanhang till exempel

vid anläggandet av järnvägar, för tillverkning av effektivare jordbruksredskap, 

ångmaskiner etc. Att så var fallet hängde samman med ett antal faktorer.  Den 

industriella revolutionen i det sena 1700-talets England spreds till allt fler nationer 

och kom att förändra villkoren i samhället i såväl vardagsliv som näringsliv. Denna

samhällsförändring ledde till en ökad efterfrågan på järn och stål. En grundläggande 

förutsättning för att järnet skulle få en växande betydelse i denna 

samhällsomvälvning var att metoderna för framställning av järn förbättrades med

stora prissänkningar som följd. 

Under 1700-talet var Sverige en världsledande stångjärnsexportör, vilket kan 

förklaras med att Sverige till skillnad från Storbritannien hade rika tillgångar på skog 

och vattenfall. Skogen användes bland annat till att framställa träkol som vid den här 

tiden var den dominerande energikällan för järnhanteringen. Den stora efterfrågan på 

stångjärn i Storbritannien kunde inte tillgodoses av den inhemska marknaden vilket
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ledde till import av svenskt stångjärn.23 I början av 1700-talet lyckades Abraham 

Darby framställa tackjärn med hjälp av koks, det vill säga stenkol renat genom stark 

upphettning. Men användandet av koks i större omfattning lät dock vänta på sig och 

det var inte förrän när Henry Cort utvecklade en ny flamugnsteknik, den så kallade 

Puddelprocessen, i slutet av 1700-talet, som stenkol slog igenom som energikälla i 

den engelska järnhanteringen. Vid denna tid började också den tidigare

smidesmetoden, att hamra ut tackjärnet, att ersättas av valsning vilket innebar att man 

kunde producera femton gånger så mycket plåt och stångjärn som med den gamla

smidesmetoden.24 Övergången till användandet av koks som värmekälla i 

järnhanteringen och valsningen medförde att britterna kunde framställa järnämnen av 

godtagbar kvalitet till ett lägre pris än det svenska träkolsproducerade tysk- och 

vallonsmidet.25

Den stora omvälvningen inom järnhanteringen inleddes år 1856 när Henry Bessemer, 

och några år senare Emile och Pierre Martin, presenterade sina götstålsprocesser som 

gjorde det möjligt att framställa billigt stål med god kvalitet. Bessemerprocessen 

introducerades i Sverige av C F Göransson, grundare till stålföretaget Sandvik, som 

skaffade sig del i patenträtten och installerade två Bessemerkonvertrar i Edsken i 

Gästrikland. En brist med den nya processen var att det inte gick att framställa stål av

fosforförorenad järnmalm. Problemet med fosforförorenad järnmalm löstes 1878 av 

Sidney G. Thomas och Percy C. Gilchrist. Den nya processen, kallad 

Thomasprocessen eller den basiska Bessemerprocessen, innebar att man infodrade en

Bessemerkonverter med ett basiskt ämne, släckt kalk, som reducerade ut fosforn ur 

den flytande järnsmältan. Konsekvensen av de nya processerna var en omfattande

produktionsökning av stål. År 1850 var den totala årsproduktionen av stål ca 50 000

23 Jernkontorets annaler (JKA), 1896, Artikeln Några huvuddrag af de förändringar inom 
järnhandteringen, som utövat bestämmande inflytande på Sveriges export af järn, av Richard
Åkerman.
24 Hansson 2002, s. 280-281. 
25 Magnusson 1997, s. 323. 
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ton år 1870 hade produktionen tiodubblats och år 1899 var årsproduktionen av stål ca 

28 000 000 ton.26

2.2 Den svenska järnhanteringens utveckling under 1800-
talet

Till följd av introduktionen av koks som energikälla och Puddelprocessen och 

valsverket som förädlingsprocesser i den brittiska järnhanteringen minskade den

svenska exporten av stångjärn till Storbritannien. En stor del av denna nedgång 

ersattes av efterfrågan från USA. Exportökningen till USA orsakades av 

kontinentalsystemet under Napoleonkriget.27 Dock behöll det dyra svenska 

träkolsproducerade järnet sina andelar på de marknader som förutsatte hög kvalitet.28

De nya processerna i England väckte en oro hos Jernkontoret som beslöt att hämta ny 

kunskap från England. Den nya process som introducerades i Sverige byggd på 

kunskap från England var det så kallade lancashiresmidet. Satsningen i Sverige på 

denna metod innebar att en hotande kris för den svenska järnhanteringen hade

undvikits för en tid.29

En viktig komponent inom järnhanteringen utgjordes av masugnen. Konstruktionen 

av masugnen hade varit relativt oförändrad under seklets första decennier, men på 

1830-talet utvecklades en varmbläster som ökade produktiviteten och minskad

kolförbrukningen i masugnarna. Rostugnarna i vilka järnmalmen renades från fukt

och svavel började eldas av gasen från masugnarna vilket ytterligare minskade

kolförbrukningen. Den nya rostugnen kallades Westmansk rostugn efter 

konstruktören W. Westman och blev den förhärskande rostugnen i den svenska 

26 Hansson, 2002, s. 390. 
27 Kontinentalsystemet påbjöds i ett dekret utfärdat i Berlin 21 november, 1806 av Napoleon och 
innebar att all handel, korrespondens eller andra förbindelser med Storbritannien förbjöds. Genom
att stänga den europeiska marknaden för brittiska varor hoppades Napoleon kunna skapa en 
ekonomisk kris i Storbritannien och inre oroligheter, som skulle tvinga landet att sluta fred. 
28 Magnusson 1997, s. 322. 
29 Hult 1989, s. 191. 
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järnhanteringen under 1800-talets senare del. Det bör tilläggas att varken den nya 

varmblästern eller rostugnen medförde några större konstruktionsförändringar av 

själva masugnen. Det var inte förrän ingenjören Håkan Stefansson experimenterade

med en ökning av masugnens piprymlighet som masugnens konstruktion började 

förändras. Den ökade piprymligheten ledde till en kraftigt ökad produktion och 

minskad kolförbrukning. Förändringen av masugnen och dess komponenter medförde

en rationalisering av den svenska tackjärnstillverkningen och minskade antalet 

masugnar från 226 år 1861 till 179 år 1885. Kolförbrukningen minskade med över 

30% från slutet av 1830- till slutet av 1880-talet. Också under 1800-talets två sista 

decennier minskade antalet masugnar medan produktionen ökade.30

Introduktionen av de nya stålprocesserna – det vill säga Bessemer-, Martin- och 

Thomasprocessen - kom att förändra både den internationella och den svenska järn- 

och stålindustrin, men i Sverige dröjde det fram till mitten av 1890-talet innan 

produktionen med hjälp av dessa stålprocesser översteg den produktionsmängd som 

erhålls vid smältstyckestillverkning och med härdfärskningsmetoder. De nya 

stålframställningsmetoderna resulterade i den strukturomvandling av järn- och 

stålbranschen som kom att kallas ”bruksdöden”.31 Med de nya basiska processerna 

blev det möjligt att exploatera de fosforhaltiga malmerna i Norrbotten och

Grängesbergs malmfält. Det bör poängteras att när det gäller järnmalmen i 

Norrbotten var det inte bara fosforn som hindrat en storskalig exploatering utan också 

det transporttekniska dilemmat, vilket fick sin lösning då järnvägen mellan Gällivare

och Luleå stod färdig år 1888. 

De ekonomiska konjunkturerna i Sverige och Europa under 1870-talets inledande del 

kännetecknades av den uppgång som inträffade efter det fransk-tyska kriget 1870-71. 

En följd av konjunkturuppgången blev en kraftig prisökning på svenska exportvaror. 

Exportintäkterna kom i stor utsträckning att användas till investeringar inom både 

30 Attman 1986, s. 38-39. 
31 Magnusson 1997, s.325. 
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industri och infrastruktur. I centrum för dessa satsningar befann sig järn- och 

sågverksindustrin, det vill säga de traditionella svenska exportindustrierna. De 

infrastrukturella satsningarna utgjordes framförallt av anläggandet av järnvägar.  Ett 

så kallat utvecklingsblock32 skapades genom järnvägarnas utbyggnad och 

stålindustrins modernisering framförallt i Bergslagen, som vid den här tiden var 

centrum för den svenska järn- och gruvhanteringen. Ekonomhistorikern Lennart 

Schön skriver att: 

De nya möjligheterna som syntes föreligga i kombinationen av svenska naturtillgångar, 
järnvägar, och modern industriell teknik skapade en stark optimism både bland 
företagare och finansiärer.33

Det växte fram en stark tilltro till att på lång sikt göra stora vinster på investeringar i 

järnvägar och i exploaterandet av naturtillgångar och i järnhantering. Den

ekonomiska högkonjunkturen mattades under 1870-talets senare del och 1878 

inträffade en finansiell kris. De investeringar som gjorts i början av decenniet visade 

sig inte ge förväntad avkastning. De ekonomiska konjunkturerna under hela 1880-

talet präglades därefter av fallande priser på järn, stål och trävaror samt svagare 

export.

2.3 Norrbottnisk järnhantering vid tiden för uppförandet 
Törefors masugn 

I det svenska sammanhanget hade norrbottnisk gruv- och järnhantering spelat en 

mycket blygsam roll fram till slutet av 1880-talet (se tabell 1.). Den norrbottniska 

järnhanteringen hade utgjorts av ett tiotal masugnar och smedjor. Från 1860 och 

framtill 1870-talet var Rosfors masugn den enda som var i drift i Norrbotten. 

32 Schön, 2000, s. 21 ff.  Fackuttrycket utvecklingsblock myntades av ekonomhistorikern Erik 
Dahmén och definieras med att nya innovationer skapar nya beroenden mellan specifika egenskaper 
på olika håll i samhället. Inom ekonomin uppstår beroenden mellan olika företag och branscher, 
mellan processer och kunskap och mellan produktionen och institutionerna. Lagar och regler kan 
både underlätta eller försvåra försörjningen med kunskap, samarbetet mellan branscher, 
investeringar av den typ som efterfrågas, ageranden på marknader etc.
33 Schön, 2000, s. 188. 
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Järnmalmen som utnyttjades i de norrbottniska masugnarna kom till stora delar från 

Mellansverige och endast en liten del kom från gruvor i länet.34

I början av 1870-talet inträffade ett uppsving för den norrbottniska järnhanteringen

som ett resultat av den ekonomiska högkonjunktur som följde efter det fransk-tyska

kriget 1870-71. År 1874 återupptogs blåsningen av tackjärn i Avafors masugn som 

varit nedlagd sedan början av 1860-talet, likaledes återupptogs produktionen av 

tackjärn i Selets masugn år 1876. Dessa båda masugnar ägdes av The New Gelliware 

Co. Limited, ett engelskt bolag, som även var i besittning av skogsegendomar och 

inmutningar i Gällivare malmfält.35  Förutom att masugnarna i Avafors och Selet 

startades på nytt så återupptogs verksamheten också vid stångjärnssmedjan i 

Melderstein som även den ägdes av The New Gelliware Co. Limited, det gamla

tysksmidet ersattes med Franche-Comté-smide och efter ytterligare två år

installerades Lancashire-härdar vid Selet och Melderstein. Vid järnbruket i Alter,

också det ägt av Gällivarebolaget, installerades en Lancashire-härd 1876. Aktiviteten

i den norrbottniska järnhanteringen intensifierades ytterligare när det på Altappen i 

Luleå skärgård uppfördes ett valsverk med gjuteri och mekanisk verkstad år 1878.

Även bakom denna satsning låg The New Gelliware Co. Limited. Den person som

hade aktiemajoritet i detta bolag var engelsmannen och bankiren Giles Loder som 

sedan överförde sina tillgångar på sonen Robert Loder.  Samtidigt med allt detta 

startades således också masugnen i Törefors och det finns indikationer som tyder på 

att Loder även låg bakom denna masugnssatsning. Det som styrker detta påstående 

finns att läsa i Kommerskollegiets bergsavdelningsarkiv från år 1873 där det framgår 

att det inkommit en förfrågan om en förlagsinteckning36 i Törefors bruks inventarier

34 Detta framgår i både Hansson, 1987, Norberg, 1957 samt Asplund, 1921.
35 Axelsson, 1964, s. 213.
36 Förlagsinteckning var en juridisk inteckning till säkerhet för förlagslån. Ett förlagslån innebar att 
den som gav ett förlagslån hade förmånsrätt vid konkurs till tillverkade varorna, råvarorna, 
maskiner, redskap och byggnader. 
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och effekter. Den som stod bakom denna förfrågan var finansmannen Giles Loder.37

I ansökningen står följande att läsa: 

…att det vid Törefors Sågverks aktiebolag sammankomst 5 april 1873 förda protokoll 
närmare utvisar, förbundit sig att lämna ett förlagslån på 20 000 pund sterling, så 
berättigar Törefors Sågverks aktiebolag härmed Loders eller hans rättsinnehavare att 
utan vidare hörande för 112 000 med 6% årlig ränta  erhålla förlagsinteckning uti alla 
vid Törefors egendomar i Norrbottens län och framledes befintliga egendomar.
Stockholm den 30 april 1873 38

Ansökan blev dock avslagen med hänvisning till att förlagstagarnas äganderätt till 

Törefors bruk inte blivit styrkt i ansökningen.39 Avslaget på ansökningen föranledde 

en ny ansökan redan i december samma år. Denna ansökan innehåller en utförlig 

beskrivning av vilka ägarna40 var och hur uppgörelsen var konstruerad. Uppgörelsen 

mellan Loder och Törefors Sågverks AB gick ut på att Loder betalade ut ett lån på 

200 000 rdr med en ränta på 6 % och han skulle även erhålla 10 % på den årliga

avkastning som företaget förväntades inbringa. Denna ansökan blev godkänd. Allt 

detta talar för att satsningen på Törefors masugn skall ses som en del av en större 

satsning på den norrbottniska järnindustrin. Bakom satsningen låg både svenskt och 

utländskt kapital. En annan tänkbar förklaring till intresset för Törefors kan ha varit 

The New Gelliware Company Limiteds intresse av Törefors Sågverks AB 

skogstillgångar. Detta bygger på Axelsson slutsatser i hans avhandling vad det gäller 

satsningarna på järnhanteringen i Norrbotten i början av 1870-talet. Axelsson menar

att satsningarna på järnhanteringen i Norrbotten var en täckmantel för att komma åt

37 I ansökan står det Giles Loder men enligt bergsrådet, Carl Sahlin, avled Robert Loder år 1872 
vilket omnämns i boken om Altappens valsverk, och överlät då alla sina tillgångar till sonen Robert 
Loder.
38 Kommerskollegiets (KmK) arkiv bergsavdelningen skrivelser från myndigheter och enskilda 
1873 nr. 284. 
39 Kmk, Bergsavdelningen protokoll och föredragningslistor för år 1873 
40 Enligt 2§ i den av Kongl. Majts fastställda bolagsordningen från den 27 augusti 1869 var det 
totala aktieantalet 75. Värdet på aktierna bestämdes till 2 000 riksdaler. Aktierna var uppdelade i två 
serier den 1:a, prioritets aktie, och den 2:a prioritets aktie. Den första serien innehöll 38 stycken 
aktier och den andra serien innehöll 37 stycken. Det totala aktievärdet var följaktligen 150 000
riksdaler. Aktieägarna var A. Asp med åtta aktier från den 1:a serien; O. Cassel innehade tjugofem
aktier från den 1:a serien och trettiosex aktier från den 2:a serien; M. Ekström innehade en aktie 
från den 1:a serien; W. Enblom innehade en aktie från den 2:a serien och T. Johnson innehade fyra 
stycken aktier i den 1:a serien.
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skogen som var knuten till bruken. Förklaringen till detta var att utnyttjandet av 

privilegieskogarna förutsatte drivandet av en järnindustri.41 Detta påstående kan te sig

lite egendomligt med tanke på att Loder förutom ovan nämnda satsning också valde 

att anlägga ett valsverk på Altappen i Luleå skärgård.

Lösningen på problemet att använda fosforförorenade malmer i Bessemerkonvertrar 

infodrade med kalk, d v s Thomasprocessen, innebar att intresset för att anlägga en

järnväg från malmfälten i Norrbotten ner till kusten ökade kraftigt. År 1883 

påbörjades anläggandet av en järnväg mellan Gällivare och Luleå och år 1888 rullade 

det första malmtåget in till Luleå.42 Innan tillkomsten av järnvägen fraktades endast 

blygsamma mängder järnmalm från Gällivare ner till kusten som mest fraktades 

1 800 ton järnmalm vintern 1836.43 Den första malmtransporten med tåg från 

Gällivare 1888 hade 40 vagnar och medförde en last på drygt 1 000 ton järnmalm.

Järnvägen mellan Gällivare och Luleå, den så kallade malmbanan, medförde att 

Norrbotten blev en viktig del av den svenska gruv- och järnhanteringen för att så 

småningom bli den helt dominerande efter att järnvägen mellan Gällivare-Kiruna-

Narvik blivit klar år 1903.44

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att under 1800-talet genomgick den svenska

järnhanteringen omfattande förändringar. De arbetskraftskrävande och 

hantverksmässiga tillverkningsmetoderna började omkring 1860 att i stigande

omfattning ersättas av maskinell tillverkning. Den svenska järnhanteringen hade

sedan lång tid tillbaka varit beroende av träkol i alla produktionsled. Under 1800-talet 

när produktionen ökade medförde den ökade efterfrågan på träkol att priset på träkol 

steg och försatte många järnbruk i ekonomiska trångmål. Detta ledde i sin tur till 

41 Axelson, 1964, s.232 ff. 
42 Hansson, 1987, s. 87. 
43 Ibid, s. 87. 
44 Ibid, s. 89 ff. 
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försök att utveckla bränslebesparande metoder och hjälpmedel för att hålla nere 

tillverkningskostnaderna. Den tekniska utvecklingen började med introduktionen av 

lancashiresmidet som både ledde till produktionsökning och en minskning av

träkolsförbrukningen per viktenhet producerat stångjärn. Götstålsprocesserna som

ledde till en stor produktionsökning ledde också till en minskning av 

träkolsförbrukningen per producerat ton stål, men totalt ökade kolförbrukningen. Nya 

tekniker inom produktionen samt anläggandet av järnvägar i Sverige ledde till en 

koncentration av järnhanteringen till större produktionsenheter. De mindre bruken

lades ner till förmån för större produktionsanläggningar samtidigt som produktionen 

ökade.

I början av 1870-talet inträffade en högkonjunktur i Europa vilket satte spår också i 

Sverige. De nya tillverkningsprocesserna och tillkomsten av järnvägen ledde i 

samverkan med den högkonjunktur som inleddes i början av 1870-talet till en kraftigt 

ökad efterfrågan på järn och stål. Denna efterfrågeökning återverkade också på 

utvecklingen i Norrbotten där järnhanteringen med vissa undantag legat nere sedan 

början av 1860-talet. Norrbotten var känt sedan länge för sina stora

järnmalmstillgångar, men järnmalmen var belägen i det inre av Norrbotten och det 

saknades tillfredsställande kommunikationer med kusten. Gamla tankar på att 

exploatera järnmalmen i Norrbotten väcktes åter till liv. Planer på en järnväg mellan

Gällivare och Bottenviken utarbetades i inledningen av 1870-talet. Det var också i 

denna tid som beslut togs om att bygga en masugn i Törefors. I vilken utsträckning de 

nya götstålsprocesserna, utbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige och den ekonomiska

högkonjunkturen i inledningen av 1870-talet påverkade beslutet att bygga masugnen i

Törefors hör till det som kommer att utredas i nästa kapitel.
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Kapitel 3 
TILLKOMSTEN AV MASUGNEN I TÖREFORS

Syftet med detta kapitel är att diskutera varför det anlades en masugn i Törefors i 

början av 1870-talet. För att besvara denna fråga skall ett antal, för det avslutande 

1800-talets masugnslokaliseringar, centrala lokaliseringsfaktorer analyseras. Det 

innebär här en diskussion om vilken betydelse för tillkomst och lokalisering följande 

faktorer kan ha haft: tillgång på järnmalm, tillgång på driftvatten, tillgång på träkol 

och transportförhållanden för såväl insatsvaror som färdiga produkter.

En av de första rapporterna om uppförandet av en masugn i Törefors finns att läsa i 

Norra Bergmästardistriktets bergmästarrelationer från 1873. I denna rapport till

Kungliga Kommerskollegiet skriver bergsmästaren Abraham Trysén, att man vid 

Törefors börjat uppföra en större masugn med en höjd av 17 meter med en 

intilliggande Westmansk gasrostugn med åtta uttag, gasreningsapparat och

malmtuggare. Anläggningen skulle drivas med vattenkraft och för det ändamålet hade 

det grävts en 145 meter lång kanal från kvarndammen ner till platsen för masugnen.

Det vattendrag som försåg masugnen med driftvatten var Töreälven45. De fåtaliga

uppgifter om masugnen konstruktion och tekniska utrustning som stått att finna i det 

utnyttjade källmaterialet gör det svårt att fastställa i vilken utsträckning masugnen låg 

vid sin tids teknikfront eller ej. Fastställas kan dock att rostugnen och blästern är 

exempel på sådant som låg vid den tidens teknikfront.

Vidare hade anläggandet av en 8 000 fot lång järnväg påbörjats. Järnvägen skulle 

användas för transport mellan avlastningsplatsen vid vattnet och masugnen.46 Av den

totala längden på ca 2 300 meter var närmare 900 meter av den anlagda rälsen 

belägen ute i vattnet på stenkistor och en del på en grusbank som var utschaktad i 

45 En översiktskarta med fastigheter tillhörande Törefors Sågverks AB finns i bilaga 3. 
46 BMR, år 1873, akt IV.
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vattnet.47 Avlastningsplatsen låg vid Storgrundet där en hamn med 2,5 m djup var 

anlagd och för av- och pålastningen användes en ångdriven kran. För 

transporteringen av kol och malm hade en ångbåt på 25 hk och en pråm som kunde

lasta drygt 250 ton järnmalm införskaffats.48 En del av träkolen transporterades 

sjöledes på sommaren från Rånön49 i Kalix skärgård och vintertid på isen med häst 

och släde medan en del hämtades från omkringliggande skogar. Inledningsvis 

hämtades malmen från mellansvenska gruvor och Carlsgruvan på Hindersön i Luleå 

skärgård.50

En annan viktig aspekt beträffande lokaliseringen av järnhanteringen var tillgången

på jordbruksmark som behövdes för produktionen av mat åt arbetarna vid masugnen. 

Att det fanns en större jordegendom i anslutning till Törefors framgår av uppgifter i 

bergsrådet Carl Sahlins samling på Tekniska Museet.51 Sahlin skriver att Törefors 

bruk med sin masugn, sin stångjärns- och manufakturverk, sin ångsåg och 

vattensågkvarn samt en större jordegendom har gamla anor som bruk och järnverk. 

Av en karta (se bilaga 3.) från Brandförsäkringsverkets arkiv över Törefors Sågverks 

AB:s egendomar framgår det också att företaget förfogade över sju ladugårdar med 

tillhörande åkrar. Det fanns också andra faciliteter som bidrog till 

livsmedelsförsörjningen såsom brygghus, kryddgård och kvarn.52 Detta utgör inget 

bevis för att bruket var självförsörjande men omfattningen av ladugårdar och 

åkermark tyder på att det var möjligt att på orten försörja arbetarna vid bruket.

47 LA, BMR, Koncept 1:a distriktet 1856-74. Inkomna uppgifter till årsberättelserna 1873
48 Almquist C.L. 1982.
49 Rånön har en yta på närmare 2 400 ha vilket gör den till den näst största ön i Norrbottens 
skärgård. Källa SCB.
50 Kmk, BMR, 1874 Akt X bergsrörelsen i allmänhet.
51 Tekniska Museet, Carls Sahlins Bergshistoriska samling.
52 Karta över Törefors Sågverks fastigheter hämtad ur Brandförsäkringsverkets arkiv. Kartan 
upprättades år 1874/75 av J.A. Brännström och renoverad år 1881 av A. Faxe (se bilaga 3). 
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3.1 Järnmalmsfrågan inte bara en fråga om malm 

Etablerandet av masugnar var beroende av tillgången på järnmalm, men det var inte 

nödvändigt att järnmalmsfyndigheterna låg i direkt anslutning till ugnen. Billiga 

transporter av järnmalm kunde medföra att närheten till gruvorna minskade i 

betydelse. Det vanligaste transportsättet fram till introduktionen av järnvägar var att 

transportera järnmalmen sjöledes, men även transport med häst och släde förekom.

Problemet med landtransporterna med häst eller ren var att de var kostsamma och att 

kostnaderna ökade med avståndet. Fördelen med att transportera på vattnet framför

att transportera på land var att kostnaderna endast marginellt ökade med avståndet. 

Vid tiden för anläggandet av Törefors var det inte ekonomsikt lönsamt för den 

norrbottniska järnhanteringen att utnyttja järnmalmen från Gällivare. Anledningen till 

detta var att järnmalmen transporterades med ren och/eller häst och släde från 

Gällivare och endast vintertid. Tabellerna nedan förtydligar i vilken utsträckning som 

norrbottnisk järnmalm exploaterades under 1800-talet i förhållanden till övriga 

Sverige och i synnerhet Mellansverige där tyngdpunkten för den svenska 

järnhanteringen låg vid den här tiden. 

Tabell 1.  Produktionen av järnmalmen i Svenska gruvor (ton) och antalet gruvor inom 
parentes

1870 1880 1890 1900 1910
Norrbotten 33 (6) 66 (4) 5100 (62) 1 044 000 3 512 000
Mellansverige 580 100 (398) 740 000 (548) 919 400 (321) 1 547 100 2 022 900
Övriga Sverige 36500 (59) 30 000 (32) 15 900 (7) 16 800 15 100
Totalt 616 600 770 000 940 400 2 607 000 5 550 000
Källa: Bergdahl, 2004, sid. 268 

Det kan konstateras utifrån denna tabell att i förhållande till Mellansverige och övriga 

Sverige, det vill säga de övriga delar av Sverige förutom Mellansverige och

Norrbotten där gruvhantering utfördes, utgjorde gruvdriften i Norrbotten länge en

ringa del både vad det gäller produktion och antal gruvor i drift. Den avgörande 

förklaringen till den låga produktionen var avsaknaden av en järnväg mellan kusten

och järnmalmen i Gällivare och Kiruna.
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3.1.1 Malmförsörjningsfrågan 

Det som skall sättas i centrum för diskussionen i detta avsnitt är om och i så fall på 

vilket sätt frågan om malmförsörjningen påverkade beslutet att bygga en masugnen i 

Törefors.

Inledningsvis kan konstateras att efterfrågan på järnmalm ökade kraftigt, på grund av 

att nya och effektivare transportsätt och ståltillverkningsprocesser introducerats under 

1800-talets senare del och att detta skedde utan att nya fyndigheter upptäckts och 

tagits bruk. Detta innebar ett starkt behov att öppna nya malmfyndigheter. En sådan 

malmfyndighet utgjordes av Gällivaremalmen som varit omtalad sedan slutet av 

1600-talet. En första fråga som skall diskuteras här är: Varifrån tänkte ägarna till 

Törefors masugn hämta malm till den masugn de skulle uppföra? Diskussionen är 

viktig inte minst för att frågan om hur malmen skulle transporteras till masugnen var 

av betydelse för valet av plats för masugnen.

Av det genomgångna materialet att döma var avsikten att malmen inledningsvis 

skulle hämtas från Carlsgruvan på Hindersön ca 20 km från Törefors. Det rådande 

källäget ger ingen förklaring till om Hindersön var det enda stället varifrån

järnmalmen var tänkt att hämtas. Transporten av järnmalmen skulle ske med båt. I 

Abraham Tryséns bergmästarrelation från 1873 beskrevs gruvdriften på Hindersön i 

Luleå skärgård på följande sätt: 

Vid Carlsgruvan har under året uppförts ett maskinhus med en 8 hk ångmaskin med 
uppfordringsspel ett speltorn med malmlossare och järnväg till malmupplagsplats. Vid 
norra Carlsgruvan har det inte varit någon verksamhet utan den ska användas för 
framtida exploatering.53

Ett år senare hyste Abraham Trysén farhågor för att järnmalmen från Carlsgruvan i 

inte skulle räcka särskilt länge. Detta uttalande byggde han på att av den totala 

kvantiteten förbrukad järnmalm (8 679 ton) i det norra distriktet år 1874 kom endast 

53 LA, BMR, 1873, Inkomna uppgifter till årsberättelserna 1858-74.
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50 ton från det egna distriktet.54 Vid masugnen i Törefors gjordes den första 

blåsningen år 1875 men redan året innan införskaffades närmare 1 000 ton järnmalm

från Hindersön. Oron för att Carlsgruvans malm inte skulle räcka till för Törefors 

besannades redan nästkommande år. I de inkomna rapporterna från järnbruken till

Bergmästarämbetets kontor meddelas att det brutits 3 215 ton malm på Hindersön 

men av dålig kvalité och på grund av detta kvarlämnades 2 067 ton på Hindersön. 

Detta medförde att endast 1 147 ton gick att använda.55

Det visade sig således tidigt att malmen från Hindersön inte skulle räcka till för att 

täcka behovet av malm vid masugnen. Det verkar rimligt att anta att ägarna var 

medvetna om osäkerheten kring Hindersömalmen och att de var väl medvetna om att 

det enda alternativet vid den här tiden var att hämta malm från Mellansverige. En av 

delägarna i Törefors Sågverks AB Walfrid Enblom hade redan 1871 undersökt 

möjligheterna att köpa malm från Mellansverige till masugnarna i Norrbotten. I ett 

brev till Robert Schough skriver han följande: 

Refererande till mitt brev af den 7 får jag nu nämna att i Strömsholm kan man köpa
godartad järnmalm för 40 – 42 öre centner och i Roslagen till ungefär samma pris. 
Malmen anses i allmänhet vara af finaste procentig järnhalt, möjligen är det något rikare
i Strömsholm än i Roslagen.56

Detta år var ingen masugn i drift i Norrbotten och det framgår inte av brevet till 

vilken masugn järnmalmen var ämnad. Dock vet vi att Enblom var delägare i 

Törefors Sågverks AB samt juridiskt ombud åt Loder och det verkar sannolikt att 

masugnarna i Norrbotten skulle förlita sig på järnmalm från Mellansverige. Detta 

innebär att om malm endast skulle hämtas från Hindersön och från mellansvenska 

gruvor var det mest fördelaktigt att förlägga masugnen till en plats med goda 

hamnförhållanden, dock inte nödvändigtvis nära gruvan eftersom priset på 

sjötransport inte förändrades mer än ytterst marginellt med ökat avstånd. Med

54 Kmk, BMR, 1874 Akt X bergsrörelsen i allmänhet.
55 LA, BMR, Inkomna uppgifter till årsberättelserna 1858-74
56 KrA, Schoughska Arkivet, Robert Schoughs brevsamling. Walfrid Enbloms brev till Robert 
Schough den 19 juni 1871. 
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Carlsgruvan och mellansvenska gruvor som enda malmleverantörer blir således, vad 

malmen som lokaliseringsfaktor anbelangar, goda hamnförhållanden viktiga. 

Ett annat alternativ vad malmförsörjningen beträffar var malm från Gällivare. Detta 

föranleder nästa fråga som lyder: Hur var det med möjligheten att använda 

Gällivaremalmen i Törefors masugn? Denna fråga är grundläggande för att söka 

fastställa vilken betydelse Gällivaremalmen kan ha haft för valet av plats för 

masugnen och då även fastställa hur detta alternativ till malmförsörjning kan ha 

gestaltat sig för ägarna till masugnen i början av 1870-talet. Storskalig exploatering 

av Gällivaremalmen hade länge varit omöjlig av två skäl: det ena problemet rörde 

Gällivaremalmens beskaffenhet och det andra problemet rörde transporten av 

järnmalmen ner till kusten. Transportproblematiken kommer att utredas under en 

egen rubrik (se 3.3.2). 

Malmtillgångarna i Norrbotten var kända sedan mitten av 1600-talet men det var 

först efter en undersökning år 1817 som det blev känt hur rik malmen var. Enligt den 

gjorda undersökningen fastslogs att järnmalmen i Gällivare hade en järnhalt på 68-72 

%. Vidare hävdades att malmen var fullkomligt fri från föroreningar, vilket senare 

skulle visa sig vara felaktigt. Av rapporten från den gjorda undersökningen omtalas

att: ”Sveriges nordligaste landsändar hysa ofantliga malmtillgångar…”57

Anledningen till undersökningen var att ta reda på om det var möjligt att inrätta ett 

bergslag i Norrbotten.

År 1861 genomförde direktör Dellwik på uppdrag av Jernkontoret en inspektionsresa 

till Gällivare. Dellwik tog sex malmprover vilka visade en fosforhalt på 0,019 - 

0,742 % fosforsyra. Den höga halten av fosfor innebar att malmen var oanvändbar 

för den tidens stålprocesser. Det fanns dock också malmstreck med låg fosforhalt, 

men merparten av proverna från Gällivare uppvisade oroväckande höga halter av 

fosfor. År 1861 bekräftades fosforhalten i Luossavaaramalmen när man gjorde 

57 JKA 1878, s. Nyare undersökning af järnmalmsfyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi
socknar i Norrbottens län. 
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försök med denna järnmalm i Edskens Bessemerkonverter. Försöken med 

Luossavaaramalmen i en Bessemerkonverter gav ett undermåligt stål till resultat. Vid 

närmare efterforskningar visade det sig att den använda malmen bestod till 70 % av

järn men uppvisade 0,245 % fosforsyra. Det poängteras dock att ett misstag måste ha 

inträffat när fosforhaltig malm använts istället för lågfosformalm.58 Även om 

Luossavaaramalmen inte kom från Gällivare, så ger försöken en bild av att det fanns

en vetskap om problemet med fosfor i de norrbottniska järnmalmsfyndigheterna och 

att vissa malmer inte innehöll fosfor.

I början av 1870-talet när planerna på en masugn i Törefors började utformas visste 

man således att en stor del av järnmalmen från Gällivare innehöll fosfor. Detta leder

till frågan om det fanns några tecken på en lösning på problemet med användandet av 

fosforrika järnmalmer i de då existerande stålframställningsprocesserna, det vill säga 

Martin- och Bessemerprocessen, som skulle möjliggöra användandet av fosformalm i 

dessa processer? Att ett nyttjande av de nya stålprocesserna medförde problem om 

malmerna var fosforhaltiga framgår bland annat av en artikel i Teknisk Tidskrift från

1879 där det sägs att Bessemerprocessen mer än de äldre härdfärskningsmetoderna

krävde en hög kvalité på malmen.59 Försöken att utveckla en metod som gjorde det 

möjligt att avlägsna fosforn ur järnmalmer var en av de viktigaste uppgifter som ett 

flertal av Europas metallurger arbetade med under 1800-talets senare del. Redan år 

1859 presenterade tysken Grüner ett förslag på hur man skulle avlägsna fosforn ur 

järnmalmen, men det visade sig att hans förslag skulle bli både kostsamt och 

tidsödande. Ett flertal andra personer presenterade också olika metoder i syfte att lösa 

fosforproblemet, men ingen av dessa fick någon större framgång.60

58 JKA 1878, Nyare undersökning af järnmalmsfyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi socknar
i Norrbottens län,
59 Teknisk tidskrift år 1879, Thomas & Gilchrists metod att aflägsna fosfor ur jern under 
Bessemerprocessen. De gamla härdfärskningsmetoderna var Vallon-, Tysk-, Franche-Comté- och 
Lancashiresmidet.
60 Barraclough 1990, s. 205-207. 
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I början av 1870-talet började en engelsk metallurg, vid namn Snelus, att infodra en

vanlig Bessemerkonverter med kalk. Denna metod gav ett lyckat resultat och 

lösningen på fosforproblemet verkade vara på väg. Emellertid slutförde Snelus aldrig 

sina försök, men han tog patent på sin uppfinning 1872. En tänkbar förklaring till 

Snelus tillbakadragande var att han började arbeta på West Cumberland Iron and 

Steel Works, där han senare blev VD. West Cumberland var ett företag som bedrev 

ståltillverkning med Bessemerprocessen och utnyttjade lågfosformalmer. Huruvida 

det var Snelus egen vilja att sluta med sina försök eller om det var företagsledningen 

som var emot lösningen på fosforproblemet framgår inte av det studerade materialet. 

Konstateras kan dock att om Snelus hade löst problemet med fosforn hade han utsatt

sitt eget företag för konkurrens. Det skulle senare visa sig att de personer som löste 

problemet med fosforn just använde sig av kalk som infodring i en 

Bessemerkonverter. Detta föranledde protester från Snelus som hävdade att det var 

han som hade patent på uppfinningen.61 År 1883 fyra år efter att Thomasprocessen

tagits i kommersiell drift i Väst- och Centraleuropa var den årliga totalproduktionen 

för detta område över 600 000 ton Thomasstål. Första året som Bessemerproduktion

hade samma totalproduktion var år 1872 det vill säga över tio år efter det att 

Bessemerprocessen tagits i kommersiell drift. För att förtydliga Thomasprocessens 

betydelse så finns en berättelse om att de två ledande ståltillverkarna i Tyskland

samtidigt skickade varsin delegat till Middlesbrough, England, i syfte att hinna först 

för att få patentet på Thomasprocessen.62

Ekonomhistorikern Eli F. Heckscher beskrev Thomasprocessens betydelse för den 

svenska järnhanteringen och möjligheterna att utnyttja järnmalmsfyndigheterna i 

Norrbotten på följande sätt:

De norrbottniska malmfältens exploatering skulle också till allra största delen ha varit 
utesluten innan denna process uppfanns; de norrbottniska kommunikationernas 
tillkomst är en verkan av och icke en orsak till förändringen. Den basiska processen 

61 Barraclough, 1990, s. 208 
62 Landes, 2003, s. 259. Sanningshalten i den här berättelsen är inte styrkt, men den visar ändå det 
uppdämda behovet av en process som kunde förädla fosforrika järnmalmer till stål.
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betydde alltså för Sverige nästan jämt lika mycket som om Sverige vid tidpunkten hade 
fått sina största malmfält i present, ty dessförinnan hade de ingen uppgift haft att fylla.63

Lösningen på fosforproblemet var således nära förestående redan år 1872. Robert

Loder som var den ledande finansiären bakom nystarten av järnhanteringen i 

Norrbotten levde och verkade i London och det förfaller troligt att nyheten om Snelus 

lyckade försök omtalades där. Loder var intresserad av metallurgi och rörde sig 

sannolikt i kretsar som var insatta i den forskning som rörde fosforproblematiken, 

vilket leder till mitt antagande att Loder sannolikt hade kännedom att problemet med 

fosfor i järnmalmen var på väg mot sin lösning.64 Om Robert Loder hade kännedom 

om att lösningen låg nära i tiden bör det sannolikt ha inverkat på beslutet att satsa på 

järnhantering i Norrbotten. Oavsett om en lösning på transportproblematiken var på

väg eller ej var anläggningen i Törefors kapabel att framställa tackjärn från både 

lågfosfor- och högfosformalmer. Rimligtvis hade Loder inledningsvis tänkt förädla 

den fosforfattiga malmen för att sedan övergå till fosforrik järnmalm när 

fosforproblemet hade fått sin lösning. Med ovanstående argument som utgångspunkt 

förfaller det troligt att Loder hade för avsikt att utnyttja järnmalm från Gällivare. Det 

är sannolikt att Loder hade för avsikt att anlägga en masugn i nära anslutning till 

kusten inte nödvändigtvis Töre.

Sammanfattningsvis kan konstateras att efterfrågan på järnmalm i världen ökade 

kraftigt i takt med att Bessemer- och Martinprocessen togs i bruk och denna 

efterfrågeökning kom att förstärkas med den konjunkturuppgång som följde i spåren 

av 1870-71 års krig mellan Frankrike och Tyskland. Detta är faktorer som i sig kan 

ses som rimliga förklaringar till beslutet att uppföra en ny masugn dock 

nödvändigtvis i Törefors i Norrbotten. Vad talade då för Törefors om vi ser till 

malmförsörjningsfrågan? Som visats, enligt tillgängligt källmaterial, skulle malmen 

hämtas från Hindersön som ligger endast ca 20 km från Törefors och transporteras

med båt. Således ett bra alternativ förutsatt att hamnförhållandena i närheten av 

63 Heckscher, E, 1980, s. 261.
64 Loders intresse för metallurgi bekräftas av både Axelsson och Carl Sahlin. Sahlin beskriver 
Loders intresse i sin bok om Altappens valsverk. 
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Törefors var gynnsamma. Det stora problemet var dock att det fanns för lite malm av 

tillräckligt hög kvalité på Hindersön. Detta var dock inget större problem på grund av

att järnmalm också kunde hämtas från Mellansverige och eftersom en lång 

transportsträcka endast obetydligt höjde priset.

Tillkommer så möjligheten att nyttja Gällivaremalm och som visats kunde delar av 

denna malm användas i Bessemerprocessen, utan att problemet med fosforn fått sin 

lösning, men det som måste ha tett sig som än mer löftesrikt var att det i början av 

1870-talet fanns goda förhoppningar om att problemet med fosforn skulle vara på väg 

att få sin lösning och att Robert Loder troligen hade kännedom om detta. Mot 

bakgrund av detta framstår det som förståeligt att ett masugnsbygge tedde sig som 

lockande och att ett läge som gjorde det möjligt att nyttja Gällivaremalmen också 

framstod som viktigt. När problemet med fosforn var ur världen skulle med all 

sannolikhet efterfrågan på tackjärn och järnmalm öka dramatiskt.65 Åter blir således 

tillgången på goda hamnförhållanden av stor betydelse detta räcker dock inte för att 

förklara varför platsen blev Törefors. 

3.3.2 Transportfrågan 

För att kunna komma närmare svaret på varför en masugn anlades i Törefors skall 

möjligheten att transportera insatsvaror till Törefors och möjligheterna at transportera 

produkter från Törefors och hamnfrågan diskuteras. 

Den järntillverkning som förekommit i Norrbotten fram till 1800-talets senare del 

hade, som tidigare nämnts, varit av mycket blygsam omfattning och den hade endast 

till en liten del varit baserad på utnyttjandet av järnmalm från Gällivare (se tabell 1.). 

Problemet att exploatera järnmalmen var till största delen av transportteknisk 

karaktär. På grund av avsaknaden av en järnväg utfördes transporterna fram till slutet 

65 Jonsson, 1969, s. 19.
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av 1800-talet med hjälp av ren och/eller häst som dragdjur. Transporter kunde endast 

utföras vintertid och med stora umbäranden för både djur och körsven. Lösningen på 

de transporttekniska problemen blev som nämnts malmbanan, järnvägen mellan 

Gällivare och Luleå, som senare förlängdes till Kiruna och Narvik. Sträckningen 

Luleå – Gällivare stod klar 1888 medan sträckningen Gällivare – Kiruna – Narvik 

invigdes år 1903.

Tanken på att med en järnväg förbinda de norrbottniska malmfälten med kusten var 

inte ny. Redan i början av 1800-talet fanns sådana planer inspirerade av att 

engelsmännen börjat anlägga järnvägar i England. Detta faktum föranledde ett 

initiativ från Karl XIV Johan, som sedan 1818 var ägare av järnbruken i Norrbotten,

att år 1825 tillsätta en kommitté som hade till uppgift att framarbeta en plan att 

medelst järnväg förbinda de norrbottniska malmfälten med kusten.66 Planerna 

verkställdes aldrig, men drömmarna om en förbindelse mellan malmfälten och kusten 

fanns kvar och nya planer skulle komma att presenteras senare under 1800-talet. De 

flesta planerna stannade dock på planeringsstadiet.

Kostnadsfrågan tillsammans med motståndet från mellansvenska bruksägare som var 

rädda för konkurrensen från den norrbottniska järnmalmen var den avgörande 

orsaken till att en förbindelse mellan malmfälten och kusten inte blev av förrän i 

slutet av 1880-talet. Problemet med höga kostnader vid anläggandet av en järnväg 

ledde dock först till satsning på en billigare lösning som innebar att järnmalmen

skulle transporteras på Luleå älv. Dock förelåg hinder som måste lösas för att detta 

skulle bli möjligt. Hindren utgjordes av de två forsarna Edeforsen och Hedenforsen. 

På våren 1862 tillsattes en arbetsgrupp som arbetade fram ett förslag att med hjälp av 

kanaler och ”lutande plan” gå förbi forsarna. Den person som var mest drivande i 

denna kommitté var löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren Robert Schough. Vid 

1862/63 års riksdag beviljades ett villkorligt bidrag på 852 000 rdr till arbetet att 

kanalisera Edeforsen och Hedenforsen. På hösten 1864 påbörjades byggandet av 

66 Persson, B, 1988. s. 152-153.
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kanalerna.67 Det bolag som skulle utföra byggnationerna var Gellivare Company

Limited ett bolag bildat i London år 1864. Projektet fick avbrytas på grund av en 

ekonomisk kris och 1866 lades arbetet ner och problemet med transporten av 

järnmalmen från Gällivare kvarstod. Det engelska bolaget gick i konkurs och av

statsanslaget hade redan en halv miljon utbetalats. Detta medförde att det växte fram

en skepsis mot engelska initiativ och det skulle visa sig få konsekvenser under 1870- 

och 1880-talen när samma bolag under annat namn ansökte om koncession på 

järnväg mellan Gällivare och Luleå.68

Några år efter det att kanalprojektet avbrutits vände konjunkturerna uppåt med höjda 

priser på tackjärn som följd och blickarna vändes nu åter mot järnmalmen i 

Norrbotten. Återigen var det Robert Schough som låg bakom planerna på en 

förbindelse mellan Gällivare och kusten. Schough hade genom otaliga resor i 

Lappland studerat terrängen och sett de ekonomiska möjligheterna för denna 

avlägsna landsdel. Robert Schough arbetade som chef för Väg- och 

Vattenbyggnadskåren i Norrbotten och var samtidigt anställd som avdelningschef för 

The New Gellivara Co. Limited som var en firma med stora ägarintressen i 

Norrbotten och som sysslade med både skogsbruk och järnhantering och därför hade 

intressen i att exploatera järnmalmen i Gällivare och Kiruna.69 En av de stora

finansiärerna bakom detta engelskägda bolag var bankiren Giles Loder. Förutom sina 

poster i Väg- och Vattenbyggnadskåren och The New Gellivara Company Limited

hade Schough egna intressen av en förbättrad förbindelse mellan de norrbottniska

malmfälten och kusten. Schough hade 1872 ansökt om och fått 211 inmutningar i 

Jukkasjärvi socken. Redan samma år som Schough blivit beviljad inmutningarna

presenterade han den 31 december sina planer på en järnvägsförbindelse mellan en 

67 Hansson, 1987, s. 81 
68 Jonsson, 1969, s. 18. 
69 The New Gellivara Company Limited hade samma finansiär som Gellivare Company Limited.
Finansären var Giles Loder som rekonstruerade det gamla bolaget och bytte namn, för att sedan 
köpa upp det gamla bolagets egendomskomplex. En närmare beskrivning av denna manöver finns i 
Axelsson avhandling Gällivareverken 1855-1882. 
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hamn vid norska kusten och Bottniska viken för Walfrid Enblom.70 Han föreslog en 

bansträckning från Ofotenfjorden i Norge till Siknäs vid Bottenviken, över Sjangeli 

kopparfält förbi Luossavaara järngruvor, förbi Svappavaara och förbi Gällivare. 

Anledningen till att han planerade att dra järnvägen till Siknäs var de goda 

hamnförhållanden som förekom i Siknäs.71 En annan orsak till valet av Siknäs var 

förutom de goda hamnförhållandena att seglationstiden var längre här än på de andra 

föreslagna platserna, det vill säga Jämtön, Råbäck vid Luleå älv och Strömsund.

Hamnen i Siknäs hade två inlopp, låg väl skyddad från vindar och skulle kunna 

rymma flera hundra fartyg. Djupet var mellan 7 och 9 meter.

Kostnaderna för anläggande av järnvägen mellan Gällivare och Siknäs uppskattades 

till 16 000 000 rdr. Pengar till denna investering sökte Schough i England enligt ett 

svarsbrev av den 27/9 år 1872  från Norman Shairp, The New Gellivara Company

Limiteds disponent i Luleå sedan 1871, kunde Shairp inget säga men han hävdade att 

många i direktionen såg positivt på förslaget.72 Av samma brev framgår att shairp

tänkte förklara för direktionen att rikedomarna inte låg i skogen utan i berget.73 År 

1873 den 19/7 fick Schough ett brev från Hugh Smith74 i vilket det sades att om det 

fanns tillräcklig avsättning för Schoughs planer skulle Smith se till att Schough fick 

den hjälp han behövde, men skulle planerna misslyckas ville The New Gellivara 

Company Limited höra sig för om priset på Schoughs gruvor.75 Efter detta brev

skedde en brytning mellan Schough och The New Gellivara Company Limited. En 

tänkbar anledning till denna brytning var att The New Gelliware Company Limited

hade sina ägor i Gällivare och inte var intresserat av att kosta på en järnväg till 

70 Axelsson, 1964, s. 237.
71 Malmborg, 1976, s. 119. 
72 KrA Schoughska arkivet. Robert Schoughs brevsamling
73 Ibid 
74 Aktieägare i The New Gellivara Company Limited
75 KrA Schoughska arkivet. I Axelssons avhandling Gällivare verken 1855-1882 skriver författaren 
till detta brev att bolaget var intresserade av Schoughs järnvägsplaner, men helst avvaktade 
situationen, det vill säga att de gärna såg att någon annan bekostade den dyrbara 
järnvägsanläggningen och att Schoughs och bolagets intressen från denna tid ej var förenliga. En 
annan förklaring till denna brytning kan ha varit vetskapen om det dåliga rykte företaget hade till 
följd av misslyckandet med kanaliseringen av Luleå älv. Det hade troligen inte förbättrat utsikterna 
för företaget om företaget figurerat i ansökningen.
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Kiruna och vidare till norska kusten.  Schough sökte nya vägar för sina planer på en 

järnväg och den norska fiskerinäringen började visa intresse för Schoughs planer på 

en anslutning till det finska järnvägsnätet vilket skulle öppna för försäljning av fisk

till Ryssland. Järnvägen skulle ha sin ändstation i St. Petersburg. Detta förslag ansågs

i vissa kretsar utgöra en fara för rikets säkerhet på grund av att det skulle underlätta 

för rysk aggression och blev därför inte av.76

Någon gång under 1873 började chefen för norra Bergsdistriktet C. A. Dellwik 

intressera sig för planerna att förbinda malmfälten i det inre av Norrbotten med

norska kusten eller Bottenviken efter att han tagit del av Schoughs järnvägsplaner.77 I 

ett brev till Schough skriver Dellwik att han ska vidtala Curry Treffenberg, 

riksdagsmannen och nytillträdd landshövdingen i Västernorrlands län, för att få gehör

för sitt ärende. Dellwik hoppades att Treffenberg i sin egenskap av riksdagsman

skulle föra projektet i hamn. I ett av breven från Dellwik till Treffenberg år 1874 

poängterade Dellwik först och främst att om det överhuvudtaget skulle vara möjligt

att på ett lönsamt sätt bryta järnmalmen i Gällivare måste en järnväg byggas. 

Motiveringen till varför järnvägen skall dras till just Siknäs motiveras med följande 

ord:

Man har föreslagit 2:ne alternativ riktningar af en jernväg för detta ändamål: den ena
från Gellivaa till Råbäck i öfver Luleå och den andra till Siknäs eller möjligen annan
tjenlig hamn vid Råne- eller Törefjärden. Den förra, utom det att densamme blir något
längre, har den olägenheten att från Råbäck ytterligare återstå 4 mil till kusten med
ganska otjenlig sjötransportled, men deremot fördelar att komma i närheten af stora
vattenfall Ede- och Hedenforsen, den sednare synes deremot ha det företräde, att den 
rakaste linien kommer ända ned till god hamn vid kusten och är något kortare, 
hvarförutan tillfällen icke saknas för anläggning af förädlingsverk utefter vattendragen i
järnvägens närhet. Vi antaga således den sednare sträckning fördelaktigast och Siknäs 
blifva jernvägens slutpunkt.78

76 Axelsson, 1964, s. 242
77Jmf JKA 1873, Dellwik skriver i sin årsberättelse från 1872 att det inte vore lönsamt att dra 
järnvägen ner till Bottenviken utan den norska kusten vore att föredra på grund av tillgång till isfria 
hamnar.
78 Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva, Curry Treffenbergs samling F907, B1. 
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I ett annat brev samma år från Dellwik till Treffenberg drog Dellwik upp riktlinjerna 

för en motion som Treffenberg skulle lägga fram för 1874 års riksdag. I brevet 

omnämns tre punkter som skulle ingå i motionen. Dessa tre var att: 

-Riksdagen anslår 30 000 riskdaler till undersökning af den föreslagna transitobanan 
förbi de stora malmfälten i Norrbottens Lappmarker samt för undersökning genom 
sakkunnige personer af de nämnda malmfälten och af de befintliga malmernas
beskaffenhet.
-Riksdagen hos Kongl. Majt. anhåller om afsändande redan instundande sommar af
kompetente personer för verkställande af dessa undersökningar. 
- Riskdagen hos Kongl. Majt. Anhåller om tillsättandet af en kommité för att … af 
denna undersökningen till nästa Riksdag afyttra förslag om Statens deltagande uti 
jernvergsbyggande och grufrörelse i Norrbotten 
- nuvarande grufstadga så till vida … för Norrbotten, att inga nya inmutningar derstädes
meddelas åt enskilde, tills ifrågavarande ärende blifvit afgjordt, och att Statens
förbehåller sig jordegarrätten till de inmutningar, der staten är jordegare.79

I motionen lämnades emellertid aldrig in på grund av att Treffenberg ansåg att 

regeringen ville skjuta kommunikationsfrågan på framtiden, dock var regeringen 

villig att anslå pengar till en större geologisk undersökning. Den geologiska 

undersökningen påbörjades 1875 och presenterades 1877. Denna undersökning 

visade att malmfyndigheterna i Luossavaara- Kiirunavaara och Gällivare var 

betydligt större än vad tidigare undersökningar visat, men den visade också att stora 

delar av malmkroppen hade hög fosforhalt.80 Den höga fosforhalten till trots så fanns 

det också lågfosformalmer i Norrbotten. Ekonomhistorikern Martin Fritz hävdar i sin 

avhandling att det verkliga skälet till att de engelska ståltillverkarna hade intresse av

en järnvägsförbindelse i Norrbotten var den ansenliga mängd Bessemermalm som 

fanns i Gällivare.81 Engelsmännen hävdade att Thomasstålet var underlägset 

Bessemerstålet och importerade endast lågfosformalmer från Sverige. Något som 

styrker Fritz resonemang om att engelsmännen endast var intresserade av

Bessemermalmerna och att man hade kännedom att sådan fanns i Gällivare står att

läsa i 1876 års Bergsmästarrelationer. Där står följande att läsa: 

79 Uppsala Universitetsbibliotek, Curry Treffenbergs samling F907, B1. 
80 Axelsson, 1964, s. 243. 
81 Fritz, 1967, s. 196. 
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År 1874 blåstes vid Avafors under herr direktör C. A. Dellwiks ledning af nästan enbart 
Gellivaremalm ett mindre parti tackjärn som skickades till Sheffield för att der pröfvas
hvarifrån sedermera ingått mycket fördelaktiga rapporter om detta tackjärn. Ett parti
stångjärn som förra året sändes till Indien erhöll likaså mycket godt vitsord. Uti 
supplementet till the Mining Journal of July 15th 1876 är en beskrifning öfver 
jernmalmerna‘ of Swedish Lapland’ och serskildt Gellivara grufvor hvaraf framgår att 
utlandet och kanske mest England fäster stor uppmärksamhet på de Lappländska 
järnmalmsfälten.82

Vad beträffar planerna på en järnväg mellan Gällivare och Siknäs hade The New 

Gellivara Company Limited valt att passivt följa utvecklingen, men efter regeringens 

beslut om att inte ta upp frågan ändrade företaget strategi. År 1875 började företaget 

bearbeta sina inmutningar i Gällivare på grund av att man inte ville förlora dem.

Företaget bekostade en grundlig järnvägsundersökning med en bansträckning från 

Gällivare till Luleå, men konjunkturerna försämrades och företaget gjorde inga försök 

att förverkliga planerna varför masugnen i Törefors främst fick förlita sig på 

järnmalm från Mellansverige. 83

Även om Schough splaner inte kom att realiseras är det sannolikt att de var en 

bidragande orsak till att masugnen kom att uppföras i Törefors. Detta antagande 

bygger på det faktum att mannen bakom järnvägsplanerna, Rober Schough, var 

anställd av Gällivarebolaget vars finansiär och störste aktieägare var Robert Loder 

som tillika indirekt finansierade byggandet av masugnen i Törefors. Antagandet att 

Loder finansierade masugnen bygger på vetskapen om den förlagsinteckning i

Törefors Sågverks AB som Loder tog ut år 1873 ett år efter det att planerna på en 

järnväg mellan Gällivare och Siknäs presenterats. Det finns dock inga källor som 

visar på att Loder låg bakom planerna på att bygga masugnen, men det verkar troligt

att han hade intressen av att upprätta en masugn på grund av att förlagsinteckningen

innehöll vissa förbehåll såsom 10 % av avkastningen från Törefors Sågverks AB 

vinst. Vinsten skulle sannolikt öka ifall en masugn uppfördes dels på grund av de 

höga priserna på tackjärn och dels på längre sikt när masugnen kunde börja utnyttja 

järnmalmen från Gällivare.

82 KmK.BMR, 1876. 
83 Axelsson, 1964, s. 247. 
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Som konstaterats tidigare var avsikten att inledningsvis hämta järnmalmen från 

Hindersön och Mellansverige, vilket krävde goda hamnförhållanden och som tidigare

påpekats  fanns detta i anslutning till Törefors och Siknäs. Det var hamnar som erbjöd

goda djupförhållanden, längre seglationstid än på andra platser i närområdet och ett 

relativt vindskyddat läge. Som också visats tidigare tyder allt på att avsikten i 

förlängningen var att använda sig av Gällivaremalm något som endast skulle bli 

möjligt med förbättrade transportförhållanden. Att planer på att lösa 

transportproblemet fanns har också visats i form av Schoughs förslag om en järnväg 

till Siknäs. Gynnsamma hamnförhållanden kopplade till planen på en järnväg talade 

för en lokalisering av en masugn till Töreområdet även om inte heller detta räcker 

som svar på frågan varför en masugn anlades i Törefors eftersom goda 

hamnförhållanden i området mellan Kalix älv och Luleå älv också fanns i Luleå. Att

hamnar utanför detta område ej diskuteras beror på att ett nyttjande av sådana hamnar

hade krävt dyrbara lösningar för att gå över någon av älvarna med den malm som 

skulle transporteras från Gällivare.

3.4 Träkolsfrågans betydelse för etablerandet av Törefors 
masugn

Tillgången på järnmalm var en viktig förutsättning för att kunna bedriva 

järnhantering, men tillgång träkol var minst lika viktig. Vid valet av plats när nya 

masugnar eller andra för järnhanteringen viktiga anläggningar skulle uppföras var 

platsens förmåga att uppbära skog för träkolsproduktion viktigare än närheten till 

järnmalmsfyndigheterna. Gunnar Arpi beskriver vad som kännetecknar ett gynnsamt

träkolsförsörjningsläge på följanden sätt: 

De båda faktorer, som tillsammans karakteriserar kolförsörjningslägets gynnsamhet, äro
lågt kolpris, inklusive kolfraktkostnaderna, och möjlighet att öka kolkonsumtionen utan 
betydande höjning av kostnaden per hl.84

84 Arpi, 1951, s. 219 
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Trots att ny teknik introducerades t.ex. effektivare varmluftsblästrar som tillsammans 

med en ökning av masugnens pipvolym minskade kolförbrukningen per producerat 

ton tackjärn så ökade kolkonsumtionen på grund av att produktionsenheterna blev 

större.85 Dock var det inte bara järnbrukens efterfrågan på träkol som drev upp 

träkolspriserna utan också sågverksindustrins utveckling i mitten av 1850-talet 

medförde ökad konkurrens om skogen. Den ökande efterfrågan på träkol medförde

att brukens gamla kolningsområden inte förmådde tillgodose behovet av träkol, men 

med anläggandet av järnvägar blev det möjligt att utnyttja tidigare alltför avlägsna

skogar. Noteras kan också att träkol kunde tillverkas av det spill som uppstod vid 

sågverken, så kallat ribbkol. Ribbkolen började nyttjas i början av 1860-talet och 

transporterades inledningsvis sjöledes, detta transportsätt ersattes efterhand av 

järnvägstransporter där så var möjligt.86

Det fanns dock stora problem med långa transporter av träkolen. I sin 

tjänsteberättelse från 1872 skriver chefen för det norra Bergsdistriktet C. A. Dellwik 

att vid långa sjötransporter riskerade träkolen att smulas sönder och/eller bli fuktig

samt att en stor del av den skrymmande lasten riskerade att förloras vid stormar. De 

höga kolpriserna i Bergslagen i början 1870-talet bidrog till att Dellwik i sin 

tjänsteberättelse från 1872 förutsade att tackjärnstillverkningen skulle komma att 

flyttas till masugnar vid den norrländska kusten på grund att tillgången på träkol var 

god där.  Dock framhåller Dellwik att tillgången på järnmalm inte var god men han 

förklarade fördelarna med att transportera järnmalmen till Norrland från 

Mellansverige i stället för att transportera träkolen i motsatt riktning på följande sätt: 

Om man jemför tillverkningskostnaderna för tackjernet i bergslagerna under de nu 
rådande kol- och malmpriserna med tillvekningskostnaderna vid de på den norrländska 
kusten belägna masugnarne, så utfalla dessa till icke obetydlig fördel för de sednare. 87

85 Arpi, 1951, s. 235. 
86 Attman, 1986, s. 119-120. 
87 JKA, 1873, Artikeln Direktör C. A. Dellwiks tjensteberättelse för år 1872. Det bör dock påpekas 
att det inte vid den här tiden, när Dellwik skriver sin årsberättelse 1872-73, fanns någon 
järnvägsförbindelse med Norr- eller Västerbotten.
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Gunnar Arpi var i sin bok, Den svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830-

1950, inne på samma linje och menade att det vore ur kol- och 

malmtransportsynpunkt rimligt att järnhanteringen hade lokaliserats till Norrbotten på 

grund av de ökade träkolspriserna under 1860-talet och framåt. Järn- och 

stålhanteringen skulle grundas på de rika malm- och koltillgångarna i Norrland.88 En

jämförelse av genomsnittspriset på träkol i de traditionella bruksorterna i 

Mellansverige, Västerbotten och Norrbotten (se bilaga 1. och figur 1.). visar att 

träkolspriserna i Norrbotten vid tiden för beslutet att anlägga masugnen var lägre än 

träkolspriserna i Bergslagen 

Figur 2. Träkolspriset i Norrbotten jämfört med andra områden med järnhantering 

Träkolspriset i Norrbotten i % av priset i Närke, Nora, Västmanland, Kopparberg och Västerbotten
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Källa: Jörberg, 1972, vol. 1, sid. 521 – 522. RA, Kommerskollegiums, Bergmästarrelationerna 
1870-1890 för Norra Distriktet har använts för de norra länen Västerbotten och Norrbotten. 

Priset på träkol i Norrbotten varierade (enligt figur 1.) på en nivå kring 50 % av 

priserna i Närke, Kopparberg och Nora från 1870 till 1890. Mellan åren 1872 till 

1875 var dock prisskillnaden än mer påtaglig vilket kan förklaras med att 

produktionen av tackjärn ökade och med detta ökade också efterfrågan på träkol. Den 

ökande produktionen orsakades av den ekonomiska högkonjunkturen i början 1870-

88 Arpi, 1951, s. 227. 

Nora Västmanland Kopparberg Västerbotten
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talet. Som framgår av tabell 1 tycks Norrbotten inte alls ha varit integrerat med någon 

nationell marknad vad beträffar nyttjandet av träkol, medan det finns en signifikant 

samvariation mellan träkolspriserna i Närke, Nora, Västmanland, Kopparberg och 

Västerbotten. Detta medförde att vid en ökad efterfrågan och därmed medföljande 

prishöjning på träkol i Mellansverige inte påverkade priserna i Norrbotten. Vilket var 

fördelaktigt vid den högkonjunktur som inträffade i inledningen av 1870-talet. När 

priset på träkol steg i Mellansverige fortsatte priserna att var låga i Norrbotten, vilket

ökade incitamenten att förlägga järnhantering i Norrbotten.

Tabell 2. Samvariationen mellan träkolspriserna i Närke, Nora, Västmanland, Kopparberg, 
Västerbotten och Norrbotten 

Correlations

1 ,785** ,688** ,810** ,738** ,092
, ,000 ,002 ,000 ,002 ,715

18 18 18 18 15 18
,785** 1 ,738** ,759** ,717** ,243
,000 , ,000 ,000 ,003 ,330

18 18 18 18 15 18
,688** ,738** 1 ,800** ,559* ,103
,002 ,000 , ,000 ,030 ,683

18 18 18 18 15 18
,810** ,759** ,800** 1 ,542* -,034
,000 ,000 ,000 , ,037 ,894

18 18 18 18 15 18
,738** ,717** ,559* ,542* 1 ,401
,002 ,003 ,030 ,037 , ,139

15 15 15 15 15 15
,092 ,243 ,103 -,034 ,401 1
,715 ,330 ,683 ,894 ,139 ,

18 18 18 18 15 18

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

NÄRKE

NORA

VÄSTMAN

KOPPARB

VÄSTERB

NORRB

NÄRKE NORA VÄSTMAN KOPPARB VÄSTERB NORRB

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

Källa: Figur bygger på bearbetade uppgifter hämtade från  Jörberg, 1972, vol. 1, sid. 521 – 
522. KmK, BMR åren 1870-1890 har använts för de norra länen Västerbotten och
Norrbotten.

År 1872 motsvarade priset på träkol i Norrbotten 38 % av priset i Kopparberg, 45 %

av priset i Västmanland, 30 % av priset i Nora och 35 % för Närke. År 1873 sjönk 

priset på träkol i Norrbotten medan priserna ökade i Bergslagen utom i Noratrakten 

där priset sjönk från föregående år. Priset på träkol i Norrbotten motsvarade år 1873 
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drygt en fjärdedel eller 27 % av priset i både Nora och Västmanlands län, 24 % av 

priset i Närke och slutligen 17 % av priset i Kopparbergs län. Följande år – det vill 

säga år 1874 och samma år som masugnen i Törefors stod färdig – motsvarade priset 

på träkol i Norrbotten 45 % av priset i både Kopparberg och Västmanland, 42 % av 

priset i Noratrakten och 80 % av priset i Närke. Detta visar tydligt att skillnaderna i 

priset på träkol var särskilt påtagligt år 1873 det vill säga samma år som anläggandet 

av masugnen i Törefors inleddes. 

Det låga priset på träkol i Norrbotten i förhållande till Mellansveriges träkolspriser 

var sannolikt en av orsakerna till att masugnen kom att uppföras i Törefors. Det 

undersökta källmaterialet ger inget stöd för att hävda att det i just Törefors fanns 

bättre tillgång på träkol än på andra platser i länet. Det som ändå talar för Törefors i 

det här fallet är att företaget köpte ett flertal skogshemman under år 1873, men om

skogen var ämnad för masugnen eller sågen förtäljer inte källorna.89  Oavsett om den 

inköpta skogen var ämnad för träkolstillverkning eller ej så gav det spill som uppstod 

vid sågverket möjlighet att framställa ribbkol som kunde användas i masugnen. Vad 

som också talar för Törefors när det gäller kolfrågan är uppgifter i folkskoleläraren C. 

L. Almquists bok Töre om att träkol hämtades från öarna Rånön och Bergön i Kalix 

skärgård där kolning bedrevs för att försörja masugnen och smedjan med träkol. 

Rånön med en yta på närmare 2 400 ha som till största delen är tallskogsbeklädd och 

Bergön hör till de större öarna i Norrbottens skärgård.

Men träkolsförsörjningen var inte problemfri på grund av att kunskapen vad det 

gäller kolning inte var så utvecklad i Norrbotten. Lösningen på detta problem för 

Törefors Sågverks AB blev att införskaffa kunnig arbetskraft från annat håll. Detta 

framkommer i en rapport från Törefors Sågverk AB till Bergsmästaren i Norra 

distriktet Abraham Thysén. Följande står att läsa i Bergsmästaren för Norra distriktets

årsberättelse från 1874: ” … att till Törefors hämtades 11 småländska, 10 östgötska

89 LA, Törefors bruksarkiv, F I:1 avverkningskontrakt 1873-1887. 
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och 6 värmländska bönder för att bedriva kolning efter deras hemorters metoder”. 90

Av boken Från Nasafjäll till SSAB skriven av professorn i teknikhistoria, Staffan 

Hansson, framgår att detta rörde ett ständigt återkommande problem. Som exempel 

kan nämnas och att man vid masugnen i Gyljen i Norrbottens inland försökte lösa 

detta problem med att inhyra kolare från Åtvidaberg på 1830-talet.91

3.5 Sammanfattning

Syfte med detta kapitel har varit att finna förklaringarna till att det anlades en masugn 

i Törefors i början av 1870-talet. Den övergripande förklaringen till att satsningen 

kom till stånd utgörs av den konjunkturuppgång som följde i spåren av 1870-71 års 

fransk-tyska krig. Det var en uppgång som bland annat kännetecknades av kraftigt 

ökad efterfrågan på järn och stål och därmed även på järnmalm. Till bilden hör även 

de stålprocesser som, med genombrott på 1850- och 1860-talen, möjliggjorde kraftig

ökad produktion av stål till förhållandevis låga priser. Den kraftigt ökade efterfrågan 

på järnmalm medförde att blickarna riktade kom att riktas mot de i Norrbotten stora 

järnmalmstillgångarna.

Något enkelt och entydigt svar på frågan varför masugnen anlades i Törefors går inte

att finna i det undersökta källmaterialet. För att närma sig ett svar på frågan har därför 

ett antal, för det slutande 1800-talets masugnslokaliseringar, centrala 

lokaliseringsfaktorer studerats i syfte att utröna dessas inverkan på valet av plats för 

masugnen. De norrbottniska järnmalmstillgångarna var kända sedan 1600-talet, men 

också problemen med en exploatering var kända. Ett hinder för exploateringen 

utgjordes av de transportekniska problem som följde av att järnmalmen låg så långt in 

i landet. Ett annat problem med malmen i Norrbotten rörde dess beskaffenhet. Det 

visade sig att en stor del av järnmalmen innehöll fosfor vilket gjorde att den inte 

kunde användas vid ståltillverkningen och vid 1870-talets början fanns det ingen 

90 LA, BMR, år 1874. 
91 Hansson, 1987, s. 64-65. 
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metod för att lösa fosforproblemet. Dock hade geologiska undersökningar visat att en 

del av järnmalmen var så kallad lågfosformalm. 

En central förutsättning för valet av plats var att det fanns tillgång till strömmande

vatten som kunde bidra med vattenkraft till masugnens drift. Vad detta beträffar var 

det läge som valdes gynnsamt eftersom masugnen anlades vid Töre älv.

För masugnens drift krävdes järnmalm och detta leder till frågan om vilken betydelse 

tillgången på järnmalm hade för valet av lokalisering. Här var närheten till gruvan av 

mindre betydelse men centralt var att den tunga järnmalmen kunde transporteras på 

ett ekonomiskt tillfredsställande sätt till masugnen. Som visats handlade det i detta 

fall först om att hämta malm från olika gruvor i Mellansverige samt från Carslgruvan 

på Hindersön. Detta var förhållanden som krävde kustläge och goda 

hamnförhållanden vad platsen för masugnen beträffar. Också i detta avseende erbjöd 

Törefors ett gynnsamt läge eftersom det i Siknäs rådde goda hamnförhållanden endast

cirka en mil från den plats på vilken masugnen kom att uppföras. Hamnen i Siknäs 

erbjöd ett godtagbart djup och ett skyddat läge. Vidare erbjöd hamnen i Siknäs 14 

dagars längre seglationstid än övriga enligt Schough tänkbara platser för utskeppning 

av Gällivaremalmen vid Bottenviken. En lokalisering till Törefors var också 

fördelaktig eftersom avståndet mellan Törefors och Siknäs endast uppgår till en mil

och järnvägen kom att passera masugnen närmare än så, vilket innebar att det var 

möjligt att anordna en avlastningsplats från vilken malm kunde föras till masugnen

alternativt var det möjligt att bygga ett stickspår till masugnen. En lokalisering av en 

masugn till Siknäs var inte möjligt med tanke av att platsen saknade tillgång till ett 

strömmande vattendrag som var nödvändigt för masugnens drift.

Också när det gäller den viktiga frågan om träkolsförsörjningen erbjöd en lokalisering 

till Törefors fördelar. I Törefors omnejd fanns god tillgång på för kolningen lämplig

skog och sist men inte minst viktigt var att det fanns en ångsåg på platsen och också 

45



från denna kunde träkol erhållas eftersom det gick att kola träkol från spillet från 

sågen.

Vad beträffar tillgången på järnmalm var platsen inte idealisk vid den här tiden, men

de goda hamnförhållandena gjorde det möjligt att transportera järnmalm från 

Mellansverige och Hindersön. Planerna på att använda Gällivaremalm fanns med

redan från början. För att det skulle bli möjligt krävdes dock att problemen med

transporten av järnmalm från Gällivare till kusten fick sin lösning. Att en sådan var 

på gång vid denna tid vet vi av Schoughs planer på en järnväg till Siknäs i närheten 

av Törefors. Det andra problemet med Gällivaremalmen rörde dess fosforinnehåll 

som omöjliggjorde användandet av stora delar av malmen från Gällivare i den tidens 

stålprocesser. Men även i detta fall var en lösning på väg. Även utan denna lösning 

var Gällivaremalmen intressant eftersom masugnen i Törefors kunde använda sig av 

både låg- och högfosformalmer. Problemen med fosformalmerna inträffade i ett 

senare led av förädlingen.  Lösningen på fosforproblemet var dock av stor betydelse

då detta skulle öppna för stor produktion av stål baserat på Gällivaremalmen och 

därmed även för stor export av järnmalmen vilket åter gör hamnfrågan viktig.

Avslutningsvis kan det konstateras att masugnen för malmförsörjningens

vidkommande borde placeras i närheten av en plats med goda hamnförhållanden dock 

nödvändigtvis inte i Törefors även om Törefors var väl rustat i detta avseende. I 

början av 1870-talet aktualiserades också planer på att bygga en järnväg för att 

möjliggöra exploateringen av Gällivaremalmen i detta sammanhang angavs Siknäs 

som en lämplig slutpunkt för järnvägen. Anledningen till valet av Siknäs som 

utskeppningshamn var att där fanns mycket goda hamnförhållanden. Detta var ett 

förslag som mer tydligt pekade mot Törefors som plats för masugnen eftersom Siknäs 

låg endast en mil från Törefors och den planerade järnvägen skulle passera närmare

än så och en lokalisering av masugn till Siknäs omöjliggjordes av att driftvatten 

saknades, vilket var nödvändigt för drift av masugnen. Driftvatten fanns i Törefors i 

form av Töreälven, detta pekar än tydligare mot Törefors som plats för masugnen.
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Vad som ytterligare verkade för en lokalisering till Törefors var att där fanns ett 

sågverk som ägdes av Törefors Sågverks AB vars finansiär var Robert Loder.
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Kapitel 4 
VERKSAMHETEN VID MASUGNEN

Detta kapitel har till syfte att beskriva verksamheten vid masugnen i Törefors från 

februari 1875 när den första blåsningen genomfördes till och med 1887 när 

produktionen av tackjärn avvecklades. Kapitlet skall också ligga till grund för det 

följanden kapitlet där orsakerna till masugnens avveckling skall undersökas detta 

eftersom brister och svagheter som kan identifieras i detta kapitel antagligen har 

betydelse för avvecklingen av masugnen. 

Det kan konstateras att planerna på att anlägga Törefors masugn hade föregåtts av

gynnsamma förhållanden för den svenska järnhanteringen, vilket resulterade i ökad 

efterfrågan på järnmalm. Den ökade efterfrågan på järnmalm ledde till att tankarna 

åter väcktes på att exploatera järnmalmen i Gällivare med hjälp av en planerad 

järnväg mellan Gällivare och Siknäs. Robert Schough var den tongivande bakom 

denna satsning. Planerna på denna järnväg föranledde troligtvis Robert Loder att 

anlägga en masugn i anslutning till denna järnväg. Valet av plats blev Törefors. Att

anlägga en masugn i Törefors var gynnsamt utifrån flera perspektiv t ex relativt god 

tillgång på träkol, tillgång på vattenkraft, bra hamnförhållanden. Tankarna var 

troligtvis att masugnen i Törefors skulle tillvarata och förädla en del av järnmalmen

från Gällivare.

4.1 Tackjärnsproduktionen i Sverige under 1870-talet

Under denna rubrik kommer jag att kort beskriva hur tackjärnstillverkningen bedrevs 

i övriga Sverige och syftet med detta är att göra en jämförelse med Törefors 

tackjärnstillverkning och studera hur dess produktion var jämfört med

riksgenomsnittet, men även med masugnarna i Hofors, i Iggesund, i Söderfors, i 

Sörfors och i Avafors. Anledningen till valet av Hofors var att denna masugn var den 

effektivaste i Sverige under senare delen av 1870-talet. Valet av Söderfors och 
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Iggesund motiveras med att det vid dessa bruk byggdes nya masugnar under 1870-

talet. Även masugnen i Hofors uppfördes under 1870-talet. Sörfors masugn i 

Ångermanland startades samma år som Törefors masugn och låg inte heller i de 

klassiska bruksorterna som Hofors, Iggesund och Söderfors. Anledningen till att jag 

valt att ta med Avafors masugn i min undersökning är att jag vill visa att Törefors 

masugn var en ugn med en helt annan kapacitet än vad som tidigare funnits i 

Norrbotten. Masugnen i Avafors var den ditintills högst producerande ugnen i 

Norrbotten.

Under perioden ca 1860- 1890 skedde en fördubbling av härdfärskningen samtidigt

som Bessemerprocessen blev den dominerande götstålsprocessen. Under 1870-talet

började även Martinprocessen, som introducerades i slutet av 1860-talet, att användas 

om än i mindre omfattning. Martinprocessens verkliga genombrott i den svenska 

järnhanteringen inträffade under 1880-talets senare del. Tillverkningen av tackjärn i 

hela riket under perioden 1870 till 1885 uppvisade en ökning på 55 % samtidigt som 

antalet masugnar minskade från 213 år 1870 till 179 år 1885. Årstillverkningen per 

masugn steg under samma period med över 80 %.92

Under 1870-talet var det inte bara i Törefors som det anlades en masugn utan så 

skedde också på flera andra platser som Sandviken, Domnarvet, Boxholm, Bångbro, 

Iggesund, Nykroppa, Hofors, Hagfors och Söderfors. Under 1870-talet började också 

en koncentration av tackjärnstillverkningen ta form bland annat som en följd av att

det vid framförallt de stora verken uppfördes mer än en masugn. I Sandviken anlades 

det 1871 två masugnar liksom i Västanfors 1870, Forsbacka 1871, Långshyttan 1874,

Nyhammar 1874 och Avesta 1875.  I såväl Domnarvet och Hofors anlades också en 

tredje masugn år 1878. En viktig förklaring till masugnsbyggandet var 

Bessemermetodens genomslag, vilken ökade efterfrågan på tackjärn.93

92 Attman 1958, Fagerstabrukens historia 2, s. 270 ff.
93 Ibid.
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Tabell 3. Statistik över tackjärnstillverkningen i Sverige åren 1870-1885 

Antal Årstillverkningen/ Dygns- Högsta Produktionen
masugnar masugn (ton) tillverkning dygnstillverkningen för hela riket 

1870 213 1 410 7,92 14,66 300
1875 224 1 565 8,5 15,18 351
1880 193 2 104 10,02 15,33 406
1885 179 2 596 10,95 16,45 465

Källa: Attman, 1958, s. 270

Samtidigt som järnhanteringen koncentrerades till ett mindre antal platser ökade

produktionen per masugn medan träkolsförbrukningen per tillverkat ton tackjärn 

minskade från 68 hl år 1868 till 66 hl år 1883. Detta berodde till stor del på att de nya 

masugnarna var effektivare. Det fanns även kvar mindre masugnar med låg 

produktionskapacitet och hög träkolsförbrukning vilka drog ner genomsnittet.94

största delen av omstruktureringen inträffade mellan åren 1875 och 1894. Att det var 

vid den tiden som omstruktureringen blev så påtaglig berodde på två saker: 

tillkomsten av järnvägar som gjorde omstruktureringen både tekniskt och ekonomiskt

genomförbar och ett prisfall som tvingade bruken att sänka produktionskostnaderna.

De mindre bruken kunde inte med sina höga produktionskostnader hävda sig i 

konkurrensen mot de större enheterna. Vid de större enheterna anlades inte bara en 

eller flera masugnar utan de övergick även i de flesta fallen från välljärnstillverkning 

till götstålsproduktion.95

Att ovan nämnda förändringar fick återverkningar också på antalet anställda och 

produktiviteten är förståeligt. Som framgår av figur 3. ökade således årsproduktionen

per anställd från drygt 71 ton år 1875 till nästan 120 ton år 1887. Under samma 

period minskade antalet anställda inom svensk tackjärnstillverkning från ca 4 900 till 

cirka 3 900.

94 Attman 1958, s. 270 ff. 
95 Söderlund och Utterström, 1959, s. 356. 
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Masugnen i Törefors färdigställdes under 1874, men tillverkningen inleddes inte före 

den 22 februari 1875. Anledningen till detta var att Törefors Sågverks AB var tvunget 

att införskaffa vederbörliga befogenheter att påbörja produktionen det vill säga 

ansöka om stämpel för det tillverkade tackjärnet samt meddela att Törefors Sågverks

AB fortsättningsvis förutom trävaruförädling, även skulle bedriva järnhantering. Den 

totala kostnaden för att uppföra masugnen blev enligt 1874 års kapitalbok närmare

300 000 kronor. Utgiftsposten för arbetarlönerna vid byggnationerna av masugnen

utgjorde närmare 13 % procent av totalkostnaden för masugnen. Andra viktiga 

utgiftsposter utgjordes av kostnader för tegel av olika kvalitéer (eldfast och vanligt

tegel). Bräder och plank hämtades från den egna sågen. Vad det gäller järn- och

stålmaterial som användes vid byggnationen av masugnsbyggnaden hämtades det

från den egna smedjan. Andra stora utgiftsposter som inte ingick i 

kostnadsberäkningen för själva masugnen var 22 254 kronor för uppförandet av 

arbetarbostäder. Anläggandet av rälsbanan mellan hamnen och masugnen kostade

69 284 kronor och uppförandet av kolhuset kostade närmare 6 800 kronor. År 1874 

inköptes även ett flertal hemman till en total inköpssumma av 14 789 kronor där 

skogen eventuellt skulle användas till att tillverka träkol för masugnen. Under år 1874 

inköpte Törefors Sågverks AB 2 300 ton järnmalm från gruvor i Mellansverige och 

över 1 000 ton inhämtades från den egna gruvan, Carlsgruvan, på Hindersön.96

4.2.1 Igångsättandet av masugnen 

Under 1874 uppfördes masugnen i Törefors och i 1874 års Bergmästarrelationerna 

för det norra distriktet meddelas att: ”…äfven den nya masugnsanläggningen, som 

under året blivit fullbordad vid Törefors bruk…”97. Den 22 januari 1875 kom det in 

en anmälan om ändring av bolagsordningen för Törefors Sågverks AB på grund av att 

man anlagt en masugn plus en ångsåg vid Törefors. När bolaget bildades 1869 hade 

avsikten enbart varit att bedriva trävaruhantering, men efter det att masugnen anlagts

96LA, Härnösand, Törefors Bruks AB:s arkiv, GI:17, Kapital böcker för år 1874.
97KmK, BMR år 1874, Akt 10. 
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så hade man för avsikt att både bedriva trävaruhantering och järnhantering i form av 

tackjärnstillverkning.98

I Kommerskollegiets bergsavdelningsarkiv omtalas det att verkställande direktören 

för Törefors Sågverks AB meddelat att en större masugn anlagts vid Törefors i 

Norrbotten. Oscar Cassel meddelar i en skrivelse den 16 februari 1875 till 

Kommerskollegiets Bergsavdelning att:

Hos Kongl. Collegium hade grosshandlaren Oscar Cassel, i uppgifven egenskap af
verkställande Direktör för Törefors Aktiebolag uti ingifven skrift anmäld, att nämnda
Aktiebolag vid Törefors, beläget i Töre by, Nederkalix socken, och Norrbottens län, 
anlagt en större masugn för tillverkning af tackjern, samt tillika anhållit att för 
märkandet af tillverkningen vid ifrågavarande verkstad få begagna stämpeln T.F.B. Och 
fann, beträffande den nu anmälda verkstaden, hvilken komme att räknas till Törefors, 
bemälda  bolag tillhöriga jernverk och benämnda Törefors masugn, Kongl. Collegium
skäligt att, i enlighet med hvad bruksegarna begärt, förordna, det skall vid stämplingen
af tillverkningen vid förberörda masugn användas ofvantecknade märke. Åliggande det 
vederbörande att i fråga om villkoren för rörelsens utöfvande vid verkstaden iakttaga, 
hvad i sådant hänseende är stadgade, och skulle ej mindre utdrag af protokollet härom 
för sökanden meddelas, är ock skrifvelsen till underrättelse i ämnet till Kongl. Majts
befallningshafvande i länet och Bergsmästaren i norra Distriktet aflåfvas.99

Efter det att ägarna till Törefors masugn fått klartecken att igångsätta 

tackjärnstillverkningen inleddes den första blåsningen i början av 1875. I journalen

för tillverkningen av tackjärn vid Törefors masugn för år 1875 står följande att läsa:

Den 12 februari klockan 3 e.m. tog fyllningen sin början och slutade den 13 februari 
klockan 5 f.m. 20 sättningar nedfirades i säck. Kolen tändes sig sjelfva.  Efter slutad 
fyllning öppnades formorna något hvilket efterhand ökades till klockan 6 e.m. då de 
öppnades fullständigt. Blästern pådrogs och samtidigt pådrogs gasen till rostugn och 
varmapparat.100

Vad bekräftar planerna på att bygga en järnväg mellan Gällivare och kusten och då 

främst till Siknäs verkade dessa vid tiden för starten av masugnen mycket avlägsna, 

vilket innebar att malmen främst måste hämtas från olika gruvor i Mellansverige. 

98 RA, Civildepartementet, Huvudarkivet konseljakter, E1: 1 250 nr 35 år 1875. 
99 KmK, Bergsavdelningen, Privilegier och resolutioner år 1875. 
100 LA. Törefors Bruks AB arkiv D1:6 Journal över tackjärnstillverkningen 1875,1882-1884. 
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Framtiden såg inte ljus ut för den nybyggda masugnen eftersom den högkonjunktur,

som varit en bidragande orsak till uppförandet av masugnen nu förbytts i ekonomisk

nedgång med sänkt pris på tackjärn som följd. Detta orosmoln till trots inleddes 

tackjärnproduktionen vid Törefors masugn. Samtidigt återupptogs också 

tackjärnsproduktionen vid masugnarna i Selet och Avafors. 

4.2.2 Produktionen vid Törefors masugn åren 1875 till 1887 

Uppgifterna som används för att beskriva produktionen vid masugnen är hämtade 

dels från kapitalböcker och tillverkningsjournaler för masugnen samt de inskickade 

uppgifterna från Bergsmästaren i det norra distriktet till Kommerskollegiets 

bergsavdelning. I den tabell över produktionen vid Törefors masugn som jag kommer 

att sammanställa är alla uppgifterna hämtade från bergmästarrelationerna för det 

norra distriktet.

Tabell 4. Tillverkningsstatistik för Törefors masugn 1875 – 1887. 

Antal
blåsningar

Årsproduktion
(ton)

Malm
(ton)

Antal
arbetare

Träkolsåtgång
per ton tackjärn 

Tillverkning per 
dygn (ton) 

1875 102 838,3 1 946 29 79 8,21
1876 139 1 470 2 714 29 71,4 10,6
1877 95 1 236 2 115 29 77,8 13
1878 90 1 096 1 944 29 75,9 12,1
1879 115 1 420 2 591 29 69,6 12,4
1880 194 2 440 4 531 29 76,3 12,7
1881 139 1 888 3 490 29 71,4 13,5
1882 348 3 817 7 873 29 67,3 10,9
1883 172 1 914 3 918 29 62,8 11,1
1884 317 2 993 6 033 29 60,9 9,52
1885 214 2 734 5 288 29 59,8 12,9
1886 156 2 274 4 277 29 62 14,6
1887 113 1 659 29 58,6 14,7

Källa: KmK, BMR åren 1875 till 1887. 
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Figur 3. En jämförelse av årsproduktionen per arbetare i Törefors resp. riket 
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Källa: Figuren är skapad efter en bearbetning av BMR, 1875 till 1887. Hansson, 1987, s. 161 
och Montelius, S, Söderlund, E och Utterström, G, 1959, s. 359.

Av tillverkningsjournalen för 1875 framgår att under det första året som masugnen 

var i drift genomfördes 102 blåsningar där sista blåsningen ägde rum redan i maj. 

Produktionen uppgick under det första året till 838,3 ton det vill säga ca 8,21 ton per 

dygn.  Kolåtgången uppgick till 2,1 tunnor per producerad centner tackjärn (ca 79 

hl/ton tillverkat tackjärn). Malmen hämtades från Carlsgruvan på Hindersön samt

från Smällberg och Strossa i Bergslagen. Den totala mängden uppsatt järnmalm var 

1 946 ton med en järnprocent på 43,7 %.101 Dygnsproduktionen låg under 

riksgenomsnittet som vid den här tiden var 8,5 ton per dygn. När det gäller 

kolåtgången uppvisade masugnen i Törefors oroväckande siffror, 79 hl per ton 

tillverkat tackjärn. Den genomsnittliga kolåtgången i masugnarna för hela riket låg 

under 1870-talet på cirka 70 hl per ton tillverkat tackjärn.102 Produktionen per 

arbetare år 1875 uppgick till 29 ton samtidigt som den genomsnittliga

101 LA. Törefors Bruks AB arkiv D1:6 Journal över tackjärnstillverkningen 1875,1882-1884. 
102 Attman 1958, s. 270 ff. KmK, BMR år 1875. 
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årsproduktionen per arbetare i riket var 71,6 ton, vilket är närmare 2,5 gånger mer än 

produktionen per arbetare i Törefors.

Produktionen i masugnen upphörde som nämnts redan i maj och anledningen till

detta framgår inte av det studerade materialet. En trolig anledning till att 

produktionen upphörde var att företaget försattes i konkurs. Detta påstående bygger 

på anteckningar från bergsrådet Carl Sahlin i hans samling på Tekniska Museet i 

Stockholm. Sahlin skriver att under en inspektionsresa till Törefors 1935 sökte han 

finna lämningarna efter ett valsverk103 som planerades i Törefors i samband med

uppförandet av masugnen. Han konstaterade dock att han inte påträffade några 

lämningar efter ett valsverk i Törefors. Sahlin ansåg att orsaken till att valsverket 

troligen inte uppfördes var den konkurs som drabbade Törefors Sågverks AB år 

1875.104

Produktionen återupptogs år 1876 och enligt Bergmästarrelationen för det Norra 

distriktet 1876 så producerade Törefors masugn 1 470 ton tackjärn och masugnen var 

verksam under 139 dygn. Detta resulterade i en dygnsproduktion på 10,6 ton per 

dygn alltså en ökning av dygnsproduktionen från föregående år med nästan 30 %. 

Vad det gäller träkolsförbrukningen minskade denna från 79 hl per ton till 71,4 hl per 

ton det vill säga en minskning på 12 %. Detta innebar att under 1876 var 

träkolsåtgången vid masugnen lika med riksgenomsnittet. Beträffande järnmalmen

som användes i masugnen kom endast 619 ton från Carlsgruvan den resterande

mängden hämtades från gruvor i Mellansverige exempel på dessa gruvor är 

Storbotten, Nordstjernegruvan, Smällberg, Kallmora och Nygrufva.105

Årsproduktionen per arbetare vid masugnen i Törefors hade stigit till närmare 57 ton 

per år. Vilket var en ökning med 75 %, men en arbetare vid Törefors producerade 

ändå 26 ton mindre än den genomsnittlige masugnsarbetaren i Sverige. 

103 Sahlin hävdar att det ska finnas ritningar av det planerade valsverket på Tekniska Museet i 
Stockholm, vilka jag dock ej funnit.
104 Tekniska Museet, Bergsrådet Carl Sahlins bergshistoriska samling.
105 KmK, Bergsavd, 1876-års Bergmästarrelationerna för det norra Distriktet .
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När det gäller 1877 års räkenskaper var dessa enligt kapitalböckerna för Törefors 

Sågverks AB uppdelad i två perioder den ena perioden sträcker sig från 1/11 1876 till

30/6 1877 och den andra från 1/7 1877 till den 1/11 samma år.  Under året 

tillverkades det 1 236 ton tackjärn till ett pris av ca 93 762 kronor. Priset per tillverkat

ton tackjärn var 75,86 kronor där den största utgiftsposten var järnmalm med ett pris

på 37,6 kronor per tillverkat ton tackjärn. Exempel på övriga utgiftsposter var löner 

cirka 8 kronor per tillverkat ton och bruksomkostnader 1,60 kronor per tillverkat ton.

Träkolskostnaden uppgick till 20,5 kronor per tillverkat ton tackjärn. Malmen som 

användes för tillverkningen av tackjärn hämtades från Mellansverige och endast ca 55 

ton hämtades från Carlsgruvan.  De gruvor i Mellansverige som malmen hämtades

ifrån var 117 ton från Storbotten till ett pris av 19,2 kronor per ton; 730 ton från 

Nygrufvan till ett pris av 16 kronor per ton; 930 ton från Nordstjernegrufvan till ett 

pris av 20 kronor per ton och slutligen 463 ton från Kallmora till ett pris av 23 kronor 

per ton. Vad beträffar försäljningen av tackjärnet så såldes 1,600 ton till Stockholm 

vilket inbringade 150 200 kronor. Vinsten av tackjärnstillverkningen för år 1877 

uppgick till 58 200 kronor till detta ska tilläggas att ca 670 ton till ett beräknat värde 

av ca 56 438 kronor behölls vid Törefors.106 När det gäller masugnens effektivitet

uppvisade den en dygnstillverkning på 13 ton per dygn vilket var en mycket bra siffra 

med tanke på att riksgenomsnittet låg kring 10 ton. Den totala mängden använd 

järnmalm uppgick till 2 118 ton. När det gäller träkolsåtgången var denna högre än 

riksgenomsnittet.107 Årsproduktionen per arbetare (43 ton) minskade med 9 ton och 

skillnaden jämfört med riksgenomsnittet (86 ton) var 44 ton per arbetare och år.

Produktionen för år 1878 började redan den 1/12 år 1877 och pågick till 31/10 1878. 

Totalt producerades det närmare 1 100 ton till ett pris av 76 307 kronor. 

Tillverkningskostnaderna uppgick till 73,32 kronor per ton. Lönekostnaden var 6,18

kronor per ton, kostnaden för den förbrukade järnmalmen var 23,85 kronor per ton 

106 LA, Härnösand, Törefors Bruks AB:s arkiv, GI:18, Kapital böcker för den 1/11 1876-30/6 1877 
och 1/7 1877 – 30/10 1877.
107 KmK, BMR år 1877. 
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och kostnaden för träkolen per ton blev 20,45 kronor.108 Dygnstillverkningen vid

masugnen detta år var 12,1 ton per dygn och träkolsåtgången var 75,9 hl per ton

tillverkat ton tackjärn.109  Malmen till masugnen hämtades även detta år från gruvor i 

Mellansverige och endast 17 ton kom från den egna gruvan, Carlsgruvan, på 

Hindersön. De gruvor som den övriga malmen hämtades ifrån var Storbotten (19,6 

ton), Norrgrufvan (170 ton), Nygrufvan (678,8 ton), Nordstjernegrufvan (473 ton)

och 478 ton från Ronnsnne (namnet osäkert på grund av otydliga anteckningar i

tillverkningsjournalen). Totalt införskaffades över 1 800 ton järnmalm till ett pris av 

36 987 kronor från Mellansverige. Årsproduktionen per arbetare var 37,7 ton. 

Motsvarande siffra för riket samma år var 79 ton per arbetare och år.

Totalt sålde Törefors Sågverks AB ca 1 350 ton tackjärn under 1878 vilket inbringade 

100 300 kronor och försäljningen gick för första gången utomlands vilket resulterade 

i en vinst på cirka 24 000 kronor. Det såldes mer tackjärn än vad som producerats 

detta år och den troliga förklaringen till detta var att man sålde av de tidigare årens 

produktion. Exporten av tackjärnet gick till England och städerna Grimsby (149 ton), 

Hull (40 ton) och Southshield (61 ton). Det engelskägda The New Gellivare 

Company Limited köpte 335 ton, resterande 765 ton såldes till Stockholm.110

Anledningen till att The New Gellivare Company Limited köpte tackjärn av Törefors 

Sågverks AB var sannolikt att tackjärnet skulle vidareförädlas vid det av företaget 

ägda valsverket på Altappen. 

När det gäller informationen angående 1879 års produktion vid Törefors saknas både 

kapitalbok och tillverkningsjournal för masugnen detta år. Därför kommer 

informationen angående produktionen att hämtas från bergmästarrelationen för norra

distriktet. År 1879 tillverkades det 1 420 ton tackjärn och ugnen uppvisade 12,4 ton i

dygnsproduktion och kolåtgången var 69,6 hl per ton tillverkat tackjärn. Även år 

1879 var dygnsproduktionen över riksgenomsnittet och kolåtgången per tillverkat ton 

108 LA, Törefors Bruks AB:s arkiv, GI:18, Kapital böcker för år 1878 
109 KmK, BMR år 1878. 
110 LA, Törefors Sågverks AB, GI:17, Kapitalbok för 1878 
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tackjärn och närmade sig riksgenomsnittet.111 Årsproduktionen per arbetare detta år 

var 48,9 ton och skillnaden med riksgenomsnittet (82,9) var 34 ton per arbetare och 

år.

År 1880 producerade masugnen 2 440 ton tackjärn till ett pris av 155 428 kronor. 

Produktionskostnaden per ton var 63,7 kronor, priset för träkolen var 17 kronor per 

ton, kostnaden för järnmalmen uppgick till 30,80 kronor per ton och arbetslönerna 

uppgick till 5,9 kronor per ton. Tillverkningen per dygn, 12,7 ton, var återigen över 

riksgenomsnittet vilket också gällde för kolåtgången som uppgick till 76,3 hl per ton. 

Malmen hämtades från 10 gruvor i Mellansverige. Försäljningen av tackjärnet detta 

år gick till The New Gellivare Company Limited som införskaffade 1 240 ton från 

Törefors Sågverks AB, vilket inbringade 110 000 kronor.112 Detta resulterade i en 

förlust på ca 45 000 tusen kronor. Vad som orsakade denna förlust är oklart. 

Årsproduktionen var den ditintills bästa med 84,1 ton per arbetare dock var 

riksgenomsnittet högre med 93 ton. Förklaringen till denna ökning var dels det högsta 

antalet blåsningsdygn ditintills (194 blåningsdygn) samt att även dygnsproduktionen

(12,7 ton per dygn) var den ditintills högsta.

När det gäller produktionen för år 1881 kommer uppgifterna att hämtas från 1881 års 

bergmästarrelationer för det norra distriktet. Tillverkningsresultatet för masugnen

1881 blev 1 888 ton tackjärn där dygnsproduktionen var 13,5 ton och kolåtgången 

71,4 hl.113 Årsproduktionen per arbetare minskade från föregående år till 65 ton per 

arbetare där motsvarande siffra för riksgenomsnittet var 100 ton.

År 1882 blev ett rekordår eftersom det totalt producerades drygt 3 800 ton detta år. 

Dygnstillverkningen med 10.95 ton per dygn var närmare tre ton lägre än föregående 

år däremot var kolåtgången (67,3 hl) den lägsta ditintills.114 Under året köptes det 

111 KmK, BMR år 1879. 
112 LA, Törefors Sågverks AB, GI:18, Kapitalbok för 1880 
113 KmK, BMR år 1881. 
114 KmK, BMR år 1882.
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2 650 ton järnmalm från gruvor i Mellansverige.115 När det gäller träkolsåtgången så 

minskar denna från detta år och fram till nedläggningen 1887. Anledningen till 

minskningen av kolförbrukningen framgår inte av källmaterialet, men förklaringen

kan dels vara förbättrad kvalitet på det använda träkolet eller förbättrad bläster eller 

båda dessa faktorer tillsammans. Den genomsnittliga årsproduktionen per arbetare i 

riket detta år uppgick till 92,8 ton, motsvarande siffra för Törefors masugn var 131 

ton vilket var den högsta siffran för hela den tid masugnen var i drift.

År 1883 tillverkades det 1 914 ton tackjärn och med en något högre dygnstillverkning 

än föregående år. Kolåtgången sjönk ytterligare och var med 62,8 liter per ton för 

första gången under riksgenomsnittet som låg mellan 66 och 68 hl/ton.116

Årsproduktionen per anställd sjönk under detta år med 50 % till 66 ton samtidigt som 

riksgenomsnittet uppgick till 95,4 ton.

Dygnsproduktionen i masugnen för år 1884 uppgick endast till 9,52 ton vilket blev 

den lägsta siffran för hela verksamhetsperioden. Träkolsåtgången i masugnen

uppvisade återigen en sänkning nu till 60,9 hl per ton det vill säga 8 % under 

riksgenomsnittet.117 Årsproduktionen per arbetare detta år var 103 ton. 

Riksgenomsnittet var något högre med 104 ton. 

År 1885 uppvisade masugnen åter igen god produktionskapacitet med 12,9 ton per 

dygn och en låg träkolsåtgång, 59,8 hl per ton tillverkat tackjärn vilket även var den 

lägsta träkolsåtgången under de år masugnen var i drift.118 Detta år sjönk

årsproduktionen per arbetare till 97 ton medan riksgenomsnittet steg till 113 ton.

År 1886 tillverkades det 2 274 ton tackjärn till ett pris av 131 000 kronor (57,6 kronor 

per ton). Kostnaden för det förbrukade träkolet blev 39 361 kronor och 

115 LA. Törefors Bruks AB arkiv D1:6 Journal över tackjärnstillverkningen 1875,1882-1884 
116 KmK, BMR år 1883. 
117 KmK, BMR år 1884. 
118 KmK, BMR år 1885. 
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järnmalmskostnaden uppgick till 75 214 kronor. Dygnsproduktionen var den bästa 

dittills med hela 14,6 ton per dygn och träkolsåtgången var åter igen bättre än 

riksgenomsnittets. Törefors Sågverks AB sålde detta år 2 616 ton tackjärn till 

Gällivare AB119 till ett pris av 184 000 kronor.120 Vinsten för tackjärntillverkningen 

detta år uppsteg till 41 000 kronor. Årsproduktionen per arbetare var detta år 81 ton – 

det vill säga en sänkning med 16 ton – medan riksgenomsnittet samma år stannade på 

112 ton per arbetare.

Det sista produktionsåret, 1887, uppvisade masugnen den högsta dygnsproduktionen

för hela verksamhetsperioden på 14,7 ton per dygn. Det genomfördes 113 blåsningar 

och den sista genomfördes den 22 april och kolåtgången för detta år var 59 hl per 

tillverkat ton tackjärn.

Fram till den 22 april 1887 hade det genomförts 2 200 blåsningar i Törefors masugn

och tillverkats 26 000 ton tackjärn. Masugnens dygnsproduktion hade förutom tre år 

legat över riksgenomsnittet. Träkolsåtgången var inledningsvis sämre än

riksgenomsnittet, men hade från 1883 uppvisat bättre siffror än genomsnittet för 

Sverige. När det gäller dygnsproduktionen var masugnens resultat väldigt bra och låg 

som mest cirka 30 % över riksgenomsnittet. När det gäller produktionen per arbetare 

hade denna siffra sjunkit till oroväckande låga 57 ton per arbetare och år. 

Riksgenomsnittet för tackjärnproduktionen per arbetare år 1887 var 117 ton – det vill 

säga att den genomsnittliga tackjärnsproduktionen i Sverige per arbetare och år var 

dubbelt så hög. 

När det gäller kostnaden för ett ton producerat tackjärn i Törefors masugn uppgick 

denna år 1877 till 75,86 kronor. Ett år senare, år 1878, hade kostnaden för att tillverka 

minskat till 73,32 kronor. År 1880 hade produktionskostnaden minskat till 63,7

kronor. År 1886 – det vill säga näst sita året masugnen var i drift – var kostnaden för 

119 The New Gellivara Company Limited gick frivilligt i konkurs år 1882. Loder överförde då sina 
intressen till ett för ändamålet nybildat svenskt bolag, Gällivare AB.
120 LA, Törefors Sågverks AB, GI:20, Kapitalbok för 1886 
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att tillverka ett ton tackjärn 57,6 kronor. Detta innebar att kostnaden för att tillverka 

ett ton tackjärn hade minskat från år 1877 till 1886 med 32 %. År 1874 byggdes en 

ny masugn i Långshyttan och kostnaden för att tillverka ett ton tackjärn vid denna 

masugn år 1880 var 46 kronor per ton. Kostnaderna för träkol respektive järnmalmen 

per tillverkat ton tackjärn i Långshyttans masugn år 1880 var 24 kronor för träkolet 

och 13 kronor för järnmalmen. Samma utgiftsposter vid Törefors masugn år 1880 var 

17 kronor för träkolet och 30 kronor och 80 öre för järnmalmen.121 Jämförelsen

mellan Törefors respektive Långshyttans produktionskostnader för tillvekningen av 

ett ton tackjärn visar att produktionskostnaden var närmare 18 kronor högre i 

Törefors. Dock var kostnaden för det använda träkolet sju kronor lägre i Törefors.

Tillverkningskostnaderna för ett ton tackjärn vid ugnen i Törefors var år 1886, 57,6 

kronor där kostnaden för träkolet var 17,3 kronor och järnmalmskostnaden uppgick 

till 33 kronor. År 1885 var tillverkningskostnaden för ett ton tackjärn vid Hofors 

masugn 68 kronor och samma år vid Domnarvet var tillverkningskostnaden för ett 

ton tackjärn 61 kronor. Kostnaden för träkolet vid Hofors uppgick till 34 kronor och 

för Domnarvet 33 kronor och kostnaden för järnmalm var 24 kronor vid Hofors och

21 kronor vid Domnarvet.122 Denna jämförelse visar att tillverkningskostnaderna vid 

Törefors var lägre än vid Hofors (10,40 kronor) och Domnarvet (3,40 kronor). Priset 

på det förbrukade träkolet i Törefors var nästan hälften av priset på det förbrukade

träkolet i Hofors och Domnarvet. Däremot var priset på den förbrukade järnmalmen 

högre i Törefors och prisskillnaden gentemot Hofors och Domnarvet var nio 

respektive tretton kronor.

121 Attman, 1957, s.295 
122 Ibid, s.493 
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4.3 En jämförelse av Törefors masugn och några andra 
vid den tiden verksamma masugnar i Sverige

Syftet med detta avsnitt är att jämföra Törefors masugn med antal andra masugnar i 

Sverige som dels hörde till de större i Sverige vid denna tid, dels var tillkomsten vid 

ungefär samma tid som ugnen i Törefors och som därigenom kan betraktas tillkomna 

i en tid av likartades förutsättningar. Detta för att utröna huruvida Törefors förhåll sig 

i jämförelse med dessa masugnar ifråga om årsproduktion, blåsningsdygn, 

dygnstillvekning samt träkolsförbrukning. Kunskap om dessa faktorer kan bidra till 

att förklara den tidiga avvecklingen av masugnen. 

Figur 4. Årsproduktionen vid Avafors, Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Törefors 
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Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 

Distriktet åren 1875 – 1887. 

Vad beträffar årsproduktion vid de ugnar som jämförs med Törefors var Hofors den 

masugn som hade den högsta och jämnaste årsproduktionen. Mellan åren 1877 och 

1886 låg produktionen alltid över 5 000 ton. Av övriga, här studerade ugnar, var det 
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endast ugnen i Söderfors som under några år i slutet av 1880-taelet kunde mäta sig 

med Hofors och år 1887 producerade den mer än Hofors. I jämförelse med dessa 

producerade masugnen i Törefors klart mindre utom året 1880 när den hade högre 

produktion än ugnen i Söderfors. Jämfört med övriga ugnar stod sig Törefors bra och 

den var också klart överlägsen ugnen i Avafors. Den högsta årsproduktionen

uppnåddes år 1882 med närmare 3 900 ton tackjärn.

Anledningen till varför Törefors masugn inte producerade mer tackjärn per år 

berodde på att antalet blåsningsdygn med några undantag inte var i närheten av det 

antal som framförallt masugnen i Hofors uppnådde. Anledningen till den svaga 

årsproduktionen i förhållande till Hofors och Söderfors och att antalet blåsningsdygn 

var låg kan möjligen förklaras av problem med driftsvatten men också problem med 

kol och/eller malmförsörjningen kan ha spelat in. När det gäller årsproduktionen

jämfört med riksgenomsnittet uppvisade ugnen i Törefors ett bättre resultat under 

flertalet år, men vad beträffar den genomsnittliga årsproduktionen så ingick även

masugnar med låg produktion vilka drog ner riksgenomsnittet. Det är därför rimligt

att anta att de masugnar som uppfördes under 1870-talet producerade betydligt mer 

än de gamla masugnarna. 

När det gäller antalet blåsningsdygn uppvisade Hofors en jämn nivå med över 350 

blåsningar per år förutom år 1876 och 1887.  Iggesund uppvisade under åren 1878, 

1880 till 1884 över 350 blåsningar. Söderfors som under åren 1876 till 1879 ligger

över 300 blåsningsdygn uppvisade från år 1880 till 1882 sämre resultat. Men från år 

1883 ligger antalet blåsningsdygn per år över 350 blåsningsdygn. Masugnen i Sörfors 

hade likt Törefors i genomsnitt mycket lägre antal blåsningsdygn än Hofors,

Iggesund och Söderfors och som mest förmådde ugnen i Sörfors att genomföra 248 

blåsningsdygn.
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Figur 5. Antalet blåsningsdygn vid Avafors, Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Törefors 
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Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, BMR för det norra Distriktet år 1875 – 

1887.

När det gäller masugnen i Törefors verkar det ha varit en ojämn driftsgång och det 

var endast år 1882 och 1884 som det förmåddes att genomföra över 300 

blåsningsdygn. Annars var genomsnittet närmare 170 blåsningsdygn per år men det 

bör tilläggas att några år var antalet blåsningar mindre än hundra. De sämsta åren i 

masugnen i Törefors beträffande antalet blåsningsdygn var åren 1875, 1877 och 

1878.

Vad beträffar dygnstillverkningen var denna ett av tecknen på hur väl en masugn 

fungerade. Under stora delar av 1870-talet var det masugnen i Hofors som hade den 

högsta dygnstillverkningen med som mest 16,2 ton per dygn. Från mitten av 1880-

talet var det en av masugnarna vid Domnarvets järnverk som hade den högsta 

dygnsproduktionen. Hofors hade inte bara den högsta dygnstillverkningen under stora
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delar av 1870- och 1880-talet utan ugnen visade också upp ett jämt resultat år från år 

utan några större avvikelser. Även ugnen i Söderfors uppvisade en jämn 

dygnsproduktion från år 1879 och under resterande delen av undersökningsperioden.

Söderfors masugn hade sin toppnotering åren 1881 och 1882. Däremot uppvisade

masugnen ett sämre resultat än Söderfors och Hofors.

Törefors masugn uppvisade under stora delar av undersökningsperioden lägre 

dygnsproduktion än masugnen i Hofors, men under ugnens sista produktionsår var 

resultatet bättre än i Hofors. När det gäller jämförelsen mellan Söderfors och Törefors

var dygnsproduktionen under åren 1876, 1877 och 1878 bättre i Törefors. I 

inledningen av 1880-talet och fram till 1885 var ugnen i Söderfors effektivare än 

Törefors medan ugnen i Törefors var effektivare de två sista åren det vill säga  1886 –

87. Masugnen i Iggesund hade förutom år 1884 en lägre dygnsproduktion än ugnen i 

Törefors. När det gäller Sörfors masugn var det endast under åren 1882-84 som 

denna ugn producerade mer tackjärn per dygn än masugnen i Törefors.

Figur 6. Dygnsproduktionen i ton vid Avafors, Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors och Törefors 
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Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 

Distriktet år 1875 – 1887. 

Vad beträffar dygnsproduktionen i Avafors var den också i detta avseende klart 

underlägsen masugnen i Törefors. Ugnen i Törefors uppvisade en god 

dygnsproduktion och den genomsnittliga dygnsproduktionen för ugnen uppgick till 

12 ton per dygn under de tretton år som masugnen var i drift. Under de två sista åren 

som masugnen var i drift producerade den 14,5 ton per dygn, det vill säga nästan lika 

mycket som masugnen i Hofors. 

Figur 7. Träkolsförbrukningen vid tillverkningen av ett ton tackjärn vid Avafors, Hofors,
Iggesund, Söderfors, Sörfors och Törefors 
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Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 

Distriktet år 1875 – 1887. 

Träkolsförbrukningen, som tillsammans med dygnstillverkningen var ett viktigt mått 

på hur väl masugnen fungerade, var betydelsefull på grund av att träkolet under stora 

delar av 1800-talet utgjorde en stor utgiftspost inom järnhanteringen. De masugnar 

som ingick i denna undersökning låg alla över det svenska genomsnittet för 
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träkolsförbrukningen i produktionen av tackjärn som låg mellan 66 till 68 hl/ton 

tillverkat tackjärn. 

Hofors var den masugn i denna undersökning som låg i topp både vad det gällde antal 

blåsningar per år, årsproduktion samt produktionen per dygn. Men när det gäller 

träkolsförbrukningen kom denna masugn till korta mot ugnen i Törefors. Det var 

endast under åren 1878, 1880 och 1881 som Hofors hade lägre träkolsförbrukning än 

masugnen i Törefors. Masugnen i Söderfors hade under de första åren en lägre 

träkolsförbrukning än Törefors, men från år 1881 uppvisade ugnen i Törefors lägre

kolförbrukning än Söderfors masugn. Från och med år 1882 hade Törefors masugn

den lägsta träkolsförbrukningen av de masugnar som undersökts. 

Av Jernkontorets annaler framgår det också vilken temperatur blästern förmådde att

blåsa och för Törefors vidkommande låg temperaturen mellan 250 och 300 grader för 

åren 1875-1881 för de följande sex åren har inte några uppgifter påträffats.123 Dessa

siffror låg på ungefär samma nivå som vid övriga masugnar som min jämförelse

omfattar med undantag för masugnen i Hofors vars blästertemperatur vissa år 

uppgick till cirka 400 grader. Hög blästertemperatur eftersträvades eftersom det 

förväntades resultera i låg träkolsförbrukning och därmed förbättrad 

produktionsekonomi. I Törefors hade man låg träkolsförbrukningen se figur 7. Detta

är de enda fakta som visar på vilken nivå tekniken var vid masugnen i Törefors. 

Däremot visar produktionsresultatet (se nedan) att masugnen bör ha haft fungerande 

teknik med tanke på produktionsresultatet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att masugnen i Törefors var en masugn med 

relativt hög dygnsproduktion och låg träkolsförbrukning. Det problem som 

framträder tydligast av den hittills gjorda genomgången är den låga årsproduktionen i 

förhållande till de moderna masugnarna som uppfördes på 1870-talet orsakad av det 

låga antalet blåsningsdygn. Antalet blåsningsdygn översteg sällan 200 förutom åren 

123 JKA, Dellwiks årsberättelser åren 1875- 1881. 
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1882, 1884 och 1885 och den genomsnittliga blåsningstiden per år var ca 170 

blåsningsdygn. Den låga årsproduktionen bidrog också till att produktionen per 

arbetare var mycket lägre än riksgenomsnittet men det var allvarligt framförallt

genom att det ekonomiska resultatet påverkades negativt. Det som också kan ha 

försämrat masugnens konkurrenssituation var att de genomsnittliga dagslönerna i 

Norrbotten vid den här tiden var betydligt högre än i Bergslagen. År 1887 var den till 

exempel var den genomsnittliga dagslönen i Norrbotten 2,25 kr medan dagslönen i de 

traditionella bruksområdena i Bergslagen aldrig översteg 1,30 kr. Den högsta 

genomsnittliga dagslönen hade Kopparberg med 1,26 kronor år 1887.124

4.4 Slutsatser 

Det kan i detta kapitel, som beskriver tillverkningen av tackjärn vid Törefors masugn

konstateras att masugnen uppvisade goda resultat både vad gäller dygnsproduktion

och träkolsförbrukning. När det gäller årsproduktionen uppvisade ugnen vissa år 

resultat som avvek relativt mycket från övriga år. Den högsta årsproduktionen som 

uppgick till nästan 3 000 ton. Den högsta årsproduktionen uppnåddes år 1882 vilket 

kan förklaras med att antalet blåsningar var närmare 350 stycken. Andra år 

exempelvis 1877 och 1878 genomfördes det endast 95 respektive 90 blåsningar vilket

påverkade årsproduktionen. Dessa avvikelser är svåra att förklara utifrån det 

genomgångna källmaterialet. En tänkbar förklaring till det låga antalet blåsningsdygn 

kan ha varit brist på driftvatten, järnmalm och/eller träkol.

Det kan också konstateras att den malm som användes i tackjärnstillverkningen i 

Törefors masugn kom att hämtas från Mellansverige eftersom förhoppningarna om en 

järnvägsförbindelse mellan Gällivare och Siknäs aldrig infriades. När det gäller 

användandet av järnmalm från den egna gruvan på Hindersön så användes den endast 

till utfyllnad. Betydelsen av det faktum att järnvägen aldrig byggdes mellan Gällivare 

124 Jörberg, , s. 603.
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och Siknäs och järnmalmen hämtades från Mellansverige och transporterades med

båt till Törefors kommer att analyseras i nästa kapitel. 

Det som inledningsvis var oroande med tackjärnstillverkningen var träkolsåtgången, 

men den senare delen av produktionstiden uppvisade en effektivitetsökning 

beträffande träkolsåtgången och de sista åren var träkolsförbrukningen en bra bit

under riksgenomsnittets. När det gäller dygnsproduktionen uppvisade ugnen bra 

resultat i synnerhet de två sista åren när ugnen närmade sig 15 ton tillverkat tackjärn 

per dygn. Förklaringen till att träkolsförbrukningen minskade kan möjligen förklaras 

med bättre kvalité på träkolen vilket kan ha uppnåtts tack vare att man införskaffat 

kunniga kolare från södra Sverige. En annan tänkbar förklaring kan vara en ökad 

skicklighet hos personalen och förbättrad teknik.  Att också dygnsproduktionen ökade 

kan möjligen förklaras på samma sätt.

Det undersökta materialet ger inget underlag för en säkrare utsaga om det 

ekonomiska resultatet vid tackjärntillverkningen med undantag för åren 1877 (vinst 

58 200), 1878 (vinst 24 000), 1880 (förlust 45 000) och 1886 (vinst 41 000). 

Syftet med detta kapitel var att försöka ge en bild av produktionen vid masugnen i 

Törefors och vilka styrkor och svagheter produktionen i masugnen var beskaffad 

med. Resultatet av detta kapitel skall ligga grund i försöken att närma sig svaret på 

frågan varför masugnen avvecklades redan 1887 efter endast tretton år i drift. När det 

gäller förklaringar till varför masugnen lades ner bör det låga antalet blåsningsdygn 

med åtföljande låg årsproduktion och därmed även lägre intäkter ha spelat en inte 

obetydlig roll.
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Kapitel 5 
VARFÖR AVVECKLADES MASUGNEN I 

TÖREFORS
Syftet med detta kapitel är att, på ett liknande sätt som undersökningen av tillkomsten

av masugnen, försöka närma sig svaret på frågan varför masugnen i Törefors 

avvecklades. Tillvägagångssättet är att undersöka ett antal, för det sena 1800-talets 

masugnsetableringar, centrala lokaliseringsfaktorer. Dessa faktorer är densamma som 

undersöktes i försöken att utröna varför masugnen uppfördes. Denna studie ska 

klargöra på vilket sätt dessa lokaliseringsfaktorer förändrats under den tid som 

masugnen var i drift (1875-1887) och också svagheter som blev besvärande under 

produktionstiden eventuellt orsakade avvecklingen av masugnen. Under denna rubrik 

kommer inte hamnförhållandena att undersökas på grund av att dessa var densamma 

som vid anläggandet av masugnen.

5.1 Lösningen på transportfrågan 

Orsakerna till att en järnväg mellan Gällivare och Siknäs under 1870-talet aldrig 

anlades var flera. En av dessa var riksdagens första kammares ovilja till att förstatliga 

de svenska järnmalmstillgångarna. Curry Treffenberg som försökte föra fram

Schoughs järnvägsplaner hade som argument att, om staten gick in med pengar i 

järnvägsprojektet skulle detta omintetgöra den utländska spekulationen och 

säkerställa gruvegendomarna i svensk ägo. Treffenberg antog att det utländska hotet

mot svenska gruvegendomar skulle övertyga regeringen att ta upp frågan och att den 

förhoppningsvis skulle godkännas av riksdagen. Sannolikt utnyttjade Treffenberg det 

utländska hotet på grund av att det i inledningen av 1870-talet fanns röster som 

varnade för en utbredd utländsk spekulation i svenska gruvegendomar. Detta 

grundade sig på att i inledningen av 1870-talet så låg Gällivares malmfält och även 

flera järn- och stålindustrier i Bergslagen i utlänningars händer.125 År 1872 infördes

125 Jonsson, 1969, s 21 ff och Axelson, 1964, s. 238 ff.
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således ett villkorligt förbud mot utländska medborgare att bearbeta eller idka 

gruvdrift i Sverige dock fanns det inget som hindrade utlänningar att skaffa

inmutningar. Vid 1874 års riksdag inlämnades en motion av Arvid Gumaelius om

förbud mot att inmutningar inte fick beviljas utan Kungl. Majt:s tillstånd. Dellwik 

hade i inledningen av år 1874 en tanke att Gumaelius och Treffenberg skulle arbeta 

tillsammans med sina frågor vilka båda syftade till att gruvegendomarna skulle förbli 

i svensk ägo. Dock hade Gumaelius och Treffenberg inte någon framgång i sina 

försök. Det var framförallt i riksdagens första kammare motståndet fanns mot ett 

förstatligande av malmtillgångarna.126

En annan förklaring till varför järnvägen inte anlades under 1870-talet var att 

bruksnäringen i övriga Sverige fruktade att malmen från Norrbotten skulle sänka 

priserna och försätta bruken i Bergslagen i ekonomiskt trångmål. Under inledningen

av 1870-talet och framtill 1875 hade de svenska bruken årligen haft vinster på mellan 

15-24 % av eget kapital. Skälet till dessa vinster var dels den ekonomiska

högkonjunkturen i början 1870-talet med en stor efterfrågan på järn- och 

stålprodukter och att det började råda brist på järnmalm. Bruksägarna i Mellansverige 

– av vilka många tillhörde bruksprotektionisterna – ansåg att öppnandet av nya 

järnmalmsfyndigheter skulle innebära att de svenska brukens konkurrensläge skulle

försämras. Bo Jonsson skriver att detta var bruksprotektionisternas katastrofteori 

vilken innebar att om järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten öppnades skulle det 

innebära att järnverkens ekonomi försämrades och en del hävdade till och med att den 

inhemska marknaden skulle tyna bort. Därför ansåg flertalet av de mellansvenska

bruksägarna att de svenska järnmalmstillgångarna i Norrbotten skulle sparas för 

framtiden.127

The New Gellivara Company Limited hade efter år 1873 förhållit sig passiva i 

järnvägsfrågan, men efter det att regeringen beslutat att upplåta pengar till en 

126 Jonsson, 1969, s. 18 -23.
127 Ibid.
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geologisk undersökning av järnmalmsfyndigheterna i Norrbotten lät företaget 

järnvägsingenjör I. Danielsson göra en grundlig undersökning av en planerad 

järnvägslinje mellan Gällivare och kusten. Danielssons undersökning utmynnade i en 

kalkyl som var daterad till december år 1875 och kostnaden för en 

järnvägsförbindelse från Gällivare ner till kusten beräknades till 11,5 miljoner kronor.

Det är värt att notera att järnvägens sträckning var tänkt mellan Gällivare och Luleå 

och inte Siknäs som Schough hade planerat. Anledningen till att Luleå valdes som 

ändstation och inte Siknäs framgår inte, men en förklaring till valet av Luleå var att 

en stor grupp inflytelserika personer i Norrbotten förespråkade Luleå som ändstation

(se nedan). Sannolikt var ägarna till The New Gellivara Company Limited medvetna 

om detta. Dock blev det inget av dessa planer där den troligaste orsaken var att den 

ekonomiska högkonjunkturen i mitten av 1870-talet förbyttes i lågkonjunktur och 

som medförde en ovilja till investeringar i riskföretag. 128

Trots att planerna på en järnväg mellan Gällivare och kusten ideligen förkastades 

fanns det under resterande delen av 1870-talet krafter som verkade för en järnväg. 

Detta tog sig uttryck 1877 års järnvägsmöte i Luleå. Vid mötet deltog delegater från 

Finland, Norge och Sverige. Det bildades två olika fraktioner under mötet där den ena

förespråkade en järnväg mellan Gällivare och Luleå medan den andra gruppen 

förespråkade Schoughs förslag på en järnväg från Ofoten-Kiruna-Gällivare med

utskeppningshamn i Siknäs och Haparanda. Gruppen som förespråkade Gällivare – 

Luleå var i klar majoritet. Trots oenigheten resulterade järnvägsmötet i att man

författade identiska förslag till både första och andra kammaren som skulle behandlas 

i 1878 års riksdag. I motionen framfördes en begäran om 30 000 kronor vilka skulle 

användas till en grundläggande undersökning av en järnvägsförbindelse mellan 

Bottenviken förbi Gällivare- och Kiruna malmfält och vidare mot norska kusten.129

128 Axelson, 1964, s.245
129 Axelson 247 Jonsson 24 ff.  W. von Rehausen var en av de personer som undertecknat 
motionerna, vilka var ett resultat från järnvägsmötet i Luleå år 1877, tillsammans med bland andra 
Treffenberg. Von Rehausen hade ett stort egenintresse att en järnväg anlades. Orsaken till detta var 
att Schough hade överlåtit sina inmutningar i Kiruna till just Rehausen. 
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Bland dem som undertecknade motionerna återfanns Curry Treffenberg. Den 

geologiska undersökningen användes som ett starkt argument för att få pengar till 

undersökningen av järnvägen.

Statsutskottet vid 1878 års riksdag sade nej till motionen vilket medförde att 

pengarna till en undersökning uteblev. I motiveringen till avslaget hänvisades till de

redan gjorda satsningarna i Norrland i form av vägbyggen och utbyggnaden av 

stambanan. Andra kammaren avslog förslaget utan några invändningar från något 

håll, men i första kammaren talade Wilhelm von Rehausen för att pengar skulle 

anslås till en undersökning.130 Dock mötte han motstånd från A. O. Wallenberg som 

menade att undersökningen skulle gynna utlänningar och i synnerhet när det gällde

Gällivare malmfält. Wallenberg påtalade också att järnmalmen från Norrbotten skulle 

skapa en icke önskvärd konkurrens för gruvorna i Bergslagen.  Rädslan för utländska

intressenters spekulationer i Norrbottens järnmalmsfyndigheter och skyddandet av 

Bergslagens järnhantering gjorde att även första kammaren biföll statsutskottets 

förslag att avslå ansökningen.131

I inledningen av 1880-talet fortsatte ansträngningarna för att få till stånd en 

förbindelse med de norrbottniska malmfälten. Även kampen mellan de två grupperna

som hade olika uppfattningen om järnvägens sträckning fortsatte. Det som ytterligare 

hade skyndat på ansträngningarna var genombrottet för Thomasprocessens år 1878 

som möjliggjorde utnyttjandet av fosforhaltiga malmer vid stålframställning.

Det hade fastslagits i den geologiska undersökningen som hade genomförts från 1875 

– 1877 att stora delar av norrbottniska järnmalmskropparna innehöll fosfor. Redan år 

1879 ansökte Gällivarebolaget om koncession på en järnväg mellan Gällivare och 

Luleå. Ansökan avslogs emellertid av ministären A. Posse den 8 mars 1881.132 Denna 

koncessionsansökan hade bemötts med positiva remissutlåtanden och avslaget 

131 Axelson 247. 
132 Jonsson, 26 
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innebar ett oväntat bakslag för Gällivarebolaget. I statsrådsprotokollet ges ingen

förklaring till avslaget men den troliga anledningen till att ansökningen avslogs var 

att det framkommit att finansmannen Pontus Kleman hade försökt muta

lantmannaledaren Emil Key som var partikamrat med statsministern, Posse, och satt i 

riksdagens andra kammare.133 Key hade erbjudits en anställning, förutsatt att Key 

behöll sin riksdagsplats, som verkställande direktör i det planerade järnvägsbolaget

med en årslön på 6 000 kronor. Det som stärkte misstankarna om korruption var att 

Kleman hade föreslagit att omvandla det årliga arvodet till en klumpsumma på 

200 000 kronor.  Detta innebar troligtvis att regeringen valde att, för att förhindra en 

politisk skandal, avslå Gällivarebolagets koncessionsansökningen.134

Detta avslag följdes av en ansökan från Robert Schough som nu arbetade tillsammans 

med barndomsvännen och överläkaren Alrik Ljunggren. Schough hade insett att 

någon hjälp från den svenska staten inte var att räkna med, därför började han 

tillsammans med Ljunggren att söka intressenter i utlandet. Ljunggren hade sökt 

lämpliga investerare i Tyskland, Frankrike och framför allt England även vissa försök 

i USA hade förekommit. Den firma som åtog sig att bilda ett bolag i syfte att 

färdigställa järnvägen var den engelska ingenjörsfirman Wilkinson & Jarvis som den 

14 februari år 1882 gav klartecken till att man åtog sig att bygga järnvägen. Redan 

den 25 februari inlämnade Schough och Ljunggren en koncessionsansökan på en 

järnväg mellan Ofoten – Haparanda med avlastningsplats i Siknäs.135 Även denna 

ansökan avslogs och orsaken till detta var att järnvägen skulle dras till Haparanda och

anslutas till det finska järnvägsnätet. Kung Oscar II var orolig att järnvägen skulle 

kunna användas av ryssarna för att besätta de nordliga delarna av Sverige och Norge. 

Dels var ryssarna intresserade av de rika järnmalmsfyndigheterna samt att det var 

133 Jonsson, 26 ff, Axelsson 263 ff. Hadenius, 1993, s. 14. Kleman var den som fick skulden till att 
kanaliseringen av Edefors och Hedenforsen omintetgjordes på grund av ekonomiska oegentligheter.
134 Jonsson, 27, 
135 Schough, 124 ff 
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känt sedan tidigare att ryssarna eftersträvade att upprätta en örlogsbas vid den isfria

Atlantkusten.136

I ett remissyttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten angående Schoughs och 

Ljunggrens ansökan framgår det att Länsstyrelsen var emot att Haparanda blev den 

östliga ändstationen för järnvägen. Länsstyrelsen ansåg att järnvägen skulle gå till 

Luleå och passera de folkrika delarna av Luleå älvdal och sträckningen Gällivare –

Siknäs ansågs inte gynna järnindustrin. Påståendet att det inte skulle gynna 

järnindustrin verkar något märkligt med tanke på att Norrbottens ditintills största 

masugn i Törefors låg i närheten av den tilltänkta järnvägen till Siknäs. Schoughs och 

Ljunggrens koncessionsansökan gick samma öde till mötes som de övriga 

ansökningarna under 1870- och 1880-talet och avslogs den 28 april år 1882.137

Samtidigt som Schoughs och Ljunggrens koncessionsansökan var under utredning

inlämnades den 27 mars år 1882 en annan koncessionsansökan av riksdagsmännen J. 

E. Nyström, C. O. Bergman, H. J. Sandström, J. E. Wiksten, A. F. Bergström och A. 

Markstedt för en järnväg mellan Gällivare och Luleå. Länsstyrelsen såg positivt på

denna ansökning, men landshövdingen A. H. Widmark biföll dock inte med

hänvisning till en skogsinventering i samma område som den tänkta bansträckningen. 

Widmark ansåg att ansökan och skogsinventeringen borde ske samtidigt och lät

därför vänta med sitt bifall till koncessionsansökan.138

Alrik Ljunggren arbetade oförtrutet vidare efter avslaget i april år 1882 och 

inlämnade en ny koncessionsansökan den 25 oktober 1882. 139 Med den tidigare 

ansökningen från februari år 1882 i åtanke valde Ljunggren att bansträckningen 

136 Jonsson, 28 
137 Jonsson, 1964, 
138 Jonsson, 1964, s.
139 Axelsson, 271. I Malmborgs biografi över Robert Schough skriver författaren att anledningen till 
att Schough inte skrev under denna ansökan var att han hade farhågor angående Wilkinson & Jarvis 
åtagande. Schough fruktade att endast sträckan Gällivare – Luleå skulle färdigställas och lämna
järnvägen mellan Kiruna och norska kusten åt sitt öde. Anledningen till detta var att den var den 
enklaste och billigaste sträckan att färdigställas.
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skulle bli Ofoten – Luleå och en bibana skulle anläggas till Töre och Haparanda.140

Denna ansökan hade föregåtts av att Ljunggren personligen träffat Oscar II för att 

förhöra sig om dennes eventuella stöd för en järnväg mellan Ofoten – Luleå. Enligt

Ljunggrens egen berättelse ställde sig kungen positiv till järnvägen men när det 

gällde bibanan till Haparanda var kungen mer återhållsam, men hoppades att 

regeringen även skulle medge detta. Detta innebar att två konkurrerande 

koncessionsansökningar angående järnvägsförbindelser mellan Gällivare – Luleå 

respektive Ofoten – Luleå låg under granskning.

Den 8 december år 1882 fick Ljunggren betalt för sina ansträngningar och konseljen 

biföll en förnyad ansökan. Anledningen till att Nyströms med fleras ansökan avslogs 

till förmån för Ljunggrens ansökan var att den senare ansökan var bättre genomtänkt

och den engelska ingenjörfirman som skulle genomföra anläggandet av järnvägen 

garanterade att projektet skulle kunna genomföras.141 För att styrka den engelska 

ingenjörsfirmans pålitlighet bifogades ett intyg från den svensk-norske

generalkonsuln i London som garanterade firmans vederhäftighet.142 Emellertid

stipulerades skarpa direktiv angående projektets genomförande för att förhindra en 

upprepning av misslyckandet vid kanaliseringen av Luleå älv på 1860-talet.

Finansminister Themptander försäkrade att riskerna i möjligaste mån reducerats 

genom en klausul som innebar att före påbörjandet av varje ny sektion måste 

järnvägsbolaget redovisa att de hade ekonomisk täckning för att genomföra sina 

åtaganden samt deponera 200 000 kronor som säkerhet för sektionens 

färdigställande.143 Frågan angående bibanan till Töre och Haparanda ställdes på

framtiden

Trots att regeringen biföll ansökan fanns det hinder kvar för att projektet skulle kunna 

genomföras. J. E. Nyström vars ansökan avslagits till förmån för Ljunggrens hade 

140 Malmborg,  131 
141 Axelsson 271 
142 Malmborg 134 
143 Axelsson, 271 
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från sin position i riksdagens första kammare lämnat in en motion i vilken han

menade att utifrån försvars- och näringspolitiska var detta förslag förkastligt. Han

fick medhåll från andra håll i första kammaren och återigen var det de 

försvarspolitiska aspekterna som vädrades. Det som väckte oro var möjligheten för 

Ryssland att via järnvägen tränga fram till Atlantkusten och upprätta en isfri hamn.

Trots aversionerna genomröstades dock förslaget, men med endast sju rösters 

övervikt. Tongångarna i den andra kammaren var dock positiva med undantag från en 

ledamot som menade att regeringen borde ha hänskjutit frågan till riksdagen.144

Arbetet med järnvägen påbörjades den 20 augusti år 1883 och inleddes med att banan 

utstakades från Svartön mot Boden.145 Det engelska järnvägsbolaget som under år 

1885 bytte namn till Swedish and Norwegian Railway Company Limited hamnade i 

ekonomiskt trångmål och arbetet låg därför nere under stora delar av året. Detta 

föranledde företaget att starta en försäljning av obligationer i Holland som inbringade

likvida medel och arbetet kunde fortsätta.146 I slutet av 1887 stod järnvägen till 

Gällivare färdig och i mars 1888 rullade det första malmtåget in i Luleå. Dock skulle 

det dröja ett antal år innan järnvägen kunde börja användas till fullo. I det 

besiktningsprotokoll som upprättades i september 1889 efter besiktningen av 

bansträckan mellan Luleå och Boden framgick det att banan inte var fullbordad och 

följande står att läsa i protokollet:

På grund af hvad vi under förrättningen iaktagit och ofvan anfört anse vi 
jernvägsbyggnaden mellan Luleå och Boden ännu icke var så fullbordad, att vi kunna 
tillstyrka utfärdande af afsyningsbevis för densamma …147

Dock meddelas att en del av bristerna hade åtgärdats och att trafiken kunde öppnas 

med vissa förbehåll. Villkoren för att bedriva trafik på järnvägen var att hastigheten

aldrig fick överstiga 25 km/h inte heller de tyngre lokomotiven fick användas och 

144 Jonsson, 1964 
145 Persson 170 
146 Johnson 41 
147 RA, Väg och vattenbyggnadsstyrelsens arkiv: Järnvägsavdelningen: Huvudarkivet: F I: volym X
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malmvagnarna fick inte heller lastas med mer än 15 ton.148 Andra inskränkningar var 

att trafiken endast fick bedrivas medan det fanns tjäle i marken. Begränsningarna i 

trafiken ledde till att bolaget som byggt järnvägen hamnade i ekonomisk kris och 

företaget förmådde inte att färdigställa järnvägen. Detta föranledde staten att köpa 

järnvägen för 6,5 miljoner och färdigställa den. Staten gjorde en god affär med tanke 

på att priset för att bygga järnvägen var ca 25 miljoner kronor. 149

Det stod emellertid klart redan år 1883 att järnvägen inte skulle byggas mellan

Gällivare och Siknäs utan ägarna till Törefors masugn var tvungen att förlita sig på 

att bibanan till Haparanda via Töre skulle byggas. I inledningen av 1900-talet 

byggdes det en järnväg mellan Boden och Haparanda via Morjärv, men då hade 

masugnen i Törefors varit avvecklad i över tio år.150

Planerna på en järnväg till Siknäs från Gällivare, som var en av orsakerna till att 

masugnen i Törefors anlades, verkställdes aldrig. Detta bakslag för ägarna till 

Törefors masugn var sannolikt en av förklaringarna till att masugnen i Törefors 

avvecklades. Anledningen till detta antagande är att anläggandet av järnvägarna och 

järn- och stålindustrin bildade så kallade så kallade utvecklingsblock.151 Järnvägarna 

medförde att järnhanteringen, som i stor utsträckning var beroende av 

landtransporter, kunde begagna de billiga, snabba och regelbundna 

järnvägsförbindelserna för massgodstransporter över längre sträckor. Insatsråvarorna 

såsom träkol och järnmalm blev billigare och priset sjönk på den färdiga produkten 

samt att transporten av den färdiga produkten till avsättningsplatser och 

exporthamnar medgav ytterligare konkurrensfördelar. Detta faktum att järnvägen 

inte byggdes till Siknäs medförde att utsikterna för att kunna bedriva en lönsam

produktion av tackjärn ansågs utsiktslösa i Törefors.

148 Ibid.
149 Hansson 89.
150 Almquist, 80 
151 Schön, 2000, s. 124 – 126. Här beskrivs närmare hur dessa utvecklingsblock utvecklades och 
kom att påverka järnhanteringen.
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5.2 Järnhanteringen 

Törefors masugn hade tillkommit som en följd av den ekonomiska högkonjunktur 

som inträffat i spåret av det fransk-tyska kriget 1870-71. Denna högkonjunktur 

varade fram till slutet av år 1875 då en långvarig lågkonjunktur med fallande priser 

på bland annat tackjärn och stångjärn tog vid. Perioden med prisfall på tackjärn och

stångjärn fortsatte under en 20-års period och det var först i mitten av 1890-talet som 

en ny högkonjunktur ledde till att priserna på järnprodukter åter började vända uppåt.

Under denna period av fallande priser genomgick den svenska järnhanteringen dels 

en strukturomvandling – kännetecknades av en koncentration av tillverkningen till 

stora industrikomplex – och dels en teknikförändring i form av götstålsprocessernas 

intåg. 152

5.2.1 Tackjärntillverkningen 

Koncentrationen av järnhanteringen som hade påbörjats på 1860-talet fortsatte även 

in på 1890-talet. Antalet masugnar i Sverige år 1885 var 179 och fem år senare år 

1890 var siffran nere på 154 masugnar. Den genomsnittliga tackjärnsproduktionen 

per dygn i riket höjdes från 10,94 ton till 12,04 ton och årsproduktionen per masugn 

steg från 2 596 ton till 2 962 ton. Däremot minskade den totala tackjärnsproduktionen

från 465 000 ton år 1885 till 456 000 ton för år 1890. Vad beträffar produktionen vid 

Törefors masugn under det sista året (1887) så var dygnsproduktionen 2,66 ton över 

riksgenomsnittet och sett över hela perioden låg produktionen många gånger över 

riksgenomsnittet detsamma gäller vad beträffar årsproduktionen. Det problem som 

framträder mest tydligt när det gäller produktionen rör antalet blåsningsdygn. En 

fråga som diskuterats vid flera tidigare tillfällen. Orsaken till det låga antalet 

blåsningar går inte att besvara, men tänkbara förklaringar kan vara bristen på 

driftsvatten, träkol eller järnmalm.

152 Attman, 1986, 148 
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5.2 Tillgången på träkol

Syftet med detta avsnitt är att undersöka huruvida priset och tillgången på träkolet 

förändrats och om en eventuell förändring av tillgången och priset var en av

orsakerna till att masugnen avvecklades.

Det har i kapitlet som behandlade tillkomsten av masugnen i Törefors konstaterats att 

priset på träkol var relativt lågt i Norrbotten. När det gäller priset på träkol vid tiden 

för anläggandet av masugnen var priset i Norrbotten gynnsammare än vid de i 

Mellansverige belägna masugnarna se diagram 1.

Vad beträffar priset på träkol vid tiden för avvecklandet av masugnen i Törefors var 

skillnaderna inte lika stora som vid tiden för anläggandet. Priset på träkol i 

Norrbotten år 1887 var relativt lika det pris som gällde i inledningen av 1870-talet (se 

figur 1.). I Kopparberg där priset på träkol år 1873 var 8,37 kronor per hl hade sjunkit 

till 2,20 kronor per hl år 1887. Priset på träkol i Norrbotten var detta år 1,75 kronor. 

Detta innebar att år 1873 motsvarade priset på träkol i Norrbotten 17 % procent av 

priset i Kopparberg samma år. År 1887 var motsvarande skillnad 80 %.  Det innebar 

att skillnaden i priset på träkol i Norrbotten gentemot Kopparberg hade minskat

markant.  Det högsta priset på träkol för åren 1886 till 1887 var år 1886 3,72 kronor 

och 3,42 kronor år 1887 i Västmanland. Priset i Norrbotten motsvarade mellan åren 

1886 (43 %) och 1887 (51 %) av priset på träkol i Västmanland. År 1887 motsvarade

priset på träkol i Norrbotten 67 % av priset i Noratrakten året dessförinnan var 

skillnaden 49 %. Detta ger en bild av att träkolspriserna sjunker i Bergslagen omkring

åren 1886 – 1887 medan priset i Norrbotten stiger under de sista åren masugnen i 

Törefors var i bruk.

En tänkbar förklaring till prisökningen på träkol i Norrbotten var att konkurrensen om 

skogen hade ökat till följd av att exporten av sågat timmer från Norrbotten steg från 

295 000 m3 i genomsnitt per år för perioden år 1881 – år 1885 till 345 000 per år i 
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genomsnitt för resterande delen av 1880-talet. Det var en exportökning på 17 %. 

Sågverken hade dessutom uppkommit i samband med järnhanteringen och de hade 

kompletterat varandra vid stuvningen av fartygen, vilket var fallet med Törefors.

Harald Wik skriver att under slutet av 1880-talet började sågverksrörelsen tränga 

undan järnhanteringen vilket inträffade i Törefors och på andra platser längs 

Norrlandskusten.153 Den reducerade prisskillnaden på träkol mellan Norrbotten och 

Bergslagen kan inte bara förklaras med konkurrensen om skogen från sågverken detta 

på grund av att dimensionerna på timret som användes i sågverken var grövre än 

timret som användes för kolning.154 Det var inte förrän under 1890-talet som klenare 

dimensioner på sågat virke blev efterfrågat. Konkurrensen från massaindustrin om 

skogen som blev påtaglig från 1890-talet och framåt innebar ingen konkurrens om 

skogen vid tiden för Törefors masugns avveckling.

En ytterligare förklaring till den minskade prisskillnaden på träkolet i Norrbotten och 

Bergslagen var att utbudet på träkolet ökade i Bergslagen. Det minskade antalet 

masugnar medförde inte att efterfrågan på träkolet minskade, men det var färre 

platser träkolen skulle transporteras till. Det är sannolikt att de masugnar som inte 

avvecklades hade lägre träkolsförbrukning än de som avvecklades. Detta bygger på 

att under 1860- talet och framåt skedde en successiv nedgång av den genomsnittliga

träkolsförbrukningen vid tackjärnsproduktionen i Sverige. När det gäller ökningen av 

utbudet av träkol i Bergslagen kan det förklaras med anläggandet av järnvägarna. 

Med hjälp av järnvägen var det möjligt att hämta träkol från platser som innan

järnvägen inte varit möjliga transportera kolen ifrån. Träkolstillgången ökade också 

som en följd av att man började ”kola” spillet – det så kallade ribbkolet - från 

ångsågarna som startades utefter norrlandskusten vid mitten av 1850-talet och framåt.

Inledningsvis skeppades ribbkolet med båt, men i och med järnvägarnas tillkomst 

började ribbkolet transporteras på järnvägen.155 Detta betyder att tillkomsten av

153 Wik, , s. 276 
154 Arpi, 1951, s.44 ff 
155 Attman, 1986, s. 120 
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järnvägen medförde att utbudet ökade i takt med att efterfrågan på träkolen också 

ökade.

Allt sedan 1860-talet hade tillgången och priset på träkolet varit det grundläggande 

bekymret i alla kostnadsanalyser rörande järnhanteringen. Det har tidigare nämnts att 

den ökande produktionen av tackjärn och stångjärn samt introduktionen av 

götstålsprocesserna ledde till ökad efterfrågan och prishöjning på träkol. De större 

järnverken som tillkom under 1870-talet hade svårigheter att införskaffa den mängd

träkol som behövdes. Detta ledde till att bruken i Bergslagen var tvungna att söka nya 

plaster för sin kolfångst. Under 1870-talet skedde en koncentration av järnbruken och 

dessa järnbruk anlades oftast i anslutning till en järnväg (se ovan). Järnvägarna som 

började byggas under 1860-talet medförde att i inledningen av 1880-talet hade flesta

av de ”nya” järnverken tillgång till järnväg. Järnvägarna hade till följd att den viktiga 

exportmöjligheten ökade i och med att det blev billigare att transportera järn- och 

stålprodukterna från järnverken till marknaderna för försäljningen samt att det var 

möjligt att försörja järnhanteringen med träkol från avlägsna kolningsområden.

Vad beträffar tillgången på träkol vid Törefors masugn fanns det inga tecken på att 

träkolen blivit en bristvara. Det kan konstateras att det förändrade priset på träkol 

minskade incitamenten för att lokalisera järnhanteringen i Norrbotten.

En annan tänkbar förklaring till masugnens avveckling var det faktum att Robert 

Loder som legat bakom satsningen i Törefors avled år 1886 och året efter avvecklades 

masugnen i Törefors. Avafors masugn, som också ägdes av Robert Loder,

avvecklades också år 1887.156 Avvecklingen av både Avafors- och Törefors masugn

skedde således ett år efter det att Loder avled och en möjlig förklaring till detta är att 

Loders pengar och engagemang var avgörande för att bedriva tackjärnsproduktion vid 

dessa masugnar. Loder var med andra ord den person som i aktörsteoretiska 

resonemang brukar beskrivas som entreprenören och personen som såg möjligheter i 

156 Sahlin, 1934, s. 4. 
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innovationer och försåg företaget med kapital för att utveckla och investera i ny 

teknik. Med tanke på den tekniska utveckling som skett sedan starten av ugnen i 

Törefors framstår det som en rimligt att anta att det hade krävts omfattande

investeringar för att fortsatt skulle ha varit möjlig.

5.3 Sammanfattning 

Det kan konstateras att orsakerna till att masugnen i Törefors nedlades var flera. 

Tillgången och priset på träkol hade förändrats under tiden som masugnen var i drift 

och prisskillnaden jämfört Bergslagen var inte lika påtaglig som åren strax innan 

masugnen startades, det vill säga åren 1872 – 1873. Detta berodde dels på att 

tillgången hade ökat i Bergslagen medan konkurrensen från sågarna i Norrbotten 

bidrog till ökad efterfrågan på trä som i sin tur ledde till att priset på träkol steg och 

således medförde ökad produktionskostnad och därmed minskade konkurrensfördelar 

jämfört med Bergslagen. De minskade konkurrensfördelarna vad beträffade priset på

träkol påverkade rimligtvis intäkterna för ett verksamhetsår.

När det gäller produktionen vid masugnen var både dygnsproduktionen och 

träkolsförbrukningen likvärdig med riksgenomsnittet medan årsproduktionen var låg

jämfört med masugnarna som uppfördes under 1870-talet. Det som ytterligare 

försämrade masugnens konkurrenssituation var att de järnverk som anlagts i

Bergslagen både var större och de flesta hade också götstålsproduktion vilket 

minskade produktionskostnaderna på stålet.

Vad beträffar tillgången på järnmalm var den oförändrad och tack vare järnvägen från 

Gällivare kunde man eventuellt nyttja järnmalmen därifrån genom att transportera 

järnmalmen med båt från Luleå. Dock kunde aldrig den möjligheten prövas eftersom 

masugnen avvecklades år 1887 och det första malmtåget från Gällivare anlände till 

Luleå år 1888. Troligtvis ansåg ägarna till masugnen att det inte fanns någon framtid

för tackjärntillverkning i Törefors.
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En ytterligare förklaring till avvecklingen kan ha varit Robert Loders frånfälle – det 

vill säg att finansiären och hans pengar var borta och att det inte fanns kvar någon

person som såg eventuella möjligheter vad beträffade järnhanteringen i Törefors. Och 

om det funnits sådana personer återstod problemet med att förse företaget med kapital 

för att fortsätta driva järnhanteringen. 
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Kapitel 6 
SLUTSATSER

Det övergripande syftet med denna uppsats var att söka förklaringar till anläggandet 

och den tidiga avvecklingen av masugnen i Törefors. Mer konkret uttryckt innebär

detta att jag skulle söka svar på följande frågor: 

- Varför anlades en masugn i Törefors i början av 1870-talet? 

- Varför avvecklades masugnen efter endast 13 års drift – masugnen var i drift 

åren 1875-1887? 

För att besvara dessa frågor har jag genomfört en analys av ett antal, för det sena 

1800-talets masugnsetableringar, centrala lokaliseringsfrågor. Likaledes har en analys 

av dessa lokaliseringsfaktorer spelat en viktig roll i mitt försök att klargöra varför 

masugnen avvecklades. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att studera huruvida

tekniska genombrott på stålframställningens och transporternas områden påverkade 

besluten om byggnationen respektive avvecklingen av masugnen. Andra faktorer som 

studerats för att förklara tillkomsten och avvecklingen av masugnen var den 

ekonomiska konjunkturen och vilka aktörer som var inblandade i tillkomsten av 

masugnen.

Den kraftigast bidragande orsaken till att järnhanteringen i Norrbotten återupptogs i 

början av 1870-talet var den konjunkturuppgång som följde i spåren av 1870-71 års 

fransk-tyska krig. Det var en uppgång som bland annat kännetecknades av kraftigt 

ökad efterfrågan på järn och stål och därmed även på järnmalm. Till bilden hör även 

de stålprocesser som, med genombrott på 1850- och 1860-talen, möjliggjorde kraftigt 

ökad produktion av stål till förhållandevis låga priser. Den kraftigt ökade efterfrågan 

på järnmalm medförde att blickarna kom att riktas mot de stora 
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järnmalmstillgångarna i Norrbotten. Dock ger den ekonomiska konjunkturen inte 

svaret på frågan varför masugnen anlades i Törefors.

Något enkelt och entydigt svar på frågan varför masugnen anlades i Törefors går inte

att finna i det undersökta källmaterialet. För att närma sig ett svar på frågan har därför 

ett antal, för det slutande 1800-talets masugnslokaliseringar, centrala 

lokaliseringsfaktorer – tillgång på järnmalm, tillgång på träkol, energi och 

transportförhållandena – studerats i syfte att utröna dessas inverkan på valet av plats 

för masugnen. Vid anläggandet av råvaruförädlande industrier var det enligt det 

lokaliseringsteoretiska resonemang som förts i inledningen av uppsatsen viktigt att 

anlägga industrin i nära anslutning till råvarukällan vilket för denna studie var 

järnmalms- och träkolstillgångarna. De norrbottniska järnmalmstillgångarna var 

kända sedan 1600-talet, men också problemen med en exploatering av dessa var 

kända. Ett hinder för exploateringen utgjordes av det transportekniska problem som 

följde av att malmbasen låg så långt in i landet. Ett annat problem med malmen i 

Norrbotten rörde dess beskaffenhet. Det visade sig att en stor del av järnmalmen 

innehöll fosfor och vid 1870-talets början fanns det ingen metod för att lösa 

fosforproblemet. Dock hade geologiska undersökningar visat att en del av 

järnmalmen var så kallad lågfosformalm.

En central förutsättning för valet av plats var att det fanns tillgång till ett strömmande

vatten som kunde bidra med vattenkraft för drift av masugnen. Vad detta beträffar var 

det läge som valdes gynnsamt eftersom masugnen anlades vid Töreälv. För 

masugnens drift krävdes järnmalm och detta leder till frågan om vilken betydelse 

tillgången på järnmalm hade för valet av lokalisering. Här var närheten till gruvan av 

mindre betydelse men centralt var att den tunga järnmalmen kunde transporteras på 

ett ekonomiskt tillfredsställande sätt till masugnen. Som visats handlade det i detta 

fall först om att hämta malm från olika gruvor i Mellansverige samt från Carlsgruvan 

på Hindersön. Detta var förhållanden som också krävde kustläge och goda 

hamnförhållanden vad platsen för masugnen beträffar. Också i detta avseende erbjöd 
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Törefors ett gynnsamt läge eftersom det rådde goda hamnförhållanden i närheten av 

den plats på vilken masugnen kom att uppföras med ett godtagbart djup och skyddat

läge. Till detta skall läggas att Siknäs erbjöd cirka 14 dagars längre seglationstid än

övriga, enligt Schough, tänkbara platser för malmutskeppning vid Bottenviken. Att 

märka är att detta inte var någon nackdel för en lokalisering till Törefors eftersom 

avståndet mellan Törefors och Siknäs endast uppgår till ca en mil och järnvägen kom 

att passera masugnen närmare än så. En lokalisering av masugnen till Siknäs 

omöjliggjordes på grund av avsaknaden av strömmande vattendrag.

Också när det gäller den viktiga frågan om träkolsförsörjningen erbjöd en lokalisering 

till Törefors fördelar. I Törefors omnejd fanns god tillgång på för kolningen lämplig

skog och sist men inte minst viktigt var att det fanns en ångsåg på platsen och också 

från denna kunde träkol erhållas eftersom det gick att kola så kallad ribbkol av spillet

från sågen.

Vad beträffar tillgången på järnmalm var platsen inte idealisk vid den här tiden, men

de goda hamnförhållandena gjorde det möjligt att transportera järnmalm från 

Mellansverige och Hindersön. Planerna på att använda Gällivaremalm fanns redan

från början men för att det skulle bli möjlig krävdes dock att de transporttekniska

problemen med transporten av järnmalm från Gällivare till kusten fick sin lösning. 

Att en sådan diskuterades vid denna tid vet vi av Schoughs planer på en järnväg till 

Siknäs i närheten av Törefors. Det andra problemet med Gällivaremalmen rördes dess 

fosforinnehåll som omöjliggjorde användandet av stora delar av malmen från 

Gällivare i den tidens stålprocesser. Men även i detta fall var en lösning på väg. Även 

utan denna lösning var Gällivaremalmen intressant eftersom masugnen i Törefors 

kunde använda sig av både låg- och högfosformalmer. Problemen med

fosformalmerna inträffade i ett senare led av förädlingen, det vill säga vid

stålframställningen.  Lösningen på fosforproblemet var dock av stor betydelse då 

detta skulle öppna för stor produktion av stål baserat på Gällivaremalmen och därmed 

även för stor export av järnmalmen vilket åter gör hamnfrågan viktig. 
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Vidare var Robert Loder en viktig person vad beträffar både tillkomsten och

avvecklingen av masugnen. Enligt det aktörsteoretiska resonemanget i denna uppsats 

framgår det att Loder sannolikt var den entreprenör som såg en potential i 

tackjärnstillverkning i Törefors. Loder var också den person som till stora delar 

finansierade byggandet av masugnen, vilket kan tyda på att han såg en potential för 

järnhantering i Törefors.

Avslutningsvis vill jag hävda att det var tillgången på strömmande vatten i form av

Töreälven som var den avgörande förklaringen till att masugnen anlades i Törefors. 

Motiveringen till detta är att den planerade järnvägen, som också var en betydelsefull 

faktor, skulle dras till Siknäs. I Siknäs finns dock inget strömmande vattendrag som 

möjliggjorde vattenkraftsdriven tackjärntillverkning. Det närmaste strömmande 

vattendraget i nära anslutning till den planerade järnvägen var Töreälven.

Vad beträffar avvecklingen av masugnen hade den ekonomiska högkonjunkturen som 

rådde i början 1870-talet förbytts till lågkonjunktur med prisfall på bland annat järn 

och stål. Denna lågkonjunktur inleddes under år 1876 och fortsatte under hela 1880-

talet. När det gäller de lokaliseringsfördelar som fanns i Törefors i inledningen av

1870-talet hade också de förändrats och fördelarna gentemot Bergslagen hade 

minskat. Tillgången och priset på träkol hade förändrats under tiden som masugnen 

var i drift och prisskillnaden jämfört med i Bergslagen var inte lika påtaglig som åren 

strax innan masugnen startades, det vill säga åren 1872 – 1873. Detta berodde dels på 

att tillgången hade ökat i Bergslagen medan konkurrensen från sågarna i Norrbotten 

bidrog till ökad efterfrågan på trä som i sin tur ledde till att priset på träkol steg och 

således medförde ökad produktionskostnad och därmed minskade konkurrensfördelar 

jämfört med Bergslagen.

När det gäller produktionen vid masugnen var dygnsproduktion, träkolsförbrukning

och årsproduktion likvärdig eller något över riksgenomsnittet. Det som förefaller ha 
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varit ett problem vad produktionen beträffar är det låga antalet blåsningsdygn vilket

torde ha påverkat intäkterna negativt. Ett förhållande som rimligtvis försämrade

masugnens konkurrenssituation var att de järnverk som anlagts i Bergslagen både var 

större och i de flesta hade också götstålsproduktion vilket minskade

produktionskostnaderna på stålet.

Vad beträffar tillgången på järnmalm var den oförändrad. Beslutet att dra järnvägen 

mellan Luleå och Gällivare innebar att om Gällivaremalm skulle utnyttjas i Törefors 

så måste den först transporteras med järnväg till Luleå och därpå med båt till Törefors.

Det stod emellertid klart redan år 1883 att järnvägen skulle dras till Luleå, men hoppet 

fanns att en bibana skulle dras från Luleå till Töre. Det är rimligt att anta att när det

stod klart att järnvägen inte skulle dras till masugnens närhet så påverkade det beslutet 

att lägga ner tackjärnstillverkningen i Törefors.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de gynnsamma förhållanden som förelåg 

vid beslutet att bygga Törefors masugn i början av 1870-talet hade förändrats. 

Högkonjunkturen hade förbytts i en djup och långvarig lågkonjunktur. De fördelar 

som det låga träkolspriset en gång hade erbjudit hade minskat. Förhoppningarna om 

att med hjälp av järnväg få tillgång till Gällivaremalm hade grusats. Robert Loder som 

direkt eller indirekt finansierat byggandet av masugnen och sedermera blev 

masugnens ägare och framstår som den store entreprenören i sammanhanget hade 

avlidit. I detta läge när den tekniska utvecklingen pekade mot allt större enheter 

förfaller det troligt att Törefors för sin överlevnad hade krävt omfattande

investeringar. Detta var av allt att döma de ägare som tog över efter Loder inte 

beredda att ge sig in på.
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Bilaga 1
Träkolspriet i Närke, Nora, Västmanland, Kopparberg, Västerbotten och 

Norrbotten
Tabell 5. Priset på träkol åren 1870-1887 

Närke Nora Västmanland Kopparberg Västerbotten Norrbotten
1870 2,87 3 2,79 2,62 1,45 1,4
1871 3 3,75 2,78 3,37 1,75 1,4
1872 5,5 6,25 4,23 5 1,9
1873 6,25 5,5 5,56 8,37 1,5
1874 2,5 4,75 4,44 4,5 2
1875 4 4,75 4,28 4 2,6 2
1876 3,75 4,5 3,72 3,5 2,1 2,5
1877 3,25 3,75 3,66 3,5 1,6 1,85
1878 3 3,25 3,46 3,25 1,75 1,85
1879 2,75 3 2,91 3 2 1,8
1880 3 3,75 3,5 4,5 1,9 1,75
1881 3,06 4,06 3,58 3,75 2 1,5
1882 3,25 4,25 3,77 4,25 2 1,5
1883 3,06 4 3,97 3,5 2 1,5
1884 3,06 4 4,13 3,5 1,9 1,5
1885 3,06 4 4,08 3,5 1,8 1,5
1886 3,25 3,25 3,72 2,75 1,9 1,6
1887 2,65 2,65 3,42 2,2 1,6 1,75

Källa: Jörberg, 1972, vol. 1, sid. 521 – 522. RA, Kommerskollegiums, Bergmästarrelationerna 
1870-1890 för Norra Distriktet har använts för de norra länen Västerbotten och Norrbotten. 
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Bilaga 2 
Produktionsstatistik för masugnarna i Hofors, Iggesund, Söderfors, 

Sörfors, Avafors och Törefors

Tabell över träkolsförbrukningen i Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Avafors och 
Törefors

Hofors Söderfors Iggesund Sörfors Avafors Törefors
1875 87 69,5 83 73,7 77,2 79
1876 92 66,7 77,7 71,4 81 71,4
1877 83,4 75,3 74,7 71,8 78,4 77,8
1878 72,1 71,4 76,8 84,2 78 75,9
1879 70,1 70,6 76 82,3 81,9 69,6
1880 65,6 72,3 78,2 67,1 76,3
1881 70,2 71,5 71,5 63,6 76,4 71,4
1882 68,7 71,8 95 69,5 67,3
1883 68,3 71,4 102 70,2 79,2 62,8
1884 69,1 73,7 93,8 67,5 78,4 60,9
1885 69,1 72,1 90,8 71 69,5 59,8
1886 70,6 72,4 97,4 64 68,3 62
1887 70 72,2 85,7 63,6 70 58,6

Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 
Distriktet år 1875 – 1887.

Tabell över dygnsproduktionen vid Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Avafors och 
Törefors

Hofors Söderfors Iggesund Sörfors Avafors Törefors
1875 12 9 9 9,4 5,5 8,21
1876 12,4 9,1 9,2 9,8 6,5 10,6
1877 14,3 8,7 9,5 9,9 6,8 13
1878 14,6 9,6 9,6 10,4 6,9 12,1
1879 15,5 13,1 9,64 10,9 6,5 12,4
1880 16,2 13,94 10,3 10,7 12,7
1881 15 14,1 10 11,7 6,6 13,5
1882 15,5 14,1 8,8 12 10,9
1883 15,2 13,5 8,2 11,8 6,2 11,1
1884 15,7 13,9 10,5 12,9 6,5 9,52
1885 14,7 13,2 12,4 11,4 6,5 12,9
1886 15 13,3 13,1 11,9 6,9 14,6
1887 15 13,7 10,4 12,4 6,8 14,7

Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 
Distriktet år 1875 – 1887.
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Tabell över årsproduktionen vid Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Avafors och Törefors 
Hofors Söderfors Iggesund Sörfors Avafors Törefors

1875 4 486 2 422 2 360 602 695 838,3
1876 433 2720 1 202 1347 302 1470
1877 5 230 2765 1 131 1232 1030 1236
1878 5308 1585 3496 2467 930 1096
1879 5 635 4262 2 061 1535 1068 1 420 
1880 6 000 1 173 3 628 2396 2 440 
1881 5465 3 200 3 665 2010 757 1 888 
1882 5 652 4025 2 881 1810 3 817 
1883 5524 4825 2933 1991 458 1 914 
1884 5 482 4 588 3 800 1392 487 2 993 
1885 5365 4805 2 712 1107 794 2 734 
1886 5484 4841 2 246 2538 783 2 274 
1887 4100 4948 3455 3067 855 1 659 

Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 
Distriktet år 1875 – 1887.

Tabell 6. Antal blåsningsdygn vid Hofors, Iggesund, Söderfors, Sörfors, Avafors och Törefors 
Hofors Söderfors Iggesund Sörfors Avafors Törefors

1875 365 261 279 64 126 102
1876 35 300 130 137 46 139
1877 365 316 119 124 152 95
1878 364 324 365 237 133 90
1879 363 324 220 141 164 115
1880 370 84 350 224 194
1881 364 227 365 171 115 139
1882 364 286 327 151 348
1883 363 357 357 168 74 172
1884 366 350 362 108 75 317
1885 365 363 219 93 121 214
1886 365 363 171 212 114 156
1887 272 362 331 248 126 113

Källa: Jernkontorets Annaler år 1876 - 1888, RA, Bergmästarrelationerna för det norra 
Distriktet år 1875 – 1887.
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Tabell över årsproduktionen per masugnsarbetare i Sverige och Törefors 
Riket Törefors

Årsproduktion
(ton)

Antal
arbetare Årsprod./arbetare Årsproduktion

Antal
arbetare

Årsprod. Per arbetare i 
Törefors

1875 351 000 4 900 71,63265 838,3 29 28,9069
1876 351 000 4 500 78 1470 29 50,68966
1877 370 000 4 300 86,04651 1236 29 42,62069
1878 335 000 4 200 79,7619 1096 29 37,7931
1879 340 000 4 100 82,92683 1 420 29 48,96552
1880 410 000 4 400 93,18182 2 440 29 84,13793
1881 430 000 4 300 100 1 888 29 65,10345
1882 390 000 4 200 92,85714 3 817 29 131,6207
1883 420 000 4 400 95,45455 1 914 29 66
1884 430 000 4 100 104,878 2 993 29 103,2069
1885 465 000 4 100 113,4146 2 734 28 97,64286
1886 440 000 3 900 112,8205 2 274 28 81,21429
1887 460 000 3 900 117,9487 1 659 29 57,2069
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Bilaga 3 
Inventarieförteckning över fastigheter tillhörande Törefors Sågverks AB 

(se karta nästa sida)
1. Ångsåg 49. Stall 97. Ladugård 
2. Järnbodarna 50. Materialbod 98. Arbetarbostad 
3. Uthus 51. Höbod 99. Källarbod 
4. Arbetarbostad 52. Ladugård 100. Arbetarbostad 
5.       ” 53. Drängstuga 101. Uthus 
6. Smedja 54. Skola 102. Arbetarbostad 
7. Arbetarbostad 55. Kontor 103.          ” 
8.           ” 56. Uthus 104. Uthus 
9.           ” 57. Arbetarbostad 105. Ladugård 
10.           ” 58.            ” 106. Arbetarbostad 
11. Ria 59. Åker 107.            ” 
12. Arbetarbostad 60.    ” 108. Uthus 
13. Arbetarbagarstuga 61. Herrgårdens tomt 109. Arbetarbostad 
14. Smedja 62. Lindor 110. Kolhus 
15. Mas- och rostugn 63. Kryddgård 111. Kolhus 
16. Brygga 64. Lindor 112. Arbetarbostad 
17.    – 65. Vedplats 113.            ” 
18. Kolhus 66. Trädgård 114. Uthus 
19.    – 67. Väg 115. Smedjan
20. Kanal 68. Landsväg 116. Arbetarbostad
21. Dammfäste 69. Väg till Vitå 117. Ladugård 
22.        ” 70. Väg till Ö-kalix 118. Arbetarbostad 
23. Arbetarbostad 71. Töreälv
24.          ” 72. Brukstomt
25.          ” 73.         ” 
26.          ” 74. Arbetarbostad 
27. Gammalt kolhus 75.            ” 
28.          – 76.            ” 
29. Blåsmaskinshus 77. Ladugård
30. Dammfäste 78. Uthus
31. Kanal 79. Stolpbod
32. Dammfäste 80. Arbetarbostad
33. Nybyggd vattensåg 81.            ” 
34. Bro 82. Kran
35. Magasin 83. Magasin
36. Herrgård 84.       ” 
37. Källarbod 85.       ” 
38.          – 86.       ” 
39.          – 87.       ” 
40. Bagarstuga 88.       ” 
41. Telegrafstation 89. Handelsbod
42. Kryddgård 90. Visthus
43. Ladugård 91. Brygghus
44. Stall 92. Arbetarbostad
45. Magasin 93. Uthus
46.          ” 94. Arbetarbostad 
47. Tomt 95.            ” 
48. Ladugård 96. Uthus
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