


Hytta och medja j Olofsfors 
Ola W tt rlwr<r 

Sommaren 1982 var varm. Bruksgatan i Olofsfors 
kantades av björkar och ängarna var fyllda av bia-
klockor, prästkragar och andra blommor som hör 
varen och sommaren till. De röda arbetarbostäder-
na med vita knutar, slaggstensskimrande jordkällare 
och den vita herrgarden, är sa mycket svensk bruks-
idyll vi nagonsin kan tänka oss. Hela sommaren 
kommer turister pa besök till det gamla järnbruket. 

Men de röda längornas och de vita knutarnas 
idyll bär ocksa pa minnen fran gangna tiders harda 
arbete vid ett västerbottniskt järnbruk, med en his-
loria som sträcker sig över tvahundra ar tillbaka i 
tiden. 
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Olofbfors bruk mellan 
19llochl914.Till 
v;inster hyttan och 
kvarnen, lill höger ar· 
betarbostäder vid 
bruksgatan . 

Nere vid Leduan sträcker den gamla rödmalade 
masugnsbyggnaden stolt pa sig , högt över alla andra 
hus i Olofsfors. ll il skeppades malm ända fran 
Bergslagens gruvor i söder, för att med hjälp av de 
norrländska skogarna, som i mila efter mila glödde 
ner till dyrbart träkol, förvandlas till järn och bety-
delsefull svensk exportravara. 

Uppströms an ligger stangjärnssmedjan, murad 
av bia- och gröngliinsande slaggtcgel, liksom manga 
andra hus i Olofsfors. Här i stangjärnssmedjan, un-
der de stora hamrarna, bankades järnet i den för'Jd-
hngsprocess där rajärn blir till mjukt, järn. 
Del saldes 1 slyeken eller smidda slänger, slangjärn. 



T v Engl'lbNt Jäderberg och t h Rtknrd Selander vid stångjärnshammaren. Foto ur Tekniska museet;, ;,amlingar. 

meterlanga tänger arbetade smederna med 
smältstycken som kunde väga upp lllll50 kg och 
skulle slas ihop under hamrarna. Smederna arbeta-
de framför härdar med temperaturer kring 1.200 
grader. I dem smältes järnet. Under hela processen 
fick smederna använda sin fulla kraft för att med 
spett vända järnet i het blästerluft fran jättelika 
blasmaskiner. 

Den första masugnen i Olofsfors byggdes 1765. 
Pa en karta över Olofsfors bruk har kartritaren 
tecknat av denna masugn. V1 kan se bron som leder 
upp till masugnens topp, där kol och malm tömdes 
i masugnspipan. :\lasugnen anlades v1d en plats i DetalJ av karta över Olofsfor., fran 17b7 ('>e nä;,ta sida). 
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Leduan, där det redan fanns dammanläggningar för 
en finbladig sag. Denna gamla masugn hölls sam-
man av knuttimrade väggar. Mellan dem murades 
masugnspipan. En sådan konstruktion kallas mull-
timmershytta. Mulltimmershyttorna ersattes efter-
hand av modernare konstruktioner utan timmer-
väggar, men i Norrland användes de längre än på 
andra ställen, eftersom de tålde de kalla vintrarna 
bra. 

Kartan vi ser på är ritad 1787. Det är en »ägoskif-
teskarta», där odlingsmarken delades mellan bru-
kets anställda smeder. Alla far inte lika mycket -
kartritaren skriver: »Differencerna härröra af bättre 
och sämre jord, neml; för bättre land, erhålla en 
större widd af ett sämre land.>> Men skillnaderna 
var naturligtvis fler än så. Medan t ex hyttdrängen 
bara hade del i kålhagarna, sa hade hammarsmeds-
mästaren bade större del i kålhagarna och mycket 
annat land därtill. 

Vid alla bruk rådde en sträng patriarkalisk sam-
hällsordning, med brukspatronen som enväldig härs-
kare i dess topp. Bruket hade eget lantbruk, affär, 
skola, bagarstuga o s v. 

Olofsfors järnbruk grundades 1762 av ryttmästa-
ren John Jennings, samme man som na.gra år tidiga-
re grundat järnbruket i Robertsfors. Från 1773 
styrdes Olofsfors av grosshandlaren Johan 
Kristoffer Pauli. PauJi gjorde sig känd för att vara 
en småaktig och självrådig brukspatron. Han gjorde 
sig ovän med såväl sina anställda som med traktens 
allmoge och myndigheterna. Han var emeUertid en 
skicklig affärsman och under hans tid blomstrade 
bruket. 

Under brukspatronen hade arbetsfolket rang ef-
ter sin betydelse. Mästersmeder, masmästare och 
några till hade en relativt stor självständighet, deras 
yrkeskunskaper var brukets viktigaste tillgång och 
var svar att ersätta. Smederna visste sitt värde och 
behandlades med respekt. Men inte heller de gick 
fria från ägarnas och deras inspektorers egenmäktig-
het och trakasserier, med t ex husaga som en lag-
stiftad rätt. 

Paulis inspektor Karl Wahlström brukade, enligt 
smederna, behandla bruksfolket med både hugg 
och slag. »Särskilt smederna Aberg och Ståhlnacke 
samt en kolare, vid namn Forsberg, hade blivit illa 
åtgångna, vilket ock intygades av nämndemannen 

Jean Andersson i Norrbyn, som sett Abergs blod-
vite i ansiktet» (Norberg 1952). 

En episod från 1798 visar hur det kunde ga till. 
Söndagen den 8 juli detta ar begav sig smederna 

vid Klöse hammarsmedja till Olofsfors för att hos 
Wahlström göra räkning för arets smide. (Utom i 
Olofsfors hade bruket en slangjärnssmedja i Klöse, 
1,5 mil uppströms Leduän.) »Sådant gjorde smeder-
na gärna och med förväntansfull hag, ty det var van-
ligt, att inspektoren vid räkningsslutet bjöd på mat, 
öl och brännvin. Men denna gang blev det annat av, 
som vi skola se.>> 

När de kom dit, anklagade nämligen Wahlström 
en av mästersmederna, Abraham Bäckman, för att 
ha bortsmitt tio skeppund järn (för mycket av det 
tilldelade tackjärnet gick bort i hanteringen). »När 
smeden bestridde riktigheten av anklagelsen, grep 
Wahlström en rönnpak och gav honom därmed tva 
slag i huvudet, sa att han höll på att förlora medve-
tandet. Söderström hade då beskedligt bett inspek-
toren att inte fara så illa fram med Bäckman. Men 
då hade Wahlström gripit Bäckman och lagt honom 
i en säng och ropat efter ett rep för att därmed bin-
da smeden och sedan sätta honom i arrest. Da han 
icke fick nagot rep, hade han ryckt den avdanade 
smeden ur sängen, dragit honom i haret och dunkat 
hans huvud mot kammardörren i salen. 

Wahlström hade pa flerfaldiga sätt behandlat 
Bäckman illa. Han hade ideligen tvingat honom att 
byta härd och icke tillåtit vägning vid Klöse av det 
ti lldelade tackjärnet. Vad det sista krakelet beträf-
far, måste de deltagande smederna medgiva, att de 
i nagon mån försvarat sig.>> 

Vid det efterföljande bergstinget tilldelades Bäck-
man och Wahlström lika stora bötesbelopp. 

Det här är en av de episoder vi känner till fran 
brukets tidigaste historia. Annars blir det ju ofta sa 
att människorna blir anonyma och okända för oss -
här träder för ovanlighetens skull nagra namngivna 
personer fram ur historien. 

Nu, 1982, håller järnbrukets gamla byggnader pa 
att renoveras och en del tekniska anordningar sätts 
i stånd för att kunna visas för allmänheten. 

Egentligen har ända sedan början av 1960-talet 
planer funnits pa att bevara byggnaderna. Bl a före-
slog davarande chefen för Tekniska museet i Stock-
holm, Torsten Ahltin, en lätt upprustning av stang-
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Stångjärnssmedjan, kättingsmed· 
jan och, bakom dessa, kolhuset. 
Fotot taget omkring 1911 ·1-1. 

Spännringar till 
kapas av. 



järnshammare och hus, som da var i gott skick. Lik-
nande planer har sedan förekommit under arens 
lopp. Under tiden har husen förfalht. verktyg och 
föremal försvunnit. 

Det var först i juni 19 O som nagra arbeten kom 
igang, da till stor del tack vare inil1at1v av :"Ii ils-Erik 
Eriksson. som är uppvuxen pa bruket. 197 bilda-
des en stiftelse för att ta hand om restaureringarna, 
men del var svart att, fa fram pengar. l mars 1980 
hölls eU möte i Olofsfors. Nils-Erik Eriksson minns 
den dagen: 

nOa kommer jag i hag att jag pa morgonen kom 
hit, det var i mars. typiskt norrländsk varvinterdag. 
:\led luften hängande tungt, och snödrivorna en 
meter tungapa taken. Jag var nere och tittade i 
masugnen. Det var sa jag kunde grata. Det var bara 
dropp. dropp, dropp - det var som ett sall. Jag 
tänkte: del här stoppar inte. Om det haJler i ar far 
man vara 1-acksam. Det var sa man ville ga ut sa fort 
som möjEigt därifran, man var rädd att det skulle 
rasa ihop.>> 

l juni samma ar saLles arbetet, igang. Masonite 
AB och Nordmalings kommun stod som ekonomis-
ka garanLer. Taket lagades och hela hyltan malades. 
Dessutom byttes en vattenränna, som var i mycket 
daligt skick. Bara ett par dagar efter att arbetena av-
slutats kom varfloden. Aldrig tidigare hade man sett 
en sa hög varflod som det aret. Om mte vattenrän-
nan varit klar da, hade anlagligen h(>la masugns-
byggnaden underminerats och rasat. 

Redan aret innan hade man, Liven da pa initiativ 
av Nils-Erik Eriksson, lagt nytt tak pa den gamla 
stangjärnssmedjan. där taket varit, hellinrasat i flera 
ar. 

Därefter har arbetena forlsall. Fl(>ra hus har res-
taurerats, bl a en gammal smckarv(>rkstad. där stif-
telsen har kunnat bereda plats för flera hantverka-
re. 

Under sommaren 19 2 har antikvariska arbeten 
pagalt under Västerbottens museums ledning, bade 
i hyttan och i stangjärnssmedjan. l masugnen har 
nedrasade tegelmassor grävts ut och de gamla gol-
ven samt, masugnsboltnen frilagts. 

l slangjärnssmedjan har museet ocksa grävt, efler 
gamla föremal, som tagit.s t.ill vara. Under arbelel 
har man haft luren att finna en del gamla kartor 
och tekniska ritningar i företagets arkiv. l Tekniska 

Ivan Söderlind monterar nya sp i:innringar. 

museets arkiv har vidare ombyggnadsritningar fran 
masugnen i Olofsfors paträffats. edan följer en li-
ten redogörelse förnagot av det som framkommit i 
samband med sommarens arbeten och ritningsfynd. 

Slangjärnssmedjan kommer under vintern 1982/ 
1983 all sättas i st and för visningar. Tidigare har en 
vaLlenränna och tva valtenhjul reparerats. r u skall 
även en stangjärnshammare, en och en bias-
maskin renoveras, allt. med sikt.e pa aU järn aterigen 
skall kunna smidas i den gamla stangjärnssmedjan, 
om än pa enklaste siHL 
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vatten-
turbin 

Sektion ritning över Olofsfors masugn 1879 
Hytta är den samlande benämningen på en anläggning 
där järnmalm förädlas till järnråvara, kallat tackjärn el-
ler råjärn. Råjärnet förädlas sedan vidare till smidbart 
järn, gjutjärn eller stål. Ombyggnads.ritningen ovan vi-
sar hyttan i Olofsfors. Ritningen är daterad •i juni 
1879•. 

Vid hyttan förädlas malmen i flera steg, den rostas 
och krossas för att slutligen ti ll järn i mas-
ugnen. 

Järnets väg genom hyttan går från ena änden av 
byggnaden till den andra - på ritningen från vänster 
till höger. 

l. Malmhunden 
Först lastas malmen på hyttbacken i den lilla malm-
hunden. Så kallas den lilla vagn som för malmen 
från hyttbacken upp till rostugnens topp, rostugns-
kransen. Den löper på räls, spelas upp med kraft 
från vattenturbinen och töms automatiskt ned i 
rostugnspipan . 

2. Rostugnen 
I rostugnen upphettas järnmalmen första gången. 
Avsikten är att göra malmen lättkrossad, lättredu-
cerad , och att driva ut vatten och vissa mineraler. 
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3. Malmkrossen 

hiss· 
schokt 

Molmen krossades till valnöts3tora stycken. Malm· 
krossen , som också kallades bokverk, drevs med 
kraft från vattenturbinen, som överfördes via trans· 
missionsstänger, svänghjul, drivremmar, kätting 
och kugghjul. 

4. Rddstugan 
Nere i rådstugan blandades olika sorters malm , 
kalksten och eventuellt andra ingredienser till de 
rätta proportionerna för blåsningen i masugnen. 

kolbana 

;·-

5. Masugnen 
Blandningen av malmer förs i hissclwl{tet upp ti ll 
masugnskransen, där den töms ner i masugnspipan . 
Träkolet kommer upp via k olbanan och töms på 
samma sätt. Kolet antänds och •blåsningen11 tar sin 
början. l masugnen frigörs järnet ur järnmalmen ge· 
nom reduktion: det syre som finns bundet i mal· 
men frigörs när malmen upphettas tillsammans 
med träkol, järnet smälter. 
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Ro:,tugnen 
Den första fasen i malmens bearbetnmg var rost-
ningen. Ursprungligen rostades den i enkla gropar, 
där den varvades med ved som stacks 1 brand . .\lat-
men blev emellertid ojämnt rostad 1 dessa gropar, 
varför man vid 1800-talets början började experi-
mentera med olika former av ro!>lugnar. 

1853 byggdes i Olofsfors en rostugn av enkel 
konstruktion (Ahnlund 1972). Pa 1840-talet hade 
masugnsgasen börjat användas som bränsle för rost-
ugnar, en metod som fulländades av Westman på 
1850-talet. Westmans rostugn blev den som använ-
des mest vid svenska järnbruk. 

Var ritning fran 1860 visar ensadan rostugn för 
Olofsfors, ritad av Jernkontorets mspektör G O 

r -r-r r. 
Detalj av ntntng från 1860 av rostugnen . 
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Tundal, som under flera decennier gjorde besök vid 
Olofsfors bruk. Rostugnen pa ritntngen byggdes 
1863. (Ahnlund 1972). Denna gasrostugn stod i ett 
särskilt hus. med attkantig form. Det stod i förbin-
delse med ett malmhus via en bro. 

Fran masugnen tas gasen ut via ett gasfang och 
förs i ett rör ned till rostugnen. Under detta rör 
finns tva luckor för uttag av den färdigrostade mal-
men. Mitt pa ugnen syns sex av de spettöppningar, 
där malm som ville hänga upp sig pa ugnens väggar 
kunde spettas loss. Pa en bild fran österby bruk i 
Uppland kan vi se en liknande gasrostugn i bruk. 

I samband med att en ny och större masugn bör-
jade byggas 1879, uppfördes ocksa en ny rostugn 
av Westmans konstruktion. Dess höga fundament 
star ännu 1dag kvar inne i hyllbyggnaden. Da, 1879, 
fick alla hyttans funktioner plats under samma tak: 
rostugn, krossverk, labby (där arbetarna kunde vila 
mellan skiften), varmapparater, blasmaskin, stamp-
verk och själva masugnen. Precis som masugnen var 
den nya rostugnen högre och st\>rre än sin föregang-
are. Driften hade ocksa moderniserats. Den gamla 
rostugnen hade fatt sin malm via en bro upp till 
översta planet, den nya däremot i en malmhund 
som gick pa räls, drevs av vattenkraft och automa-
tiskt ltppades vid rostugnens topp. 

En rostugn vid österby bruk, Uppland. Foto Upplandsmu· 
se.> et. 

• 
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Till skillnad från de flesta av sina likar runt om i 
Sverige, så hade ingen av Olofsfors första gasrost-
ugnar någon hög skorsten som förde röken upp 
utanför byggnaden. Men 1886, när hyttbyggnaden 
brann ned till grunden och anläggningen återupp-
fördes, ändrades rostugnen så att skorstenen fick 
högre höjd (Norberg 1952). 

Vid denna ombyggnad ersattes den åttkantiga 
form som rostugnsbyggnaden haft sedan 1863 med 
den nuvarande kvadratiska planformen. 

Kraftförsörjning 
Vattenkraften var en nödvändig förutsättning för 
all järnframställning. Från början utnyttjades den 
med hjälp av stora vattenhjul. Till stångjärnsham-
rarna och blåsmaskinerna användes vattenhjul ända 
in på 1900-talet. Av ritningarna över hyttan från 
1879 (sid 110) framgår emellertid att man hade 
installerat en vattenturbin. Denna utnyttjade vat-
tenkraften effektivare än de större och klumpigare 
vattenhjulen. 

Turbinen, som lämnade 30 hkr (Norberg 1952), 
drev dels krossverket för malm, dels uppfordrings-
anordningen för malm till rostugnens mynning. Av 
ritningarna att döma skulle den också ha kunnat 
driva flera av de mekaniska anordningarna i hyttan, 
bl a malmhissen som löpte upp till masugnskransen 
och andra transportanordningar. 

Turbinen fick sitt vatten från en tub av trä med 
förstärkningar av järnband med jämna mellanrum. 
Inne i hyttan finns idag både trärör och turbin be-
varade på sin plats. På andra våningen finns ett fler-
tal remskivor och transmissioner. Vid utgrävningar-
na i golvet kring masugnen har vi även funnit räler 
som ligger kvar på sin plats. På dem har vagnar dra-
gits . 

När turbinen vid nedläggningen av masugnen in-
te längre behövdes fö r järnframställningen, togs 
den inte ur drift. I stället användes den för andra 
ändamål. Ovanför turbinen anlades ett litet elverk, 
som på sin tid försåg hela Olofsfors med den ström 
som behövdes . DeL lilla elverkeL finns fortfarande 
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Vattenhjul. Detalj av ritning från 1851 . 
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kvar. Där drivs två små generatorer från ASEA av 
en bred drivrem, via en stor remskiva och en kugg-
stångsväxel. 

När man senare anlade ett frörenseri inne i hytt-
byggnaden, använde man sig naturligtvis av elkraf-
ten till sina maskiner, men tog även ut den meka-
niska kraften från drivhjulet, via en lång transmis-
sionsstång. 
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Stället vid masugnen. Dt>taiJ av ritning från 1879. 

UGNEN 
utformning 

Masugnspipans botten, den plats dit det smälta rå-
järnet rinner ner och samlas , kallas stå"llet. Här bia-
ser man in uppvärmd luft genom valtenkylda öpp-
ningar, formor. Här lappar man ut slaggen pa en si-
da och järnet pa den andra. Vid tackjärnsutslagen 
sprutade det av gnistor , eld och hetta i det tranga 
vaJvet i den tegelmur som bar upp masugnspipan. 

Ritningarna fran 1879 visar att den nya mas-
ugnen som uppfördes i Olofsfors skulle bäras av ett 
kraftigt murat stenfundament, vilket även den äld-
re masugnen hade haft. Valven in till de olika öpp-
ningarna i masugnsp1pans botten var tranga, och 
gjorde dessa svaralkomliga. 

Vid denna tid var det vanligt att ersätta de klum-
piga stenfötterna med gjutjämskolonner, som bar 
upp den yttre delen av masugnspipan. På sa sätt 
blev stället lätlatkomligt fran alla hall. Detta kalla-
des da fritt stolle. 

Trots ritningarna är det troligt att Olofsfors nya 
masugn redan fran början fick ett sadant fritt ställe. 
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Tackjärnsutslag från masugnen vid öslerby bruk, Uppland . 
Foto Upplandsmust>et. 

Att den hade det vid nedläggningen 1894, är i alla 
fall klart. Under sommarens grävningar har vi kom-
mit ner till masugnens gamla grund. Vi kan se att 
masugnspipan burits upp av alla gjutjärnskolonner. 
Fyra av dem finns ännu kvar i hyllan. Vart de fyra 
övriga tagit vägen är okänt. Men redan 1881, d v s 
ett ar efter det att den nya masugnen tagits i bruk, 
skriver Jernkontorets stipendiat G O Tundal i sin 
»tjensteberättelse>> alt »vid Olofsfors har masugnen 
med bibehallande af den förut befintliga plåtman-
teln så tillvida blifvit ombyggd, att en ny och till 
44 fot pahöjd pipa insats med fristaende ställe, 1 
formor och särskildt slagguttappn ingshal midtemot 
dammen». Samma uppgift lämnar Norberg (1952) 
om den masugn som stod under uppbyggnad >•1879-
1880», dock ulan att lämna uppgift om sin käJla. 

De fy ra formor som Tundal nämner var även det 
en förbättring fransenare hälften av 1800-talet. 
Var ritning visar bara tva formor, men det fristaen-
de stäHet gav möjlighet att använda fyra stycken, 
med större effektivitet och kvalitet i lackjämsblas-
ningen som resultat. 
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Uppsättningsanordning 
Malmen fraktades till Olofsfors från Bergslagens 
gruvor. Kolet milades i skogarna runtomkring bru-
ket. Proportionerna mellan kol och malm var myc-
ket viktiga när järnet framställdes i masugnen. 
44 1/2 fot över marken tömdes de olika bestånds-
delarna ner i masugnspipan - denna öppning kalla-
des uppsättningsmålet. Vid uppsättningen blanda-
des och vägdes olika sorters malm, kol och andra 
beståndsdelar. Det kunde till exempel vara nödvän-
digt att tillsätta kalksten för att reduktionsproces-
sen i pipan skulle fortgå som den skulle. Det kräv-
des skickliga och vana masmästare för det arbetet, 
men även bra och tillförlitliga uppvägningsredskap. 

Normalt sett skedde uppvägningen uppe på mas-
ugnskransen vid uppsättningsmatet. Masmästaren 
använde sig av en skopa, stor som en skottkärra, 
upphängd i en våganordning. Skopan kunde töm-
mas direkt ner i masugnen. En sådan våg kallades 
pyndeludg eller pyndare. I Olofsfors började man 
inte använda en sådan modern anordning förrän på 
1840-talet. 

1879 får Olofsfors emellertid en ännu bekväma-
re anordning. >>Uppsättningsgodset för masugnen 
tillväges nere i rådstugan (bottenvåningen i hytt-

Uppmätningsritning av bokverket 
(för krossning av malm), upprättad 
av förf i samband med restaurerings· 
arbetena. 

byggnaden), och fördelas på en uppsättningsappa-
rat, som hissas upp till kransen, föres öfver uppsätt-
ningsmalet och tömmes i pipan. Både denna tillställ-
ning och byggnaden i sin helhet tycktes ganska lyc-
kade; men ett par allvarsamma hinder för en god 
blasning yppade sig dock vid påblåsningen>> (Tundal 
1882). 

Problem med driften 1881 
))Först och främst visade sig att krossverket, som 
bestod av tvenne valsar, utaf hvilka den ene gick lös 
och endast roterade förmedelst friktion från den 
andre, icke utan största svårighet och extra tillhjelp 
tog at sig malmen, till fö ljd hvaraf masugnen till en 
början med knapp nöd kunde hållas med krossad 
malm, hvilken dessutom blef mycket ojemn.>> 

Det här felet kunde de emellertid genast rätta 
till. På de bägge valsarnas axlar lät man sätta en 
kugghjulsväxel >>med långa och på eget sätt forma-
de tänden>, så att kraften kom att verka på bägge 
valsarna. Nu grep krossverket malmen och krossade 
den både fort och jämnt. 

Krossen står kvar än idag, men syns endast dåligt 
pa ri tningarna. 

r _t.;, - . 1 - .,; 
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Det andra hindret för driften var mer allvarligt, 
och kunde inte avhjälpas förrän den första blasning-
en var avslutad. Under masugnens drift bildas stora 
mängder brännbara gaser. I tidiga masugnskonstruk-
tioner hade denna gas helt enkelt fått förbrännas 
uppepamasugnens topp, masugnskransen, där den 
bildade en klart brinnande kranslåga. 

Eftersom bränsletillgången vid all järnframställ-
ning ofta var ett både dyrt och svårlöst problem, 
var det ett framsteg när man kunde börja utnyttja 
den brännbara masugnsgasen. Under 1830- och 
1840-talen konstruerades både rostugnar och varm-
apparater (värmeväxlare för uppvärmning av bläster-
luft) som kunde eldas med masugnsgas. Uppsätt-
ningsmalen täcktes över och gasen avleddes genom 
rör. 

Problemet vid Olofsfors nya masugn var att det 
inte gick att få tillräckligt med gas samtidigt till bå-
de rostugn och varmapparat. Följden blev att man 
måste elda med ved i varmapparaten för att få upp 
temperaturen på blästerluften till ca 200 grader. 

»Denna senare motgång var så mycket mer ovän-
tad, som dels gasen icke behöfde nedpressas särde-
les mycket för att komma in till förbränningsställe-
na, och dels den samma från pipan uttogs genom 
10 stycken på 10 fots djup under kranshällarne be-
lägna stora gasfang, som ledde till en rymlig ring-
trumma, ifrån hvilken gasen bortleddes genom tren-
ne rör med l ,5 fots diameter, af hvilka en gick till 
varmapparaten och de två andra rören, som utanför 
ringtrumman förenades till ett, till rostugnen.» 

Ritningarna visar att masugnspipan byggdes upp 
till 44 fots höjd (ca 13 m); för att avhjälpa proble-
met byggde man på pipan ännu l ,5 fot och satte in 
en ny plåtcylinder, för att få en större silningsyta 
(gasen silades från malm och kol i cylindern). Efter 
dessa åtgärder levererade också masugnen all den 
gas som behövdes. 


