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Inledning

Utefter ett promenadstråk i utkanten av Hallstahammar längs Strömsholms kanal ligger en 

restaurerad gammal smedja. På dörren vid ingången går det att läsa ”Trångfors smedja 1628-1915”. 

Den lokala hembygdsföreningen har tagit på sig ansvaret att rusta upp smedjan och försöka 

återställa den till ett historiskt autentiskt skick. På sommaren leds guidade turer runt smedjan och en

gång om året tas den gamla smedjan i bruk för att visa allmänheten hur det gick till att framställa 

järn förr i tiden. Dessa tillställningar är väldigt populära och drar intresse från många besökare. Det 

som gör denna smedja intressant för mig är att den var  i bruk under en så lång tidsperiod. Smedjan 

var i bruk före och under industrialiseringsprocessen i Sverige och den klarade av konkurrensen 

från närliggande bruk, men även det som kallas den stora bruksdöden vilket inträffade under 1800-

talet då många smedjor och bruk lades ner. Jag är intresserad av att ta reda på vad som gjorde detta 

bruk så speciell och konkurrenskraftig att den överlevde allt detta.

Vidare är den svenska järnhanteringen ett ämnesområde många forskare intresserar sig för eftersom 

det utvecklades och vidareutvecklade sig under en tidsperiod då en stor samhällsomvandling var 

igång. Den process jag syftar till är industrialiseringsprocessen. Denna samhällsomvandling var inte

enbart en teknisk utveckling utan den är intressant att studera ur fler perspektiv. Inom denna process

kommer jag hämta inspiration och argumentera för hur en litet bruk som Trångfors var utvecklade 

sig tekniskt men också ekonomiskt och hur regionen den var belägen i spelade roll för utvecklingen.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar Trångfors bruk genomgick under den 

tidsperiod den var i bruk. Jag är intresserad av att ta reda på vilka faktorer som låg bakom dess 

framgångar och även anledningen till varför den lades ner. Jag är intresserad av att se efter om de 

stora tekniska förändringarna som skedde hade någonting med ägarförhållandena att göra, vilka 

som ägde smedjan och drev bruket under perioden då de stora tekniska framstegen skedde.

Historieforskning ska vara kumulativ, det vill säga den ska generera ny kunskap, så ett annat av 

uppsatsens syften är att beskriva brukets verksamhet och förutsättningar som sedan kan jämföras 

med andra forskningsresultat, och sättas i en historisk kontext.

De frågeställningar som jag har valt att arbeta utifrån är:

Vilken teknisk utveckling gick bruket igenom? 
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Hur har ägarförhållandena sett ut?

Vilka om några samband finns det mellan ägandeförhållandena och den tekniska utvecklingen? 

Vilka faktorer kan ligga bakom brukets fram och motgångar?

Hur och vad producerade smedjan?

Vilka var människorna som försörjde sig på Trångfors? 

1.2 Disposition

Min uppsats är uppdelad i olika kapitel. Det första kapitlet går igenom uppsatsens syfte och 

frågeställning. Jag tar även upp de teoretiska och metodiska överväganden jag gjort under 

uppsatsens gång. Jag går slutligen igenom vilket material jag använt och på vilket sätt jag använde 

det. Det andra kapitlet innehåller en genomgång av tidigare forskning och vad andra författare anser

om den tidiga järnproduktionen i Sverige. Detta kapitel anser jag vara nödvändigt för att kunna sätta

uppsatsens studieobjekt, Trångfors bruk i rätt sammanhang.  I det tredje och fjärde kapitlet redogör 

jag för mitt valda studieobjekt och vilka resultat jag har kommit fram till. I kapitel fem och sex för 

jag ett resonemang kring mina resultat och de teorier som jag har valt att arbeta utefter. Kapitel sju 

är en sammanfattning av uppsatsen.

1.3 Metod och material

I min undersökning har jag gjort en studie på lokal nivå av Trångfors bruk. Valet av 

undersökningsobjekt föll på denna smedja då jag inte funnit någon tidigare empirisk forskning av 

denna och utav ett personligt intresse då smedjan är belägen i mitt närområde. Bruket har i litteratur 

och källmaterial många olika namn. Några av dessa är Trångfors smedja, Trångfors bruk, Trångfors 

eller Trångfors jernbruk. Jag har valt att kalla undersökningsobjektet för Trångfors bruk i min 

uppsats. 

Jag har lagt mitt fokus på de tidsperioder bruket hade en och samma ägare under en längre 

tidsperiod eller de tidsperioder bruket gick i arv inom familjen för att studera objektet under en tid 

av stabilitet. Jag har även varit intresserad av den tidigare delen av dess historia strax innan de stora 

industrialiseringsprocesserna hade sitt framtåg i Sverige, den förindustriella tiden, men även tiden 

strax efter för att kunna dra en jämförelse över tid. Jag vill med detta fokus försöka ta reda om eller 

hur den tekniska utvecklingen var en följd av ägarbyten och vilken typ av kapital som fanns att 

tillgå under förändringarna. 

Historia på lokal nivå innebär att man utforskar en lokal företeelse och sätter den i ett större 
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sammanhang.1 Denna metod passar bra då jag är intresserad av själva bruket, dess ägarförhållanden 

och hur tekniken utvecklades under de ägarbyten som ägde rum. Min uppsats har inte som mål att 

vara generaliserande utan mitt mål med en lokalhistorisk ansats är att försöka sätta en liten smedja 

och dess verksamhet i ett större perspektiv. Inom historieforskning, speciellt med en lokalhistorisk 

ansats, kan det vara svårt att generera resultat som är generaliserbara och då det forskningsobjekt 

och metodik jag valt att tillämpa handlar om en enhet som studeras under en lång tidsperiod gör jag 

heller inte några sådana anspråk.   

För att starta min undersökning fick jag en guidad tur runt Trångfors bruk av en medlem ur den 

lokala hembygdsföreningen, Lars Lysén,2 som bland annat berättade om brukets historia. Jag fick 

hjälp av Lysén att ta mig vidare för att hitta väsentlig litteratur som behandlade Hallstahammar och 

Trångforsområdets tidiga historia. Jag har via denna litteratur tagit mig vidare till att titta på 

primärkällor så som dokument från husförhörslängder vilka visade mig de människor som bodde i 

området och vilka yrken de hade. På så vis har jag tagit reda på vilka som ägde och arbetade vid 

bruket och när. Jag har även använt andra arkiverade material från bland annat stadsarkivet i 

Västerås för att läsa om Västerås stads järnvåg. Vid denna våg vägdes bland annat den koppar och 

järn som smedjor och bruk i närområdet producerat för att fastställa hur mycket skatt som skulle 

erläggas. Ett annat användningsområde för denna våg var att kontrollera hur mycket järn som 

producerades för att säkerställa att det höll sig inom det värde som var tillåtet och fastställt av 

Bergskollegiet, den privilegierade smidesrätten.3 Jag mötte vissa hinder i min undersökning av 

dessa arkiverade material. Dels för att de är gamla och ömtåliga och i vissa fall förstörda av tiden 

och dels för att de var ofullständiga. Med ofullständiga menar jag att de inte täcker alla år eller alla 

brukspatroner som ägde och verkade vid mitt studieobjekt. Redogörelsen över dessa resultat är 

fullständiga efter de förutsättningar arkiven gav mig. 

Jag har även tagit del av sekundärkällor så som litteratur. Litteratur som behandlade 

Hallstahammars bruk har varit av intresse då detta bruket var Trångfors bruks sista ägare.

För att ta reda på hur personalomsättningen såg ut och hur många människor som underhölls av 

bruket och dess patroner valde jag att titta på husförhörsböcker från Kolbäcks socken. Av 

tidsmässiga skäl går det inte att redovisa varje år då bruket var aktivt i över 300 år utan jag valde att

göra en tvärsnittsstudie av dessa böcker.  Denna metod har bland andra Fredrik Olsson använt för 

1 Kjeldstadli (1998), s 92.
2 Lars Lysén, Ordförande i Trångsforsstiftelsen 2014-03-04.
3 Läs mer under kap 2.2.
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att beskriva sysselsättningsstrukturen under industrialiseringsprocessen i Sverige.4 Enligt 

Denscombe är ett slumpmässigt urval, till exempel genom en tvärsnittsstudie, att föredra när man 

ska behandla en stor urvalsgrupp. Det mest korrekta vore att göra en totalundersökning och redovisa

varje år men då detta inte är möjligt eller hanterbart på grund av den stora mängd material det skulle

innebära att hantera behövs det göras ett urval och en avgränsning. En tvärsnittsstudie är då att 

föredra.5 Som avgränsning valde jag att göra nerslag med 25 års mellanrum, med start det första året

som finns bevarat och redovisat från Kolbäcks husförhörsböcker, för att få en viss spridning på 

resultaten bland undersökningsobjektets ägare. De år som blev aktuella att redovisa var 1724, 1749, 

1774, 1799, 1824, 1849, 1874 och 1899. Bokföringen från år 1749 saknades så jag valde att istället 

redovisa nästkommande år, 1750. Jag valde att gruppera de människor som redovisas i olika 

kategorier för att få bättre översikt. Dessa kategorier var ägare med familj, hushållsarbetare med 

familj, tjänstemän/utbildade anställda med familj, arbetare vid smedjan och med familj och övrigt. I

kategorin ägare med familj ingår även de människor som betecknas som ”deras folk”. I kategorin 

tjänstemän/utbildade anställda med deras familj ingår de som är noterade som bokhållare eller 

inspektor. Som hushållsarbetare med familj ingår pigor, drängar, trädgårdsarbetare, kuskar 

tjänare/tjänarinnor ammor med mera. De som räknas in i kategorin arbetare vid smedjan och deras 

familj ingår olika typer av beteckningar av smeder och kolpojkar och dagkarlar. Under kategorin 

övrigt ryms bland annat änkor, torpare och de beteckningar som inte går att tyda.

 

Jag är medveten om att en viss del av litteraturen till exempel Janssons Hallstahammars bruks 

historia6 jag kan vara vinklad att framställa Hallstahammar och områdena kring orten på ett 

fördelaktigt sätt då den är skriven på beställning av bruket och således inte tendensfri men eftersom 

mitt syfte med uppsatsen skiljer sig från syftet under vilket denna litteratur har framställts och jag 

gjort en ansats till att verifiera min information med kompletterande källor har jag minimerat risken 

för felaktigheter.

1.4 Teori

När man inom ämnet historia väljer att skriva om en produktionsenhet, som Trångfors var, kan man 

välja att skriva från olika synvinklar eller perspektiv. Man kan antingen välja att skriva ifrån ett 

perspektiv vilket framhåller förändringar som en maktkamp mellan arbetarna och kapitalet, det vill 

säga ett historiematerialistiskt perspektiv, eller så man man välja att skriva ur ett liberalt perspektiv 

som framhåller marknaden som den drivande kraften bakom förändringar. Jag har i denna uppsats 

4 Olsson (2007).
5 Densecombe (2012), s 32-40.
6 Jansson (1953).
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valt en mer liberal ansats.

I min uppsats har jag tänkt att utgå ifrån olika teorier om industrialiseringsprocessen. Det finns 

många perspektiv på den samhällsomvandling vilken denna process innebar.  Denna process hade 

sitt genombrott i Sverige under den andra hälften av 1800-talet. Vilket årtal eller ens decennium 

denna process ägde rum är många forskare oense om men de allra flesta förespråkar 1870-talet. 

Enligt vissa forskare var en av de utlösande faktorerna till denna process en ökad internationella 

efterfrågan av svenska varor, bland annat från järnindustrin. Produktionen inom denna och andra 

industrier ökade markant. Ny teknik importerades och järnvägsnätet i Sverige byggdes.7

Enligt Florén och Rydén har fokuset inom forskningen angående industrialiseringen flyttats från att 

se denna process som ett markant händelse i tiden till en mer utdragen process. Man har med andra 

ord börjar titta längre bak i tiden för att se vilka faktorer och samhällsstruktureringar som kan ligga 

till grund för en stor samhällsomvandling som denna process innebar och mindre på processen som 

enbart en teknisk och industriell utveckling. 8 En teori dessa forskare beskriver angående denna 

process handlar om en om regioner. Var någonstans en produktionsenhet är placerad och uppbyggd i

förhållande till kommunikationsnät och andra liknande produktionsenheter spelar enligt dessa en 

stor roll för dess framgångar. De talar om att produktionsenheter med likartade eller rentav samma 

produkter samlas i ett område för att kunna dra nytta av varandra. Att vara belägen inom ett visst 

område kan enligt dessa forskare vara en av orsakerna till att vissa produktionsenheter lyckas och 

andra går under även fast de skulle producera likartade produkter till samma kostnader. De 

framhåller även att regioner inte är statiska utan rörliga och att flera regioner kan samexistera och 

överlappa varandra under en och samma tid. När det kommer till järnhanteringen under den tidiga 

industrialiseringen var det enligt författarna enligt denna teori naturligt att denna industri 

utvecklades främst inom den geografiska regionen som Bergslagen utgjorde eftersom denna region 

hade de rätta förutsättningarna, råvarorna, som behövdes för järnframställning.9

En annan infallsvinkel på hur Sverige kunde industrialiseras medan andra länder halkade efter står 

Lennart Schön för. Hans teori går ut på att Sverige lyckades industrialiseras för att vi hade rätt 

förutsättningar för det. Vi hade infört frihandel och människor och varor kunde lätt passera Sveriges

gränser. Det faktum att Sverige låg nära de redan industrialiserade länderna  geografiskt och därför 

hade relativt låga fraktkostnader var en annan bidragande orsak. Sedan hade vi ett väl utvecklat 

7 Rydén i Isacsson och Morell (red) (2002), s 32.
8 Florén & Rydén (1992), s 7.
9 Floren & Rydén (1992), s 88.

7



jordbrukssamhälle med överskott för export vilket andra länder som redan var industrialiserade, till 

exempel England, var beroende av. 10

Hushållens roll förändrades även under min valda tidsperiod. Under den sena medeltiden var 

familjen en verklig stark enhet. Produktionen utgick i många fall ifrån hemmet och familjen var 

tillsammans i många fall självförsörjande. När man senare sökte anställning utanför hemmet för att 

dryga ut familjens försörjningsmöjligheter ändrades även familjens roll. Familjen gick ifrån att vara 

en produktionsenhet till att vara en konsumtionsenhet och det skapades ett beroende till 

arbetsgivarna som tillhandahöll kapital för denna konsumtion. En ökande andel av befolkningen 

blev lönearbetande. Detta kallas proletariseringsprocessen. 11

2. Tidigare forskning och litteratur

2.1 Den tidiga Svenska järnhanteringen

Den svenska järnhanteringen är, om man tittar på omfånget forskning som bedrivits kring det, ett 

populärt ämnesområde. En anledning till dess popularitet idag kan vara att järn i olika former var en

av Sveriges viktigaste exportvaror under 1700 och 1800 talen. I Sverige hade vi gott om de material

som behövs för att bedriva denna sorts industri. Förutom järnmalm av bra kvalitet hade vi till 

skillnad från exempelvis Storbritannien som annars var världsledande inom detta område även 

riklig tillgång till skog vilket behövdes till kolen som användes i stora mängder till de stora 

masugnarna. Det var även en av kronan prioriterad industri och gavs till en början förtur på 

skogsavverkning och tillgången till vattendrag som kunde driva vattenhjul på bekostnad av andra 

industrier så som träindustrin.12

Enligt Florén och Rydén finns det bevis för att Sverige exporterat järn sedan 1300-talet. Men det 

blev inte en industri av vikt förrän under 1600-talet då staten hade fått upp ögonen för 

järnhanteringens potential då det internationella efterfrågan ökade.13 Enligt Montgomery (1947) 

stod järnindustrin för 70 procent av den totala exporten under 1700-talet. Under början av 1800-

talet hade exporten minskat något och stod för ca 60 procent av den totala utförseln. Under slutet av

det seklet hade exporten minskat markant till ca 20 procent av Sveriges totala utförsel. Man ska 

enligt författaren inte läsa sig blind på dessa siffror i procent, den totala vikten järn som 

10 Schön i Furuhagen (red) (1993), s. 268.
11 Schön i Furuhagen (red) (1993).
12 Nyström i Isacson & Morell (red) (2002), s 93-114.
13 Florén & Rydén (1992), s 30.

8



exporterades hade vuxit ständigt sedan räkningen började, anledningen till att siffrorna i procent 

minskade är att andra varor och produkter så som varor från sågindustrin också ökade.14 Så länge 

produktionen av järn var beroende av träkol var Storbritannien beroende av att importera järn från 

andra länder för att tillgodose sina behov. Denna import kom främst från Sverige och Ryssland. När

teknik uppfanns som uteslöt träkol från produktionen ökade Storbritannien istället sin egen 

inhemska produktion och den svenska exporten blev lidande.15

Fredrik Olsson har skrivit en avhandling inom ämnet järnhantering som fokuseras kring vissa 

begrepp. Dessa är regioner, agglomeration, industridistrikt och kluster. Han vill genom dessa 

begrepp förstå industrialiseringsprocesserna som ägde rum inom Bergslagen. Begreppet region kan 

ha många olika innebörder. För det allra flesta betyder detta en geografisk fördelning efter bestämda

faktorer så som identitet, språk eller naturgeografiska förhållanden men Olsson vill göra oss 

uppmärksamma på andra kategoriseringar. Enligt honom kan begreppet region också uppdelas i 

administrativa regioner, den formella regionen och den ekonomiska regionen. Den administrativa 

regionen är skapad utifrån statens önskemål till exempel nämner han de svenska kommunerna. 

Dessa regioner har strikta geografiska avgränsningar. Den formella regionen har med geografi att 

göra och avgränsningarna är naturliga. Som exempel på en formell region ger författaren en ö. Den 

ekonomiska regionen beskriver Olsson att karakteriseras utifrån regionens inre struktur och 

organisation. Som exempel ger han koncentrationen ekonomisk verksamhet som ett företag. Dessa 

regioner kan existera samtidigt och överlappa varandra. 16

Agglomeration, industridistrikt och kluster är begrepp som enligt Olsson leder en in på teorier vilka 

kan förklara varför det uppstår dessa ekonomiska regioner, det vill säga varför järnindustrin 

koncentrerades till vissa platser. Alfred Marshall myntade begreppet industridistrikt när han beskrev

knivtillverkningen i Sheffield i England i slutet av 1800-talet. Enligt Olsson beskriver Marshall att 

faktorer som påverkar uppkomsten av dessa distrikt var de fysiska faktorerna så som tillgången av 

träkol för järnindustrin. Så skapades dessa centrum i järnindustrin och företag kom att agglomeras, 

samlas, kring dem. Flera stora industrier kunde dra nytta av att ligga inom samma region för att 

arbetskraften samlades då på samma ställe. Också transportkostnaden blev lägre. Med kluster menar

författaren att ett geografiskt område kan vara sammanlänkat utifrån sina likheter i teknologi, 

marknader eller lagar. 17 

14 Montgomery (1947), s 68-69.
15 Montgomery (1947), s 70.
16 Olsson (2007).
17 Olsson (2007).
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Olssons undersökning gick ut på att ta reda på när nya bruk anlades eller lades ner och resultatet han

fick visade att de faktorer som spelade in i tillväxten eller stagnationen var det att ny teknik infördes

under tillväxtåren, framförallt den industriella revolutionen under 1800-talet. Det faktum att 

produktionen och exporten minskade under vissa tider av 1700-talet tillskrivs det stora nordiska 

kriget då arbetskraften behövdes på annat håll.18

2.1.2 Olika tekniker av järnframställning

I Sverige har järn framställts sedan tiden innan Kristi födelse men i en väldigt liten skala. Den första

ökningen av järnproduktionen uppkom under vikingatiden och fokuserades då kring områdena norr 

om Mälaren. Man använde sig då utav myrmalm. Den andra ökningen av järnproduktionen skedde 

under 11 till 1200-talet och det var i samband med att man testade en ny teknik, masugnen och 

vattenkraften. Man övergick även då från att arbeta med myrmalm till att använda bergmalm. Under

denna tiden räknades inte järnframställningen som en industri utan som en bisyssla. Det järn som 

framställdes för export, främst till Tyskland, kallades osmundar och var små järnklumpar som 

såldes i tunnor för smide av stångjärn. När svenskar istället började smida stångjärn istället för att 

producera osmundjärn fanns det två olika tillvägagångssätt; tysksmide och vallonsmide.19 Båda 

sätten att smida stångjärn på användes i Sverige men vallonsmidet koncentrerade sig kring 

områdena runt Uppland. Tysksmidet var mer utbrett. Skillnaden dem i mellan var att vid tysksmide 

hettar man upp materialet en gång innan man för det till hammaren och vid vallonsmidet hettas det 

upp vid två två tillfällen i olika ugnar. Vallonsmidet krävde större resurser men levererade ett bättre 

resultat kvalitetsmässigt.20 90 procent av järnet i Sverige framställdes med tysksmide under 1800-

talet och bara 10 procent med hjälp av vallonsmidet. Eftersom tysksmidet gav lägre kvalitet på 

järnet försökte man experimentera sig fram till bättre sätt att framställa järn under 1800-talet då 

Engelsmännen tagit över stora delar av den svenska exportmarknaden. Lancashiremetoden var ett 

första steg i den riktningen som gav ett bättre resultat kvalitetsmässigt än det utspridda tysksmidet.21

Lancashiremetoden infördes i Sverige under 1830-talet och till skillnad från de tidigare metoderna 

tillförs blästerluft till ugnen där järnet smälts. Järnet kunde smältas vid en lägre temperatur vilket 

innebar mindre träkol än tidigare vilket gjorde den mer ekonomisk. Ett annat alternativ var att 

importera dyr stenkol eller använda stora mängder träkol vilket inte var ekonomiskt hållbart i den 

internationella konkurrensen om exporten. 22 

18 Olsson (2007).
19 Ryden & Ågren (1993), s 7-12.
20 Rydén i Ryden & Ternhag (red) (2002), s 113-114.
21 Rydén & Ågren (1993), s 37.
22 http://jernbruk.ifokus.se/articles/4d714f20b9cb46222d061123-lancashireprocess
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En annan metod som användes för att försöka hålla priserna nere var Bessemermetoden. I likhet 

med Lancashiremetoden krävdes det mindre kol än det tidigare tysksmidet. Denna metod gick ut på 

att smält järn hälls ur en behållare kallad konverter. Genom denna blåses luft för att smälta bort 

överblivet kol från det smälta järnet för att öka dess kvalitet. Detta var en svår metod som 

inledningsvis levererade sprött järn fullt av luftbubblor men svensken Göran Fredrik Göransson 

perfekterade denna metod genom att öka på kraften i luftströmmen.23

2.2 Statens intressen

Under Gustav Vasas tid blev järnhanteringen för första gången sedd som en viktig industri. När den 

internationella efterfrågan av järn ökade fick staten upp ögonen för denna industri och började 

anlägga egna bruk så kallade kronobruk. Dessa existerade jämsides med de bruk bergsmännen i 

århundraden hade arbetat vid och lyckades inte konkurrera ut dem helt för än på mitten av 1800-

talet. 24 Under 1600-talet fanns det behov av att administrera Sverige och dess näringar för att skapa 

bättre överblick och större kontroll. Bergsnäringen kom att delas upp i olika ämbetsverk som lydde 

under kronan. Dessa utmynnade i grundandet av Bergskollegiet som grundades 1637 vars 

huvudsakliga uppgift var att kontrollera och ansvara över den svenska järnproduktionen.25

De regleringar som fanns var i första hand till för att förhindra att tillgången till träd för kolning tog 

slut. Man hade bland annat sett i Storbritannien att tillgången till träkol var knaper och man ville 

inte gå samma öde till mötes. Om man släppte på reglerna kring skogsavverkning till träkol trodde 

man också att priserna skulle gå upp och därmed öka priserna för produktionen av järn vilket var 

någonting man ville undvika. Ett annat mål med dessa regleringar var att i första hand prioritera 

produktionen av tackjärn framför den färdiga produkten stångjärn innan dess att denna typ av 

produktion hade kommit igång och slagit igenom på allvar. Också allmogen eller de som ägde jord 

och skog blev tvungna via dessa regleringar avsätta lite av sin egen skog till järnbruken. Enligt 

skrivelser som kom ifrån bergskollegiet i början av 1800-talet ansåg de att dessa regleringar var 

svåra att övervaka och det var näst intill omöjligt att helt stoppa svarthandeln av träkol. Dessa 

jordägare, allmogen, kallades också skattebönder och när dessa regleringar först kom i kraft hade 

dessa bönder en mycket svag ställning. När denna skrivelse från bergskollegiet kom ut hade 

skattebönderna fått en allt starkare ställning och utanför bergslagen var kolhandeln nästintill 

frisläppt. När den svenska stångjärnsindustrin hade kommit igång blev det förbjudet att exportera 

tackjärn, vilket man tillverkar stångjärn av. Tackjärnet skulle enbart gå till att främja den svenska 

23 http://www.tekniskamuseet.se/1/1906.html
24 Florén och Rydén (1992), s 30.
25 Teijler (1987), s 17-18.
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inhemska industrin. De fanns också regler för hur mycket stångjärn varje bruk fick producera per år 

och detta ledde i sin tur att andelen tackjärn som producerades också blev reglerat. Staten hade 

också makten att bevilja att nya bruk öppnades och var. Fanns det redan etablerade bruk i närheten 

var sannolikheten stor att man fick avslag på sin begäran om att öppna nya bruk eftersom staten var 

mån om att skogen skulle räcka till de bruk som fanns.26

Mellan 1820-1860 avreglerades järnhanteringen i Sverige i olika etapper. En av orsakerna bakom 

detta var att den engelska industrin med hjälp av ny teknik hade tagit fart och producerade mer och 

billigare järn i snabbare takt än Sverige gjorde vilket ledde till en minskad export för Sveriges del. 

Sverige hade ännu inte tagit del av denna nya teknik och avregleringen var ett sätt att försöka hålla 

nere produktionskostnaderna så att svenskt järn blev värt att importera av andra länder igen.27 

Enligt Högberg var de institutioner som fanns på plats vid industrialiseringens inledning det som 

skilde sig mellan den svenska och engelska industriella utvecklingen. Han tillskriver också den 

svenska handeln och andra faktorer som bidragsgivande. Dessa faktorer var att kronan bestämde att 

städer inåt landet inte fick bedriva egen utrikeshandel utan handeln skulle utgå ifrån vissa städer 

som hade fått dessa privilegier. I retur fick dessa hamnstäder som det handlade om inte producera 

sådana varor som konkurrerade ut den produktion de städer som låg in åt landet bedrev. Alla hade 

sina uppgifter med skyldigheter gentemot varandra och kronan. Dessa regleringar tillkom under 

1500 och 1600-talen men avvecklades under 1800-talet vilket gjorde det enklare för producenter 

och handelsmän att samarbeta med varandra. Kronan såg under 1600-talet även att landet inte 

klarade sig utan att importera och jobbade för att stärka den svenska manufakturen så att 

importkostnaden skulle minska och ekonomin stärkas. Det var också under denna tiden den svenska

administrationen växte fram. Bland annat ritades kartor via lantmäteriet som visade vilka som ägde 

jord och var den var belägen och vilken sorts näring som bedrevs på dessa landområden. På det 

viset kunde senare landet samordnas och struktureras efter produktionen. Sveriges utrikespolitik 

gjorde det även möjligt att handla med andra länder.28

2.4 Kolbäcksdalen, dagens Hallstahammar

Under 1600-talet var Hallstahammar som vi känner det idag uppbyggt av fyra socknar; Svedvi, 

Berg, Kolbäck och Säby socken. Den största delen av befolkningen bestod av bönder och det fanns 

26 Montgomery (1947), s 73-77.
27 Montgomert (1947), s 84-85.
28 Högberg  i Furuhagen (red) (1993), s 11-40.
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gott om odlingsbar mark. 29 Dessa socknar tillhörde växelvis Strömsholms och Västmanlands län. 

Det tillhörde Strömsholms län från 1634-1651. Västmanlands län från 1652-1660. Därefter 

Strömsholms län igen från 1661-1718 för att från och med 1718 fram tills idag åter igen tillhöra 

Västmanlands län.30 Trångfors bruk var belägen i Kolbäck socken längs Kolbäcksån vilken rann 

igenom Snevringe härad. Häradet omfattade socknarna Surahammar, Ramnäs, Berg, Munktorp, 

Säby och Rytterne.31

Avståndet, beräknat på fågelvägen, från dagens Hallstahammar till Västerås är 18 kilometer, och 

med bil 23 kilmometer. Avståndet till Stockholm beräknas till 108 kilometer fågelvägen och med bil

128 kilometer. 32

3. Trångfors Bruk

3.1 Trångfors brukspatroner och smeder

3.1.2 Adolf Willemson  den äldre och yngre 1628-1635, 1635-1689 och Stina Moch 1689-1699

År 1628 lät Adolf Willemson (Welamson, senare Willems) uppföra en liten smedja i skogen vid 

Kolbäcksån vid en plats kallad Trångfors. Marken tillhörde Frösvi Byamän men låg avsides. Det är 

beräknat att det låg cirka en halvmil norr om själva byn Frösvi. Denna plats tillhörde Kolbäcks 

socken men låg mitt i mellan Bergs och Svedvi socknar. För att få hålla sin hammare i bruk var han 

tvungen att betala skatt till kronan via bergskollegiet. Denna skatt var inte penningbaserad utan 

bestod utav en kvantitet av det smedjan producerade. Skatten var för denna smedja bestämd till 4 

skeppund (33) stångjärn per år. Trångfors bruks första patron, Adolf Willemson, var ingen erfaren 

brukspatron eller smed själv utan en rådman och borgmästare i Västerås. Han var en köpman med 

handelsrelationer med bergsmännen i Norberg med vilka han bytte spannmål och saltade varor mot 

tackjärn för järnframställningen i smedjan. Smidet skedde med hjälp av en metod som kallas 

tysksmide.

1635 tog Adolf Willemsons son, också med namnet Adolf, över driften av bruket. Även han var 

29 Teijler (1987).
30 http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=1920+1930&FacettFilter=ort_facet%24Sverige%2FSk%C3%A5ne+l%C3%A4n

%2FSval%C3%B6vs+kommun%3A&page=6&postid=ArkisRef+SE
%2F196101000&tab=post&s=TARKIS08_Balder

31 http://www.arkivdigital.se/sources/3441
32 http://se.avstand.org/
33 1 skeppund  = 170 kg, 1 skeppund uppstadsvikt =142,8 kg http://www.lokalhistoria.nu/vart-att-veta/vikt-matt-och-

myntenheter.
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borgmästare i Västerås och därför inte bosatt i området. Smedjan var blygsam till sin storlek och 

omsättning och flera gången skrev både Adolf den äldre och den yngre till bergskollegiet för att få 

skatten sänkt. Smedjan eldhärjades ett flertal gånger med och rent ekonomiskt klarade varken Adolf

Willemson den äldre eller yngre av att driva verksamheten på egen hand utan lånade 

pengar av flera Västeråsare för att få verksamheten att gå runt. En av dessa var Lars Olofsson. Efter 

Adolf Willemson den yngres död övergick bruket så småningom i Lars Olofssons ägor 1704 via 

Willemsons arvingar på grund av dessa skulder.34 

Många smedjor, bruk och hammare runt om i Västmanland transporterade sin färdiga produkt till 

Västerås till invägning och protokollförning före vidareförsäljning. Detta gjorde även 

brukspatronerna vid Trångfors. Arkiven är långt ifrån fullständiga men det går att avläsa att brukets 

andra brukspatron, Adolf Willemson den yngre, använde järnvågen i Västerås för att väga in sitt 

järn. Vågarkivet visar per månad hur mycket järn varje smedja, bruk eller näringsidkare väger in 

och vilka datum man väger in det. Detta protokollförs för ett helt år vilket sträcker sig från maj till 

april. Nedan följer ett urval av Willemson den yngres, eller ”Borgemäfter Adoff” som han benämns,

vågprotokoll.35

Tabell 1 – Brukets järnproduktion

1654-1655 1660-1661 1670-1671 1680-1681

Maj 22 226 134 231

Juni 30

Juli 4 158 148

Augusti 252 203 82

September 6 222 7 162

Oktober 408 136 3 44

November 154

December 71 11

Januari 256

Februari 90

Mars 193

April 19 143

Totalt 1505skpd 945skpd 226skpd 596skpd
Egen tabell efter uppgifter från Västerås stads vågarkiv. Vikten är angiven i skeppund36

34 Jansson (1953), s 15-25.
35 Protokoll över invägt järn,Västerås stads vågarkiv F:1, Västerås stadsarkiv.
36 Protokoll över invägt järn,Västerås stads vågarkiv F:1, Västerås stadsarkiv.
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Tabellen visar att den yngre Willemson vägde in mer järn vid Västerås järnvåg än vad Trångfors 

bruk hade fått beviljat av bergskollegiet. Trångfors bruk fick tillverka och sälja 470 skeppund 

stångjärn per år. Om man tidigare år inte kommit upp i den tillåtna mängden noteras det som rest 

och kunde tas i anspråk under senare år för att öka sin produktion tillfälligt.37  Under protokoll-året 

1670-1671 finner vi just ett sådant exempel då Trångfors och Willemson endast vägde in 223 

skeppund stångjärn. Under 1654-1655 åkte Willemson till Västerås varje månad för invägning 

medan han under de resterande redovisade åren åkte mer sporadiskt.

Under den yngre Willemsons tid som brukspatron var bruket som tidigare nämnts till viss del 

belånat. Det framkommer av vågarkiven att rådman Lars Olofsson vägde in en hel del järn som var 

från Borgmäfter Adoff. Under hela maj och augusti månad 1682 transporterade rådman Lars 

Olofsson järn som härstammade från Willemson. Även en man vid namn Svän Andersson vägde in 

järn från Willemson och bruket. 38

En av Willemson andra inkomstkällor var koppar. Han framkommer i vågarkiven årligen med olika 

mängder koppar från 1650-talet och framöver.39

Willemsons änka, Stina Moch övertog driften av Trångfors bruk när hennes make gick bort. Bruket 

var som tidigare nämnt satt i skuld till Lars Olofsson. Enligt korrespondens med livgedingets 

guvernör brann även smedjan vid ett flertal tillfällen under hennes tid som patron. Hon beklagade 

sig även i denna korrespondens över de skulder hon hade till Olofsson och hur hårt hållen hon var 

av detta. Under Moch tid som ägare och brukspatron hade det privilegierade smidet blivit bestämt 

till 470 skeppund per år. Moch dog 1699 och driften av bruket gick tillfälligt över i hennes söners 

händer. 40

3.1.3 Maria Wilkens 1704-1717 och Olof Westermark 1717-1731

Maria Wilkens var änka till rådman Lars Olofsson och övertog sin makes fodran på Trångfors bruk 

efter denne avlidit. Under Maria Wilkens tid som brukspatron av Trångfors sköttes bruket enligt 

husförhörslängder av två smeder, tre lärdrängar och två kolpojkar. Hon var inte själv skriven på 

Trångfors utan bodde kvar i Västerås. Maria Wilkens överlämnade driften av smedjan 1717 till Olof

37 Jansson (1953), s 70-76.
38 Protokoll över invägt järn,Västerås stads vågarkiv F:1, Västerås stadsarkiv.
39 Protokoll över invägt järn,Västerås stads vågarkiv F:1, Västerås stadsarkiv.
40 Jansson (1953), s 24-25.
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Westermark, son till den bortgångne maken Lars Olofsson från ett tidigare äktenskap.41

Enligt husförhärslängder bodde Westermark växelvis på Åsby och Trångfors under sin tid som 

patron på bruket. Egendomen som följde med bruket innehöll även hus och mark runt omkring 

området. Enligt korrespondens med bergmästaren var han orolig över koltillgången. Han skriver att 

för att kunna framställa 500 skeppund stångjärn behövde han 1500 stigar träkol och hans egna ägor 

gav honom bara 400 stigar. Bergskollegiet förbjöd honom att köpa kol i närområdet då dessa 

skogspartier reserverades för större bruk så som Sala silvergruva eller bruket i Skultuna. Om han 

försökte skulle han bli belagd med dryga böter. 

Vid denna tidpunkt var det vanligt att brukspatroner inte hade egna pengar att investera utan var 

tvungna att låna till sig kapital för att få bruket att gå runt. Dessa investerare kallades för förläggare 

och brukade ta betalt i den färdiga produkten, i detta fall stångjärn, och tillhandahöll även ägarna 

med förnödenheter från städerna mot att de fick ta del av affärsverksamheten. Ju större skuld man 

hade desto mer inflytande hade förläggaren över sin verksamhet. Förläggare var förmögna män, i 

många fall handelsmän. Enligt bergstingsprotokoll hade Olof Westermark flertalet förläggare som 

han stod i skuld till. Enligt pantbrev som finns bevarade pantsatte Westermark bruket 1727 till en 

brukspatron på Skinnskatteberg vid namn Petter Sommor. Då han inte lyckats betala det han var 

skyldig övergick smedjan och bruket i Sommors ägor 1732.42 

Även Westermark tog sitt järn via Västerås för försäljning. I vågprotokollet framkommer det att 

större delen järn från Trångfors bruk transporterades via ombud, Goether från 1719 och Schenström

från 1720. Under 1719 transporterade bara Westermark järn på egen hand i september och mars till 

det totala värdet av 418 skeppund.43

Under 1724-1725 då Westermark var brukspatron var totalt 26 personer folkbokförda på Trångfors 

bruk, både herrefolk och smeder.44

3.1.4 Petter Sommor 1732-1746 och  Petter Sommor den yngre 1746-1772

Petter Sommor den äldre bodde inte själv på Trångfors men det gjorde han son, Siemon Sommor, 

under hans tid som patron på bruket. Under sin tid vid Trångfors bruk försökte han enligt 

41 Jansson (1953), s 63-64.
42 Jansson (1953), s 54-70.
43 Protokoll över invägt järn,Västerås stads vågarkiv F:3, Västerås stadsarkiv.
44 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:1a (1724-1734), Hallstahammar Bibliotek.
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korrespondens med bergskollegiet vid ett flertal tillfällen få sitt privilegium utvidgat. Han hade ett 

privilegium på 470 skeppund stångjärn och ville utöka detta till 800 skeppund stångjärn men fick 

avslag. De sänkte istället smidesrätten till 425 skeppund per år. Sommor hade tagit över Trångfors 

bruk i egenskap av förläggare då den tidigare ägaren var skyldig honom pengar. Han hade ett 

liknande förhållande till ett mindre bruk i Skinnskatteberg med en smidesrätt på 50 skeppund per år.

När de inte längre kunde betala honom skulle smedjan övergå i Sommors namn. Istället för att driva

smedjan i Skinnskatteberg vidare överförde han deras privilegierade smidesrätt på Trångfors bruk. 

På så vis ökade han smidesrätten från 425 skeppund per år till 475 skeppund per år. Han köpte 

under sin verksamhetsperiod även Hallsta Hammare vilket var en kopparhammare som låg 

nedströms från bruket. Samma år som detta köp gick igenom dog han. Detta var den första men inte

enda gången som Hallsta hammare och Trångfors bruk tillhörde en och samma person. Hallsta 

hammare var grunden till det framtida bolaget Hallstahammar AB vilket var Trångfors sista ägare.45 

Petter Sommor den yngre köpte ut sina syskon och mor från arvet av Trångfors och var ensam 

patron på bruket. Hallsta hammare tillföll brodern Siemon. Petter Sommor den yngre skuldsatte sig 

även han under sin tid som brukspatron. Från Svea hovrätts protokoll går det att utläsa att banken 

tog bruket ifrån honom och auktionerade bort det på grund utav obetalda amorteringar och räntor.46

Enligt husförhörslängder går det att finna Petter Sommor som boende och brukspatron av Trångfors

bruk sedan 1762. Med honom hade han sin fru, son och dotter. Hela hushållet vid Trångfors bestod 

av 13 personer, samt fem pigor till deras hjälp. Smedjan underhölls av nio stycken smeder varav 

alla hade sin familj med sig.47

3.1.4.1 Alander 1667-1672

Petter Sommor sålde enligt Svea hovrätts protokoll bruket till Alanader 1667. Då de förläggare 

Sommor hade inte godkände Alander som ny brukspatron och betalare i hans ställe började en tvist 

om Trångfors bruk vilket resulterade i att bruket delades i två. Bruket delades officiellt av 

lantmäteriet 1771.48

Alander blir en del av Trångfors bruks husförhörslängder från och med 1667 då det går att utläsa att 

Trångfors hade två brukspatroner. Det framkommer att han ursprungligen var ifrån Stockholm. 

45 Jansson (1953), s 70-76.
46 Jansson (1953), s 73-76.
47 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:1b (1750-1766), Hallstahammar Bibliotek.
48 Jansson (1953), s 73-77.
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Antalet bokförda vid hushållet ökade markant då Alander tog med sig sin familj och egna 

bokhållare. Den totala summan för hushållen uppgår 58 i personer inklusive drängar och pigor 

varav 19 av dessa enbart hörde till Alanders hushåll.49

3.1.5 Isak Törngren 1773-1806 och Petter Törngren 1806-1820

Isak Törngren köpte Trångfors bruk på auktion. Han var en handelsman som tidigare vistats i 

England och kände därför till hur den engelska järnframställningen gick till och vad som krävdes 

för att konkurrera med dem. Under sin tid som brukspatron fick han tillfälligt utvidga sitt 

privilegiade smide av stångjärn eftersom tidigare patroner inte hade levererat fullt. Uppgifter om 

denna patron finns bevarade genom en korrespondens med Wharendoff & co vilka var ett 

handelsföretag beläget i Stockholm. Genom denna korrespondens går det att utläsa att järnet gick 

via Västerås till Stockholm för vidare försäljning. Törngren producerade mer järn än han var tillåten

och enligt korrespondensen övervägde han att lägga järnet på vågen under ett annat bruks namn för 

att på så vis kunna sälja det vidare och kunna göra en vinst på det. Förutom stångjärn producerades 

även öglor av järn.50

Strömsholms kanal byggdes under Törngrens regim vilket innebar både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna var att han nu kunde dra nytta av de nya transportmöjligheterna som en kanal från 

Dalarna gav. Han lät även bygga en ny smedja längs med kanalen och utnyttjade kanalens vatten 

och fall till att driva ett övervattenshjul. Detta innebar en ökad produktionsmöjlighet då man fick 

mer kraft i ett övervattenshjul än det tidigare undervattenshjulet. Nackdelarna var att kanalen skulle 

dras rätt igenom Törngrens bruksgård. Den fick rivas. Som plåster på såren blev Törngren 

kompenserad genom ett utökat privilegium med 45 skeppund. Den nya summan skeppund stångjärn

bruket fick producera per år var nu uppe i 520.51 

Kanalbygget finansierades delvis av de brukspatroner som hade bruk efter Kolbäcksån och skulle 

dra nytta av att ha kanalen som en transportled för materialet de behövde och produkterna de 

producerade. Det finns dock inga dokument som visar att varken Trångfors, Surahammars eller 

Ramnäs bruk bidrog till denna finansiering.52

En notering i marginalen i en husförhörsbok finner att Isak Törngren tog över Trångfors bruk 177353

49 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:3 (1766-1774), Hallstahammar Bibliotek.
50 Jansson (1953), s 108-112.
51 Jansson (1953), s 113-114. 
52 Teijler (1996), s 1049-1050.
53 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:3 (1766-1774), Hallstahammar Bibliotek.
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men inte för än 1775 finns Isak Törngren registrerad som brukspatron på Trångfors bruk i 

husförhörslängder med ett eget hushåll. Tillsammans med honom finns ytterligare tio personer 

registrerade som boende i den stora gården. Till bruksfolk, det vill säga de som arbetade i och vid 

bruket och deras familjer finns det 51 personer registrerade. Av dessa har vissa titel som 

mästersmed, mästersven, smed, kolpojke och kvartsdräng. Slutligen följer en redovisning över fyra 

änkor från bruket.54 Törngren hade många barn tillsammans med sin fru Maria Bellanders men inte 

alla barn fick leva till vuxen ålder. Koppor härjade i området och tre av deras döttrar dog i denna 

sjukdom i oktober 1784.55  

Då gården vid Trångfors revs till förmån för kanalbygget lät han uppföra en herrgård vid ett område

i närheten av Trångfors vid namn Åsby som han flyttade till 1787.56 Under slutet av 1780-talet då 

kanalbygget var i full gång hölls ändå smedjan igång av 2 mästersmeder, 2 smeddrängar, en 

hjälpsmed och en mästersven.57

Under sonen Petter Törngrens tid som brukspatron vid Trångfors genomgick den svenska 

järnmarknaden en kris då stenkol hade konkurrerat ut användandet av träkol på den engelska 

marknaden. Att använda stenkol vid järnframställning var mycket mer kostnadseffektivt och 

England som redan hade en stor industri konkurrerade ut det svenska järnet på den internationella 

marknaden.58

1819 försvann privilegietvånget för Trångfors bruk.59

3.1.6 Carolina Cederström 1820-1822 och Greve Axel Lagerbielke 1822-1832

Friherinnan Carolina Cederström köpte bruket och den stora gården av Petter Törngren. Törngren 

gifte sig i sin tur med hennes dotter och fick en adlig familj.60

Lagerbielke var en del av Friherinnans familj då han var gift med en av hennes döttrar. Han var 

även fideikommisarie till Älvsjö, han ägde halva bruket och förvaltade den andra halvan åt 

Friherinnans arvingar. Bruket sköttes av en inspektor vid namn Baalack. Lagerbielke lät uppföra en 

54 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:4 (1775-1779), Hallstahammar Bibliotek.
55 Teijler (1996), s 637.
56 Jansson (1953), s 116-117.
57 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:6 (1785-1794), Hallstahammar Bibliotek.
58 Jansson (1953), s 117.
59 Jansson (1953), s 120.
60 Jansson (1953), s 128.
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Franche-Comté härd att smälta järnet i. Det gamla tysksmidesmetoden byttes ut mot denna nya 

metod. 61

3.1.7 Erik Edvard Erdman 1834-1839

Erik Edvard Erdman hade en bakgrund som järnexportör i Stockholm. Han var gift med sin kusin 

Fredrika Flygarson vars pappa var skeppare i Stockholm. Han drev inte själv bruket utan hade en 

inspektor vid namn Frans Tydén som tog hand om det i hans ställe. Under Erdmans tid som patron 

finns det beskrivet att ett 93 kannor stort bränneri fanns i anslutning till egendomarna kring Åsby. 

Han blev endast 27år gammal och avled skriven på Åsby. 62

3.1.8 Frans, Fredrik och Wilhelm Tydén 1839-1882

Frans Tydén var tidigare inspektor vid bruket då Erdman var patron. Han gifte sig senare med 

Erdmans änka och blev därigenom patron vid bruket. 1857 uppförde Frans Tydén två Franche-

Comté härdar och en blåsmaskin vid bruket och hade rätt att tillverka så mycket järn han ville.63 

Fredrik och Wilhelm Tydén var söner till den tidigare inspektorn av bruket. De ägde och drev bruket

gemensamt. Som ägare till bruket stod förutom dessa bröder även deras mamma men endast Fredrik

och Wilhelm var titulerade som brukspatroner. Sedan privilegietvånget hade upphört var de och alla

andra brukspatroner tvungna att för kontant betalning köpa eget kol, istället för tidigare då 

bergskollegiet tillskrev bruken områden att handla kol i och till vilket pris, vilket betydde att de hela

tiden var tvungna att ha kontanter och ta betalt i kontanter. De tillverkade nästan uteslutande 

smältstycken vid bruket istället för den tidigare produkten stångjärn och de sålde det vidare till 

bland annat ett bruk uppströms i Surahammar eller till Hallstahammar AB vilka tillverkade 

stångjärn och hade ett plåtvalsverk.64

1875 uppförde bröderna Tydén två nya Lancashirehärdar vid bruket. De hade en stor smälthammare

på 18 á 20 centerner (65) och tre härdar att bearbeta järnet i. Smedjan krävde numera tre vattenhjul 

för att få verksamheten att gå runt då både blåsmaskinen och hammaren krävde vattenkraft. Det 

faktum att betalningen för kol och annat arbetsmaterial numera skedde kontant ledde till att de hela 

tiden fick ta nya lån. Det fattades kontanter. Bruket gick slutligen i konkurs 1882.66

61 Jansson (1953), s 130.
62 Jansson (1953), s 154.
63 Jansson (1953), s 153-154.
64 Jansson (1953), s 156-158.
65 1 centerner = 42,5kg http://www.lokalhistoria.nu/vart-att-veta/vikt-matt-och-myntenheter
66 Jansson (1953), s 156-158.
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3.1.9 Gustaf Greden 1882-1888

Bruket köptes på auktion av Gustav Greden vilken hade ett annat bruk i Nora där han bodde och 

också verkade som brukspatron. Bruket drevs istället av en inspektor vid namn Bergdahl. Greden 

köpte in och lät uppföra ytterligare en Lancashirehärd till smedjan. Bruket gick åter igen i konkurs 

1888.67

3.1.10 L.V. Larsson och Hallstahammars Bruk 1890-1915

Vid konkursauktionen köptes bruket av Larsson. Han var en disponent för Hallstahammar AB som 

sedan tog över driften av bruket. Tidigare hade mycket av brukets färdiga produkter sålts vidare till 

detta bolag och det var även fallet nu. 1915 lades det ner eftersom det inte längre var ekonomiskt 

försvarbart att ha ett litet bruk vid sidan av det stora.68

4. Personalomsättningen vid bruket.

Enligt de husförhörsböcker jag undersökt varierade antalet boende och anställda vid bruket och dess

egendomar enligt följande:

Tabell 2 - Personalomsättning

1724 1750 1774 1799 1824 1849 1874 1899

Brukspatron 
med familjer

7st 7st 4st 3st 4st 6st 13st

Bokhållare 
med familjer

8st 3st 1st 3st 5st 3st 7st

Hushålls-
arbetare med
familjer

16st 10st 6st 40st 16st 30st 62st

Smeder med 
familjer

24st 32st 19st 29st 36st 63st 142st

Övrigt 14st 3st 4st 8st 3st 37st 7st 32st

Totalt 14st 58st 56st 38st 78st 98st 109st 256st
Egen tabell efter husförhörs- och församlingsböcker. 69

Tabellen visar att andelen människor som bor vid och på något sätt försörjer sig på Trångfors bruk 

67 Jansson (1953), s 161.
68 Jansson (1953), s 163.
69 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:1a, AI:1b, AI:5, AI:7, AI:11, AI:13, AI:16a och AIIa:1a, 

Hallstahammar Bibliotek.
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ständigt ökar från att vara 14 personer år 1724 till att vara 256 personer år 1899. Den enda kategorin

som ständigt håller en låg nivå är andelen bokhållare med familjer. Den största totalökningen skede 

mellan åren 1874 och 1899 då den totala mängden folkbokförda kring Trångfors eller Åsby mer än 

fördubblades från 109 till 256 personer.

År 1724 finns ingen brukspatron registrerad på Trångfors. De personer som finns registrerade 

saknar läslig befattning.70 Den brukspatron som enligt litteraturen ska bo på och driva bruket vid 

denna tidpunkt är Olof Westermark. 71

Intressant att notera vid tolkning av tabellen är att år 1774 hade Isac Törngren precis tagit över 

bruket. Han kom att föda fler barn och utöka arbetsstyrkan med åren som kom.72 1799 byggdes 

fortfarande Strömsholms kanal förbi bruket. Det var därför störningar i arbetet vilket Törngren 

kompenserades för men som ledde till att arbetet under perioder stod still vilket kan förklara det 

låga antalet människor folkbokförda vid bruket och dess egendomar.73 74

I bokföringen för år 1899 dyker nya kategorier av människor upp så som ”arbetare” och 

”martinarbetare”. Dessa har jag placerat under rubriken ”övrigt”. Även vissa av smedernas söner 

har egna yrkesbefattningar. Jag har i dessa fall inte räknat dem som medlem av familjen utan 

placerat dem utefter vilken befattning de har enligt församlingsboken. Värt att notera för år 1899 är 

att de familjer som bor och arbetar vid bruket är mycket stora, i många fall upp åt tio personer.75

5. Analys/Diskussion

Brukets första patron var en handelsman och borgmästare från Västerås, Adlof Willemson. Han 

hade ett framstående yrke redan då han valde att starta upp ett litet bruk längs Kolbäcksån. Det 

framkommer att bruket inte var hans enda inkomstkälla utan att han fortsatte att vara borgmästare 

och att han även handlade med koppar. Av det kan man dra slutsatsen att smedjan inte till en början 

var en så stor inkomstkälla eftersom han inte enbart arbetade inom järnindustrin. Efter sin död 

lämnade han bruket i arv till sin son, också med namnet Adolf Willemson.

Det vanligast förekommande för denna smedja har varit att den antingen gått i arv genom familjen 

70 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:1a (1724-1734), Hallstahammar Bibliotek.
71 Jansson (1953), s 63-64.
72 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:5 (1779-1785), Hallstahammar Bibliotek.
73 Jansson (1953), s 108-113.
74 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AI:7 (1795-1801), Hallstahammar Bibliotek.
75 Husförhörslängder över Kolbäcks socken, Kolbäck AIIa:1a (1898-1904), Hallstahammar Bibliotek.

22



eller så har den på grund av skulder tvångsmässigt sålts eller tagits över av en förläggare. Redan 

under 1600-talet och under Willemsons tid som patron på bruket sattes smedjan i skuld vilket 

framkommer av att man sökte sig till förläggare som gick in och investerade kapital då de fattades. 

Under denna tid i historien var de flesta transaktionerna inte baserade på pengar utan det skedde 

även en form av byteshandel. Förläggaren fick betalt i stångjärn vilket var den primära produkten 

bruket producerade och för detta erhöll patronen och dess arbetare livsmedel och andra 

livsförnödenheter. Det var inte förrän privilegietvånget avskrevs i landet som patronerna mer 

permanent var beroende av kapital i form av egna pengar då man var tvungna att hålla sig med 

egenköpt kol från en stor marknad istället för den kol man tillskrevs av staten genom 

Bergskollegiet. Efter Willemsons fortsatte bruket sin produktion genom först Willemsons änka Stina

Moch, genom en skuld till en förläggares änka Maria Vilkens, och vidare genom hennes familj till 

Olof Westermark.

Vid tre tillfällen under brukets livslängd ägdes bruket av kvinnor. Två av kvinnorna fick bruket i arv

när de blev änkor, Stina Moch och Maria Vilkens, endast en kvinna köpte och investerade i bruket 

på eget bevåg, friherrinnan Cederström vilken jag behandlar senare.

Westermark var son till en tidigare förläggare av bruket men sökte även han ekonomiskt stöd från 

andra förläggare vilket bland annat framkommer i Västerås stads vågarkiv. Också Westermark fick 

så stora ekonomiska bekymmer att bruket senare kom att övergå i en av dessa förläggares ägor, 

Petter Sommor. Det framkommer inte vilken bakgrund Sommor hade förutom beteckningen 

”rådman” i vågarkivens register men det går att anta att även han var en något sånär förmögen man 

med bra handelsförbindelser eftersom han ställde upp med ekonomiskt bistånd till Westermark. 

Även här gick bruket i arv genom familjen till sonen. Petter Sommors son hade också namnet Petter

och bodde på Trångfors under sin tid som patron men han bodde inte där ensam. Även Sommor den

yngre använde sig av förläggare och hade för avsikt att sälja bruket men de han tidigare stod i skuld 

till motsatte sig detta och genom diverse rättsliga aktioner delades bruket i två. Alander hette den 

nya brukspatronen som tillskrevs en halva av Trångfors. Eftersom Alander var en förläggare kan 

man anta att han med kom från en ekonomisk stabil bakgrund men eftersom de andra människorna 

Sommor den yngre stod i skuld till motsatte sig ett helt köp av bruket av rädsla att inte få igen sin 

investering kan man fundera vilken bakgrund denna Alander ändå hade. 

Bruket gick i konkurs igen och såldes vidare till Törngren som hade starka handelsrelationer till 

Stockholm. Det var under dennes tid som bruket hade den största tekniska utveckling genom 
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byggnationen av en ny smedja och tillförandet av ett övervattenshjul. Törngren lämnade bruket 

vidare genom familjen till sonen Petter. Petter sålde sedan vidare bruket till den tredje kvinnan att 

äga Trångfors, friherrinnan Cederström. Detta var en förmögen och adlig kvinna med blått blod i 

familjen. Hon överlämnade driften av bruket till inspektorer. Hon sålde senare vidare bruket genom 

familjen till Greve Lagerbielke också han av adlig börd. Han var gift med en av Friherinnans 

döttrar. Bruket såldes vidare till Erdman som hade en bakgrund inom järnindustrin. Erdmans änka 

gifte om sig med Erdmans inspektor, Tydén vilken tog över bruket. Under hans tid som patron av 

Trångfors skedde en annan teknisk utveckling nämligen uppförandet av Franche-Comté härdarna. 

Det gick senare genom Tydéns familj till hans söner. Under Tydéns söners tid vid bruket 

avskaffades privilegietvånget vilket var positivt i den bemärkelsen att man nu var fri att tillverka 

hur mycket järn man ville men negativt i det att man hela tiden behövde kontanter för att betala till 

exempelvis kolet i förskott. Detta ledde till skulder hon bröderna och bruket gick åter igen i 

konkurs. Bruket köptes på auktion av en man vid namn Greden som även han drev andra bruk. Han 

hade kunskaper om järnframställning sedan tidigare men det var inte till någon hjälp då bruket åter 

igen gick i konkurs. Värt att nämna är att Greden köpte Trångfors bruk under tiden för den stora 

bruksdöden då många små smedjor och bruk togs ur bruk för att de inte kunde konkurrera med de 

större bruken vilket även Trångfors skulle komma att känna av då de köptes upp av Larsson som var

en del av det stora bruket Hallstahammar AB.

Bruket har alltså antingen gått i arv genom generationer eller skuldsatts och övertagits av en 

förläggare alternativt sålts på auktion. Det har inte funnits många ägarövergångar som inte har 

präglats av ekonomiska besvär. Inte många av ägarna till bruket har haft en bakgrund inom 

järnindustrin utan varit handelsmän eller rådmän vilken kan förklara varför bruket inte har gått bra 

rent ekonomiskt. En fördel med att vara handelsman och en bruksägare är att man redan har 

kontakter när det kommer till att köpa saker som behövs för att få hela maskineriet att gå runt. En 

brukspatron var ju skyldig att hålla sina arbetare och deras familjer med tak över huvudet och mat 

på bordet, inte bara kompensera dem ekonomiskt för deras arbete.

Bruket genomgick flera stora tekniska förändringar under sin livstid. Till en början drevs den stora 

hammaren av ett undervattenshjul för att sedan när smedjan flyttats, bytas ut mot ett 

övervattenshjul. Detta gav smedjan en större prestanda då ett övervattenshjul klarar av att driva 

hammaren snabbare och effektivare än det förra. I flytten byggdes också ett kolhus där större 

mängder kol kunde förvaras som underlättade vid produktionen. Också ugnarna där järnet smältes 

genomgick en förändring. Till en början användes tysksmidet för att framställa järnet. När denna 
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teknik inte visade sig vara kostnadseffektivt byttes det ut mot Lancashiremetoden och Franche-

Comté metoden. Denna utveckling var nödvändig för att kunna framställa billigare järn utan att 

kompromissa med kvaliteten. En blåsmaskin, bläst, installerades också. Det framkommer även att 

antalet ugnar också ökade. Från att vara två till antalet när smedjan grundades till att vara fem 

stycken när smedjan så småningom slogs igen för gott. Det är heller inte svårt att föreställa sig att 

smedjan byggdes om och förstärktes efter de många eldsvådor som härjade.

Smedjan i Trångfors producerade till en början stångjärn och senare smältstycken som kunde 

sammanfogas till stångjärn. Man producerade även öglor av järn. Till en början använde smederna 

sig utav tysksmidet men när det inte längre visade sig vara kostnadseffektivt bytte de metod till 

Franche-Comté metoden och senare Lancashiremetoden för att kunna vara med att konkurrera med 

andra järnbruk. Det går att diskutera att bytet från att tillverka stångjärn som är en färdig produkt till

att producera smältjärnsstycken vilka man slå ihop till stångjärn också är en teknisk utveckling och 

en nödvändighet då större bruk, bland andra den framtida ägaren Hallstahammar AB, tillverkade 

stångjärn. Man kunde då sälja sina smältstycken dit och få en väldigt låg transportkostnad eftersom 

det var beläget nedströms i Kolbäcksån.

De större tekniska förändringarna skedde under Isak Törngrens regim, flytten av smedjan, 

införandet av ett övervattenshjul och upprättandet av fler härdar men också under Lagerbielke och 

Tydéns regimer via införandet av Franche-Comté härdar, Lancashirehärdar och blåsmaskiner. Dessa

inköp faller i tiden då Sverige börjar tappa mark på exportmarknaden då bland andra England har 

funnit nya sätt att framställa järn billigt. Från och med Tydéns regim föll också privilegietvånget 

igenom vilket innebar att man hade fritt fram att producera så mycket järn man ville så det låg i 

brukets intresse att införa metoder som kunde konkurrera på en internationell marknad både 

kvalitetsmässigt och prismässigt vilket dessa metoder under denna tidsperiod hade visat sig att göra.

Det faktum att man införde Lancashire härdar efter bruket kort tidigare hade investerat i Franche-

Comté härdar visar att familjen Tydén var uppmärksamma och investerade i sitt företag och ville 

pröva det nyaste och bästa. Fadern hade investerat i Franche-Comté härdar och sönerna drev 

järnframställningen vidare genom Lancashiremetoden. Det går att se att dessa patroner har en del 

gemensamt men också en del som skiljer dem åt. Törngren köpte smedjan på eget bevåg medan 

Lagerbielke och Frans, Fredrik och Wilhem Tydén på ett eller annat vis ärvde den. Det faktum att 

Törngren och Frans Tyden hade tidigare erfarenhet inom branschen, via handelsresor för Törngren 

och arbete som inspektor för Tydén, och bruket i deras ägor gjorde framsteg tyder på att ett intresse 

för järnframställning krävs för att göra framsteg. Att Törngren vistats i England som var ledande 
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inom både industrialiseringen och järnframställningen kan bara ses som en fördel och det faktum att

många stora förändringar skedde under hans regim, exempelvis införandet av ett övervattenshjul, 

kan ha varit inspirerat från dessa resor. Lagerbielke och bröderna Tydén fick mer eller mindre 

bruket i arv och det har skett stora förändringar och förbättringar även under dessas tid som patroner

så det går inte att dra slutsatsen att ett eget intresse eller tidigare erfarenhet inom industrin är ett 

måste för att få ett bruk att göra framsteg.

Den mängd järn som bruket producerade varierade i mängd från år till år. Men Trångfors bruk var 

liksom andra järnbruk bundet av de regler bergskollegiet satte upp angående hur stor mängd järn 

smedjan fick producera varje år. Mellan Willemsons regim som startade 1628 och tills dess att 

Sommor den äldre tog över bruket efter 1732 var det årliga privilegiet bestämt till 470 skeppund 

stångjärn per år. Törngren fick privilegiet först sänkt till 425 skeppund per år men senare ökat till 

475 skeppund per år. Denna siffra gäller fram tills dess att Strömsholms kanal skulle byggas runt 

slutet av 1700-talet då Törngren fick ett utökat privilegium på 45 skeppund per år till totalt 520 

skeppund per år. Dessa siffror vet vi är genomsnittliga då vågarkiven visar både större och mindre 

summor invägda skeppund järn. Efter privilegietvånget släppte 1819 var bruket och dess patroner 

fritt att producera hur mycket järn det ville.

Om man tittar närmare på tabell 1 ser man att vissa år överskred den totala summan årets tillåtna 

privilegiesmide som skänkts av Bergskollegiet. Detta var tillåtet i den mån man under tidigare år 

inte levererat fullt på denna privilegium. Med dessa siffror ser man också att bruket klarade av att 

leverera större mängder järn än som var tillåtet. Man kan då dra slutsatsen att för Trångfors bruks 

bekommande var detta privilegium en nackdel då brukets kapacitet med marginal överskrider den 

gräns Bergskollegiet satt för bruket. Det framkommer också av bevarad korrespondens med detta 

ämbetsverk att flera av brukets patroner gång på gång skrivit och bett om att få producera mer men 

har hela tiden fått avslag. Eftersom en av ämbetets primära uppgifter var att se till att skogen inte 

försvann helt utan att det skulle finnas skog för kolning som räckte till alla kan man dra slutsatsen 

att det var en nackdel att starta ett bruk längs med Kolbäcksån då det redan fanns och senare tillkom

fler bruk längs med samma vattendrag inom samma region. Det var inte bara andra järnframställare 

som Trångfors bruk fick konkurrera med när det kommer till den värdefulla kolen utan även 

kopparhammare och silversmedjor vilka också existerade i en relativ närhet och krävde kol för sin 

verksamhet. Olssons teori om agglomeration vilket betyder att flera liknande industrier oftast startas

inom samma region och därmed kan dra nytta av varandra stämmer inte in i detta avseende då det är

tydligt att när det kommer till kolen så fanns det inte nog för att tillfredsställa allas verkliga behov 
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eftersom Bergskollegiet kände att de behövde begränsa produktionen. Teorin tar även upp att det 

startas flera industrier inom samma område för att man ska kunna dra nytta av den kvalificerade 

arbetskraften som finns inom regionen. I detta avseende stämmer teorin in på Trångfors bruk då 

man i husförhörslängder går att läsa att flertalet av smederna flyttade till Trångfors från Ramnäs, 

Surahammar och andra orter i närheten där bruk och smedjor existerade. En av brukets patroner, 

Isak Törngren, gick även så långt att han i korrespondens  med handelsmän i Stockholm skröt om 

att han hade fått den bästa smeden och att han fått denne på Ramnäs bruks bekostnad.

Kolbäck och närliggande socknar bestod till större delen av jordbrukare. Kolbäck socken har även 

ansetts vara den folkrikaste av socknarna. Det går därför att påstå att det fanns gott om arbetskraft 

till bruket då jordbruket också genomgick förändringar och effektiviseringar. När 

proletariseringsprocessen inträffade i samband med att jordbruken och andra industrier 

industrialiserades sökte människor anställning utanför hemmet och det fanns då gott om arbetskraft 

i detta område då det till större delen bestod av jordbrukare. Även närheten till andra smedjor och 

bruk gjorde att det fanns kvalificerad arbetskraft att tillgå. Tittar man i husförhörsböckerna ser man 

att många av smederna som arbetade vid bruket är inflyttade från orter och socknar med egna bruk 

eller smedjor. Också pigor och drängar var mestadels inflyttade från områdena kring Trångfors och 

Kolbäcks socken.

Några faktorer som har spelat roll för brukets framgångar har varit vart den har varit belägen. 

Närheten till Bergslagen varifrån bruket fick sitt tackjärn kan ha varit avgörande. En annan viktig 

faktor är det faktum att en transportled i form av en kanal byggdes förbi Trångfors. På så vis kunde 

material produceras till och från bruket på ett smidigt sätt. Också närheten till Västerås varigenom 

många bruk vägde och transporterade sina varor kan ha varit av stor betydelse. Efter kanalens 

byggnad kunde man också välja om man ville transportera sina varor till lands eller på vatten. Det 

som har talat emot brukets framgångar är att det finns många smedjor och bruk i närheten så det har

varit konkurrens om råvarorna vilket också framkommer i Bergskollegiets vägran att öka på brukets

tillåtna smidesrätt. Kanske kunde man tänka att brukspatronerna kunde ha arbetat mer för att få en 

bättre relation till detta ämbetsverk på diplomatiska vägar för att kunna utöka sitt privilegium för 

det framkommer bland annat av tabell 1 att smedjan hade en stor kapacitet men hölls tillbaka. Hade 

smedjan haft en högre nivå på smidesrätten hade den kunna vara mer framgångsrik. Efter 

priviliegietvånget avskrevs under 1800-talet kunde man kanske då anta att smedjan skulle gå bättre 

men då fanns istället en annan sorts konkurrens från större bruk i närheten som man inte lyckades 

konkurrera med och det faktum att det hela tiden krävdes kontant betalning.
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Det faktum att det finns dokumenterat att smedjan brann ner vid fler än ett tillfälle under 1600-talet 

står till dess nackdel. Det är kostsamt att bygga upp en smedja som brunnit och ersätta de redskap 

och material som gått förlorat. Det går att anta att det faktum att smedjan brann då Stina Moch, som

redan var djupt skuldsatt till olika förläggare, hjälpte till att få smedjan i konkurs och var 

bidragande till det faktum att Petter Sommor senare i egenskap av förläggare kunde ta över driften 

och ägarskapet av bruket. Bruket var redan skuldbelagt efter far och son Willemson vilket 

överfördes på Moch då hon tog över ägarskapet av bruket.

Av tabell 2 framkommer det att andelen människor som var bokförda i Trångfors eller arbetade vid 

bruket, med undantag av 1799, ständigt ökade i antal. Det var inte bara antalet smeder som arbetade

i smedjan som ökade utan deras familjer ökade i storlek med. Detta tyder på att de var ett gott liv 

vid smedjan och överlag i Trångfors eftersom mängden hela tiden ökade så tyder det på att det gick 

att försörja stora familjer på det liv det innebar att vara smed. Antalet hushållsarbetare ökade med, 

framförallt efter 1800. Detta kan bero på att man då uppförde en ny herrgård vid Åsby som var 

större i storlek och hade fler omkringliggande hus och krävde mer personal för att få det att gå runt. 

Anledningen till bottennoteringen 1799 måste vara att arbetet flera gånger under denna period stod 

stilla på grund av kanalbygget. Det behövdes då inte lika många smeder och hushållet klarade inte 

av att försörja fler då det inte blev några inkomster från bruket. I undersökningen upptäckte jag 

också att flera nya kategorier av hushållsarbetare dök upp ju längre tiden led. Till en början var det 

nästan bara benämningar som ”piga” och ”dräng” som dök upp i registren men senare tillkom även 

”kusk” ”bruksskräddare” och ”trädgårdsmästare”. Det sista året jag valde att redovisa ser man också

att många av smedernas söner sökt anställning. De går under ”arbetare” bland annat men det 

framkommer inte vilken typ av arbetare det gäller eller om arbetet ens är i anslutning till Trångfors. 

Vid denna tidpunkt har det stora bruket i Hallstahammar AB börjat sin verksamhet som krävde 

mycket arbetskraft så man kan tänka sig att åtminstone några av dessa ”arbetare” hörde till detta 

bruk. Också de som benämns som ”martinerarbetare” tillhör Hallstahammar AB då de använde den 

metoden i fabriken.

6. Avslutande reflektioner

När jag startade denna uppsats hade jag en viss förförståelse om bruket. Jag trodde att det var ett 

bruk som genom historien hade nått framgångar. Ju mer jag läste om den och satte mig in i dess 

historia ändrade jag min uppfattning. Brukets historia är kantat av ekonomiska problem. Det vore 

intressant att läsa vidare om andra bruk för att se efter hur vanligt det var med förläggare inom 
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järnbruken och se efter om andra bruk bytte ägare i lika stor utsträckning som Trångfors gjorde. För 

vidare forskning om Trångfors skulle jag vilja ta reda på mer om de kvinnor som ägde och drev 

bruket då detta är någonting som inte var vanligt förekommande. Visserligen ärvde den ena av dem 

bruket av sin man, den andra tog över bruket för hennes bortgångne man hade stora fodringar på det

och den sista köpte bruket av en man som ville gifta sig med hennes ena dotter. Men att kvinnor 

äger och driver bruk hörde inte till dåtidens norm så det tycker jag skulle vara intressant att forska 

vidare om. En annan intressant aspekt att ta reda på är järnets väg från Bergslagen via Trångfors till 

försäljning och följa hela resan från bergmalm till tackjärn och vidare till färdig produkt. Det vore 

intressant att veta vad som byggdes eller tillverkades av de järn som framställdes i den lilla smedjan

utefter det numera populära promenadstråket i Hallstahammar.

7. Sammanfattning

Min uppsats handlar om Trångfors bruk som var verksam mellan 1628 och 1915 och dess många 

ägare. Dessa ägare betecknas som brukspatroner och finns redovisade i litteratur och i 

husförhörsböcker i från Kolbäck socken. Trångfors tillverkade järnprodukter, till en början stångjärn

och sedan smältstycken som senare kunde sammanfogas till stångjärn men även ögglor. 

Verksamheten styrdes till viss del av en myndighet som kallades för Bergskollegiet. Denna 

myndighet bestämde hur mycket järn en smedja fick producera och från vilka områden 

brukspatronerna fick inhandla sitt kol. De tog även ut en skatt på de producerade varorna. 

Bergskollegiets främsta uppgift var att se till att kolen räckte till alla bruk som ville bedriva en 

verksamhet där träkol var en viktig komponent. De ville undvika att få en brist på kol och skog som 

kolen tillverkades av vilket skulle driva upp priserna på de färdiga produkterna. Trångfors bruk 

hade till en början ett privilegium på 470 skeppund per år. Många brukspatroner ville utöka detta 

privilegium för att kunna öka produktionen men få lyckades. Strax innan privilegietvånget 

upphörde hade Trångfors bruk ett privilegium på 520 skeppund per år. 

Mestadels gick bruket i arv inom familjen men det bytte även ägare på grund av skulder eller såldes 

via auktioner. Vid tre tillfällen under dess många år i bruk ägdes det av kvinnor.

Under 1600-talet var det mest brukspatronerna, deras familjer, pigor, drängar och smeder och deras 

familjer som bodde vid bruket. Senare kan man utav husförhörsböcker utläsa att Trångfors bruk 

hade behov av flera typer av arbetare så som kuskar, fler typer av smeder, bruksskräddare, 

inspektorer och bokhållare. Det går nästan att påstå att ett litet samhälle byggdes upp kring denna 
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smedja.

En av anledningarna till att bruket gick runt och kunde vara verksamt under så många år går att 

koppla till Florén och Rydéns teori om regioner samt Olssons teori om agglomeration. Närheten till 

Kolbäcksån och senare Strömsholms kanal är enligt dessa forskare och författare viktigt för dess 

överlevnad. Det låg bra till rent geografiskt med närheten till en transportled vilket Strömsholms 

kanals huvudsyfte var när de byggde det och det låg även nära en större hamnstad, Västerås där dels

invägningen av järnet bruket producerade skedde men också annan handel som var vital för att 

försörja en stor mängd människor kunde bedrivas. Många bruk samlades kring Kolbäcksåns flöde 

vilket också underlättade med transporter och tillgången på kvalificerad arbetskraft då det inte var 

långt att flytta uppströms eller nedströms mellan bruken.
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