
Vikmanshyttan i Hedemora soeken 

KLRD, 81, f 858, 4 maj 1724 

Angav Lansman Lars Hedman, det soldaten Per Persson Talgkniv oeh kvinno

personen Ingrid Ersdotter ifrlm r1iilby begatt lanskelager oeh oakta barn 

salunda avlat, varpa han oeh aakade uppa dem laga plikt. 

De instamda tillstodo pa bagge sidor detta lagersmal, oeh att det skett 

fariedne sommar 14 dagar efter Pingst, dock ej under aktenskapslafte, 

varav Ingrid Ersdotter blivit havande, oeh fa nagon tid sedan ett flie

kebarn framfatt, 80m annu lever, men all den stund hon ej forr uppenba

rat sitt tillstand, skall Per Talgkniv farledne hostas tratt uti annat 

giftermal, oeh farmenar darfor sig ej skaligen kunna tilltalas om nagon 

barnafada, heIst han pa den handelsen sa val kunnat uppratta henne, 80m 
inlata sig med DAgon annan. 
Men Ingrid Ersdotter sade sig for blygsarnhets skull ej velat eller kun
nat sadant fore upptaeka, som hon formente ej bora galla honom till be
frielse ifran barnets underhall och uppfostring. 
Resolution: I formaga av 3 Cap Giftermalsbalken , samt Kung!. forord
ningen av ar 1694 sakfalles Per Persson Talgkniv oeh Ingrid Ersdotter 
for detta sitt forsta resan begangna lagersmal, den farra till 10 daler 
oeh den senare till 5 daler smts boter, samt var sin sandags uppenbara 
kyrkoplikt. Kunnandes ej heller Talgkniv undga, att till barnets foda 
oeh underhall arligen forskjuta 2 skappor sad oeh 8 daler kmt, till 
dess det bliver sa stort, att det sig sjalv fadan farskaffa kan. 
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TURBO OCH VI KMANSHYTTAN, HEDEMORA SQCKEN 

Fam i lj XI: I 05-106. Hindrich Hentzel 
X: 53-54. Zacharias Hensel - Margareta Matsdotter 

Utdrag ur "Vikmanshyt te bruksegendomar ocb deras agare genom tiderna" av Lars 

Rabenius. (Uppsala 1960) 


Inledning, sida 11. 


Wikmanshytte Bruks Aktiebolag, agaren av de aldre bruk som bar skola ski l dras, 

ar ett foretag av ungt datum. Stiftelseurkunden ar dagtecknad den 23 december 

1921, och bolagets regisrering skedde den 11 januari 1922. Sedan Larsbo-Norns 

Aktiebolag vid slutet av forra varldskriget overgatt i nya agares hander, av

y t trdes dess egendom i Soderbarke socken, den s.k. Larsbo-delen, t ill Barkens 

Sagverksaktiebolag. Oarefter rakade bol aget i ekonomiska svarigheter och nod

gades trada i konkurs. Vid avveck lingen overtogos alIa ti l lgangar av det ny

bildade bolaget. Larsbo-Norns Aktiebolag, som t illkom pa 1870-talet, hade inom 

sig hopsamlat ett flertal forut mer e l ler mindre samhorande bruk. Det ar dessa 

som nu med undant ag av Larsbo-delen bilda de fas t a ti l lgangarna hos Wikmana

hytte Bruka Aktiebolag. De aro alIa bel agna ~ Hedemora socken och utgora ett 

yin samlat komplex med relativt obetydl iga frammande enklaver. 

Oessa lildre bruk aro Wikmanshyttan, Thurbo, Norn, Nyhyttan, Oracke och Granse. 

Nyhyttan, Oracke och Granse voro mindre. de fyra andra storre. Oet ar endast 

vid Wikmanshyttan ocb Thurbo, som bruksrorelse nu bedrives, koncentrerad pa 

framstallning av jarn ocb stal vid det lorra, pappersmasseti l lvrkning och sag

verksrorelse vid det senare. 


Forord. sida 7. 

Nar bruksdisponenten lor ett par ar sedan vackte tanken pa fotfattandet av 

liIikmanshytte och darunder lydande forna bruks historia, blev slutet att jag 

erbjod mig soka utfora dett a arbete. Jag var darv i d val medveten om svarighe

terna. Oel s saknade jag erfarenhet om ett arbete av detta slag liksom till 

rackliga historiska och t ekniska kunskaper ioom omradet, dels v-ar min t id 

upptagen av min dagl iga garning. men jag bade i mer an tjugo ar som ordforaode 

i bruksbolagets styrel se och genom mycket vistande a bruket under alIa dessa 

Ar levt mig in i dess til l varo bade nu och i aldre tid och darigenom fatt ett 

starkt intresse for dess verksamhet saval nu som forr. 


sida 8. 

I nagra artiklar, inforda i Sodra Oalarnas Tidning under senare halften av 1944, 

har en tjanst eman hos bolaget lamnat en historisk framstallning av Wikmanshyt

tans uppkomst och utveckling. Till inoeballet i dessa artiklar, vilkas avsedda 

publicerande ej var mig kant , har j ag ej kunnat i mitt arbete taga nagon han

syn, da min skrift vid t idpunkten for dess publicerande redan forelag i tryck

!ardigt_~anus~~ip~ eller rentav i korrektur. 


Norn i augusti 1944 


Kapi tel I . Wikmanshyttan och Turbo 


Sida 129. 


Uppgiften om hammaren overensstammer med Htilphers berattelse att "pa I500-ta

let skola tre av den tidens hammarwark blivit vid detta stall et av bergsman an

lagda, vilka i borjan av 1600-talet utdomdes", men lien sa kal lad Pink- eller 

Poick-hammare har nagon t i d blivi t bibehallen" • 

Troligen pa 1630-talet hade fran Tyskland hi t inkommi t den i handlingarna ofta 

namnde aldermannen Hinr. Hentzell, vilken av bergsmannen och bonderna i Wik

manshyt tan och na~belagna hemman succes sivt inkopte hemmanslotter med andelar 
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i hytta oeh hammare. Denne bor saledes med fog anses sam grundare av det bruk , 
som har uppstod, oeh, sager HVlphers, "har i orten gjorde inrattning med det 
annu brukliga Tyska Smide". Av ett kopebrev den 8 juli 1649, varigenom Hent
zell inkopt en hemmanslott i Wikmanshyttan med kvarn oeh kvarnstalle, hytta 
oeh smedja m.m., framgar att han vid den t iden skrevs"i Turebo", vilket antyder, 
att han var agare aven dartill eller atminstone delagare. Som vittne pa brevet 
finns oek Hans Steffens, "kopparsl agare, innevanare i Hedemora". Denne St effens, 
som langre fram skal l narmare skildras i annat sammanhang, figurerar al ltsa har. 
Under Hentzells tid synes jarnhanteringen pa \IIikmanshyttan hava utveekl ats. 

Att Hentzell var en dugande man framgar redan darav att han benamnes alderman, 
en befattning av den betydelse att den ieke utan vi dare kunnat til l aggas en hit 
inflyttad ut lanning. Om aldermansambetet heter det i drottning Kris t inas ham
marsmedsordning av 1637, att aI le som hava hamrar i Kronans strommar eller dem 
bruka, ar det forbjudet att hava nagon hammar smed, som ieke har bevis a t t han 
lart sitt ambete oeh kan sin konst. Hammarsmeden utl ares av a l dermannen, som 
forordnas av l andshovdi ngen jamt e bergsmastaren, han far for aidermannen gora 
sitt masterprov oeh blir mastersmed, mastersven eller larodrang oeh erhaller 
larobrev. Arbetet avser narmast utsmidande av stangjarn fran osmundsj arn e l ler 
farskat taekjarn. Att Hentzell aven anlitades i sin mera framskjutna egenskap 
av alderman for andra uppgifter an de nu namnda framgar av en bevarad handling 
fran 1664. Enligt denna har det inom smideslagen oe h bergsmannen vid den 
andra smedjan i Wikmanshyttan uppstat t oenighet om smedjedygnen. Oeh sa har 
"aldermannen wal aehtat oeh konstrike mest. Henr. Hentze ll" sliti t tvisten ge
nom l ottdragning om smidesordningen m.m. Dokumentet ar drapli gt i s i n avfatt 
ning oeh visar huru de stridande lati t sig nojas med Hentzells rdreskrifter, 
som upptaga aven boter for overtradelse darav. 

Sedan Hentzell 1670 bortgift sin dotter Elisabet med Johan Angerstein, forenades 
i dennes hand aganderatten till Turbo oeh Wikmanshyttan. 

Sida 31. 

Atten Angerstein sages s t amma fran ungraren Stephan Craehta, 80m av romerska 
kejsaren Fredrik II uppho jdes i adligt stand med namnet Angerstein oeh "bena
dades med narmaste ansprak pa godste Angerstein i furstedomet Calenberg i Neder
saehsen vid f l oden Leine" . En attling till denne, vilken jamte sina syskon i nne
hade godset, nodgades salja det pa grund av forfa l l i dess jarn- oeh hammarverk. 
Han hette Anders eller Andre von Angerstein. Han skulle sa hava begivit sig till 
Nederlanderna oeh darifran til l Sverige med nagra andra bergsman, bland dem 
Hentzell. 

Sida 32-33. 

Johan Angerstein var Iddd pa Turbo den 25 september 1646, erholl en god utb ild

ning, bl.a. i bergsbruksrorelse, oeh t janstgjorde som auskul t ant i bergs kol le

gium. Han gifte sig den 16 oktober 1670 med Elisabet Hentzel l , dotter till l 

Henrik H. I arkivet pa ~ikmanshyttan finns bevarat ett koncep t ti l l det bjud

ningsbrev t ill brollopet, som Hentze l l sande till en av de rdrnamligare brol 

lopsgasterna. Ehuru namnet a gasten ifrga ej ar utsatt, framgar tydligt av ti 

t ulaturen oeh andra epitet att det maste vara fraga om myntmast aren oeh direk

toren v i d Avesta Isak Koek •• .. ••..... 

(Avskrift av brevet) 


Sida 39-40 

Vikmanshyttan uppgives selunda vara ett urgammalt hyttestalle ....•... .. 

1648 ars Hingd pa hammarsakattejarnet angiver "4 bergsmanshamrar, som under
stundom brukas oeh ranta vardera 1 skeppund s t angjarn i skatt". Samma ar upp
giver mantalslangden nio hushell med nitton personer, tio ar senare, 1658, 
trett n hUBhal l med t rettiotyra personer, vari bland markes fer rdrstA gangen 
"Hindrieh Hendzell, man, hustru,3 drangar,2 pigor" • . ...••..••..•.. .. ... 
. .... ... . . 1684 ar Hentzel l Idrsvunnen, tydligen avl iden, ...•..... Arne Sohlström: Vikmanshyttan, Nyhyttan i Hedemora socken   3/4
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Sida 42-43. 

Turbo ar, som redan sagts, dunkelt ti l l sin upprinnelse, utom att det"av aIder 
varit funderat" a I ngvallsbenning. I den alds t a kvarntul l s-{mantals l l angden 
av ar 1636 forekommer det emeIIerti d, ehuru da annu upp t aget under I ngvalls
benning, med tva hushall Bjorn Koolares och Gunnars, vardera om tva personer , 
1645 finnas fyra hushall: Gunnar Kolare med tva personer, Lars Hammarsmed med 
tva, Anders Angerstein med fYra och Hindrich Hammarsmed med fern. Ar 1648 aro 
dar flera angivna: Gunnar Kolare med tre personers hushall , Zacharias Hammar
smed med en, Anders Angerstein med fern och M. Hendrich Hensel med fern. 1658 
finnas bland sju hushal l om tillhopa 18 personer upptagna hl.a. Hans Oambs 
broder till Anna C atharina, g.m. Anders Angerstein, och Sofia, g. m. Hans 
Steffens, omg. med Johan Nyman - med fern personers hushAll oeh Hindrich 
Hindrichsson med tva personers hushall . .•. . . . ....... . 
(Zacharias Hensel finns 1658 ~or forsta gangen i Djorkhyttan l 
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