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Örlaxbogruvorna eller Östra och Västra Engelsforsgruvorna 

 

Om man far förbi Engelsfors och över Dalavägen upp på skogsvägen mot Born, passerar man 

snart Örlaxbo fäbodar, som tillhör Östmans i Starbäcksbo. Strax går en stickväg in mot väster 

och Råbergets fäbodar. Inte långt varken från Bornvägen eller stickvägen finner man 

resterna av en liten gruva och en varphög. Detta är västra gruvan. Det har också funnits ett 

schakt strax intill alldeles öster om Bornvägen. Det är igenfyllt och helt utplånat. För att 

timmerbilarna skulle kunna passera, måste Korsnäs taga bort västra fästet ör f d 

järnvägsbron över Bornvägen och passade då på att fylla dagöppningen på östra gruvan, som 

var farlig. Dalporten är två kullar på ömse sidor om Gävle-Dala järnväg vid länsgränsen. För 

några år sedan sprängdes bergrum ut i den södra kullen och en stor makadamhög från den 

lades upp över östra gruvan. Makadamen fick användning, då Dalavägen byggdes om. 

Gruvan förekommer i Klosters bolagsstämmoprotokoll. År 1863 diskuteras vägbygge till 

Gävle-Dala järnväg och ett alternativ, som ju blev verklighet, är att draga vägen förbi 

Engelsfors och Örlaxbo nya gruva. 1867 diskuteras åtgärder i det fall meddelägaren i Örlaxbo 

gruva skulle påyrka brytning.  1869 ifrågasätter disponenten om inte bolaget borde sälja sin 

hälft i Örlaxbogruvorna inklusive ångmaskin, bostäder och inventarier. Gruvan visar allt 

mindre malmtillgång. 1873 anmäler styrelsen till bolagsstämman, att uppgörelse nåtts med 

Hofors bruksägare. Hofors har övertagit ångmaskinhuset, ångmaskinen, spel och konstreglar, 

medan Kloster erhållit alla övriga byggnader jämte en kontant summa om 2.500 Rdr. De lösa 

gruvinventarierna skulle delas till hälften lika. 

I Sandvikens bruksarkiv för ankommande brev finns en mapp med titeln ”Wilhelm Schröder”. 

Schröder var bokhållare vid Edske bruk, innan han efter Theodor Swedberg blev 

bruksförvaltare i Långshyttan år 1866. Om Schröder står att läsa i ”Husby-Rocken” 1990 och 

1991. I mappen finns första sidan av ett brev daterat 24 Nov 1865 till bruksförvaltaren i 

Sandviken Alex Öhman. Vid denna tid tillhörde både Edsken och Sandviken Högbobolaget. I 

brevet sägs att malmen från Örlaxbo är för fattig för att fraktas någon längre väg och 

tänkbara köpare är bara Hofors och Edsken. Fredrik Lagergren på Kloster vill ha 40 öre per 

centner (1 centner = 42,5 kg). Priset är oskäligt och Edsken har länge nog betalt för mycket 

till Kloster för malmen. Brevskrivaren tror sig veta, att Hofors erbjudits malmen för 35 öre 

per centner och förmodligen måste Kloster acceptera 33 ¼ öre per centner.  

 

Litet pikant är det, ifall Wilhelm Schröder skrivit brevet. Ett år senare satt han som 

bruksförvaltare i Långshyttan och hade att föra Klosters talan.  

I brevet lämnas den intressanta uppgiften, att 33 ¼ öre per centner blir 4 Rdr per lass. Det 

betyder att malmlassets vikt räknades till 511 kg. Karl-Gustaf Heldebrand säger i 

”Fagerstabrukens Historia”, att malmlasset kunde variera mellan 2 och 3 skeppund 

tackjärnsvikt, vilket gör c:a 400 – 600 kg. Per Carlberg har ingående behandlat genombrottet 

för bessemerprocessen vid Edske bruk i ”Med Hammaren och Fackla”, 1962. Han sätter 

malmlassets vikt till 2 skeppund tackjärnsvikt eller c:a 400 kg men ger ingen bakgrund till 



uppgiften. En vanlig uppgift är att malmlasset vägde 3 skeppund bergsvikt eller c:a 450 kg. I 

”Norberg genom 600 År”, Uppsala 1958, diskuteras malmlassets vikt på sidorna 564 – 568. 

Kanske malmlassets vikt hade tendens att öka med tiden, då vägarna blev bättre och 

hästarna starkare. Carlbergs uppgift om lassets vikt härrör från slutet av 1850-talet, 

Schröders från mitten av 1860-talet. 

Malmlassets vikt verifierar Ingvar Henningsson. Han bor i Fridbacka på Hagavägen öster om 

kallvalsverket i Långshyttan. Huset är byggt 1912 och fick redan då centralvärme men 

möjlighet att sätta in kakelugnar ordnades. Huset rymmer fyra lägenheter om rum och kök. 

Morfar Karl-Erik Wiberg, vars far varit lancashiresmed vid bruket, byggde så att de båda 

döttrarna skulle få var sin halva. Fader Henning Ersson blev ingift och hade åkeri med fyra 

hästar och två drängar. Han körde mycket åt bruket och forade varor från Hedemora till 

Handelsbolaget. Så började lastbilarna komma och då köpte han Ostbo 1928 och blev 

jordbrukare. Men Fridbacka behölls och Ingvar fick flytta dit med sin familj 1950. 

 

Ingvar berättar vidare att han fick hjälpa sin far i mitten av 1920-talet med malmkörning med 

släde från Smältarmossen till Långshyttan. De for hemifrån vid tvåtiden på morgonen och var 

åter hemma vid femtiden på eftermiddagen. Färden gick över Plogsbo, där Ingvar minns hur 

hästen fick streta i nerförsbackarna, Kloster, Mjölnarbo och så över Flinesjön. Man körde 

varannan dag, ty hästen måste få vila. Det var bråttom vid invägningen, skogvaktare 

Bergman, som stod vid vågen, skrek ”femhundra kilo på lasset har du bonde, nästa bonde”. 

Örlaxbo gruvor blev inte gamla, då malmen sinade. Gruvorna började brytas i slutet på 1850-

talet. C. Petre, vilket måste var Casimir Petre, född 1831 och son till Thore Petre på Hofors 

bruk, får mutsedlar nr 394 och 395 den 25/8 1856 för Engelsfors Östra och Westre Grufvor. 

Sista brytningsåret är 1871. Ingvar Dandanell har hittat intressanta uppgifter i dagsverks- och 

malmböckerna i Hofors arkiv. 

 

I sviten av böcker för åren 1859 till 1867 går 1.414 lass malm till Hofors, 1.228 lass till 

Edsken, 18 lass till Kratten och 322 lass till Borns station. Gävle-Dala järnväg öppnades för 

trafik 1859 och det är anmärkningsvärt, att inte järnvägen använts tidigare, även om Born 

blev anhalt först sedan Kloster köpt Stjernsund 1871 och den kombinerade sjö- och 

järnvägsförbindelsen ordnats. Malmböckerna ger namn på forkarlarna och många av dem 

kom långt ifrån, tex från Leksand, Grytnäs och Åhl. 

 

Den nämnda sviten ger i snitt 426 lass malm per år eller 213 ton per år, om lassets vikt 

räknas till 500 kg.  

Kostnaden vid hyttan inbegriper frakten från gruvan. Denna varierade kraftigt mellan 4 och 

16 Rdr men medeltalet både vid Hofors och Edsken låg vid 6,5 Rdr per lass. Räknas lassets 

vikt till 500 kg, blir priset vid hyttan 13 Rdr/ton eller 55, 2 öre per centner.  

Kostnaden vid hyttan inbegriper frakten från gruvan. Denna varierade kraftigt med 

avståndet. Carlberg anger för året 1857, att fraktkostanden till Edsken låg vid 12,3 Rdr/ton 

för Norbergsmalmen, vid 9,4 för Bispbergsmalmen, vid 4,5 för Rällingsbergsmalmen och 1,3 



för den närbelägna Malmbergsåsmalmen. Med ledning av dessa siffror borde fraktkostanden 

från Örlaxbo till Edsken ligga vid c:a 2 Rdr/ton eller 1 Rdr per 500 kilos lass.  

 

Wilhelm Schröder vid Edske bruk ansåg, att 35 öre per centner eller 8,2 Rdr per ton vid i 

Örlaxbo var ett skäligt pris. Detta skall jämföras med ovannämnda kostnad för Hofors och 

Edsken om 13 Rdr/ton minskat med 2 Rdr i frakt, vilket ger 11 Rdr/ton malm vid gruvan. 

Malmen Örlaxbo blev för dyr, då mycket gråberg måste brytas. För Engelsfors Wästergrufva 

finns en huvudbok för år 1871 bevarad. Gruvan ägdes gemensamt av Hofors och Engelsfors 

bruk. Den låg förmodligen under Engelsfors förvaltning. Boken visar att 1870 uppfodrades 

632 lass malm eller 316 ton och 2.815 lass gråberg till en kostnad av 3.166:82 Rdr, vilket 

utslaget på malmen gör 10 Rdr per ton malm. Det var mycket gråberg och 1871 blev ju också 

sista brytningsåret.  

En inventarieföreteckning finns med, som bl a upptar en ångmaskin. Det enda 

personnamnet i boken är förmannen Samuel Lindqvist. 

Gustaf Lindroth, som var en välkänd geolog och bl a chef för Bispberg 1923-1946, har i ”Blad 

för Bergshandteringens Vänner”, 1960, häfte 4, skrivit om bessemerprocessens utveckling 

vid Edske masugn 1857 – 1858. Han säger att Malmbergsåsgruvan aldrig blev mer än en 

skärpning, medan malmfångsten trots att den var obetydlig blev större i Örlaxbo. Han menar 

att gruvan har ett geologiskt intresse, då den utgör ett malmleptitbrottstycke i traktens 

gnejsgraniter. För den intresserade ger han referenser.  

Den lokalhistoriskt intresserade kan för äldre tider finna mycket i ”Jernkontorets Annaler”. 

Nyckeln till tidskriften heter ”Darells register”, som upprättades 1937. Johannes Gustaf 

Darell (1865 – 1947) var en av elektroteknikens pionjärer i Sverige och har intresse för våra 

trakter, då han var bruksförvaltare i Stjärnsund 1893 – 1896. 

Vår store bergshistoriker Carl Sahlin (1861 – 1943) efterlämnade arkiv fyller ett helt rum på 

Tekniska museet i Stockholm. Han har gjort en anteckning efter ett samtal med Darell 1931, 

vilken är värd att anföras här.  

Vid Darells första besök vid dithörande gamla verket Ängelsfors, varest man i skrothärdar, av 

köpskrot framställde smältor för utvalsning till sekunda inmynnande formor. Med ledning av 

en avbildning, som han någonstans sett, slog det honom, att ugnen måste vara den första 

bessemerugnen i Edsken. Mycket riktigt visade det sig vid undersökning, att skrotet inköpts 

från Sandvikens järnverk. Darell lät tillvarataga ugnen och undanställda densamma för 

framtida disposition. Sedan han emellertid avflyttat, respekterades inte hans order längre, 

utan man nedskrotade den dyrbara reliken från Bessemerprocessens barnaår. 

 

I ”Jernkontoret Annaler” finns uppgifter om Örlaxbogruvorna (Ängelsforsgruvorna) mellan 

åren 1860 och 1869. Malmen har i allmänhet gått till Hofors och där ingått i beskickningen 

tillsammans med andra malmer, t ex från Bispberg och Sjögruvan i Svärdsjö. Prov från Östra 

gruvan har analyserats vid Fahlu bergsskola och befunnits bestå av blandad blodsten och 

svartmalm förande epidot och kvarts. Degelprov visade en hygglig halt av järn.  Halterna av 

svavel och fosfor var låga. 



Örlaxbo gruvor blev snabbt utbrutna och i dag finns inte många spår efter dem. Även 

människorna, som slet i gruvan för brödfödans skull, är för oss okända. Kurt Östlunds morfar, 

Johan Nordström, föddes i Örlaxbo. Johans far och farfar har Kurt hittat i dagsverksböckerna 

för Engelsfors bruk, som förvaras på Landsarkivet i Uppsala. Kurt berättar att de slog tegel, 

spikade plåtlådor och jobbade på järnvägen i Engelsfors och Edsken. Johans far arbetade 

också i Silfhytteå såg. Själv arbetade han i skogen och i järnverket för att 1913 bli banvakt vid 

Gävle-Dala järnväg.  

 

 

 


