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Förord 

Årets upplaga av Högsjö Kulturmiljöförenings årsskrift handlar 
denna gång om kulturbyggnader i Högsjö. Under 2017 har 
föreningen iordningställt och placerat ut skyltar vid tretton 
byggnader med information om dessa. 

I mittuppslaget till denna årsskrift finns en karta, som har numrerats 
och platser märkts ut, där skyltar finns utplacerade. Information har 
i huvudsak hämtats från ”Högsjö idag”, som tidigare getts ut av 
Högsjö Kulturmiljöförening. 

På informationsbladen finns tre namn nämnda, Christian Eberstein, 
Fredrik Ulrik von Aken samt Frans von Aken, samtliga ägare till 
Högsjö Gård. 

Håll till godo med årets upplaga av årsskriften, som vi även hoppas 
kan komma till användning vid en rundvandring i Högsjö! 

 



4 5

 
1 - VAKTTORNET 

Det byggnadsverk som kanske är mest karaktäristiskt för 
Högsjö uppfördes 1908-09 i samband med att fabriks-
kontoret och den första delen av textilverksamheten 
flyttades in i de nyuppförda tegelbyggnaderna.  

Tornet har liksom ett par tre andra byggnader innehållit 
Högsjös och bolagets telefonväxel. Här fanns tidigare en 
kontaktpunkt för bruket med postkontor, här köpte man 
biljetter till badhusets karbad och bastu, lånade nycklar till 
tvättstugor och mangelbod och härifrån gav portvakten 
varjehanda service till bruksinvånare och besökare. 

 

Från fabriksbygget 1909 med arbetslaget framför det snart              
färdiga portvaktstornet.  Foto: Haglinds Eftr. 

 

Fabriken 1911. Flickan som rider på hästen är Karin Schullström,
hon med cykeln är systern Greta och den mindre pojken är 
brodern Alf sedermera VD för Schullström och Sjöström.
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2 - BRUKSMÄSSEN 

 Ursprungligen byggt 1782 då som bostad åt ”arbetsfolk” vid 
järnbruket.  Huset ombyggdes sedan på 1880-talet. 
Mellanvåningen blev vid ombyggnaden bostadsvåning åt        
J W Schullström, VD och en av grundarna av Schullström och 
Sjöströms Fabriksaktiebolag.  

Nedervåningens södra del var kontor. I mitten fanns garnbod 
med mottagning samt utlämning och försäljning av färgade 
och beredda textilier - löngods. 1862-1903 mottogs 
sidensjalar för tvättning och färgning.  

Mittendelen användes även som förråd.  I norra delen fanns 
matsal samt telefonstation till 1909 då den senare flyttades 
till fabrikstornet. I nedervåningen, nersänkt under golvnivå, 
fanns en stapelpress där vadmal och andra textilprodukter 
tafflades och pressades.  

Översta våningen var en öppen vind med gavelrum för 
kontorsflickor, guvernanter och pigor.   

1907 blev hela byggnaden ombyggd till disponentbostad för 
Emil Schullström. Nedre och övre verandorna tillkom.  
Elektriskt ljus installerades och var inkopplingsklart 1910.  

1924 sker nästa större ombyggnad då norra huskroppen 
byggdes inklusive ett källarutrymme därunder. Samtidigt 
installerades värmeledning.  

1957 blev huset bruksmäss. Idag används det som gästhus 
för besökare till industrin.      

 

    Disponentbostaden och till höger skymtas taket till 10-an 1918. 
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3 - VISTHUSBODEN 

Omkring 1890 lät J W Schullström bygga denna visthusbod. 
Delen närmast vägen tjänade som matbod. Här såldes också 
mjölk till de anställda, detta så länge Schullströms hade kvar 
Sliparbol som arrende, vilket upphörde 1909. 

Bortre delen och vinden var utrymme för diverse, t.ex. tvätt, 
öl, möbler.  

Det berättas att vid invigningen av boden deltog den 
dåvarande Brukssextetten med en konsert. 

                                 

 
             Disponentbostaden och visthusboden omkring 1902. 
 

  
Kvarndammen med intilliggande fastigheter 1904. 
Från v. snickarverkstaden, visthusboden, disponentbostaden och 
mjölnarbostaden med affären. 
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4 - MANUFAKTURSMEDJAN 

Uppfördes 1801 under järnbrukets blomstring. I smedjan 
som drevs av ett vattenhjul med underfall fanns ett antal 
härdar och hammare för tillverkning av gångjärn, lås och 
beslag. När smidesverksamheten lades ner flyttades 
stampen och delar av färgeriet in i huset och när 
textiltillverkningen ökade monterades spinnerimaskiner upp 
i denna lokal.  

Sedan 1930-talet inrymmer byggnaden snickeriverkstad.                                  
  

            Manufaktursmedjan, nuvarande snickarverkstaden, med  
            norra strömfårans flöde mot kvarndammen och Högsjön. 
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5 - BRUKSHUSHÅLLET 

Huset uppfördes 1790 ursprungligen som bostad åt 
mjölnaren i den intilliggande kvarnen. Även hans anställda 
hade sin bostad i huset. 

Under olika skeden har i huset funnits bageri och 
matservering med gästrum, varav huset fått sitt namn 
”Brukshushållet”.  En speceriaffär fanns här från tidigt 1800-
tal och den första handelsmannen hette Gustafsson. Vid 
nedläggningen på 1920-talet var Petrus Löfberg ansvarig för 
affärsverksamheten.  

Numera är det kontor för företaget HSAB i bottenvåningen 
och hyreslägenhet på övervåningen.  

 

Kvarnen med kvarnstallar t.v. och Löfbergs affär t.h. 1909. 

 

 
Petrus Löfbergs speceri & diverseaffär 1915. På trappan står 
bl. a. handelsman Löfberg, Anna Olsson i Sliparbol med 
modern Clara. Karl Eriksson kör oxarna, Edvin Östlund kör 
hästarna och Karl Olsson står framför dessa. 
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6 - KVARNEN  

På denna plats har tidigare funnits en kvarn byggd 1794. Den 
förstördes genom brand i mitten av 1840-talet och 
nuvarande fastighet uppfördes 1846. 1857 erhöll dåvarande 
ägaren, Frans von Aken, rätt att använda grynverket till 
förmalning av främmande mäld mot tull. Kvarnen brukades 
fram till 1924.           

1944-45 togs kvarnutrustningen bort. På västra gaveln kan 
man se var vattenhjulet satt. Efter kvarnverksamhetens slut 
inreddes en gymnastiksal på övervåningen. I markplanet 
installerades en tvättinrättning och ett kontor för brukets 
transportavdelning. I dag är det träningslokal för friskvård på 
övervåningen och hantverkslokaler på undervåningen.  

Första gången det omnämns att det funnits en kvarn i Högsjö 
var 1552, men då låg den vid norra strömmens inlopp. 1764 
omnämns det att denna kvarn gick året runt och hade två 
kvarnhjul. 

 

Högsjö kvarn och kvarndammen 1910-talet. 

 
           Högsjö kvarn 1910-talet fr.v. Edvin Östlund, Oskar Wedin,  
           Herman Thyrell, Anders Cedar, NN, Karl Olsson, Gösta Bäcklund, 
           Tore Hallerström, Gustav Andersson, Gotthard Bäcklund,  
           Gustav Johansson, Ebba Westlund. 
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7 - VÄSTRA OCH ÖSTRA BODEN 

Båda byggnaderna är minnen från järnbrukstiden. Västra 
boden uppfördes 1790 som vagns- och redskapsbod. 
Under huset finns en källare med valv av gråsten. I taket av 
dessa valv finns krokar anbringade som kan visa på förvaring 
av slaktat kött.  
Den östra boden uppfördes 1819 som stall och var i bruk 
under lång tid.  

På vägen framför bodarna – G:a Bruksgatan – slog bl.a. 
kringliggande orters slaktare upp sina salustånd. Även färskt 
bröd, specerier och potatis fanns till avsalu i olika stånd.  

G:a Bruksgatan var ”affärsgata” i Högsjö ända in på 1930-
talet.  

Utefter denna väg fanns förr likboden som användes för 
förvaring av avlidna i väntan på transport till Vingåkers 
kyrkogård.   

 

Västra och östra boden. 

 

 

G:a Bruksgatan.                    Foto: Ivar Engbergs filmer 
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8 - STALLET 

Uppfört 1817 som verkhus d.v.s. förvaringsplats för verktyg 
och handredskap. När järnbruket lades ner 1874 ändrades 
vissa delar om till stall.  

Numera används det som personalutrymme samt verkstad 
och förråd.  

            
   
       Hästarna görs klara för körning och i förgrunden ses Birger Rolf.                                      
   Foto: Harry Dittmer 

 

Bilden visar den förr s.k. Stallbacken, vilket är Bruksvägens sträckning 
mot Pampetorpsallén. Fastigheterna som vi ser är t.h. stallet och t.v. 
förrådshus med bl.a. selkammare 1948. 
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9 - KRAFTSTATIONEN 

Färdigställdes 1908–1909. Arkitekt löjtnant Insulander 
Stockholm har utfört ritningarna och konstruktör var Fritz 
Egnell. De två vattenturbinerna inköptes från Brevens Bruk. 
Den första installerades 1909 och den andra 1911. 

Den elektriska utrustningen inklusive de båda 
generatorerna, på vardera 150 kW, inköptes från Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget i Västerås ( ASEA ). 

Vattenturbinerna, generatorerna och den elektriska 
utrustningen är fortfarande i original. 

Yttertaket renoverades 1997, men i övrigt är byggnaden i 
original. Normalårsproduktionen är 1100 MWh och 
kraftstationen förser fabrikens elbehov till 25 %.                                                                    
  

 

Kraftstationsbyggnaden 1912 med maskinisten och elchefen Hjalmar 
Hallerström i förgrunden.                         Foto: Brewitz 
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10 - TOLFENS SMEDJA 

Anders Tolf, en av de sista handsmederna i Högsjö, lät 
uppföra denna smedja efter att Högsjö Järnbruk hade lagts 
ner 1874. Den togs i bruk 1875 eller 1876. Verksamheten 
pågick till Tolfs bortgång 1895. 

Därefter stod smedjan obrukad, mest som ett kuriosum, 
fram till 1990-talet då den rustades upp. 

Delar av nuvarande utrustning kommer från en nerlagd 
smedja vid Högsjö Gård, andra inventarier kommer från 
Regna Hembygdsförening. Smedjan är idag i fullt brukbart 
skick och dagens smed, Dan Wahlgren, är i femte led ättling 
till Anders Tolf.   

                                               

 

 

 

Interiör av smedjan. 
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11 - MANGELBODEN 

Uppförd 1790 som förrådsbod av Christian Eberstein, ägare 
av Högsjö Gård. Vid uppförandet lät man montera en liten 
klockstapel på husets norra gavel. En affär inrättades i huset 
så att Högsjöborna kunde inhandla spannmål, socker, salt 
och sill. Varorna kom från Ebersteins egna sillsalterier, 
sockerbruk m.m. 

Under kanalbygget 1908 – 1909, då även kraftstationen 
uppfördes, bodde de s.k. vattenrallarna i markplanet och i 
övervåningen fanns utspisningslokal för dem.  

Huset har också varit Högsjös tidigaste mötes- och 
samlingslokal. Här har hållits såväl religiösa som fackliga 
möten liksom ungdomsmöten. 

Två rejäla stenmanglar finns fortfarande inrymda i 
byggnaden. De påminner om tiden då kvinnorna gick 
samman för att hjälpas åt att mangla sin tvätt. 
Numera används lokalen av Voith Paper Fabrics Högsjö AB 
för sammankomster av enklare karaktär. 

 

 
 

Midsommardans vid mangelboden 1920-talet.  
 I bakgrunden skymtar kraftstationen. 
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12 - SKOLBYGGNINGEN 

 Trots sitt namn har huset aldrig varit ämnat åt skolverk-
samhet. 

Byggnaden är uppförd 1801 som bostad åt smederna.  
Senare bodde här också arbetarna på textilfabriken 
Schullström & Sjöströms Fabriksaktiebolag.  

Smeden Anders Tolf, som uppförde handsmedjan vid södra 
strömmen, bebodde en av lägenheterna fram till 1895.  

1910 bedrevs här Högsjös första söndagskola hos en familj 
som tillfälligt upplät sitt enda rum för den verksamheten. 

Idag hyrs lägenheterna ut företrädesvis till f.d. Högsjöbor 
som sommarviste.  

 

T.v. Skolbyggningen och t.h. Vita och Röda skolorna med    
Pampetorpsallén. 

 

 

 

 

 

En av de sista fast boende 
hyresgästerna Karl Olsson, 
kallad "Lilla Kalle" hemma i  
sitt kök i skolbyggningen 1961. 
                                                                    
Foto: Katrineholms-Kuriren 
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13 - VITA SKOLAN / MUSEÉT 

1785 lät Christian Eberstein riva det kolhus som låg här på 
Pampetorps äng och uppförde huset som skulle tjäna som 
tjänstebostad åt järnbrukets befattningshavare. 

Senare lät Eberstein bygga ut huset i norr och försåg det 
också med en övervåning. Detta för att på egen bekostnad 
anställa en läkare 1801 som här fick både bostad och 
mottagning.  

1842 bestämde sig Fredrik Ulrik von Aken, näste innehavare 
av Högsjö Gård, att bekosta en skola, innefattandes lokal, 
lärare, utrustning m.m. Fram till 1880 erbjöd skolan både 
skolbespisning och inackordering för långväga elever. Huset 
brukades som skola till 1959 då en ny skola stod färdigbyggd.  

Idag är huset ett industrimuseum över Högsjös textilhistoria 
som 1862 tog vid efter järnbrukstiden som mattades av och 
upphörde helt 1874.  

En hyresbostad finns inrymd i södra halvan av övervåningen. 

 

         Högsjö skolor och Skolbyggningen. Foto: Aero-foto 15/9 1957 

 

 

 

Flytt från Vita skolan till den nya 
skolan i oktober 1959. 
Fr.v: Anders Larsson, Lennart 
Hellquist, Åke Gustavsson, Lars-Erik 
Pettersson, Göran Sjölin, Bernt 
Rundblad, Lennart Lönn, Åke 
Lövgren, Fredrik von Mecklenburg. 



 

Utgivare av denna skrift: 

Högsjö Kulturmiljöförening 
 

Skolgatan  20,   640 10  Högsjö 

 

Kontakt tfn  070 679 52 73 

 

hogsjo.kultur@telia.com 

 

www.hembygd.se/hogsjo 

 


