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Bergsmännen i Torsåker äro nu borta, och i socknens bergsmansgårdar sitta åkermän 

som deras arvtagare. Vi känna till, att bergsmanstidens karlar i Torsåker gingo in i bergen 

genom ett 90-tal gruvöppningar inom den egna sockengränsen och hämtade fram malm, 

av vilken de beredde järn vid hyttor och hamrar hemma i byarna. Och denna 

smideskunniga allmoge hade anor från smideskunniga fäder sedan hedenhös, då, innan 

man lärt sig konsten att tillvarataga bergmalmen, järn breddes i trakten av myrmalmen. 

Mot bakgrunden av denna verksamhet, som satte en säregen prägel på folklivet i trakten, 

måste vi betrakta det arv i fråga om folkberättelser, sägner, ja, även rena dikter som 

folktraditionen i socknen upptagit och bevarat ända fram till dessa dagar. Än är tonen i 

berättelsen en återklang från stoj och bjällerklang i en hundratals hästar stark forrad 

genom landskapet, än larmar gruvarbetarnes redskap med dov tunnelklang, och 

däremellan tar hyttornas blästerdon i med rappa släthammarslag i bullret. Nästa gång 

berättaren har ordet, förnimma vi skogens tystnad kring en kolmila, som stilla drives ned, 

medan kolaren gör vakdygn efter vakdygn med ensamheten i sällskap. Och åter sprudlar 

livsglädje och gamman, då det är bröllop i bergsmansgården eller påskadans för bygillet. 

Då gå kraftiga, friska ungdomar i leken, medan klarinetten klingar och fiolen jublar.  

Men under alltsammans ha historierna en underton av outgrundlig mystik. Fagra 

kvinnoväsen kommo fram ur bergen och visade människorna, var fyndigheterna funnos. 

Underliga väsen levde i hjulhusens brus i stångjärnshamrarna, troll gingo med boskap 

mellan fäbodvallarna, och svåra vidunder slugande stora klippstycken mot kyrkan. Men 

nästa gång kunde ”Söderåsjätten” vara blid och vänlig, då han kom ned till smederna i 

Hooåns och Hästboåns dalgångar och ville taga dem i hand och tacka för sist. Men 

smederna i Torsåker voro ett finurligt släkte. De ville inte riskera sina händer genom att 

låta Söderåsjätten krama dem. Då han kom på det sättet och ville taga i hand, så togo de 

ut smältstycken ur härdarna och läto jätten krama dessa i stället. Och denne märkte 

ingenting av smedernas fusk utan klämde det vidglödgade järnet och myste belåtet, 

medan han konstaterade, att ”smederna voro varma om händerna”. Även sådant ”tok” 

kunde komma med i de gamlas berättarkonst.  

 

 

 

 



Några gruvsägner från Torsåker. 

I Stollgruvans irrande gångar härs och tvärs genom Storberget hade de gamla 

torsåkersbornas sagoväsen idealiska tillhåll, men egendomligt nog är det inte där, som de 

gamla berättarne upplevat sina underbaraste äventyr, utan detta är i Söderåsen, vilken 

kallades för ”Gästrikekänningen” av det gamla sjöfolket, och där ”Söderåsfrun” höll vakt 

om de sagolikaste fyndigheter; - ”brorslotten” till rikedomarna i Bispberg, sades det, och 

så går den mycket omskrivna historien igen om tvillingbröderna, som skola rida på 

tvillingoxarna uppe i berget en midsommarnatt och finna skatten. Nu ha många år gått, 

sedan den drömmen hugnade de gamla sockenborna för första gången, och den är ännu 

bara ett hägrande framtidsperspektiv. Denna gång är det hästbobor, som svarat för 

stoffet till historierna, och det är inte småsmulor, man sitter inne med i den kanten av 

socknen.  

 

Då är det först och främst Bodåsgruvan, som rymmer förunderligheterna. Utan dikt lär 

det vara något konstigt med denna. Sista dagen, det arbetades i densamma, gick det till 

som vanligt, då förmannen alldeles förmodat sade till arbetarna att plocka ihop sina 

verktyg och begiva sig upp ur gruvan. Männen sågo förvånade ut, ty det var mitt under 

brinnande arbetstid, och de kunde inte förstå en sådan order av den eljest så klarsynte 

och rådlige förmannen. Tillsägelsen kom emellertid i en ton, som alla lödo utan att blinka, 

och tur var det. De hade inte mer än väl kommit upp ur gruvan, förrän den rasade igen. 

Där stodo de förvånade männen och voro räddade till livet. Förmannen kunde inte ens 

förklara, hur det kommit sig, att han handlat, som han gjorde. Det hade kommit för 

honom instinktivt, och han hade utan att reflektera lytt ingivelsen. 

 

Gruvan ligger på Rönningsholms marker och har en ofantlig jordrymning. 

Grosshandlarfirman Pousette i Gävle har borrat fast en diamantkrona i densamma och 

Långshytte aktiebolag en andra vid undersökningar, som vidtagits för att utröna 

fyndigheternas omfattning. Malmen i densamma lär nämligen vara av den allra bästa 

beskaffenhet, men den är svåråtkomlig.  

En man, som nu är 82 år, hade ett underligt äventyr vid gruvan, då han var i 13-årsåldern. 

Pojken kom vägen förbi, som var så där halvmörk. Då han var mitt för gruvan, kom det 

ett eldklot farande upp ur densamma, som steg ungefär 30 meter över marken, 

gnistande och sprakande, ungefär två fot stort i diameter. Det gav sig av på samma höjd 

över marken och gick bort till Stickelbergs gruvor, som då voro i drift under ledning av en 

man, som kallades för ”Pliggen”. Mannen ville tyda uppenbarelsen på sitt sätt så, att det 

fanns mycket malm kvar i Stickelbergsgruvan. –Kalven är tagen, men oxen ligger kvar, 

sade han. Men det kan ingen taga upp dessa rikedomar, om han inte föst blivit 

nedsvuren av Pliggen på en påskmorgon.  

 

Det berättas, att en flicka gick vall med korna på Söderåsen en sommar, och som vanligt 

på den gamla tiden hade hon en sticksöm i gång. Bäst hon vankade omkring, såg hon 



blanka malmen uppe i dagen under sina fötter. Nu är lyckan gjord för vår gård, tänkte 

hon, men hon var förtrogen med ett och annat, och hon ville inte komma till gårds med 

berättelsen om malmen utan att kunna visa platsen utan omsvep. Hon gjorde så, att hon 

lade sticksömmen kvar på malmfyndet, och så gav hon sig av med nystandet och rullade 

upp det, allt efter som hon gick nedåt mot hemmet. Nu tar jag far med och följer 

garnändan, så finna vi malmen, tänkte hon. Men då hon kom tillbaka i faderns sällskap, 

fann hon varken ullgarnsändan eller platsen, där hon sett malmen, ty trollen hade varit 

framme under tiden, hon var borta för att hämta fadern, och nystat upp garnet.  

Det gick alltid så med fyndigheterna i Söderåsen. En man, som arbetade med huggning, 

fann malmen uppe i dagen, alldeles som flickan, och han fällde en bråte över stället för 

att vara säker på att sedan kunna finna platsen själv, och samtidigt skulle överfällningen 

tjäna till att dölja den för andra, som skulle kunna göra sig nytta av fyndet i hans ställe. 

Men fast han sökte i veckor, var det slut att kunna finna platsen. Saken är nämligen den, 

att fyndigheterna i Bispberg måste vara slut, innan fyndigheterna i Söderåsen få bli 

uppdagade. Gruvjungfrun ser bara till, att fyndigheterna finnas att hämta, då hon tillåter 

att de få tagas i bruk. Men nu har hon inte påmint om dem under några årtionden.  


