
Hooström, bergslagssmidets förnämsta målsman 

i 1700-talets Torsåker. 

 

Det vackra järnstaketet kring kyrkogården i Torsåker är ett bestående minne efter 

konstsmeden Hooström i Vall, som var verksam i bergslaget till för omkring 100 år 

sedan. 

Portarna i staketet äro smidda av ”klensmidesåldermannen Sven Bohman i Gävle, 

anno 1762”, ty dem hann Hooström icke åtaga sig att utföra. Men på sin ålderdom 

komponerade han själva staketet och ledde arbetet med detsamma, och det finns 

bara ett omdöme om smideskonstnärens verk. På samma gång smäckert och solitt, 

vittnar smidet om fint konstsinne och blick för det praktiska och bestående. Det 

kommer ännu att dröja många hundra år, innan tidens tand förmår förinta den 

gamle smedens verk, och jag hoppas livligt, att sockenborna vårda det gamla minnet 

från bergsbrukets glanstid i socknen på bästa sätt, så att det kan bevaras till långt 

fram i tiderna. 

Konstsmedens minne i socknen är även hugfästat med en roman, som fordom 

berättade i gårdarna.  Han var en mycket originell personlighet och en arbetsmyra 

utan motstycke. Hans flesta kunder voro från stora världen, från Stockholm samt 

från slott och herrgårdar överallt i landet, från vilka order om de underligaste 

konstsmiden dagligen inkommo. Han var framför allt annat skicklig fjädersmed, och 

som sådan hade han mycket att göra med den tidens högtidliga och propra åkdon, 

med eller utan grevlig krona på vagnsdörrarna. Arbetet låg därför ständigt över 

honom, och Hooström var i sysslorna natt och dag. 

Till hjälpreda i smedjan i Vall hade han en gesäll och en smeddräng. Dess funno det 

rätt besvärligt att natt och dag gå mäster tillhanda. Och vid ett tillfälle enades de om 

att bota honom för lusten att varje morgon köra upp dem i otta. Som brukligt under 

denna tid hade han sitt folk med i kosten, och i rummet, där de intogo sina måltider, 

satt ett stjärnsundsur, som var försett med väckaranordningar av det allra tidigaste 

slaget, utan alarmklocka. Det hade en hammare, som dunkade och slog i väggen, då 

tiden att stiga upp var inne. 



Sedan de slutat arbetet en kväll vid 11-tiden, gick mäster genast till sängs efter att 

först ha ställt uret på alarm klockan tre på morgonen. Hans tvenne medhjälpare 

tyckte det var ruskigt att vara tvungna stiga upp så tidigt och tyckte det gjorde 

detsamma, om de fortsatte utan något avbrott alls. Och sedan mäster somnat, 

ställde de om uret på alarm klockan 12 och ändrade samtidigt tiden genom att flytta 

fram klockan tre timmar. Då hammaren dunkade i väggen, for mäster upp, och de 

gingo ut och började arbeta i smedjan. Efter några timmar började han titta efter 

solen och undrade, varför den inte kom upp. Men gav sig gjorde han inte, och 

gesällen passade vid ett tillfälle under dagen på att ställa klockan rätt igen. Arbetet 

gick till sena kvällen igen, och då upprepades historien. Hooström sparade sig icke, 

och då kvällen kom, upprepades historien. Det gick precis på samma sätt, men under 

den dagen tröttnade mäster. Han var tvungen laga, att han fick litet vila, och då de 

andra två hela tiden varit med honom, gav han även dem ledigt. På det sättet 

lyckades det att övermätta honom med släp, tills han blev nöjd, och han införde 

efter den dagen en lämpligare arbetsordning. 

Hans smeddräng vid den tiden var ifrån Vall. Drängens tvillingbroder var en lång, 

reslig yngling, och denne tog värvning vid Upplands dragoner. Så dogo deras 

föräldrar, och dragonen kom hem i sin ståtliga uniform. Jäntorna i socknen blevo 

allesammans ”vridna” efter den stilige dragonen, som efter en rad av äventyr blev 

trolovad med en inspektorsdotter. Och sedan de blivit gifta, övertog han hemmanet 

efter föräldrarna. Men han var alldeles för bortskämd att kunna vara bonde och 

slarvade till det för sig, så att det gick sönder på alla vis. Då kom tvillingbroderns 

förmyndare, som var en duktig karl och icke släppte tillsynen över de unga männen, 

bort till Hooströms smeddräng och ville, att han skulle övertaga gårdens skötsel. 

Men då blev det liv i mäster. Det var inte tal om, att han skulle få lämna tjänsten, 

förrän tiden för städjan gick ut, och detta ville han genast handgripligen göra klart 

för smeddrängen. Men denne reste mäster på huvudet i en brunn inne i smedjan, 

som var upptagen för härdningen vid fjädersmidet, och sedan satte han en man i sitt 

ställe till årets slut, innan han lämnade sin tjänst och övertog fädernegården. Den, 

han lejde för sig, fick en vret i belöning, som finns kvar i ägo hos mannens arvingar 

ännu i vår tid. 



Sedan den saken var ordnad, gick det så, att konstsmedens dotter förälskade sig i 

smeddrängen. Hooström var emellertid inte alls med på den affären utan satte sig 

på det intensivaste emot föreningen mellan det båda unga. Men en kväll lyckades 

smeddrängen och flickan träffa varandra, och de smögo sig undan till Igeltjärn, på 

vilken de rodde ut med en båt. Och ingen vet, hur det gick till, men längre fram på 

kvällen flöt båten tom ute på vattnet, och under den natten stod konstsmeden vid 

städet timmarna igenom och smidde en dragg, med vilkens hjälp han i den allra 

första morgongryningen lyckades finna de omkomna. De höllo varandra omfamnade 

i döden, och inför detta mjuknade konstsmedens sinne upp. Nu skulle han helst ha 

velat ha det passerade ogjort. Alldeles nedbruten blev han inte genom sorgen över 

sin dotters öde, men han var som förvandlad efter den dagen, en blid och blygsam 

man.  

Så berättas det i Torsåker om bergslagets skickligaste smed i den gamla tiden.  


