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Järnhantering redan under vikingatiden 

i Hoforstrakten. 

 
Här låg utan tvivel det egentliga Järnbäraland.  

 

Hofors hade det första enbart på elektrisk väg  

drivna valsverket i världen. 

 

 

 

Ingående forskningar ha gett vid handen, att 

under vikingatiden järnhantering pågått i 

Hoforstrakten. Fynd av slagg ha kunnat 

dateras till slutet av folkvandringstiden. Om 

järnhanteringens omfattning under 

vikingatiden kan något utläsas, när det från 

arkeologiskt håll betygas, att ”i ingen trakt av 

Sverge är rikedomen på järnvapen och 

järnföremål i vikingatidens gravar så stor som i 

Gästrikland”. Påtagligt är att den 

järnhantering, som det här gäller, ej kunnat 

uppbäras av landskapets eget behov av järn. 

Säkerligen har export ägt rum öster- och 

söderut.   

Det måste f.ö. vara oriktigt att – som man 

gjort – efter Sverres saga lokalisera 

Järnbäraland till mellersta och  nordvästra 

Dalarne  och därefter av namnet sluta till ”att 

svenskarna i mellersta och västra Dalarne av 

ålder varit förgångsmän på järnhanteringens 

område”. Även om man i sockennamnet Järna 

i Dalarne har en rest av ett Järnbäraland, tala 

de arkeologiska vittnesbörden sitt tydliga 

språk om, att detta Järnbäraland var en 

utmark till uppsvenska äldre och mäktigare 

järnets bygder söder och öster ut. Till dem 

hörde det område, som här behandlats.  

Det är ej känt hur länge myrjärnsutvinningen 

bedrevs i dessa trakter. Men på 1500-talet låg 

huvudparten av bergsmansbyarna kring Hoån. 

De torde ha hämtat bergmalm från små öppna 

daggruvor, som finnas i stort antal i deras 

närhet, och drivkraft för hyttornas bälgar i de 

mindre åar, som rinna till Hoån. Gamla 

slaggfält tyda på att myrjärnstillverkning 

tidigare förekommit inom området för dessa 

bergsmansbyar. Här bör övergången från den 

gamla myrjärnshanteringen till bergsbruk ha 

varit lätt.  

Hofors järnverk, som är det äldsta i provinsen, 

anlades under förra hälften av 1600-talet vid 

det vattendrag, som utgör avlopp för sjöarna 

Hinsen och Hyen med deras vattenområde. I 

likhet med en mängd andra små järnbruk i 

trakten erhöll Hofors sina malmer från 

Torsåkers gruvor. I mån som tillverkningen 

ökades i masugnar och smedjor, började dock 

även malmer från Norberg att användas och 

senare även från Bispberg och 

Västerbergslagen. Ägarna av Hofors dels 



nybyggde, dels förvärvade genom köp ett 

flertal av ortens små järnverk och bedrevo en 

omfattande järntillverkning efter de på olika 

tider brukliga metoderna vid Hofors 

Robertsholm, Montrose, Hammarby, 

Kungsgården, Kungsfors, Uhrfors och Kratten 

förutom vid ett antal masugnar, i vilka de ägde 

och brukade större eller mindre andelar. Så 

länge alla transporter skedde med dragare, 

eller sommartid delvis på sjöarna, måste dock 

tillverkningarna bli ganska begränsade. 

Den första industriarbetarebefolkningen, som 

uppstod på bruket, hade knappast några 

proletära drag över sig. Från 1770-talet 

berättas sålunda, att mästersmeden var en 

ansedd man och hans villkor långt bättre än 

böndernas i allmänhet på den tiden. Men även 

smederna i övrigt visste sitt värde. Deras barn 

voro, när de gingo i skolan, stolta att ”vara 

under bruket”.  

De händelser, som markera att nya initiativ 

togos just när de behövdes, och som samtidigt 

markera den nya tidens intåg, äro anläggandet 

av Gävle-Dala järnväg och 

utexperimenterandet av bessermermetoden 

vid Edskens bruk. Den 28 juli 1858 öppnades 

bansträckan från Gävle till Robertsholm, 

nuvarande Hofors. Järnvägen hade därmed 

nått fram till Torsåkers gamla bruksbygd. Inom 

denna bygd hade tio dagar tidigare den första 

lyckade bessemerblåsningen skett. 

Lancashiresmide drevs i stor utsträckning 

alltifrån metodens införande i Sverge och till 

dess på 1870-talet tillverkningen av götmetall 

efter bessemermetoden vunnit alltmera 

insteg, då förarbetena för anläggning av ett 

bessemerverk började vid Hofors. Detta 

färdigbyggdes jämte 2 nya masugnar och ett 

götvalsverk på 1880-talet, och i samma mån, 

som tillverkningen således ökades och 

koncentrerades vid Hofors samt efterfrågan av 

götmetall blev starkare, nedlades 

lancashireverken, så att denna tillverkning 

slutligen fullständigt upphörde.  

De från göt vid Hofors utvalsade ämnena 

transporterades till Kungsgården för 

utvalsning till stångjärn, finjärn eller tråd. Då 

emellertid därvarande valsverk, som i 

sammanhang med sågverk drevs med ånga 

och ursprungligen var byggt för valsning av 

lancashirejärn, icke längre kunde motsvara 

fordringar, som sedan ställdes på längder och 

dimensioner av götmetall för export, så blev 

nödvändigt att bygga nya valsverk, vilka 

förlades till de vid Hofors redan befintliga 

verken. Den där tillgängliga vattenkraften var 

dock för tidigare behov disponerad, och måste 

därför mera kraft tillföras, vilket skedde år 

1894 genom elektrisk överföring från ett i 

samma vattendrag genom kanalisering och 

tubledning uttaget 30 meter högt vattenfall. 

Medelst 6 turbiner kunde där uttagas 1,500 

hkr. och blevo 3 av Hofors valsverk således de 

första uteslutande på elektrisk väg drivna 

valsverk i världen. 

Det skulle föra för långt att här redogöra för 

verkets senare storartade utveckling, men 

påpekas må att Hofors järn och stål räknas 

bland det bästa i Sverge tillverkade.  


