
ROBERTSHOLM – 150 ÅR I ÅR 

 

För 150 år sedan nu i höst genljöd trakten kring nuvarande Hofors järnvägsstation för 

första gången av det dova, taktfasta dunket från hamrarna i den nyuppförda 

Robertsholms stångjärnssmedja. Det var också begynnelsen till en bosättning i detta 

område. Namnet hade smedjan fått efter den mäktige brukspatronen på Hofors, 

bergsrådet Robert Fredrik Petre. Tyvärr hann han inte uppleva invigningen av sitt verk, 

hand dog nämligen året innan i december 1838. 

Smedjan som tillkommit på sonen Thore Petres initiativ anlades vid Åfallet, dvs sjön 

Tolvens utlopp, och fick från början Bergskollegiets tillstånd att smida 1800 skeppund 

årligen. (ca 270 ton) 

Efter två år med dålig avsättning pga en stark konjunktursvacka ljusnade 

marknadsläget på ett så hoppgingivande sätt att Thore Petre beslöt att anlägga 

ytterligare en smedja. Den färdigställdes 1844 vid sjön Hyens utlopp och fick namnet 

Montrose efter Petreernas stamort i Skottland. 

Båda smedjorna hade från början vardera två hamrar och tre tyskhärdar och var 

förmodligen identiska i sitt utförande. 

De ombyggdes 1853 då en vällugn enl G Ekmans konstruktion tillkom i båda verken 

tillika med en mumblingshammare i Robertsholm och tre lancashirehärdar i Montrose.  

Smidet i Montrose pågick till 1883 och i Robertsholm till 1885, då smältsmidet spelat 

ut sin roll efter att ett bessemerverk och ett götvalsverk tagits i drift i Hofors 1884 resp 

1885. I de båda smedjorna hade då producerats ca 42500 ton stångjärn och 3900 ton 

smältstycken.  

Tolven blev uppdämd när smedjan i Robertsholm byggdes. Tidigare hade sjöns vatten 

fritt fått strömma ut i Tolvströmmen-nuvarande Lugnån – över ett vattenfall, vid vilket 

tidigare stått en kvarn, troligen tillhörig torpet Åfallet. 

Hyen däremot hade uppdämts långt tidigare i samband med att några 

Torsåkersbergsmän byggde en såg på den plats där smedjan sedan byggdes. När exakt 

uppdämningen skedde är ej bekant men kan med ledning av Anders Gadds karta av 

1664 och ett bergstingsprotokoll från 1684 fastställas ha skett någon gång mellan 

dessa år.  

 

Det är nu drygt hundra år sedan hamrarna tystnade för gott och idag vittnar endast 

några av sly och mossa övervuxna byggnadssocklar och slagghögar i Robertsholm om 

att där funnits en industri av något slag. I Montrose finns inte ens sådana rester kvar. 

Tyvärr är det inte bara själva smedjorna som har försvunnit genom den rivningsmani 

som tycks ha besjälat Hofors Bruks ägare och dess förvaltare i alla tider. Även alla 

ritningar med undantag av ett par är försvunna. På Tekniska museet i Stockholm finns 

en plan- och en sektionsritning av Montrosesmedjan, en ritning på vattenhjul för 

Montrose, en ritning på tyskhärden i Robertsholm som i Montrose på 1860- resp  

1880- talet.  



Några foton av anläggningarna har heller icke påträffats, men en bild på en grupp 

smeder vid Robertsholm från början av 1880-talet finns publicerad i 

Hembygdsföreningens bok ”Hofors ett brukssamhälle” på sidan 188. 

Därför ber jag härmed de läsare av denna lilla historik som kan ha bilder eller annan 

dokumentation från dessa två verk att höra av sig till undertecknad så att bruksarkivet 

kan få kopiera sådant material och komplettera sina samlingar. 

 

    Hofors i september 1989 

    Ingvar Dandanell 


