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Robertsholm och Montrose, minnesmärken över en svunnen bruksgärning. 

 

År 1839 genljöd trakten kring nuvarande Hofors järnvägsstation för första gången av det 

dova, taktfasta dunket från hamrarna i Robertsholms nyuppförda stångjärnssmedja, det var 

begynnelsen till en bosättning i det område som sedan blev det stationssamhälle som fått 

sitt namn efter smedjan. Där Tolvströmmen en gång ystert kastade sig ut från forsnacken i år 

från sjön Tolven ner förbi torpet Åfallets ängar byggdes en sk tysksmedja åren 1838-39. 

Namnet tysksmedja kommer at att de stångjärnssmedjor som började uppföras i Sverige i 

slutet av 1500-talet tillämpade tysk smidesteknik och det var också många tyskar som kom 

hit på den tiden för att introducera den nya tekniken. Tysksmidet är en smält- eller 

välljärnsmetod där man uppvärmer tackjärn i en härd med glödande träkol till halvsmält 

koncistens varefter det slås samman under en hammare, värms upp på nytt efter en stunds 

svalning varvid färskjärnsklumpen smälte och arbetades ihop till en klump som sedan 

utsmiddes till en platta. I båda värmningsstegen arbetade man in glödskal från tidigare 

smältor med spett för att med hjälp av syret i glödskalen kunna reducera kolhalten i 

tackjärnet och på så vis få ett stål med önskad hårdhet. Plattan höggs sedan upp i fem-sju 

smältstycken som värmdes och smiddes ut till stångjärn. 

En enda stångjärnshammare kunde betjäna flera härdar men i Robertsholm och senare även 

i Montrose smedja hade två hammare tre härdar.  

Hammaren liksom bälgarna till härdarna drevs av vattenhjul. Hammaren hade en ansenlig 

tyngd och slog i regel åttio slag i minuten. Smedjan hade fundament av gråsten och enkla 

brädväggar. Golvet var ett vanligt jordgolv och taket bestod vanligen av tegelpannor på fri 

läkt, vilket sörjde för god luftväxling inne i smedjan.  

Det som föranledde bergsrådet Robert Petre att bygga denna smedja var dels en förordning 

av den 16/5 1835 om att landets tackjärnsframställning helt frigavs – vilket möjliggjorde 

utvidgning av smidet genom att man nu kunde köpa tackjärn i obegränsade mängder om 

inte den egna masugnen producerade tillräckligt mycket – och dels att det fanns avsättning 

för en större produktion. 

Bergsrådets son, Thore Petre, som satt som brukspatron på Hammarby och som var en 

berömd riksdagsman och reformivrare hade medverkat till beslutet i riksdagen om den nya 

förordningen. Han ivrade för utvidgningar och moderniseringar och det var han som med 

ungdomlig entusiasm lyckades övervinna faderns mera konservativa återhållsamhet och fick 

honom att gå med på att bygga smedjan i Robertsholm som fick sitt namn efter bergsrådet.  

 

För Thore Petre stod det helt klart att Hoforskoncernens verksamhet borde koncentreras till 

de platser som hade de naturliga betingelserna ifråga om malm, vattenkraft och kolfångst. 

Konkurrensen om kolskogarna var stor. Hofors med sin stora skogsareal låg väl till. På den 

här tiden krävdes ca 100 hl träkol per ton framställt tackjärn som erfordrades för 

efterföljande stångjärnssmide, mera än dubbelt så mycket som behövdes hundra år senare.  

Efter noggranna förundersökningar under 1835 ansökte man den 29/2 1836 om att få 

uppföra smedjan vid Åfallet för en årlig tillverkning av 2000 skeppund stångjärn. 
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Nu vidtog omfattande undersökning om skogstillgången som komplicerades av att Stora 

Kopparbergs Bergslag samtidigt ville förverkliga sina trettio år gamla planer på att bygga en 

smedja i Korsån. Hofors ansökan avslogs trots att man hade gott stöd av kolbönderna i 

Svärdsjö, som hellre ville sälja sitt kol till Hofors, medan däremot ”Bergslaget” fick tillstånd 

att bygga smedjan i Korsån med två hamrar för en produktion av 1350 skeppund per år. 

Saken löste sig emellertid för Hofors i februari 1838 då Petre för 7000 riksdaler köpte 

Korsåns smidesrätt av Bergslaget. Den 7/2 1839 beviljade Bergskollegiet Hofors rätt att 

använda sig av denna smidesrätt på anläggningen i Robertsholm med tre tyskhärdar, som 

hade påbörjats året innan och fyra dagar senare ökade man på privilegiet så att det totalt 

omfattade 1800 skeppund per år.  

Bergsrådet Robert Petre fick aldrig se sin nya fina smedja färdig. Han dog nämligen den 2/12 

1838 i en ålder av 78 år. Han hade med stort intresse följt byggets fortskridande och lät sig 

nästan dagligen köras med häst och vagn till smedjan under hösten 1838 innan hans krafter 

sinade. Det blev nu sonen Thore som tog över ledarskapet för hela järnbruksrörelsen och 

han flyttade så småningom från Hammarby till herrgården i Hofors, där han kom att bo till 

sin död 1853. Hur såg då anläggningarna ut vid Robertsholm? Ja några exakta uppgifter 

därom finns tyvärr inte. Det är dock mycket troligt att själva smedjebyggnaden var lika den 

smedja som fyra år senare uppfördes i Montrose, och som det faktiskt finns en ritning på, 

hittad i Tekniska Museets arkiv i Stockholm. Bägge smedjorna hade nämligen från början 

samma inredning med två hammare och tre tyskhärdar. Smedjan skulle i så fall ha varit 12,5 

m bredd, 17 m lång, ha en sidovägghöjd av 5,5 m och en nockhöjd på sadeltaket av 10 m. 

Redan 1837 hade man gjort vissa förberedelsearbeten vid Åfallet och byggt ett 60 alnar långt 

kolhus av resvirke och två arbetarbostäder för fyra hushåll. 

 

I en brandförsäkringsförteckning från 1856 får man reda på att vid Robertsholm fanns en 

smedja, en kvarn, en kölna (Torkhus, ofta använt för sädesmältning), en järnbod, en 

arbetarbostad, ett kontor, Sundells bostad, Gilles bostad och ett kolhus. Sundell och Gille var 

mästersmeder som kommit från Ovansjö respektive Films socken i Uppland. Hur de flesta av 

dessa byggnader var placerade framgår av en handritad skiss av okänd uppgiftslämnare. 

Skissen har hittats i Tekniska Museets i Stockholm samlingar och visar ungefärliga läget av de 

byggnader som fanns på 1860-talet.  

 

Oturligt nog inträdde strax efter smedjans färdigställande en stark försämring av 

konjunkturerna och Thore Petre misströstade om framtiden och tyckte att han mer eller 

mindre slängt bort sina pengar. 1841 ljusnade emellertid situationen. På den europeiska 

marknaden ökade efterfrågan på järnvaror och priserna sköt på nytt i höjden. 

Petres avgrundsdjupa pessimism övergick till en stigande optimism och det i så hög grad att 

han beslutade att fortsätta sina utvidgningsplaner. 1843 lät han utreda byggandet av 

ytterligare en hammarsmedja i hoforstrakten. Den nya smedjan stod färdig 1844 vid sjön 

Hyens utlopp och kom att få namnet Montrose efter Petreernas stamort i Skottland. Vid 

detta vattenfall fanns sedan mycket gammalt en såg som uppförts av några 
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torsåkersbergsmän någon gång mellan 1664 och 1684. Den såg som på 1840-talet fanns här 

var naturligtvis av senare datum.  

Till Smedjan i Montrose överflyttades smidesrättigheterna från Tjärnäs, Berg och 

Robertsholm så att de tillsammans blev 2564 skpp medan Robertsholms rättigheter 

reducerades till 1200 skeppund från 1800. 

Storleken på montrosesmedjan har redan nämnts. Övriga byggnader år 1856 framgår av den 

ovan nämnda brandförsäkringsförteckningen. Här fanns då dessutom en järnbod, virkessåg, 

en bagarstuga, en arbetarbostad, ett kontor, ett kolhus, Sundström bostad, Hammarstedts 

bostad samt skogens bostad. Hur bebyggelsen såg ut på 1880-talet får man en ungefärlig 

vetskap om genom en handritad skiss, förmodligen gjord av samma person som gjorde 

skissen över Robertsholm. Sundström och Hammarstedt var mästersmeder som kommit 

hitflyttande från Ovansjö.  

 

Det engelska lancashiresmidet hade börjat introduceras i Sverige vid tiden för de här två 

smedjornas tillkomst men Petre vågade inte satsa på den nya metoden förrän 1853. Han 

ville väl vara säker på att den var användbar för träkol och ved i stället för sten kol som 

användes i England. En välkänd konstruktör på den tiden som hette Gustav Ekman hade 

1843 konstruerat en duglig vällugn för träkol och 1847 en för ved, den sk ”Ekmans Vällugn”. 

Förmodligen lugnad av Ekmans framgång lät Petre 1853 ersätta de fyra tyskhärdarna i 

Hofors stångjärnssmedja och strax efter hans död den 6 december 1853 fick Robertsholm tre 

smälthärdar, en vällugn och en mumblingshammare och Montrose en vällugn och tre 

lancashirehärdar.  

Arbetsstyrkan vid den båda smedjorna utgjordes i princip av ett hammarlag per härd och 

varje hammarlag bestod av en mästersmed, en mästersven, en räckardräng och en koldräng. 

Omsättningen på smederna tycks ha varit mycket stor, de stannade ibland bara ett par tre år 

på samma plats. När montrosesmedjan drog igång blev flera man omplacerade dit från 

Robertsholm. 

Vid Robertsholm fanns på 1840-talet en familj Skog bestående av tre bröder, Jan Eric, Per 

Gustaf och Henric samt deras äldre kusin Casimir som alla var mästersmeder och på 1860-

talet fanns tre valloner Gille som kom ifrån Österby. Andra kända smedsnamn var 

Hammarstedt, Holm, Fernström, Vallin, Sundell, Sjöblom och Nordqvist. 

Hammarlaget kunde i vissa fall ha gemensamt hushåll och ibland var drängarna inhysta hos 

mästersmeden eller mästersvennen. Smederna hade vissa naturaförmåner såsom fri bostad 

och vedbrand, 30 tunnor spannmål per hammarlag och år samt rätt till utfodring och nödigt 

sommarbete för två kor när det gällde en mästersmed och en ko för mästersvenne. 

Enligt 1823 års Hammarsmedsordning reglerades bostadssituationen på följande sätt: 

 ”Hus bestås för Mästaren: en stuga och kammare, matbod och wind, fähus  

 för tre kor, skulle eller foderrum. För Mästersvennen: stuga, matbod eller 

  wind, fähus för en ko och foderrum.” 

Huruvida detta tillämpades vid Robertsholm och Montrose är oklart eftersom det inte finns 

någon beskrivning på bostäderna där. 
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Den sammanlagda befolkningen vid de båda smedjorna tycks ha varit ca 220 personer 

samtidigt som mest, fördelade på 130 i Robertsholm, 90 i Montrose. 

 

Stångjärnsproduktionen i Robertsholm var t o m 1855 ca 1500 skeppund per år i genomsnitt 

och i Montrose ca 1900 skpp, dvs ca 254 ton resp 322 ton. Fr o m 1856 1631 ton; 1870 1737 

ton; 1875 1477 ton; 1880 1477 ton och 1885 1672 ton. Båda smedjorna nedlades 1885 i och 

med att man tagit bessemerverket och götvalsverket i Hofors i drift. Därmed var 

stångjärnssmidet inom hoforskoncernen slut. Sammanlagt hade man då i Robertsholm och 

Montrose producerat ca 32.000 ton stångstål under 45 år. Det låter inte mycket men var fullt 

i paritet med andra stångjärnssmedjor vid den tiden. 

Stångstålet från dessa två smedjor tillika med det som smiddes i Hofors tysk- och 

lancashiresmedja vid Hammardammen kördes fram till 1858 med häst och släde eller vagn 

till Gustafsberg i Torsåker. Därifrån roddes det till Gavelhyttan och efter en kort 

landtransport vidare med roddpråm till Forsbacka och sist per landsväg till Gävle hamn. En 

besvärlig, personalkrävande och tidsödande transport således.  

Hjalmar Petre, son till Thore, nämner i sin disponentrapport 1857 underligt nog inget om 

dessa stångjärnstransporter utan mest om malm- och tackjärnstransporterna mellan gruvor 

och bruk. Bl a säger han att tackjärnet från Hofors masugn till Montrose, ca 7000 skeppund 

kunde verkställas på vintern av kolkörare som bakfora samt att ca 2000 skpp tackjärn från 

Tjärnäs masugn som kom sjövägen från Tjärnäs masugn som kom sjövägen från Tjärnäs till 

Hofors också skulle forslas på samma sätt. Man rodde tydligen redan då tackjärn på 

Storgösken, Lillgösken och Hosjön.  

Under sommarhalvåret avdelades tio hästar för tackjärnstransport mellan Hofors och 

Robertsholm och dessa tog säkert stångjärn som bakfora. I Hofors vinterstallades femtio 

hästar detta år. 

Transportsituationen kom emellertid att förändras och förbättras radikalt fr o m sommaren 

1858 då Gävle-Dala järnväg blev färdig från Gävle till Robertsholms station. Hoforskoncernen 

hade förstås satsat pengar i järnvägen, 1200 aktier à 100 kr, som sedan starkt steg i värde. 

Järnvägsbygget som påbörjades 1855 i Gävle hade fortskridit i snabb takt. Redan den 10/8 

1857 var järnvägen färdig till Kungsgården, till Storvik kom man den 7/6 1858 och till 

Robertsholm skulle trafiken öppnas officiellt den 13/8 1858. 

Kronprins Karl, sedermera Karl IXV, skulle i slutet av sommaren detta år företaga en resa 

med båt längs norrlandskusten, vilket föranledde styrelsen för GDJ att inbjuda honom till att 

inviga järnvägssträckan till Robertsholm och att spisa frukost där, då han ju i alla fall hade 

tänkt sig ett besök i Gävle. Kronprinsen accepterade och anlände med sin uppvaktning till 

Gävle förmiddagen den 28 juli på chefsfartyget Valkyrian. Efter en behaglig färd genom det 

gästrikländska landskapet som tog en timme och trettiosex minuter anlände man till 

Robertsholm klockan ett på eftermiddagen.  

Till invigningen hade honoratiores från hela landskapet inbjudits. Många av dem hade fått 

äran att åka med samma tåg som kronprinsen. Fullt med folk från Hofors och 

torsåkersbyarna hade förstås mött upp för att beskåda det stora evenemanget och 
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smedsfamiljerna från Robertsholm och Montrose hade givetvis gått man ur huse. Till och 

med smederna själva hade fått ta rast för att övervara invigningen.  

Kronprinsen höll tall och förrättade invigningen, andra tal hölls också, en mässingssextett 

tutade för glatta livet från en för tillfället uppbyggd estrad, unionsflaggorna och GDJ-

flaggorna vajade i den behagliga sommarvinden och lokets ångvissla skrämde halvt ihjäl den 

tillresande allmogens hästar, som stod tjudrade bakom stationshuset. Ja, det var ett 

skådespel av dittills aldrig skådat slag i dessa trakter. 

Hjalmar Petre skriver i sina nedtecknade minnen följande om detta högtidliga prinsbesök: 

 ”Vid Robertsholm frukosterades på ett stort ofantligt granitblock… 

 Efter frukosten fick jag nåden att utefter banan föra Prinsen-regenten inuti 

 vällugnsverkstaden vid Robertsholm, där man hade order att dra på i alla  

 hamrarna, både den tunga mumblings- och de tre lättare släthamrarna. 

 Det gnistrade, blev hett och gick undan värre, så att Prinsen sprang ut genaste 

 vägen bakom vällugnen förbi slaggögat och tog ett steg i glödande  

 vällugnsslagg, vilket jag ögonblickligen hejdade, varefter vi med sviten i två 

 vagnar åkte tillbaka till stationen. Prinsen glad att ej vara totalt uppbränd om  

 vänstra fotbeklädnaden.” 

 

Till den sena frukosten hade inviterats, förutom det kungliga sällskapet och järnvägsbolagets 

gäster, även den Petreska familjen samt några högre tjänstemän inom hofors koncernen. En 

av den senare kategorien, som dock icke vederfarits den stora nåden, var den till Hofors 

nyligen anlände jordbruksförvaltaren Hampus Cornelius. Han var en frejdig och framåt man, 

självsäker och talför men, vilket så småningom skulle visa sig, också mycket spekulativt lagd, 

vilket bröderna Petre fick anledning att bittert notera när företaget två decennier senare, 

mycket genom Cornelius medverkan, tvingades till konkurs.  

 

Om Cornelius gick i samband med denna järnvägsinvigning följande historia, vars 

sanningshalt dock ej kunnat bekräftas. Cornelius hade blivit mäkta förgrymmad över att inte 

ha blivit inbjuden till invigningsfrukosten. När kronprinsen efter besökets slut skulle 

embarkera tåget för återresa till Gävle tog han farväl av hoforsborna på sitt gemytliga sätt 

med orden : ”Tack för samvaron, nu reser jag” så kommenterade Cornelius dessa slutord 

mera för sig själv med ”Ja far åt helvete.” Han trodde naturligtvis att ingen hade hört 

yttrandet, men där bedrog han sig. 

En soldat vid namn Point som stod alldeles intill Cornelius hade hört utbrottet, rycker honom 

i rocken och säger: ”Innan kvällen blir du häktad för majestätsbrott.” Cornelius bleknar när 

han vänder sig om och igenkänner soldaten, som han några dagar tidigare vägrat en 

tomtplats att bygga sig en stuga på, och försöker muta honom. Det lyckas också i och med 

att Point säger: ”Du får bygga mig stugan där jag ville ha den så tiger jag”, och så blev det. 

Det förefaller dock tämligen otroligt att Cornelius skulle ha accepterat en sådan utpressning, 

så skrönan är nog bara ett exempel på ett önsketänkande om att klämma åt överheten.  
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 I och med att järnvägen kom till så förbättrades brukets möjlighet att snabbt 

korrespondera med omvärlden. Det skedde genom morsetelegrafen som installerades på 

alla stationer längs järnvägen. På varje station skulle finnas minst en man – en telegrafist – 

som kunde sköta telegrafen.  

Den 23 oktober 1859 skickar bokhållaren Leonard Dandanell ett telegram till H Cornelius, 

som för tillfället befinner sig i Kungsgården, med följande innehåll: ”Eldsvåda i nya smedjan. 

Taket å gnisthuset samt en del af smedtaket nedbrunnet. Ej någon vidare fara.” 

Telegrammet hade skickats från Robertsholm kl 11.25 och 5 minuter senare var det 

mottaget i Kungsgården. Det är sannolikt montrosesmedjan som avses. Den var ju nyare och 

dessutom hade den brädtak till skillnad från robertsholmssmedjan som hade tegeltak. Det 

var ganska vanligt med elsvådor i smedjebyggnader men de här två tycks ha varit förskonade 

från svåra bränder.  

Kort efter att driften lades ner i de båda smedjorna revs alla verksbyggnader. Några av 

arbetarbostäderna blev år 1900 bostad åt arbetarna i det då nyuppförda sågverket mitt 

emot järnvägsstationen. I dag minner endast några mossövervuxna grundstenar och 

slagghögar i Robertsholm om att här en gång funnits en industri av något slag. I Montrose är 

inte ens så mycket lämnat som kan minna om det som varit. Längs Tolvströmmen i 

Robertsholm, som knappast kan kallas ström längre sedan Dammfallets kraftstation tagit allt 

vatten utom överskottet av vårfloden, blommar idag tibasten och bävrarna fäller aspar för 

kojbygge och vinterföda. Strömstaren står och niger på en sten innan han gör en 

störtdykning ner i vattnet för att nappa åt sig något ätbart. Det enda som stör tystnaden på 

den plats där under ett fyrtiotal år de tunga hammarslagen representerade tryggheten för 

de människor som hade sin näring här, är rasslet från passerande tåg på den 

hundrafyrtioåriga järnvägen.    

  

 

 

 


