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…Häruppå åkte vi en mil till Hammarby bruk, tillhörigt br(uks)patron Thore Petré. Enligt 

första planen skulle vi här tillbragt hela pingstdagen, men vid ankomsten till Kungsgården 

erforo vi, att värden rest till sin far, bergsrådet Petré på Hoforss bruk, 2 ½ mil från 

Kungsg(ården). Vägen till Hammarby i allmänhet ful utan synnerliga omväxlingar. Derföre 

överraskas man synnerligen angenämt af den täcka belägenheten vid framkomsten till 

bruket. Nätta, snygga, trefliga boningshus af alla slag, en vacker trädgård i sluttningen 

och nedanför en med löfskog beväxt höjd, hvarå en del af byggnaderna ligga, en i 

fortsättning med trädgården varande park med många gångar samt löf- och barrskog vid 

sidan af Eltebosjön, som utgjuter sitt vatten i en vacker å vid bruket, hvilken ock rinner 

tätt utanför fönstren i boningshuset, vidare ett rymligt tempel på ett högt berg med 

inhyggna trappsteg i sjelfva stenmassan och en vacker utsigt öfver sjön samt gårdarna 

Eltebo och Hammarbynäs, allt detta sammanlagdt gjorde stället högeligen täckt och 

trefligt. Efter sålunda förrättad besigtning återvände vi till Kungsgården på en annan, 

något längre men ock bättre väg.  

Annandagen den 8e Junii en utfärd till Hofors bruk. Man följer stora landsvägen, som 

löper inåt Dalarne, till Thorsåkers kyrka 6/4 mil. Vägen blir något mera backig och mindre 

enformig. Inom Thorsåkers socken, hvaräst mycket bergsbruk idkas, och de flesta af 

allmogen äro bergsmän, möter man större och mindre bergshöjder, på hvilka ögat med 

nöje hvilar, sedan man blifvit tröttad af de jemna, enformiga slättlandet närmare kusten. 

Under ombyte af hästar, skådades kyrkan, stor, rymlig och ljus med dubbla pelarerader. 

Prosten Jäderlund, som besöktes i sacristian, var beredd att börja gudstjensten. Kring 

kyrkogården upsattes nu ett högst prydligt staqvet af jern, som icke lärer kosta 

obetydligt. Både Ofvansjö och Thorsåkers kyrkor hafva tornur.  

Härifrån afveko vi en mindre väg och körde till Hoforss bruk 1 mil. Flera vackra 

omväxlingar fägnade ögat.  Vi passerade Tjernäs, ett mindre bruk med masugn, till en del 

hörande under Hoforss, bemärkte flera konstledningar af träd lika den stora vid 

Dannemora, genom hvilka vatten upfordrades utur de på flera ställen i granskapet inuti 

skogen belägna grufvor, och hvilka sättas i rörelse genom vattenhjul uti den i dalen 

mellan bergshöjderna fortlöpande ån, som äfven drifver hamrarna vid Tjernäs. På korrt 



afstånd från Hoforss slutar skogen, man svänger af genom en lund af stora vackra, räta 

aspar, uptäcker ett mycket stort och magnifiquet stenhus och stadnar slutl(igen) på ett 

synnerligen vackert ställe, af hvars anläggningar man ingalunda kan sluta, att man 

befinner sig likasom i en vrå af verlden. Ty den väg vi befarit är här alldeles slut, gränsen 

af Dalarne ligger på ringa afstånd, blott vandrande till fots och någon gång med båt kan 

man hjelpa sig öfver de nästan omätliga skogarna till Fahlun, dit man fogelvägen icke har 

mera än 2½ á 3 mil, och dit man om vintern kan beqvämt resa på en eftermiddag. Vi 

emottogos på det mäst artiga och gästfria sätt af bergsrådet Petré, en rask och treflig 70 

års man, träffade hans son, ägaren af Hammarby, gammal Upsalakamrat med mig, samt 

hans vackra fru, dotter till bergsrådet Muncktell i Fahlun, och dessutom en Mlle Petré, 

bergsrådets brorsdotter, täck och hygglig. Genast efter ankomsten företogs en 

promenade för att orientera sig i grannskapet. Stenhuset af 2 våningar med sousterrain 

är ovanligt vackert till utseendet och med yttersta omsorg upfördt. Rummen stora, glada, 

prydligt målade och smakfullt möblerade. I öfra våningen en salon midt igenom hela 

huset, mer än vanligt stor och särdeles vacker med herrlig utsigt rundtomkring. Ån, som 

drifver bruket, rinner nedåt en i fonden belägen, af bergshöjder omsluten sjö. Åt ena 

sidan har man i en djup dal en annan liten sjö, kring hvilken de gröna, med ängar och 

skog beklädda, samt med röda torpställen bebyggda bergshöjderna i cirkelform upresa 

sig och formera en tafla af nära medelpadisk natur och derföre för mig högst angenäm 

och intagande. Stora huset ligger mycket fritt och öppet med en nyare 

trädgårdsanläggning midt före samt masugnen etc. tätt bredvid på sidan. 

En angenäm middag intogs, kryddad af artighet, välvilja och gästfrihet, och utmärkt goda 

dricksvanor saknades icke eller. Uti några glas champagne tömdes vederbörliga skålar. På 

e.m. åtföljdes vi alla derifrån, men i Thorsåker uplöstes sällskapet. Vännen Elfbrink skulle 

göra en längre détour åt Hedesunda och Östra Fernebo socknar. Jag hade beräknat att 

dervid åtfölja honom. Men vid närmare eftersinnande af lagmanstingets nära 

förestående slut och de myckna arbete, som deraf ännu återstod, måste jag afstå från 

denna väl upgjorda resplan, som säkerligen skulle beredt mycket både nöje och intresse, 

samt återvände directe till Gefle i sällskap med herrar Göransson och Printz. Vi intogo 

qvällmål vid Kungsgården och reste om natten samt anlände till Gefle ½ 4 på morgonen.  


