
En vandring bland minnen i Soderfors 

AV GEORG WAHLSTROM 

S oderfors ar ett av de fa brukssamhallen 
i Uppland, som lyckats klara sig undan bmksdoden, 
vilken gick hart fram i samband med industrialis
mens genombrott. Det gamla ankarbruket har emel
lertid sin livskraft kvar, och pa senare ar har be
tydande utvidgningar foretagits pa skilda omraden. 

Soderfors Bruk raknar sina anor fran 1676, da 
Claes Depken Ankarstrom erholl privilegium att har 
anlagga en ankarsmedja . Trots de spar den nya 
byggnadsverksamheten satt i Soderfors har samhal
let clock lyckats bevara mycket av sin gamla pragel. 
Sarskilt gamla minnesmarken och anrika byggnacler 
har mecl pietetsfullhet vardats och darmed raddats 
at eftervarlden. 

En besokare kan an i dag i verkligheten erfara na
got av den stamning, som var att finna har i gangen 
tiel. Herrgardsbyggnaden fran 1690-talet, pa vars 

tak man alltjamt kan se det grillska vapnet, ligger 
omgardat av brukstradgarden. Framfor herrgarden 
- mot norr - utbreder sig hela »det gamla brukets >> 
bostadsomrade, sa som det for tva arhunclraden se
dan planlades och uppbyggdes av davarande agaren 
Claes Grill. De utmed de langa bruksgatorna plan
terade, nu till imponerande storlek vuxna lonnarna 
och askarna, bildar en effektfull inramning at de 
vitrappade eller av mark slaggsten byggda husen. 

Ovanpa taket till ett av husen vid Storgatan sitter 
den gamla dagsverksklockan eller >>Yallingklockan >>, 
som den aven benamnes, uppsatt pa ett stabilt stativ 
av grova bjalkar. Denna aldriga tingest, som haft sa 
mycket gemensamt med brukets arbetsliv, kunde 
1952 fira ett jubileum. Det var namligen da 200 ar 
sedan den tillverkades och uppsattes. Med sin cen
trala placering mitt i det gamla bruket hade den till 
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En inte riOr fr .._ n Gammelgtl rden i SOderfors som ger en god bild 
av hur en smed oc h bans familj hade dct vid sekelskiftet. 

uppgift att kalla smeder och dagakarlar till deras 
sysslor i smedjor och jordbruk. I Soderfors bedrevs 
namligen tidigare lantbruk i ganska stor utstrack
ning jamsides med smidet. Dessutom kom klockan 
pa sin tiel till anvandning da elden kom Ios eller 
da folk och kreatur gick bort sig i skogarna. 

I klockan finnes en hel del text ingjuten, vilken 
kanhanda kan ha sitt intresse. Karakteristisk ar den 
omtanke klockans tillskyndare hade om det svenska 
kungahuset. Sa har skriver han: 

0 Stora Himla kung war konung 
val bevara 

Var drottning aven frals ifran all 
sorg och fara 

Var kronprins som en ring uppa 
ditt finger drag, 

De andra prinsarna i nadig vard 
ock tag. 

Dessutom ar ingjutet en angel mecl utslagna 
vingar jamte sirliga blomsterslingor. 

Vidare aterfinnes den latinska texten: - Soli deo 
gloria - Cud aliena vare aran. 
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En annan alderdomlig pjas ar mumblingshamma
ren, som star uppstalld pa en oppen plats i omedel
bar narhet till brukskontoret pa ett massivt be
tongstativ. Da den gamla smedjan revs 1924 for att 
lamna utrymme for nya verkstader, forslades den 15 
-20 ton tunga pjasen upp fran sin morka plats och 
stalldes har. Den star dar som ett minnesmarke over 
en gangen tiel, trygg och stabil och imponerande meeT 
sina tunga former. - Hammaren har emellertid e} 
sa hog alder, som man skulle kunna tro Den kom 
i bruk omkring ar 1880, da den fick ersatta de ti
digare anvanda skafthamrarna. Drivkraften till den 
togs direkt ur Dalalven, varifran vattnet leddes i 
uppbyggda trakanaler, s. k. >>Sumpar>> till vatten
hjulet. Vattentillforseln reglerades av >>dammbords
ryckarna>>, pojkar i 10- 12 ars aldern, som for sin 
manga ganger knogiga syssla uppbar en betalnin g av 
25 ore for 8 timmars arbete, en ganska blygsam for
tjanst, t. o. m. for att vara pa 80-talet. 

Pa 1700-talet var ankarsmidet den clominerande 
tillverkningen vid Soderfors, men i borjan pa 1800-
talet flyttades tyngdpunkten av tillverkningen over 



till stimgjarnssmidet. Lancashiresmidet, vartill 
>>mumblingen» anvancles, inforcles 1830 vie\ Soder
fors, vilket darigenom blev clet forsta svenska bruk 
som tillampade denna metocl. Lancashiresmidet 
vann clock snart spridning till andra svenska bruk. 
Vicl Soclerfors holls clet igang ancla till 1918. 

Arbetet framfor de beta smaltharclarna och vicl 
mumblingen horde sakerligen till de tyngsta och 
mest kravancle sysslor som fanns pa den ticlen. 
Men smeclerna var garvacle fran ungclomsaren och 
hacle hancllaget inne, nar clet gallcle att brottas mecl 
de tunga smaltorna och smiclesstangerna. De senare 
utgjorcle reel an i sig sjalva en mansborcla. Y rkesvanan 
var merenclels neclarvcl fran far till son under gene
rationer. Arbetstakten var nog lugnare cla, an vad 
den blev efter industrialismens genombrott, men 
i stallet var arbetsticlen sa mycket langre. Ett skift 
omslot sex timmar och pa denna tiel skulle vid varje 
smaltharcl brytas sex smaltor, vilka slogs ihop under 
mumblingshammaren och hoggs av till lampliga 
smaltstycken. 

Efter avsiutat skift var det for smeden att bege 
sig hem till sin stuga for att fa sig nagot till livs och 
sa ner till >>hammarlabbit». Dar tillbringades vilo
timmarna till det var clags att >>ga ph igen. Sa for
flat veckan fran sonclag kvall till lorclag midclag. 
Hammarlabbit var en skaligen enkel byggnacl mecl 
spartansk inreclning: ett grovt tillyxat borcl, nagra 
primitiva trabankar och sa de vaggfasta sovbrit
sarna utefter vaggarna. En rostig platkamin i ena 
hornet utgjorde elclstaden. Vintertid var clessa lab
bin ett eftersokt tillhall for brukets smapojkar som 
>>varmestuga>>. Men som det i regel vimlade av lop
por clar tillholls de av sina modrar att halla sig dari
fran, en formaning som sallan atlyddes. Det sista 
hammarlabbit ombyggdes ar 1900 till varmbaclhus 
for bruksbefolkningen. 

Nagon ytterbelysning fanns givetvis inte i bruket 
pa den ticlen, utan de langa bruksgatorna lag morka 
och dystra, sarskilt pa hostkvallarna. Smederna gick 
fram och ater fran sina skift endast iforda de langa 
vita smedsskjortorna. Bruksborna, som var vana vid 
den unika kladseln, faste intet avseende vicl ett mote 
med en dylik gestalt pa den beckmorka gatan, men 
for framlingar framstod de som valnader. Inte att 
undra pa forresten. 

Det omtalas att smederna vid midsommarfirandet, 
da smidet >>drogs ph annandagens kvall, mellan 
smaltorna brukade bege sig upp till miclsommar
bryggan i sina langa linneskjortor, langstrumpor 
och hemmagjorda traskor. I clenna kostymering 

Den 20o-<'irsjubilcrande klockan ar viH skyddad unde r en ga mmaldags 
kupol a v trti och skugt;:ad a v e tt ja tlelikt asktr<ld , sow s tracker s in kroua 
40 meter i hOjden. 

kunde de bjucla upp en bruksjanta eller fin mamsell 
och dansa en sprittande polka, for att sedan ga ned i 
smedjan till harden och hammaren och fortsatta sitt 
arbete. 

Smederna bade forvisso en dryg arbetsuppgift 
sig forelagd. Pa sina vilskift skulle de namligen sko
ta sina bostallen och skaffa hem bransle fran sko
gen. En del av dem begav sig aven ut pa alven med 
sina fiskedon for att dryga ut den enkla kosten 
med en eller annan lax. Det fanns gott om denna 
adla fisk i Dalalven pa den tiden, fore de stora 
kraftverkens tillkomst. 

Men aven smedshustrurna hade sakerligen vec
kans clagar fyllcla av tungt arbete. Utom de vanliga 
hushallsbestyren med bak, tvatt, brygd och skotseln 
av ladugarden, skulle tyget till familjens kladesplagg 
vavas i hemmen. Vid arsskiftet, da arsrakningen var 
klar pa brukskontoret, fick smederna ut sina over
jams- och overkolspengar. Da var det for hustrurna 
att inkopa lin sa langt finanserna tillat. Detta skulle 
sedan hacklas, spinnas, bykas och blekas. Under 
de morka vintermanaderna arbetade sedan vavsto
len inne i sa gott som varje smedsstuga. Vavstols
bommen med linnevaven for smedens skjortor vaxte 
allt tjockare fram mot varen. De yngre familjemecl
lemmarna fick cleltaga i hushallsarbetet med att av 
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garn i granna farger vava strumpeband for smcdens 
Hingstrumpor. - Mestadels var smedsfamiljerna 
bamrika, 6-8 telningar var ganska vanligt. Dessa 
fordrade aven sin skotsel, sa nog hade husmodrarna 
bestyr fran tidiga morgonen till sena kvallen. Manga 
ganger fick de ta till nattens timmar for att hinna 
med allt. Fritidsproblem och hobbylokaler existe
rade minsann inte da. Nagon tiel for husmoders
foren ingar, kvinnoklubbar, biografer eller shopping
besok skulle man for ovrigt inte ha haft. 

For smederna fanns det dock atminstone en rek
reationsplats, krogen. 

Vardshuset, eller »Gammelkrogen >>, som det kal
las av den aldre generationen - en av brukets 
manga vackra byggnader - uppfordes i slaggsten 
ar 1802. Den har en egenartad utfonnning med 
sin pa tre sidor omgardade gardsplan, icke olik 
en borggard. Den ar uppford i endast en vaning, 
men med vindsutrymmen, som gott och val kunnat 
giva plats for ytterligare ett byggnadsplan. De halv
metertjocka vaggarna, som nu bestatt i over 150 ar 
utan att namnvart angripas av tidens tand, kan sa
kerligen icke rubbas utan dynamit. Kallarportarna 
svanger tryggt och sakert pa sina handsmidda gang
jam. Sina imponerande proportioner har de fatt dar
for att man genom dem skulle frakta de stora ol
karen och oltunnorna in och ut vie\ skilda tillfallen 
under aret. 

Vardshuset tillkom for att kunna harbarga fram
lingar, som besokte bruket i olika affarsangelagen
heter. Det inrymde salunda en hel del mindre re
sanderum, matsalar, koksregioner, brygg- och ba
garstuga, och - icke det minsta viktiga - >>drickstu-
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Den gamla mumblingshammaren pa 
planen utanfor brukshotellet i so
derfors fick sin nuvarande plats i 
S..'lmband med att den gamla lanca· 
shire·smedjan revs. 

gan>>. Vardshusrorelsen var av bruksagaren utarren
derad till nagon driftig kallarmastare eller >>traktor>>, 
som de pa den tiden titulerades. Den siste trakto
ren pa >>Gammelkrogen>> var Carl August Aberg, 
som dog 70-arig 1885. 

TraktOrerna drev sjalvhushall i stor skala och 
hade for den skull en stab av tjanare for skilda 
sysslor. For ladugardens skotsel fanns salunda en 
sarskilt avdelad piga, som hade tillsynen over kor, 
far, grisar och hons. For innesysslorna var det 
minst 3-4 tjansteflickor, forutom en bryggardrang 
och en for olbrygden sarskilt anstalld bryggerska. 
Det senare var en mycket ansvarsfull befattning 
dafortiden och gick icke sallan i arv bland kvinnor
na hos slakter pa bruket. Johanna Drougge var den 
sista erkanda bryggerskan i traktorstjanst pa 1870-
talet. De hos traktorerna stadslade tjansteflickorna 
halls i stranga tyglar av sin husbonde. Bland annat 
fick de inte ga ute som de ville om kvallarna . Kloc
kan 10 skulle de vara inne, och cl a stod traktoren 
sjalv i dorren med utstrackt hogerann, varvid pi
gorna fick passera in under densamma i tur och 
ordning, efter upprop. 

Olet som bryggdes var morkt och maltstarkt med 
ursprung fran de gamla vallonerna. Det var givetvis 
begarligt for de torstiga smederna, som sokte sig till 
>>drickstuggun>>, da tillfalle gavs. Men aven fram
lingar drogs till Vardshuset for att fa traktering. Sa
lunda gjorde kol- och malmbonderna, som varit till 
bruket med sina foror, vanligen uppehall vid krogen 
for att fa sig nagra stop ol, innan hemfarden till 
Tierp eller Hedesunda begynte. Aven brannvinsut
skankning forekom i stor utstrackning. Eget bryg
geri fanns ju vie\ bruket pa den tiden, och naturligt
vis flodade brannvinet. En gamma] gedigen brann-



Det gamla vardshuset i SOderfors, 
ett vackert exempel pa det tidiga 
18oo-talets svenska bruksarkitektur. 

vinspanna av koppar rymmande 3-400 !iter, vilken 
anvandes i branneriet, forvaras alltjamt vid bruket. 

Stricligheter och slagsmal mellan bruksbor och bon
cler horde till ordningen for clagen. Det fortaljes 
hurusom en av vardshusets pigor en gang kom ut pa 
gardsplanen i nagot arende, da ett slagsmal var i 
full gang. Blodet stankte omkring antagonisterna sa 
pass, att hennes vita prydliga forklade blev ned
stankt av bloc!. Vie! det tillfallet blev det emellertid 
rattegang, och som bevisforing vie! tinget fick jung
frun installa sig med sitt blodiga forklade. -

Det kunde aven handa att nagon overforfriskad 
smed kom till krogen och ville ha sig nagot till basta. 
Traktorn sjalv i egen hog person brukade emeller
tid vanligen sta som kontrollant i drickstugans in
gang och avvisade dylika besok. De med valdiga 
kroppskrafter utrustade smederna tog da helt so
nika och lyfte undan den ogastvanlige traktorn, 
och stegade in i den atradda lokalen. Nagra efter
rakningar for dessa egenmaktiga tilltag foljde icke. 

Traktorerna bedrev, jamsides med utskankningen 
i Gamla vardshuset, affarsrorelse med livsmedel at 
bruksbefolkningen. Det var pa den tiden den en
cla inkopskalla som fanns pa bruket. Har saldes 
bl. a. mjol, socker, sirap, sill, salt och snus, de mest 
angelagna varorna i ett hushall med clatidens ford
ringar. En vara som ronte stor efterfragan var dess
utom de hembakade pepparkakorna, som saldes pa 
varclshuset. En gamma! bruksbo, som annu kommer 
ihag hur utminuteringen tillgick, vittnar om att priset 
var skaligt: Man fick ett forklade fullt for en krona. 

Att traktoren var en i samhallet betrodd person 
framgar bl. a. av att han gavs fortroenclet att forvara 
nattvardsvinet i sin kallare. Da bruksbefolkningen 
skulle ga till skrift, vilket allmant forekom , brukade 
kyrkans tjanare hamta nattvarclsvinet pa vardshuset. 

Traktorerna hade sinne for affarer. Den av dem 
som innehacle rorelsen i meclio av forra seklet, opp
nacle filial ea en mil fran bruket. I Harsbo - hos en 
av brukets skatteboncler - salcle han ol och brann
vin i stora partier at rallarna, under de ar jarnvags
bygget Orrskog-Soclerfors pagick. 

Miclsommarfiranclet vie! bruket hacle pa den ticlen 
nara anslutning till Gamla varclshuset. Utanfor den 
gamla byggnaclen, clar numera en vacker parkan
laggning vuxit upp, fanl)s da en oppen plats, be
namncl >>gamla torgeb>. Dar utlacles till sommar
helgen brukets clansbana. De stora oltunnorna pla
ceracles efter varclshusvaggen och hit fick smeclerna 
komma pa miclsommaraftonens formiclclag och ham
ta sin tillclelning av ol. Da var clet oftast en tavlan 
mellan smedshustrurna om vem som kunde skicka 
med den blankaste och prydligaste kopparkrukan. 
Mot aftonen satte sedan miclsommardansen igang 
oppnad av sjalva brukspatron. Sedan fortsatte den 
minst halva natten och pagick saval miclsommar
clagen som annanclagen. Musik utforcles pa nyckel
harpor, skickligt trakteracle av spelman fran bruket. 
Den obligatoriska »langdansen» upp till herrgarclen 
och runt cless vackra park, med upprymcla smecler, 
cleras hustrur, ungclomar och barn i leclet, ingick 
som en ceremoni i helgfiranclet. 

BE R G SLAG ET · 2 · I 953 23 



Pa 1870-talet avvecklades >>Utskankningen» i 
Gamla vardshuset, som da togs i ansprak for bo
stadsandamal. Exterioren pa den gamla byggnaden 
har i stort sett bevarats genom aren, men inomhus 
harden genomgatt hogst avsevarda forandringar. De 

familjer, som numera har sin tidsenliga bostad inom 
dess slaggstensmurar, har kanske svart att utan vi
dare forestalla sig det rorliga liv, som forr i tiden 
radde clar. 

GEORG \\-AH LSTRb :\r, f0r r;1dsf6rvaltnre, 

anst. Yid SOderfors Bruk seda11 19 r2. 
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