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BO-årige smeden C. F. Dahl
gren med sonen John i tärd 
med liesmide. Foto Fanny 
Oahlgren 1915. 

Kröka lår och dän{j"a udd-· 
John Dahlgren berättar 

Flera gånger tidigare har det funnits anledning att falla 
tillbaka på de hågkomster John Dahlgren hade att för
tälja om det gamla brukssamhället. Hans anteck
ningar, som långt ifrån har utnyttjats till fullo ännu, skall 

också få avsluta denna virahistorik. 
Men dessförinnan förtjänar han själv en närmare 

presentation, byggd på ett otal artiklar i dagstidningar, 
veckopress och årsskrifter, inspelning i radio och till 
och med på film - genom fil dr Torsten Althins fram

synta initiativ blev smedjorna filmade på 1920-talet, 
med Dahlgrenarna, far och son, vid vattenhammare 

och ässja. John Dahlgren skulle förvisso ha varit ett 
märkligt intervjuobjekt även om han inte hade blivit 

den siste smeden vid Vira bruk. Eller, som han själv 
uttryckte det en gång, »blivit någon sorts museum, 
sä mycket folk som det kommer här och tittar och 
fotograferar mig». Han föddes i Vira 1866, sonson till 
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den förste Dahlgren vid bruket men genom sin farmor, 
född Boman, med klingsmedstraditioner långt ned i 
1700-talet. Som seden bjöd började han i unga år nere 
i smedjan och fick väl betraktas som närmast fullärd 
när han 1889 i sällskap med två andra smeder vid 
bruket for över till Ryssland och tog tjänst på en fabrik i 
trakten av Vilna. Efter tre år var John Dahlgren tillbaka 
i Vira igen för att arbeta tillsammans med fadern och 
efter dennes död 1926 ensam uppehålla smidestraditio
nerna till dess han själv gick bort 1948, 82-årig. lnter- · 
vjuarna var alltid lika imponerade av John Dahl grens 
»på samma gång försynta och självmedvetna framto
ning» och glömde heller aldrig påpeka att han var något 
av tusenkonstnär - fiolbyggare, amatörmålare och 
inte bara självlärd fotograf utan också sin egen kamera
konstruktör. Att han dessutom var den bokstavligt 
talat siste klingsmeden låter kanske mindre märkligt 
än vad det i själva verket var. När John Dahlgren 
började i smedjan på 1870-talet smidde ingen längre 
några klingor, men på gamla dagar prövade han sig 
själv fram till det rätta tillvägagångssättet och brukade 
inte utan stolthet visa upp prov på de många karoliner
värjor han hade gjort som beställningsarbete, med 
mässingslindade fästen och allt. 

Innan John Dahlgren börjar berätta om liesmidet i 
Vira på 1870- och 80-talen får han komplettera bilden 
av sig själv med ett citat ur inledningen till sina minnes
anteckningar: »För att förklara de många brister som 
komma att vidlåda dessa anteckningar vill jag förut
skicka att jag är smed och icke fått annan undervisning 
än den som meddelades i tolkskolan i slutet af 
1870-talet. » 

»'Litiden' började vanligen i slutet af april och slu
tade efter midsommar, eller då slåttern började, och 
under densamma forcerades arbetet till det högsta möj
liga. Det började kl. 6, många af smederna började 
dock långt tidigare och slutade kl. 1/2 8. Werktygen 
som användts vid yxsmidet lades å sido, 'ban' (banan) 
på städen skurades med sandsten, sand och vatten, 
stybben bars ut ur härden, smideshammaren slipades 
och framför allt sattes hammarverken i godt stånd. 

TiJ.I bränsle användes uteslutande träkol, emedan 
man ansåg att stenkol vid hetsningen skadade stålet. 
Kolet köptes af bönderna och kostade ungefär 10 kr 

lästen= 12 tunnor. 
Liarna gjordes af 'smältjärn' ty det stångjärn man 

köpte var för mjukt till liar, och detta smältjärn tillver
kade man själv. Detta tillgick så, att man i härden 
murade in två 'formor' (forma kallades mynningen af 
blåsröret), de lades i brädd nära hvarandra och bl·åsten 
från bälgen biet därigenom mycket starkare. Elden 
(stybbgropen framför forman) gräfdes upp större än 
vanligt och fylldes hvarfvis med kol och 'skro' (järn
skrot) och så blåste man på. Hvartefter som skrotet 
smälte och elden sjönk fyllde man på med kol och skro 
till dess man ansåg att smältan hade blifvit lagom stor. 
Nu bändes den upp med järnspett, greps därpå med 
en stor klotång och lades på storstädet samt arbetades 
i första hand med storsläggan, och därefter medan 
ännu hetsen satt i, under vatthammarn. Här sträcktes 
den ut något, så att den blef en aflång fyrkant. Därpå 
greps den med en annan tång som passade för fyrkan
ten och hölls åter in i härden där man gjorde en or
dentligt stark hets öfver ungefär halfva smältan och 
sträckte ut den under vatthammaren till ungefär 2 tum 
X 1 tums groflek, hvarefter den återstående 'klunsen' 
behandlades på samma sätt. Detta smältjärn biet mycket 
hårdare än stångjärnet, men af ganska varierande 
kvalitet. 

På ändan af detta järnstycke 'räckte' (allt arbete un
der vatthammarn kallas att räcka) man en 'klyfta' så 
stor att den blef lagom till en lie. En liklyfta formades 
så, att man lät hammarn arbeta utåt ena kanten på det 
flata järnet så att det där blef tunnare, och sedan räck
tes en midja midt öfver detta klyftämne, hvarefter det 
veks dubbelt med smideshammarn. Då lågo klyftans inre 
nedre ytor direkt emot hvarandra, under det de öfre 
stodo åtskiljda, eller bildade en klyfta. I denna klyfta 
nedlades stålet, som förut var tillformat, och afh:Jgget i 
lagom långa bitar. Det var platt fyrkantigt och tunnare i 
ena kanten så att det passade i klyftan. Nu gjordes 
en så stark hets öfver det hela som stålet tålde och 
packades ihop under vatthammarn och därpå en 
svagare eJ.ler s. k. 'löshets' och så åter under vatt
hammarn som nu fick börja dra ut 'liämnet'. I nästa 
tempo fick vatthammarn dra ut den återstående delen af 
liämnet som ej hanns med i första värmningen och så 
var lien färdigräckt. 



John Dah!gren vid knipp
hammaren. Foto S. Car/quist 

1932. Tekniska museet. 

John Dahlgren vid härden. 

Foto S. Carlquist 1932. Tek

niska museet. 
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Den afhöggs nu i spetsen så att den fick sin bestäm
da längd, och 'pånades' dvs man arbetade med ham
marpånet på litenens rygg, slag intill slag så att denna 
biet något stadigare än den öfriga litenen. 

Liarna tillverkades i längder på 6, 6 1/2, 7, 7 1/2 och 8 
kvarter. Sjukvartersliar gjordes mest, sex och åttakv. 
blott undantagsvis. 

All•t detta arbete utfördes af mästarn och sedan fick 
arbetarn smida liarna. 

De olika afdelningarna af liesmidet benämndes: att· 
baklika, framlika, dänga, udda, kröka lår och dänga udd. 

Wid allt liesmide hade man 'två järn i eln' dvs man 
hade den ena litenen i elden medan man smed på den 
andra. Baklikningen omfattade ungefär tre femtedelar af 
litenen och gjordes i tre värmningar, med början där 
sedermera 'låret' skall krökas. Man smidde i 'hvarf' för 
fortkomstens skull, dvs hammarslagen föllo intill hvar
andra i en rak linje så långt tenen var varm. Första 
hvarfvet utåt eggen, andra något högre upp, tredje 
tryckning utåt eggen (smidning på kant), fjärde åter utåt 
eggen, femte tryckning utåt ryggen, sjätte smidde på 
mitten af litenens andra (undre) sida och sjunde utåt 
eggen på undre sidan. Slutligen gjordes 'vattran' (vat
tenranden), en fördjupning eller ränna intill ryggen på 
l,i,ens öfversida. Wattran gjordes på så sätt att lien lades 
med sin öfversida mot en af städets 'refflor' (egentligen 
åsar eller ryggar) och hammarslagen träffade på den nu 
uppåtvända undersidan, hvarigenom åstadkoms en fort
löpande ränna. 

Man måste smida synnerligen raskt för att hinna med 
allt detta innan litenen biet alltför kall. 

Baklikningens andra och tredje värmning gjordes på 
alldeles samma sätt. 

Dagsarbetet på liar var vanligen tio stycken och man 
baklikade först alla tio, så framlikade man dem alla osv. 

Framlikningen eller smidningen af de två femtedelar 
som nu återstod framåt udden, gjordes i två värmningar 
och på samma sätt som baklikningen, med sina sju 
hvarf. Under likningen lades lien då och då på en mall 
för att kontrollera att krökningen eller formen biet den 
rätta. Den tidens liar voro bakåt låret nästan raka, och 
kröken framåt var udden. Sedan spetsades udden ut och 
smeds färdig i två värmningar. 

Nu kommer dängningen. Man använder då en något 

mindre hammare, och ställer en vattenskopa framför på 
städstubben. Lien värmes utåt hela längden, utom den 
del hvari man håller, hammaren doppas i vattenskopan, 
en del slaskas på städets bana och nu börjar hammarn 
i största möjliga hastighet hamra på utåt lien i hvarf 
också nu, två på hvarje sida. Wattnet tjänar till att befria 
lien från 'glödspån', de tunna flagor af slagg som uppstå 
då man smider på varmt järn och de täta små hammar
slagen äro för att utjämna alla bukter, små krökar och 
små vindningar som uppstå vid likningen. Sist smides 
med vanliga hammaren ett krafti.gt hvarf utåt hela eggen, 
den s. k. 'kallhamringen', dels för att göra den något tun
nare för slipningen, men egentligen för att stålet skall 
bli fast och tätt, hvilket anses bidraga till en god egg. 

Slutligen riktas lien noggrant och det vinda riktas med 
'riktklofven', ett verktyg som ser ut som en liten grof 
gaffel med korta klor. Lien ställes då på kant i en ränna 
i städets bana kallad 'riktsta' och man bryter åt höger 
eller vänster efter behov. 

Efter dängningen kommer lårkrökningen. Låret är den 
korta del af lien som står i vinkel mot eggen, och vid 
användandet håller lien fast vid orfvet. De gamla smedo 
låret i två värmningar, men senare tiders smeder 
behöfde tre. Först gjordes en liten hets öfver ändan 
för att den skulle blifva fullt tät och låret smeds ut så att 
det vid spetsen biet ungefär hälften så bredt som upptill 
där vinkeln skulle krökas. Så avfattades i spetsen en 
liten nabb till fyrkant, den s. k. 'brommen' och kröktes 
i rät vinkel emot låret så att den stod i riktning uppåt 
då lien ligger i sitt naturliga läge. Detta i första värm
ningen. I andra värmningen krökes låret öfver städ
kanten i halt vinkel, slätsmides, och brommen gifves den 
rätta formen, och slutligen i tredje värmningen krökes 
låret i nära full vinkel, afkantas och stämplas med 
smedsmästarens namn och Wira hvarefter det riktas, 
eller ställes i rätt riktning i förhållande till lien. 

Nu återstår blott dängning af udden, och detta göres 
på samma sätt som den andra dängningen och ser man 
då öfver riktningen på hela lien och bättrar upp så att 
den blir fullt korrekt. 

Härmed är lien färdigsmidd och öfvertages nu af 
mästaren för härdning, löpning och riktning. 

Wid härdningen hade man, såsom vid smältningen två 
farmor och bra med tyngd på bälgen för att få starkast 
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Viraliar av yngre typ med 
uppvikt kant. Foto P. Berg
ström. 

Detalj av viralie, smidd av A. 
Holmqvist. Foto P. Bergström. 

möjliga 'väder'. Man härdade vanligen femtio liar åt 
gången, men ibland också sjuttiofem och hundra, dock 
icke gärna mera, ty det var ett synnerligen varmt arbete, 
så att det ibland af hettan slog upp vattblåsor på hän
der och armar. 

Lien fattades med en tång i låret och drogs sakta ge-

nom den stora kolelden fram och åter tills den biet 
lagom och så jämnt som möjligt varm. Då doppades den 
med ryggen nedåt i en ho med rinnande vatten. Före 
härdningen hade man bestrukit eggen med såpa för att 
den hvita härdningsfärgen skulle tydligare framträda, 
eller som man sade, för att lien skulle 'slå af sig'. 
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När partiet var härdat vidtog löpningen. Då tog man 
bort all tyngd på bälgen så att elden blef helt svag och 
drog lien sakta fram och åter öfver elden till dess löp
ningsfärgerna började komma. När så den rätta koppar
färgen kom fram på någon del af lien afkyldes denna del 
med litet vatten och löpningen fortsattes till hela lien 
hade en jämn färg, då den doppades i hon. Den borde 
då fräsa duktigt ty annars var den 'döfäggad' sade de 
gamla. Wid härdningen blir lien mer eller mindre krokig, 
'den slår sig' som man säger. Detta återställdes genom 
riktningen. Man riktar på städet med en mindre ham
mare som i båda ändar ser ut som en tvär mejsel, 
med eggarna i skaftets riktning. Wid riktningen måste 
lien vara något varm, dock icke mer än att den kan 
hållas i handen, dels för att den då går lättare att rikta 
och dels för att undvika 'riktbräckor' i eggen, hvilka lätt 
kan uppstå om lien är kall eller man sköter rikthamma
ren oskickligt. Man lägger lien med den inbuktade sidan 
pä städet så att den ligger väl an, 'svarar' som man 
säger, och låter hammaren göra hack vid hack tvärs 
öfver. Därigenom utvidgas ytan och lien böjer sig åt 
motsatta sidan. Är lien vind låter man hackan gå snett 
öfver då vindningen rätas. 

Slipningen utfördes sedan af en särskild slipare. 
För att erhålla en verkligt god lie fordras ett godt 

stål, ett lämpligt järn och ett noggrant och sakkunnigt 
arbete. Är så fallet, öfverträffar en handsmidd lie betyd
ligt en fabrikstillverkad, både i lätthet, spenstighet och 
skärpa. 

Då en främling betraktar vårt arbete, händer det ofta 
att han säger: 'Ni får allt slå bra många slag på en lie.' 
Detta föranledde mig att en gång räkna hammarslagen 
på tre liar och anteckna medelantalet. 

Baklikning 341 
framlikning 187 
udd 98 
ryggvikning bak 142 
ryggvikning fram 40 
dängning 307 
lår 145 
dängning af udd 45 

Summa 1 305 hammarslag 

Detta var år 1926 då vi gjorde liar med uppvikt rygg i 
stället för den gamla sorten med vattenrand. 

När man smider tio liar om dagen så gör det alltså 
omkring 13 000 hammarslag!» 

Skildringen tarvar inga kommentarer. Så klar och 
koncis är berättelsen, och samtidigt så inlevd, att man 
tycker sig bevittna även det som Dahlgren utelämnat: 
de skarpa smällarna från knipphammaren, bruset och 
knirket från vattenhjulen, eldskenet som flackade runt 
i smedjan, den lite sura järnlukten, gnistregnet under 
alla de snabba hammarslagen, det ilskna fraset i vatten
hon när lien skulle härdas, återigen alla klanger av järn 
mot järn ... 

Skulle några reflektioner l<ikväl göras, vore det att 
konstatera det i och för sig helt naturliga faktum att 
detta liesmide stod i närmaste beroende av det gamla 
klingsmidet. Det är intressant att jämföra Dahlgrens be
skrivning med vad Sven Rinman, som i Järnets historia 
(1782) har skildrat vissa moment i klingtillverkningen, 
här har att förtälja. På tal om härdningen skriver han till 
exempel, att »Härdarens förnämsta uppmärksamhet 
bör då wara att, med mycken skickelighet, föra Klingan 
så behändigt fram och tillbaka, att hon hastigt får till
börlig grad af warma, till Kersbärs-röd färg och det så 
jämt, att ingen fläck må wara olika röd ... » Också i fort
sättningen svarade arbetet med klingan i princip mot 
Dahlgrens liebeskrivning, delvis även i detalj: vid rikt
ningen skulle klingan inte vara varmare än att »den kan 
med bara handen fattas». Rinman nämner likaledes såpa 
bland de ämnen man kan nyttja för lättare få fram rätta 
härdningsfärgen på klingorna. 

John Dahlgren får berätta vidare, nu återigen via sina 
1931 publicerade Minnen och anteckningar: »På 1870-
talet voro här aderton smeder. Det var åtta smedsmäs
tare och de övriga söner och arbetare. Arbetet var hårt 
och ihållande. Det började i regel kl. 6 på morgonen 
och slutade kl. 1/2 8 på kvällen. Men då det var för 
långt från middagen kl. 1/2 1 till kvällen, gick man kl. 
1/2 6 hem och åt en smörgås, den s. k. aftonvarden, och 
fortsatte sedan arbetet. 

Under 'lietiden' på våren och försommaren var arbetet 
som mest intensivt. Det började då tidigt på morgonen, 
och åtminstone en smedsmästare, Ulrik Stigberg, bru
kade då på söndagskvällen gå ned i smedjan och göra 
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upp eld i härden, detta för att ej hindra sig därmed vid 
fyratiden på måndagsmorgonen, då han började arbetet. 
Men så hörde jag honom också säga på sin ålderdom: 
'Att smida tjugofem liar, vad var det för strunt!' På se
nare tider var tio liar om dagen det vanliga, och den 
som smidde tolv ansågs vara en styv arbetare. Dock 
draga nutidens liar något mera arbete, emedan de hava 
uppvikt rygg, vilket de gamla ej hade. Då en smed 
säges göra så och så många liar om dagen, menas, att 
han smider dem, ej 'räcker' eller utsträcker ämnet un
der vattenhammaren, ej heller härdar och anlöper dem, 
ty allt detta är mästarens göra. Även ämnen till yxor och 
knivar utsträckas av mästaren, men sedan gör arbetaren 
varje sak färdig, så att det fordras ganska lång tid för 
att bli fullgod Vira-smed. 

Efter lietidens slut togo sig smederna en åtta dagars 
ledighet, då de sysslade med fiske och annat. Uppe vid 
Viren, på 'Gröna plan', stod i min barndom flera not-

Mästersmeden Carl August 
Törnberg med familj. Origi
nalfoto från 1890-talet hos fru 
Ida Exerman, Vira. Refoto P. 

Bergström. 

bodar, små timrade stugor, där smederna hade sina 
fiskeredskap. Även brukade de under denna tid hjälpa 
bekanta jordbrukare med slåttern, dock aldrig mot be
talning. De hade goda armar och voro omtyckta, då det 
gällde att i stora lag gå fram med liarna. Ersättning kom 
sedan i form av slåtteröl. 

Under vintern smiddes huvudsakligen yxor, och det 
vanliga dagsarbetet var sex yxor pr man. Också jul
aftonen skulle dessa sex yxor vara färdiga. Men då 
man på den dagen ville vara ledig i god tid, förberedde 
man sig genom att kvällen förut hålla i ovanligt länge 
och arbeta på 'morgonfiraben' (morgonfiraben kommer 
troli,gen från tyskarnas Feirabend och är antagligen en 
kvarleva från vallontiden. Man sade på kvällen, då arbe
tet var slut: 'Jag har tagit firaben', men man sade också: 
'Arbetar du på firaben', och menade därmed: 'Har du 
beting.' Därav kom ordet morgonfiraben). I vanliga fall 
gjordes under de mörka kvällarna och morgnarna grov-
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smidet och hetserna, då det glödande järnet självt läm
nade ljus. Yxorna smedos sedan färdiga och härdades 
vid dagsljus. Men på julaftonen måste man förfara an
norlunda. 

Då hängdes framför varje städ ett 'brandjärn' eller 
galler, på vilket flammade ett torrvedsbloss, som i 
förening med elden i härdarna gjorde att hela smed
jan var rikt upplyst och företedde en synnerligen vacker 
anblick. Alla arbetade med största iver och vid sextiden 
toga ett par smeder och glöggade i en smiskopa, varpå 
det bjöds på glögg överlag. Detta var medan brännvinet 
var billigt och fanns att köpa i Vira. Senare förändrade 
sig denna sed, så, att en av smederna bjöd kamrater-
na hem på en kaffehalva. Då skulle hemmet vara upplyst 
och pyntat och mor ha kaffepannan i ordning. Sedan 
fortsattes arbetet till framåt elvatiden, då dagsarbetet 
var färdigt. Så bar man ut slagg- och stybbhögarna, 
lade verktygen till rätta och sopade smedjan. Och se
dan var det jul! 

Under senare år började somliga smeder använda 
lampa, men detta tog till stor del bort det festliga i ar
betet på julaftonsmorgonen. Nu är hela denna sed blott 
ett vackert minne. 

Jag nämnde att sex yxor om dagen var det vanliga. 
Men det fanns också smeder som gjorde åtta, och vid 
några tillfällen kunde det drivas upp ännu högre. Enligt 
en gammal anteckning för den 30 mars 1899 försökte 
min far och jag, huru många yxor vi skulle kunna göra. 
Far gjorde den dagen, vid nära sextiofyra års ålder, tolv 
stycken yxor. Ännu vid nittio och ett halvt års ålder ar
betade han fortfarande i smedjan. 

Under hans barndom gjordes mycket eldstål i Vira, 
och betinget lär ha varit trettiotvå dussin av en sort 
som kallades pungeldstål. 

Ända till senare år hava smederna själva stålat sina 
smidesstäd, då de blivit förslitna. Detta var ett tungt 
arbete, som utfördes i 'storhärden' i stora smedjan av 
4-5 man. Det betalades icke, men det vankades rikligt 
med mat och dryck. 

Till storhärden hörde 'storbälgen', en bälg gjord ute
slutande av trä och driven genom en primitiv ledning i 
taket av vattenhjulet till en av hammarna, samt 'stor
härdsstädet', en väldig järnklump mitt på smigolvet. 

Man började som vanligt tidigt på morgonen för att 

hinna få färdigt före kvällen. Stålet var 'brukat' eller 
hoplagt till lämplig grovlek förut. Den som skötte 'stor
härdsspettet', på vilket städet hängde, måste vara en 
stark smed, och på senare år var gubben Holrnström 
självskriven 'spettförare'. Framför storhärden stod en 
kran med grov järnkedja, i vilken spettet lades för att 
kunna manövrera städet i elden och sedan föra ut det 
till storhärdsstädet. Vid 'vatthammarstången' eller på
draget stod en pojke och reglerade gången på stor
bälgen. 

Så började man då 'blåsa på' och ösa kol så att 
flammorna yrde, men det tog en rundlig tid innan städet 
började glöda. Till flussmedel användes sand som kas
tades på med handen. Samtidigt gjordes av en annan 
smed i en av de vanliga härdarna hets på stålet, och då 
hetsen var färdig på båda hållen, fördes städet ut och 
ställdes på storhärdsstädet. Nu kom smeden med stålet 
springande, lade det på städet, och två man med 
släggor arbetade i högsta fart för att riktigt hamra fast 
stålet vid städet, allt under det att det glödande städet 
utstrålade en fr:Jktansvärd hetta och svetten rann. Det 
var första 'hettan'! Två till likadana! Städet lades·-näm
ligen på i tre hettar eller avdelningar, emedan man ej 
kunde få hets över hela ytan på en gång. När alla tre 
hettorna voro ditlagda, gjordes ett par eller tre s. k. 
löshetsar över, allt under det släggorna arbetade oför
trutet. Därefter vidtog avskrotning och slätsmidning och 
till sist härdning, som tillgick så, att det brunvarma 
städet bars ut och sänktes i den forsande strömmen. 

Då städet var utburet, kom hustrun till den smed, för 
vifäen man arbetat, ned till smedjan med en korg för
friskningar, bestående av kaffe med dopp samt bränn
vin. En lucka lades över storhärdsstädet, några pallar 
och lådor placerades omkring, och så vidtog 'städ-ölet', 
varvid det bjöds på smörgåsar och hembryggt svag
dricka. Senare på kvällen bjöds också på kvällsmat och 
den sista snapsen. 

Icke alla städ blevo lika hårda och täta, och hände 
det, att ett städ blev mindre gott och trakteringen ej 
varit riklig nog, sade gubbarna med en blinkning: 
'Det var för dåligt härdvatten' .» 
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Redan tidigare har antytts att de gamla hammarsmed
jorna under senare år har fått en välbehövlig ansikts
lyftning. Upprustningen har kunnat förverkligas genom 
att Arbetsmarknadsstyrelsen har anvisat medel, sam
manlagt 140 000 kronor, för beredskapsarbete på de 
kulturhistoriskt värdefulla anläggningarna. Arbetena 
startade på senhösten 1964, och ett år senare tonade 
fram en bild av en bruksmiljö, där ett visserligen pitto
reskt men hotande farligt förfall var lyckligen avvärjt. 

Tanken var emellertid att Vira bruk inte bara skulle 
bli ett stumt monument över svenskt klingsmide och 
järnmanufaktur utan att man också med traditionernas 
hjälp borde försöka få nytt liv i det charmfulla brukssam
hället. En stiftelse med detta syfte har bildats under ord-

* förandeskap av landshövding Allan Nordenstam och 
med representanter för bland andra Stockholms läns 
landsting och Österåkers kommun, dit Vira numera 
hör. Smedjorna och en del andra byggnader i grann
skapet har utan ersättning överlåtits på stiftelsen från 
godsägare E S Boström på östanå, och genom bidrag 
från landstinget har det blivit möjligt att inköpa en stuga 
i backen ovanför Stora smedjan, i generationer bebodd 
av medlemmar i den Törnbergska smeddynastin och nu 
tänkt som bostad för ännu en utövare av yrket. Även om 
de gamla smedjorna inte längre kan göra i varje fall 
permanent tjänst som verkstäder finns andra lämpliga 
lokaler för detta ändamål, och sonderingar har visat 
att det torde finnas marknad för souvenir- eller pre
sentbetonat järnsmide. Det är väl ännu för tidigt att sia 
om de möjligheter hanteringen har att leva vidare. Det 
intresse som blivande virasmeder in spe redan har an
mält bådar dock gott för framtiden. 

;:,.,"".,."V"�_. 

�- ... �. 

. . . 

w.,:;,•Ji,[i 

I 
-�'1' ,'. ;' , • ·� • • 

Vira rediviva - tack vare statligt beredskapsarbete. 

Foto Folke Hel/berg, Dagens Nyheter, december 1964. 
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Sedan knipphammarna tyst
nade i Vira tog förfallet vid, 
nödtorftigt dolt av den gröns
kande idyllen. Dahlgrens
smedjan 1964. Foto fört. 

Eric Hal/ström upplevde sina 
barndomssomrar i östanå
trakten. Inte minst Vira fasci
nerade honom, och längre 
fram kom han flera gånger 
att hämta sina motiv härifrån. 
1919 eller 1920 målade han 
denna nostalgiska Viravy, 
som tyvärr numera har okänd 
adress. Foto i Järnkontorets 
bildsamling. 




