


Det sägs att vira-spelet en gång uppfunnits av handfasta Vira-smeder - ovan i:n 
vingel-åtta; nedan idyll från bruksdammen vid Vira bruk. (V.-J. -foto: lärlås) . 
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Det kunde lika gärna ha varit i början på adertonhundratalet 

som i nådens år 1938, den dag vi kom till Vira bruk, den 
orörda idyllen i närheten av Östanå, som nu hotar att försvin 
na. Det vill säga inte lär de vackra ålderdomliga byggnader
na på platsen gå upp i gasform, men det är bruksnäringen, 

det idoga hantverkslivet som ligger i själatåget. 
Den siste smeden på Vira bruk vet inget om att han skall få frågvist 

stadsfrämmande, men den ende telefonägande på platsen har försäkrat 
att han sitter på sin plats i den gamla smedjan dag ut och dag in. John 
Dahlgren sviker inte sin post, även om han nått de sjuttiotvå åren. 

Mycket riktigt - från _smedjan klingar en fulltonig symfoni eller kan
ske är det snarare smidessången ur Siegfried man tänker på, när man 
hör den muntra stålklangen mot städet. Därinne arbetar troget sedan sex 
decennier landets siste smed, som gör liar och blanka vapen för hand. 
Väl ' att märka för hand, ty naturligtvis finns det smeder landet runt och 
fabriker för lie- och vapentillverkning, men det är mer eller mindre in
dustrimässigt arbete. John Dahlgren gör sina alster för hand från det 
han stoppar in stålbiten i den ålderdomliga vattendrivna knipphamma
ren till det slutliga utarbetandet på städet. Han visar inte utan stolthet 
en Karl XI :s-värja, som han just kopierat in i minsta detalj. I handta
get har han satt en bit svar.tnad ek från ryska fartyg, som härjade kring 

östanå i början på sjuttonhundratalet och som nu på 
sistone -fiskats upp från sjöbotten. 

John Dahlgren vet allt om Vira bruk, men inte har 
han någonsin varit med om att smederna spelat vira, 
fast alla säga att spelet uppfunnits och odlats på plat
sen. Han tror för sin del att det var några resande, 
som blivit insnöade på platsen och hittat på spelet för 
att få tiden att gå. En annan version av saken berät
tar dock att spelet uppfunnits av två smeder Battram 
i adertonhundratalets början. Fast John Dahlgren bör 
veta vad han talar om för han har Vira-traditionen i 
blodet. Det var hans farfar, född år 1808 ren, som 
byggde den lilla smedjan bredvid den stora gamla, 
den som fick tjäna som inspelningsplats för de ro
mantiska smedjescenerna ur Gösta Berlings saga. 
Och hans far stod vid sitt städ från det han var liten 
pojke, tills han fyllde sina modiga nittio åt. John 
Dahlgren med sina sjuttiotvå år på nacken tänker 
inte vara sämre han. 

»Inte lönar det sig kanske och stå och göra liar 
och värjor för hand, det kan nog vara sant», medi
terar han, »men å andra sidan för mig är det hog, 
för den som har små anspråk. Mig ger det dagligt 
bröd, hälsa och lycka. För resten om man jämför 
förhållandena i min ungdom - - då kunde en gift 
smed här i Vira förtjäna 1,20 om dan och det skulle 
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John Dahlgren, den siste handsmeden i landet, 
arbetar dagligen trots sina 72 år i ' Vira-smedjan. 
Nedan t. v. sätter han in järnbiten i den ålder
domliga vatthammaren; nedan t. h. ·Smides kling
an och ovan t. h. synes den färdig, en Karl XI :s 
värja i trogen kopia; ovan syskonen Dahlgren 
vid Virån; nedan längst t. h. stora smedjan i 

• Vira, där Gösta Berling en, gång inspelades. 
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