
Wira smidesförening 

Hos John Dahlgren, den siste virasmeden, fanns kvar 
några kontoböcker med Slöörs Redskapshandel i 
Gamla stan, med följande kontrakt inklistrat i den 
äldsta boken: 

KONTRAKT 

Emellan undertecknade är denna dag följande öfverens

kommelse träffad 

1. 

Julius Slöörs Redskapshandel förbinder sig att under ett års 

tid från dato af smidesmästarne i Wira 

Herrar 

C. Törnberg 

C. F. Dahlgren 

Richard Törnberg 

August Stigberg 

A. Holmström och 

Aug. Holmqvist 

uttaga af alla deras nuvarande och blifvande tillverkningar af 

smidesvaror till belopp af minst SJUTTONTUSEN (17 000) 

Kronor under följande vilkor och förutsättningar. 

Det veterligt äldsta gruppfo

tot av virahantverkarna togs 

1884. Originalkopia hos fru 

Ida Exerman, Vira. Refoto P. 

Bergström. 

A./ Att de till Redskapshandeln aflemnade och härmed bi

fogade uppgift öfver Wira bruks tillverkning under år 1892 

(ofvan uppräknade fabrikanters) är med verkligheten öfverens

stämmande. 

B./ Att den detta kontrakt bifogade pris lista N: 1 öfver smides

varor blifver gällande för Redskapshandeln så länge som rå

materielets, såsom jern och stål samt konkurrenters priser 

ej gifva anledning till höjning eller sänkning af de i prislistan 

upptagne priser. 

2. 

Alla ofvannämnda Smidesmästare förbinda sig att på inga 

vilkor utom på order från Redskapshandeln till återförsäljare 

af hvad slag som helst försälja och leverera af sina smides

varor; deremot ega Smidesmästarne att till förbrukare afyttra 

sina tillverkningar dock ej till lägre priser än de i bifogade 

prislista N:2 upptagne, oafsedt återförsäljarne i orten skulle 

sälja billigare. 
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3. 

Alla denna dag hos nämnda Smidesmästare inneliggande och 

oexpedierade samt efter denna dag, så länge som denna 

ofverenskommelse är gällande inkommande order i smides

varor skola till Redskapshandeln ofördröjligen öfversändas 

för att derifrån expedieras. 

4. 

Undertecknade Smidesmästare garantera sina varor för 

material och arbetsfel så att på grund deraf kasserade smides

varor återtagas och utbytas emot motsvarande liknande 

felfria eller afdrages värdet vid liqvid af nya varor. 

5. 

Alla smidesvaror levereras fraktfritt Stockholm och lemnas på 

fakturabeloppen tre (3) månaders räntefri kredit, eller vid 

extra kontant betalning två (2) procents kassarabatt. 

6. 

Skulle under kontraktstiden, en eller flera smidesfabrikanter 

än undertecknade uppstå vid Wira Bruk skola dessa nya 

genast inberäknas i denna öfverenskommelse och under

skrifva detta kontrakt. 

7. 

Smidesfabrikanterna utse inom sig sjelfva en person, hvilken 

eger att å ofvannämnda smidesmästares vägnar upptaga 

Redskapshandelns ord res, uppbära och qvittera liqvider för 

fordringar hos Redskapshandeln, samt träffa alla öfriga 

uppgörelser, som kunna ifrågakomma. 

8. 

Smidesmästarna ansvara gemensamt, en för alla och alla för 

en som för egen skuld för betalning af den varuskuld, hvari 

de kunna komma att häfta till Redskapshandeln för derifrån 

beordrade och expedierade varor. 

9. 

Brista undertecknade Smidesmästare i uppfyllandet af något 

a'1 förestående vilkor är denna öfverenskommelse genast 

upphäfd och skall till Redskapshandeln betalas en plikt af 

Fem Hundra (500) Kronor; såsom säkerhet härför hållas hos 

Redskapshandeln så länge detta kontrakt fortfar att gälla ett 

obetalt lager af smidesvaror motsvarande pliktens belopp 

hvilket vid kontraktsbrott tillfaller Redskapshandeln. 

10. 

Uppsägning af denna öfverenskommelse skall i någondera 

sidan ske 3 månader före kontraktstidens slut eljest är kon

traktet prolongeradt på ytterligare ett år i sender. 

Stockholm den 1 Januari 1894 

Julius Slöörs Redskapshandel» 

Om detta var virasmedernas eller, som man nu sade, 
Wira Smidesförenings första formella överenskommelse 
med Slöörs Redskapshandel må vara osagt, men firman 
hade sedan länge varit återförsäljare för deras alster. 
Sommaren 1872 annonserade Slöörs i Fäderneslandet 
om liar av bland annat Viras »vackra tillverkningar, 
för hvi I kas godhet ansvaras». Kontraktets stränga 
bestämmelser för att säkra ensamrätten åt Slöörs Red
skapshandel antyder dels att virasmide liksom i början 
av seklet hade varit åtkomligt på flera håll i Stockholm, 
dels att dess kvalitet hade tillräckligt gott anseende 
för att ensamrätten skulle vara åtråvärd. 

Tyvärr finns inte de till kontraktet hörande bilagorna i 
behåll. Särskilt intressant hade annars varit att få 
veta vilken omfattning tillverkningen hade 1892, det år 
man använde för att räkna fram minimibeloppet 17 000 
kronor, som Slöörs hade förbundit sig att inköpa 
smidesvaror för. Antingen nu de goda smidesmästarna 
hade gjort ett alltför optimistiskt överslag eller pro
duktionen i början av 1890-talet verkligen hade hållit 
sig ·kring en nivå som motiverade den uppgivna sum
man, ger en genomgång av kontoböckerna tydligt vid 
handen att leveranserna aldrig nådde upp till det 
överenskomna beloppet. Första året, 1894, var bäst 
med 16 819 kronor, men redan det följande var man 
nere i 11 144 kr, visserligen ett av de lägre årsbeloppen 
fram till 1908. Genomsnittet under dessa femton år 
nådde inte 12 800 kronor. 1908 hade försäljningen varit 
på tillbakagång, och i fortsättningen blev den vikande 
tendensen allt mera markant. Detta år hade de då fem 
smederna tagit ut sammanlagt 10 400 kronor i material 

och kontanter från Slöörs, 1909 9 215: -, följande år 
bara 5 810 kr. 1919, när bara fyra smeder fanns kvar, 
är sista året kontoboken redovisar smidesföreningens 
affärer med järnhandeln i Gamla stan. Under de två 
sista åren steg visserligen siffrorna något, kanske där-
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Omkring år 1900 ställde huvudparten av styrkan åter upp 
för kameran, denna gång framför stora smedjan. Bilden 
är nästan ett släktporträtt - 9 av de 14 smederna och 
sliparna hette Törnberg. John Dahlgren tredje man fr. v. 
Originalfoto hos fröken Fanny Dahlgren, Vira. Refoto 

P. Bergström. 

för att Slöörs ville lägga upp ett lager innan Vira bruk 
slutgiltigt lades ned, men nådde åtminstone 1919 inte 
på långt när genomsnittet för tiden efter 1909, 6 200 
kronor pr år. 

Wira Smidesförening var snarare att betrakta som en 
sammanslutning av intressenter med ett gemensamt 
syfte än som ett kooperativt arbetslag. Varje medlem 
svarade för den egna materialanskaffningen, avlönade 
sina anställda och tog själv hem vinsten på sina pro
dukter. Men som redan tidigare har påpekats kan man 
inte heller nu utan vidare nyttja det på vederbörande 
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smidesmästares konto redovisade årsnettot för att ange 
hans inkomst. Även om kontoböckerna skiljer mellan 
vad smeden har tagit ut kontant från järnhandeln och 
vad han har lagt ned i materialkostnader, kan man vare 
sig komma åt hans utlägg för smideskol, få veta hur 
stort arrendet var för smedjan, vad han fick betala i 
ersättning åt slipare och andra medhjälpare eller 
beräkna de aldrig bokförda inkomsterna från direktför
säljning till bönder och andra kunder vid bruket. Bilden 
kompliceras ytterligare av de stora diifferenserna mel
lan de enstaka posterna. Skillnaden låter sig visser
ligen förklara med en hänvisning till att smedsmästarna 
hade en eller flera anställda, men summorna säger 
ingenting om hur mycket de fick behålla sedan lönerna 
hade betalats ut. C F Dahlgren, som 1894 torde ha ar
betat tillsammans med sonen och en brorson, tog detta 
år ut bortåt 5 500 kronor. Som jämförelse kan nämnas, 
att en yrkesutbildad arbetare i Stockholm vid samma 
tid kunde komma upp i en årsinkomst på 1 000 a 1 200 
kronor. Denna Dahlgrenarnas höga siffra var emeller-
tid en engångsföreteelse. Under de tretton åren 1895-
1907 låg deras genomsnittliga årsuttag vid 2 240 kr, 
följande tolv år fram till 1919 vid 1 464 kronor. Uppgif
terna kan kompletteras med en notis från John Dahl
grens minnesantechningar, att årsinkomsten för en 
smed under första världskriget låg omkring 400 kronor. 
Att smidesföreningen trots denna sjunkande lönsamhet 
kunde hållas vid liv så länge som faktiskt skedde väcker 
både förvåning och beundran, inte minst i betrak-
tande av att arbetarklassens villkor under samma 
Hd sakta men säkert började förbättras. 

Smidet fortsatte ännu en tid sedan generalagenten 
Slöör hade trätt tillbaka. Lilla smedjan hölls i gång till 
John Dahlgrens död 1948, men när driften definitivt 
stannade i Stora smedjan är svårare att slå fast. Frågar 
man gamla virabor om saken blir svaret »någon gång 
på 20-talet. De gamla smederna höll på så länge som 
de orkade där nere, och några unga som tog vid fanns 
det ju inte mera». Klausulen i Slöörkontraktet att 
smidesmästarna skulle ha rätt att med sig associera 
flera tillverkare utnyttjades bara vid ett par tillfällen då 
sönerna tog vid efter sina fäder. Efter 1901, då smeden 
Anders Halmström gick bort, stannade medlemstalet 
vid fem, en siffra som stod sig till 1916, då ytterligare 

Sannolikt omkring sekelskiftet tryckte Julius Slöör upp 

en broschyr med provkarta på Wira smidestörenings 
produkter. Foto P. Bergström. 

en smed föll ifrån. 
Sannolikt någon gång kring sekelskiftet lät Julius 

Slöör trycka ett reklamblad med bilder av »Wira bruks 
tillverkningar af yxor, bilor, liar, knifvar m. m. af bästa 
matriel». Planschens 30 olika föremål representerade 
likväl inte ens hälften av smedernas mångskiftande 
produktion från djuphackor, busksaxar och biffbultare 
till täljknivar, trädgårdssvärd och alla typer av yxor 
som räknas upp: huggyxor, handyxor, spräckyxor, 
skarvyxor, köttyxor, köksyxor, vagnmakaryxor, isyxor, 
skärgårdsyxor - hur såg förresten en skärgårdsyxa 
ut? 

Det kan för övrigt noteras att just yxorna numera 
klart hade slagit ut liarna som Viras huvudartikel - ett 
i och för sig helt naturligt fenomen, när man hamnat 
i slåttermaskinens genombrottstid. Under perioden 
1894-1909 levererades i genomsnitt 1 524 liar om året, 
ett statistiskt medeltal som ingenting avslöjar om 
leveransernas verkliga storlek, vilken kunde variera 
högst väsentligt beroende på järnhandelns lagerhåll
ning, medan årsmedeltalet för de sista tio åren hade 
sjunkit till 475 liar. Även om yxproduktionen av samma 
skäl var variabel var åtgången betydligt jämnare. 
Arsmedeltalet 1894-1909 rörde sig om drygt 8 200 yxor 
av olika typer, mot 2 476 stycken åren 1910-19. 
Andra artiklar som sålde bra var skridskor, som fram 
till början av 1900-talet kunde tillverkas med 400 
par om året, och isbillar, de senare med en relativt 
jämn c.vsättning så länge försäljningen varade och med 
ett årsgenomsnitt på bortåt hundra stycken. 

Inför en så rikt förgrenad tillverkning som Vira kunde 
uppvisa hade man nästan väntat finna att smederna 
specialiserat sig på olika typer av redskap. Så tycks 
emellertid inte ha varit fallet. En genomgång av konto
böckerna ger tydligt vid handen att samtliga tog den 
anpart de ansåg sig orka med av inneliggande be
ställningar, antingen denna nu gällde yxor eller liar, 
slaktbilor, busksaxar eller isbillar. Möjligen kan den 
70-årige smeden Anders Halmström nyttjas som den 
regel vilken bekräftar undantaget, hans i jämförelse 
med de övrigas ganska begränsade produktion var 
mest inriktad på yx- och lietillverkning. Om det var 
åldern som här började ta ut sin rätt eller ej må vara 
osagt: i sin krafts dagar sk:Jlle en virasmed inte stå 
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främmande för något slags järnsmide. Dahlgrenarna 
kan tagas som exempel: 1894 levererade de till Slöörs 
2 688 liar, 1 449 huggyxor, 391 handyxor, 127 spräck
yxor, 8 vagnmakaryxor, 90 köksyxor, 6 köttyxor, 17 

biffbultare, 42 slaktbilor, 112 timmerbi,lor, 6 diverse bilor, 
6 sockerknivar, 6 hackknivar 36 klyvknivar, 2 garvar

skavar, 79 busksaxar, 24 lövskäror, 204 skovelskoningar, 

48 djuphackor, 33 åkerhackor, 35 torvhackor, 5 isbillar 
och 100 par skridskor. Till detta kom sedan allt 
»bondsmidet» ...

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




