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Hörnsjöfors Bruk

Marschalck, Gyllenstierna och epoken Gyllenhöök-Ahlbom

Det sägs att en björn vid ett tillfälle råkade komma in i smedjan vid Vallsjön och knu:a till
stången till dammluckan. Den öppnades, vattenhjulet började snurra och hammaren satte igång.
Björnen trä:ades av ett slag och dödades. Teckning av Bo Svärd.

Hammaren låg vid bäcken som rinner
från Stora till Lilla Vallsjön en halv mil upp i
skogen från Forss, just där sockengränserna
mellan Västerfärnebo, Västervåla och Ramnäs möts. Den anlades 1639 av bönderna
i Sörhörende och nämns första gången i
bevarade dokument 1670. Den kallas då Sörhörende hammare, vilket ända in i mitten av
1900-talet föranlett diskussioner om var den
egentligen låg.
Hammaren hade två härdar och drevs
av underfallshjul på grund av den låga fallhöjden i bäcken. Vattentillgången var också
så dålig att hammaren endast kunde vara
igång under vårfloden. När produktionen var
som störst på 1740-talet smiddes omkring 100
skeppund (cirka 15 ton) järn per år. Hammaren var därmed den näst minsta av de fem
smedjorna i Västerfärnebo. Men det krävdes
ändå omkring 500 foror om året för att transportera träkol och tackjärn till och stångstål
från Vallsjön.
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Järnstämpeln var ett S under ett vågrätt
streck.
Smedjan hade ingen anknytning till någon hytta förrän Gyllenhööks andel 1752
överfördes till Engelsberg av Lorenz Niclas
Söderhielm som då blivit ägare till såväl den
andelen som Engelsbergs Bruk. Delägarna
var därför dessförinnan hänvisade att köpa
hela sitt behov av tackjärn. Närmaste hyttor
utan egen förädling till stångjärn var Våladal
och Sörby i Västervåla socken. Om järnet
köptes därifrån måste det ha transporterats
till Vallsjön på vintervägar, eftersom sommarväg saknades åt det hållet.
År 1766 lades Vallsjö hammare ned och
den kvarvarande smidesrätten, 45 skeppund,
överläts till fem bergsmän i Karbenningby. Överlåtelsen godkändes dock inte av
Bergskollegium. En av orsakerna kan ha varit
den utredning som gjordes av assessorn Biuggren för att klarlägga om det fanns tillräckligt mycket skog för kolning i Karbenning.
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Istället kom smidesrätten med Bergskollegiums godkännande den 11 december 1766
att flyttas till Karbennings nedre hammare,
som också fick ensamrätt till den kol som
framställdes på Sörhörendes skogar. Eftersom
karbenningsborna tidigare lånat ut pengar till
sörhörendeborna, utformades överlåtelsen så
att bergsmännen i Sörhörende överlämnade
smidesrätten som pant för skulden. Den skulle vara räntefri. Hur panten till sist löstes är
inte känt.
I slutet av 1800-talet såldes slagghögarna vid Vallsjön till Tyskland. Idag finns på
platsen bara den grävda vattenfåran med
rester av två hålldammar, några avplaningar
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för byggnader och en ugn, som kan ha hört
till en övernattningskoja eller till en senare
kolarkoja.
Under vårt arbete med denna bok har
vi fått ta del av en kvittensbok, som finns
hos en ättling till en av ägarna av Sörgården
i Sörhörende. Boken omfattar åren 1688 1839. Den äldsta anteckningen lyder:
Englickbenning Anders
Contrib.n
för folket 12 D. Kmt.
Dito för hemat 1 D 6 s
Wåla d. 11 Maij 688
J Anders Bergh

Andersson

lef:t

Sörhörendebergsmännens underskrifter genom bomärken på förpantningsbrevet. Lägg märke till namnet Englic Englicsson. Han tillhörde samma släkt
som rikshövidsmannen Engelbrekt Engelbrektsson, vars farfar Englic var den
som gav namn åt Englikbenning, senare omdöpt till Engelsberg.
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