
Kort stopp i Flerohopp. 
 

 

 
 
 
Jean Abraham Grill  köpte Flerohopps lilla järnbruk 1782. Det ligger ungefär en mil nord-
väst om Nybro i Småland. Efter Jean Abrahams död 1792 drev sterbhuset under medverkan 
av hustrun Ulrica Lovisa Lüning bruket vidare till 1811, då det såldes till änkan Lovisa 
Hildebrandsson. Hennes make, bruksdisponenten Hildebrand Hildebrandsson, fanns med i 
verksamheten under hela den Grillska tiden, men avled året innan. Det blev sonen Isac som 
sedan skulle ta hand om driften, först som förvaltare och sedan som arrendator. 
 

Det ovanliga ortsnamnet Flerohopp väckte min nyfikenhet och jag valde att ta mig dit en 
vacker försommardag år 2019. Flerohopp är en sömnig liten by med övervägande 
villabebyggelse och ligger klart vid sidan om allfarvägarna. Jag frågade nog ett halvdussin 
äldre personer om det fanns några rester kvar av det gamla järnbruket. Ingen visste något, 
trots att gatunamn som Myrmalmsvägen, Stångjärnsvägen och Hammarvägen borde kunna 
tala sitt tydliga språk. Jag fick söka mig fram på egen hand. Många bäckar små, med delvis 
stenlagda kanter, ledde mig så småningom motströms fram till den gamla bruksdammen. Den 
rödmålade disponentbostaden från första hälften av 1700-talet ligger fortfarande kvar, på 
1780-talet påbyggd med en övervåning och då även sammanbyggd med brukskontoret. Kvar 
finns också familjen Hildebrandssons gulmålade lilla herrgård, som uppfördes på 1820-talet, 
då driften under en period var förhållandevis lönsam. Där smedjorna en gång låg, hittar man 
idag ett litet kraftverk. Av övrig bebyggelse ser man inte mycket. Möjligen kan man ana några 
överväxta husgrunder. Däremot har de små grusvägarna inom det parkliknande området 
märkligt nog i stort sett behållit sin ursprungliga sträckning. 
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Namnet Flerohopp. 
 
Bruksnamnet är en kombination av namnen på de tre personer som grundade bruket 1725. Det 
var landshövdingen i Kalmar län Georg Wilhelm Fleetwood, lagmannen i Närke, sedermera 
landshövdingen i Kronobergs län Gustaf Fredrik Rothlieb och rådmannen i Kalmar Caspar 
Hoppenstedt. Det var ont om brytvärd järnmalm i Småland, men sjö- och myrmalm fanns i 
flera socknar och det var den man ville tillgodogöra sig. Skogen inom Madesjö och Kristvalla 
socknar borde kunna tillföra bruket det kol som behövdes för driften. 
 
 

Brukets första tid. 
 
Redan innan tillstånd erhölls från Bergskollegium började ägarna bygga bruksdammen och 
anlägga masugnen. De första tre blåsningarna misslyckades dock och 1727 förstördes 
vattenhjulet och därmed brast hjulstocken till stångjärnshammaren. Till yttermera visso rasade 
delar av masugnen ihop redan 1729, men kunde återuppbyggas. Brukets tillverkning under de 
första skattefria åren 1726-1734 var bara 751 skpd tackjärn och 122 skpd stångjärn i stället för 
projekterade 3000 skpd. Likviditeten blev därmed mycket hårt ansträngd. Därför beviljade 
Bergskollegium ytterligare sex års skattefrihet.1 
 

År 1739 beslutade Ständerna att bruksägare i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län skulle 
kunna få köpa tackjärn från Västerbergslagen för upp till 25 % av produktionen, detta för att 
vinna ett lättare smidbart järn och uppnå en minskad förbrukning av träkol. Ett par år senare 
beslutade Bergskollegium att Flerohopp skulle få uppföra en andra stångjärnshammare. 
Ungefär samtidigt skedde också en partiell förändring av ägarkretsen. När amiralitetsfiskalen 
Mathias Brock år 1758 övertog hela bruket bestod det av en masugn, två stångjärnshammare 

                                                 
1 Ett skeppund (skpd) motsvarar 170 kg. 
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med fyra härdar, en knippsmedja med två härdar, en stålugn och en sågkvarn. Brock hade 
både energi och pengar och satte igång stora reparationsarbeten, men brukets driftsproblem 
handlade till stor del om tillgången på kol. För bönderna var det betydligt mer lönsamt att 
sälja kol till invånarna i Kalmar i stället för till bruket. Saken gick till domstol och Brock fick 
i huvudsak rätt, men misstänkte att bönderna ändå skulle fortsätta som tidigare, eller undvika 
konsekvenserna av domslutet genom att helt sluta med kolningen. Trots fortsatta problem med 
koltransporterna innebar Brocks tid vid makten (1758-1763) ändå en liten uppgång. 
 

De följande ägarna, bergsnotarien Johan Ludvig Robsahm (1763-1774) och handelsfirman i 
Stockholm  Lorens Morien & Son (1774-1782), var dessvärre mindre framgångsrika, trots att 
de i presentationerna inför sina respektive försäljningar framhöll brukets goda skick och 
utmärkta tillverkningsmöjligheter. När Jean Abraham Grill övertog bruket i februari 1782 
betalde han endast 4 000 riksdaler specie för bruket och övertog dessutom skulder till Riksens 
ständers bank på 3 600 rdr specie och till handelsfirman I J Müller & de Ron på 5 300 rdr.2  
 
 

Jean Abraham Grills tid. 
 
Man kan fundera över hur Jean Abraham tänkte, när han valde att investera i Flerohopps bruk. 
Han hade gott om pengar efter åren i Kanton och kände förmodligen flera av de tidigare och 
då mest aktuella intressenterna kring bruket. Dessutom drev han sedan några år Godegårds 
och Mariedams bruk och hade förmodligen skaffat sig relativt goda kunskaper om bergs- och 
bruksdrift. Dessutom knöt han till sig bergsmekanikus Hildebrand Hildebrandsson som 
förvaltare/disponent för Flerohopp och gav honom procentuell del av vinsten på driften och 
dessutom på brukets rena nettovinst. Det visade sig vara ett lyckokast som innebar ett under 
många år gott och förtroendefullt samarbete. Men för Grillarna låg bruket ändå i periferin.3 
 
 

 

                                                 
2 En riksdaler specie motsvarade enligt 1770 års myntordning en rdr riksgälds (rgs) 
3 Hildebrandsson fick enligt avtalet 1 d kmt för varje skp tackjärn och stångjärn, 2 % av nettoavkastningen på 
knipphammaren, sågen och kvarnen, 5 % av brukshandelns netto samt 25 % av brukets nettovinst efter 
reparationer och nybyggnader. En uppmuntran att omsorgsfullt hålla alla delar av brukets affärer i gott skick. 
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Under Jean Abrahams tid gjordes en hel del reparationer, men också förbättringar. Kvarnen 
och sågen flyttades från Rås till Kvarnekulla, bruksdammen fördjupades och fördämningen 
(dämmet) byggdes om och höjdes, nära nog upp till brukskontorets nivå. Den gamla kvarn-
dammen revs för att förbättra vattenflödet till smedjorna. Om- och nybyggnaderna ledde till 
ökad produktion i masugnen. År 1783 blåstes 360 skeppund tackjärn, 1784 framställdes 889 
skpd och 1786 producerades 612 skpd. Manufakturtillverkningen ökade också från omkring 
20 skpd per år under senare halvan av 1780-talet till 70-80 skpd i slutet av familjen Grills 
ägarskap. 
 

Med bönderna var det under många år en hel del bekymmer, utöver med koltransporterna. De 
skulle vintertid köra tunnor med sjö- och myrmalm till bruket, samtidigt som de var ålagda att 
frakta ekvirke för kronans räkning avsett för skeppsbyggnad i Kalmar, möjligen också i 
Karlskrona. Jean Abraham anhöll om att ett antal bönder skulle befrias från kronokörslorna 
till förmån för transporter till bruket. Detta beviljades redan under 1782. 
 

Ett oskick var att det även förekom vissa stölder av järn. Till följd av detta upplästes vid flera 
tillfällen i kyrkorna avsnitt ur 1766 års hammarsmedsordning med hot om stränga straff i 
form av böter för både säljare och köpare, alltså för både tjuvar och hälare. 
 
Så småningom började det bli problem med tillgången på järnmalm. Efter makens död skrev 
Ulrica Lovisa Lüning år 1796 till Bergskollegium och berättade att när Jean Abraham tog 
över bruket var masugnen förfallen och dammarna i dåligt skick. Mängden sjö- och myrmalm 
hade med åren börjat minska, särskilt på någorlunda bekvämt åtkomliga ställen. Ulrica Lovisa 
hade därför skaffat sig möjlighet att överta en del av rättigheterna för Holms bruk (ligger vid 
Motala) att köpa tackjärn från Västerbergslagen, utöver de rättigheter hon själv innehade för 
Flerohopps räkning. Denna möjlighet till ytterligare tackjärnsinköp beviljades. 
 

 
 
 
För att säkra tillgången på kol dubblerades ersättningen till bönderna 1791 och höjdes sedan 
ytterligare något. Därutöver betalade Jean Abraham en del av de fordringar bönderna hade på 
brukets tidigare ägare och försåg dem även med förnödenheter på kredit och vissa förskott 
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utan ränta. Med denna knappast välförtjänta inkomstförstärkning och övriga förmåner 
förklarade sig bönderna i huvudsak nöjda under återstoden av familjen Grills ägarskap. 
 

I början av den Grillska tiden fanns det gott om pengar för reparationer och förbättringar, men 
efter 1805 blev förhållandena de omvända. Då skulle flera av Jean Abrahams barn lösas ut 
från Godegård och Mariedam. Det hjälpte inte mycket att de hade fått ärva flera tusen riks-
daler vardera efter sin faster Anna Johanna (III) på Söderfors, vilket någon på orten hade fått 
höra på omvägar. Vid flera tillfällen försökte Ulrica Lovisa få ut pengar från Flerohopp, men 
det blev allt tydligare att bruket nu måste lämnas till försäljning. Hon erbjöd Hildebrand Hil-
debrandsson att köpa bruket, men han tvekade på grund av driftskostnaderna och den tidvis 
dåliga lönsamheten. Köpet var inte avslutat 1810, när Hildebrandsson själv gick ur tiden 
 
 

Hildebrandssons och Hildebrands tid. 
 
Änkan efter Hildebrand Hildebrandsson genomförde ändå köpet 1811 och köpeskillingen på 
16 666 rdr bco var slutreglerad 1814.  
 

Under Lovisa Hildebrandssons tid tillverkades i huvudsak stångjärn, men även svartsmide i 
form av spik, hästskor och verktyg av olika slag. Däremot var det slut med masugnsdriften. 
Råvarorna till smedjan utgjordes i stället av inköpt tackjärn och skrotjärn. Under perioden 
1811-1819 gick bruket med ökande vinst, vilket visar värdet av lokala ägare med möjlighet att 
följa och optimera driften i alla dess delar. Överskottet av den fortsatta driften räckte bland 
annat till att bygga den lilla bruksherrgården i början på 1820-talet. Den finns inte med på 
ovanstående karta från 1786, men ligger ungefär vid ordet ”Qvarngårds” i nedre vänstra 
hörnet. 
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Sonen Isac Hildebrand 4 som ledde driften hade två döttrar. När han avled 1838 gick hans 
yngre bror Theodor (Ture) in som förmyndare för den yngsta dottern och kammarrådet Carl 
August Fehr i egenskap av make till den äldsta dottern. Ingen av dem bodde på orten och 
därför anställdes en inspektor, I M Christiernin. Senare ersattes denne av andra inspektorer. 
Trots dåliga konjunkturer under 1840-talet, särskilt för bruk som byggde sin tillverkning på 
köpetackjärn, ökade de årliga inköpen av tackjärn från omkring 320 skpd under åren 1838-
1848 till cirka 450 skpd per år under den följande tioårsperioden. Från 1850 löste Carl August 
Fehr successivt in sin svärmors giftorättsandelar och efter hennes död även de andelar som 
tillkom alla andra arvingar. År 1866 stod han som ensam ägare. 
 

År 1856 nådde stångjärnssmidet sitt maximum med 511 skpd. På 1860-talet började dock en 
långsam nedgång för bruket. Åren 1859-1868 tillverkades i genomsnitt 305 skpd per år och 
1869-1878 bara 202 skpd om året. Bessemerprocessen och de andra götstålsmetoderna ökade 
tillgången på järn av god kvalitet till lägre pris och de sydsvenska småbruken kunde med sitt 
stångjärn inte längre hävda sig mot de allt större bruken. Dessutom innebar järnvägstrafikens 
utveckling smidiga transporter över allt längre avstånd med färre omlastningar. Flerohopps 
bruk var aldrig någon särskilt lysande affär, men under bruksdödens tid på 1870- och 1880-
talet klarade man inte längre av den ökande konkurrensen.5 
 

År 1880 såldes bruket och dess omgivande fastigheter till fabrikören M A Bolander, som 
genast satte igång en omfattande omgestaltning. Därmed var det slut på den 155 år gamla 
järnbruksepoken. 
 
 

Slutord. 
 
Även om den Grillska perioden vid Flerohopp inte varade mer än knappt 30 år, tycker jag 
ändå att det har varit intressant och meningsfullt att göra denna lilla utflykt i verkligheten. Det 
känns förstås sorgligt att folk på orten inte känner till brukets historia, eller så råkade jag bara 
träffa på sådana personer som inte tillhör den lokala hembygdsföreningen. Ett par skyltar vid 
vattenrännan ner till kraftverket gav vissa upplysningar angående byggnaderna. Bland annat 
monterade man ner brukskontoret i mitten på 1940-talet, byggde en ny källare, vred därmed 
huset 90 grader och byggde 1949 upp det igen. Det är därför det inte ligger precis som på 
kartan. Nu flagnar färgen både här och där. En ordentlig ommålning vore nog på sin plats. 
 

Många siffror och andra fakta har jag hämtat från Elis Hildebrands artikel ”Järnbruket 
Flerohopp 1725-1879” ur Kalmar läns fornminnesförening, Meddelanden 1938, nr XXVI, 
tryckt av Barometerns tryckeri i Kalmar. 
 
 
Texten är utformad av: 
Mårten Persson 
070-541 24 56 
mp@intellego.se 
 
 

                                                 
4 Senare ättlingar förenklade så småningom efternamnet från Hildebrandsson till Hildebrand. 
5 I utvecklingen och införandet av Bessemer-processen var Jean Abrahams sonson Andreas Gustaf Grill (1827-
1889) synnerligen engagerad som metallurgisk expert. Han arbetade för Jernkontoret, bland annat som teknisk 
rådgivare och konsult för bruken i Småland. Mig veterligen gjorde han aldrig några insatser för att modernisera 
Flerohopp. Bruket utvecklades ju med åren allt mer från järnbruk till smidesverkstad, såg och kvarn. 
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