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Överingenjör var chef, polis 

och medlare i fruntimmersbråk 

 
NÄR JAG SOM 18-åring år 1914 kom till Hofors 

visste jag inte så särskilt mycket om företaget 

och bruket. Hofors hästskor var väl egentligen 

den produkt, som jag hört talas om. Kanske 

mest tack vare den urstarke dalmasen 

”Siljansnäs-Anders”, som for land och rike 

kring och bland annat med blotta händerna 

rätade ut hästskor. Till slut gick han dock bet 

på en Hofors-sko. En gång, då han uppträdde i 

Hofors Folkets hus, hade en spjuver givit 

honom en specialsko med kolhalt 0.40. Den 

kunde Anders icke räta ut. Undra på det. Inte 

ens hans starka nävar rådde på en stålsko.  

Hur som helst, att Hofors var ett kvalitetsverk 

med stadgat anseende världen runt fick jag 

snart lära mig. Vem visste väl, att Hofors sålde 

hästskor till Sibirien, liestål till Öserrike och 

Öst-Europa, pianotråd till Tyskland, yxeggstål 

till Syd-Amerika, sömjärn till hästskor till 

Europa, USA och Japan, skrivpennstål till 

Tyskland, rakknivstål bl. a. till USA, bandstål till 

urfjädrar till Schweiz, lintråd i tusentals ton till 

Japan och mycket, mycket annat. 

Hemmamarknaden var blygsammare. Men 

dock icke oväsentlig. Eskilstunaindustrien var 

en av brukets största kunder. Våra svenska 

knivar och gafflar i matbesticken tillverkade i 

Eskilstuna av Hofors-stål. Bajonetter och 

sablar i svenska armén emanerade från Hofors 

– via Eskilstuna. I Sverige var dock Hofors ett 

relativt oskrivet blad.  

Nå, frågar man, vilka var de första intrycken? 

Jag kom till Hofors en söndagskväll i slutet av 

februari. Mörkt och dystert. Ringa snötillgång 

men nog för at åka häst och släde från 

stationen ned till bruket.  Vägen var dåligt 

plogad. Egentligen endast en ränna i 

vägbanans mitt med höga snövallar. Trafiken 

var i vardagslag närmast enkelriktad. 

Körkarlarna med sina kolstigar och 

timmerforor kom från skogarna norr om 

bruket, en del ganska långväga ifrån såsom 

Åshammar och Lumsheden. De tömde sina 

laster i kolhusen vid Stallbacken och timret vid 

sågen. Hästar och karlar i stora skaror satte liv 

och färg på vägarna. Återvägen gick i regel 

över Hammardammen. Stationsvägen var för 

smal för möte. 

Persontrafiken mellan stationen och bruket 

gick i vardagslag huvudsakligen i en 

personvagn, som följde med brukets godståg. 

Tjänstemännen fick åka hästskjuts. Ett  

bekvämt kommunikationsmedel var en 

handdriven dressin, som bland annat 

begagnades av postiljonen. Denne hade till sitt 

förvar en stor och otymplig men 

respektingivande pistol. Rena muskedundret. 

Eljest fick man använda apostlahästarna.  

  

Inte fint använda skrivmaskin 

Alltnog jag började min anställning hos Hofors 

Aktiebolag. Bruket styrdes av en trio, en 

mycket stark trio desslikes, nämligen 

brukspatron Per Eriksson, överingenjör Gösta 

Odelberg och intendent Gustaf Bergström, 

försäljningschef. 



På den merkantila sidan kompletterades 

denna trio av förste korrespondenten John 

Peterson, sedermera intendent och 

försäljningschef, och som ett femte hjul under 

vagnen kom undertecknad närmast såsom 

hjälptreda med allehanda kontorsgöromål, 

lämpade för en relativ nybörjare i 18-års 

åldern och hans kunskaper. Försäljning och 

inköp sköttes gemensamt. Korrespondensen 

var icke större än att den sköttes av de fem 

nämnda personerna. Skrivmaskinen hade 

knappast kommit i bruk. Det ansågs på den 

tiden icke fint att skriva på maskin i viktigare 

affärer, utan cheferna som Eriksson, Odelberg 

och även Bergström präntade sirliga och 

välstiliserade brev med väl avvägd svenska.  

S. k. affärsspråk i stil med vad som nu 

förekommer, existerade icke. De tre nämnda 

herrarne skulle säkerligen få knottrigt skinn 

om de kunde läsa dagens s.k. affärssvenska. 

Jag kanske i förbigående skulle säga ett par 

ord om överingenjör Odelberg. Han var 

brukets allt i allo vad gällde verket och 

samhället. Han höll ordning och reda i verk, 

hus och hem. Agerade även ordningspolis och 

landsfiskal. Hände det, och sådant kunde ju 

gubevars inträffa, att någon av brukets 

anställda hade levt rövare eller stört 

ordningen på samhället, så fick Odelberg i 

första hand utreda fallet . Polisen kopplades i 

regel icke in. Missdådaren förhördes hos 

Odelberg på brukskontoret. Protokoll skrevs. 

Domen blev för första resan böter till någon 

gemensam kassa. Blev det återfall, fick polisen 

och lansfiskalen ta hand om den brottslige. 

Odelberg skulle vidare medla familjerna 

emellan. Hände det att fruntimmerna blev 

osams i trappuppgångarna beträffande 

städning, skurning etc, så gick de till Odelberg. 

Han skulle medla och döma. I de allra flesta 

fall skrev Odelberg mycket noggranna 

protokoll.  

1914 då kriget bröt ut, och då vi hade det lite 

lugnt på försäljningsavdelningen under de 

första månaderna – postförbindelsen med 

utlandet var bruten – fick jag tid att läsa hans 

protokoll. Beklagligt nog gick alltsammans 

förlorat år 1936, då kontoret brann ned under 

en lunchrast.  

 

400 pr år plus vivre… 

Som nybörjare fick jag en årslön av kr 400 

kontant plus allting fritt, som det hette. Varuti 

bestodo då dessa förmåner? Jo, 

1:o fritt vivre inklusive fritt brännvin; 

2:o fri bostad; 

3:o tvättpengar med kr 2:50 per månad. 

Betalades ut en gång årligen, nämligen till jul 

med kr 30; 

4:o fritt porto och fri telefon. 

Fritt brännvin? Kan detta vara möjligt? Jodå, 

det stod alltid en full brännvinskaraff på 

matsalsbyrån veckan igenom, men det var 

egentligen ingen, som tog en sup, 

undantagandes lördagar och söndagar, då en 

eller annan ”pillerknarkare” kunde halka ned. 

Den, som tog en sup mitt i veckan, 

betraktades närmast såsom alkoholist och 

måste ha tungt vägande skäl för sitt 

handlingssätt. Begynnande förkylning, kallt 

utearbete etc. kunde godtagas såsom giltig 

orsak. Supen försvarades alltså närmast från 

medicinsk synpunkt, och ”alkoholisten” kunde 

sålunda ta den med hedern i behåll. Ricinolja 

var eljest en medicin med all-round-betonade 

egenskaper. Punsch var nog den dominerande 

spritdrycken. I Gävle fanns en del privata 

firmor, som handlade med sprit i olika former. 

De gav gärna kredit. En bruksbokhållare, som 

ansågs som en pålitlig kund, fick obehindrat 

under månaden rekvirera, vad han ansåg sig 



behöva, och gjorde sedan, när avlöningsdagen 

randades, en viss men dock avbetalning. 

Skulden var nog i de flesta fall konstant. 

Huvudsaken var att den icke steg, och att man 

gjorde regelbundna avbetalningar. 

Kvinnorna använde sällan eller aldrig 

spritdrycker. Kanske ett glas vin och någon 

gång ett glas punsch eller likör, men icke en 

snaps. Jag minns det i varje fall icke. Likadant 

var det med tobak. Kombinationen en dam – 

en cigarett tolererades icke. Det ansågs 

närmast fruktansvärt att en dam skulle röka.  

 


