
                                 

Vi på Kulan, Julen 1945 

Arbete och friluftsliv i 

Hofors 

 

Hofors har till skillnad från de flesta 

andra SKF-fabriker i Sverige den 

oskattbara fördelen att ha naturen och 

därmed också möjligheterna till ett 

stärkande friluftsliv alldeles in på knuten. 

Vi spänna på skidorna utanför tröskeln, 

och vi plocka ibland skogsbär inne på 

tomerna. Några kilometer från Brukets 

centrum äro vi ute i storslagen terräng 

med tjusande vyer i alla väderstreck. 

Hofors är ett stycke Gästrikland för sig. 

Här ligger inkörsporten till skogarnas 

Norrland, och landskapet är närmast ett 

stänk av Dalarna och Hälsingland. Hela 

bruket ligger i en gryta med en aning 

dystra skogar som inramning, men 

kommer man bara upp på höjderna, så 

får man en vidare syn på tingen, och 

även sinnelaget ljusnar. 

   Nu kan man fråga sig, hur utnyttjas 

möjligheterna till friluftsliv? Det ligger i 

sakens natur, att en järnbruksarbetare, 

som till stor del vistas i rök, damm och 

gas från vällugnar, martinugnar etc. 

behöver frisk luft. Idrottsorganisationer 

och ideella föreningar arbeta var och en 

på sitt håll att draga ut sina medlemmar 

till tävlingsidrott och motionssport. Vad 

själva tävlingsidrotten beträffar, så går 

den nog i Hofors liksom på de flesta 

andra platser mera mot topp än bredd. 

Det, som icke kan visas för betalande 

publik, har man knappast något intresse 

för, och idrottsföreningarna ha icke 

heller den ekonomiska ryggrad, som 

skulle fordras, för att bereda idrott åt 

alla och envar intresserade. 

Korporationsidrotten kanske kan 

innebära en lösning mot bredden, och 

försök ha också gjorts såväl ifråga om 

orientering som fotboll och skidåkning 

att samla halvamatörer och rena 

amatörer till tävlingar. Men där stöter 

man genast på ekonomiska problem, 

som icke alltid är så lättlösta.  

   Se vi nu på det, som från Brukets och 

det allmännas sida gjorts och göres för 

att bereda hjälp åt friluftslivet, så ståtar 

Hofors med en mycket god idrottsplats, 

ett livligt frekventerat kallbadhus mitt 

inne i samhället, och vidare har 

Kommunen vid sjön Edsken, c:a 6 km. 

från samhället, ordnat ett friluftsbad.  

Skyttegillet har en mycket livlig 

verksamhet. Hofors AIF har en 

sportstuga uppe vid Solberga, också på 

avstånd om c:a 6 km, och Hofors 

Kanotklubb bygger ett båthus vid sjön 

Hyen, 5 km. från bruket, och har avsikter 

att även vid Edsken göra en liknande 

anläggning, vardera med plats för ett 50-

tal farkoster. I Skållberget, 3 km. från 

samhällets centrum, har IK Sport byggt 

en skidbacke med välvillig hjälp från 

Hälsinge regemente, och några hundra 

meter därifrån äger Skidfrämjandet en 

slalombacke, som man hoppas kunna 

fullkomna under nästa sommar. 

Skållberget skulle vara en idealisk plats 

för en sport- eller rastestuga i större 

format.  

   I Gästrikland har man till skillnad från 

Dalarna föga sinne för ”turistindustri”. 

Gästrikland äger knappast ett enda 



turisthotell, och pensionatförekomsten 

är begränsad. I vårt landskap går järnet 

som en bred gata tvärs genom nejden 

från Hofors i väster över Sandviken och 

Forsbacka mot öster till havet. Till järnet 

har allt intresse dragits sedan 

århundraden tillbaka. Där ha 

människorna direkt eller indirekt funnit 

sin huvudsakliga utkomst och ha därför 

icke behövt skapa så många andra 

inkomstkällor. Bland annat av den 

orsaken har nog pensionatverksamheten 

och ”turistindustrin” försummats eller 

skjutits åt sidan. Man kan vara förvissad 

om, att skulle Hofors ligga i Dalarna, så 

skulle det icke dröja länge förrän 

Skållbergen, Solberga, Söderåsen och 

Malmbergsås tillika med sjöarna Edsken 

och Hyen snart vore exploaterade av 

diverse hotellägare, och det skulle bliva 

en livlig resandetrafik i trakter, som nu 

ligga relativt tysta året runt.  

   Hofors kan närmast liknas vid en 

bikupa, som surrar av arbete och åter 

arbete. Alla prata i tid och otid och gå så 

upp i sina uppgifter, att de prata arbete 

snart sagt i sömnen. Allt intresse 

koncentreras till samhällets hjärta, d.v.s. 

stålverket. När 8-timmarsdagen infördes 

i Sverige, löste man ett arbetsproblem, 

men samtidigt fick man ett 

fritidsproblem, som ännu icke är löst. 

Delvis helt enkelt därför att det hänsköts 

åt individen eller frivilliga arbetskrafter 

och sammanslutningar, som verka åt 

huvudsakligen samma mål men i olika 

riktningar allt efter intressen och 

förmåga. Ett bruk som Hofors, där 

skiftgången i mångt och mycket sätter 

sin prägel på livet, har sina 

fritidsbekymmer. Alla vet vi, att våra 

prestationer under arbetstiden äro 

intimt knutna samman med hur vi bruka 

eller missbruka fritiden. Skiftgångens 

oregelbundna vanor trubba av 

individens förmåga att rätt tillgodogöra 

sig fritidens välsignelse och uppladdning. 

Man kan inte sätta likhetstecken mellan 

fritid och friluftsliv, men ju mera man 

kunde nå detta syfte, desto lyckligare 

skulle det säkerligen vara. I detta 

arbetsbetonade samhälle där man 

dessutom saknar dalmasens sinne för 

böjelsen att exploatera naturen, har det 

ännu icke gått in i det allmänna 

medvetandet att vederkvickelsen ligger i 

skogarna, sjöarna och bergen och icke 

hemma på sofflocket. Det kommer att 

taga år och åter år, innan denna sanning 

gått upp för alla.  

   Fritiden är ett samhällsintresse, där 

såväl kommunala myndigheter som 

affärsföretagare, arbetare och 

organisationer böra samarbeta och 

uträtta någonting. Det är helt enkelt 

omöjligt för människan att följa 

maskinen i år efter år med stegrat 

tempo, om man inte förstår att det är 

fritiden, som skall vara grunden för att 

möjliggöra en dylik utveckling.  

   Vad man som hittills gjorts i Hofors för 

att tillgodose friluftslivet är värt all 

högaktning, men det måste uträttas 

ännu mycket mera. Skidfrämjandet gör 

propaganda, men saknar ekonomiska 

förutsättningar att utan hjälp i praktik 

omsätta sina predikningar. Här måste 

man lita icke endast till privata utan i 

första hand till stat och kommun. Hur 

skulle det vara, om alla våra 

verkstadsklubbar skulle börja diskutera 

sina fritidsproblem och i första hand 



sikta på att kombinera dem med 

friluftslivet. Rastestugor vid våra sjöar 

och på våra vackraste bergknallar runt i 

terrängen skulle giva mål för utfärder 

och därmed sporra till promenader och 

utflykter. Det gäller dock att lägga dem 

så nära, att man kan nå dem genom en 

tur på några timmar. Det får inte vara ett 

helt dagsverke eller ett affärsföretag att 

komma ut i naturen, ty det skulle rimma 

illa med den tid, som den skiftgående 

arbetaren har till förfogande. 

   I och med förbättrade kommunika-

tioner, jag tänker på bilar, motorcyklar, 

motorbåtar etc. så har man all anledning 

vänta sig, att friluftslivet skall få en 

oerhörd stimulans, men det gäller också 

att för ”kollektiva” turister skapa 

inkvarteringsmöjligheter av olika slag. 

Friluftslivet är ett ledmotiv för vår fritid 

och att absolut oumbärligt livselixir för 

oss alla.  

  Rob. Larsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


