
Arbete och glädjeämnen i äldre tider. 
 
   
Per Adolf Lund och Lars Erik Vik har båda i sina minnen från många arbetsår i 
Hofors talat om äldre tiders vardagar, arbete och levnadskostnader. De ger oss 
sakliga upplysningar och de har varit tacksamma när det funnits arbete för alla. 
 I de minnen som återberättas nu kommer utom arbetet även fritidens 
glädjeämnen in i bilden. En av berättarna från äldre tider säger: ”Fordringarna 
voro inte så stora, man ordnade själv sina nöjen för en ringa penning, om ens 
någon utgift var nödvändig, men att glädjen var oförfalskad kunde man ej 
misstaga sig på”. En annan säger: ”Köpt nöje är inget riktigt nöje”. Det är ord som 
också passar utmärkt för en annan nu bortgången hoforsbo, brukstjänstemannen 
Robert Larsson (1895-1966). Anställd vid Hofors Bruk 1914-1960. Han tyckte illa 
om den kommersiella nöjesindustrin, dess avarter med de dyrbara nöjen vi nu 
blir serverade utan egen medverkan. Efter ett samtal med Robert Larsson och 
andra, som sysslade med ungdomsverksamhet, skriver Arbetarbladen den 25 
mars 1948 bl.a. Robert Larsson, själv friluftsentusiast, som är ute och strövar i 
skogsbackarna, beklagar livligt att så få upptäckt vår underbart vackra natur”.  
 
Den 25 juni 1965 återgår han i Gefle Dagblad ett samtal som han 1943 fört med 
en gammal känd hoforsbo, Karl Wetterström. Det talas om arbete, tungt arbete, 
men även fritidsnöjen, livsglädjen i sådana nöjen som skapas av deltagarnas 
själva. Han berättar: ”Äldre hoforsbor har säkerligen litet var minnen av 
färgstarka järnverksarbetare, som arbetade i sitt anletes svett hela livet igenom 
och som mera än väl skulle försvara sin plats i ett typgalleri, som man så gärna 
ville se bevarat från tiden kring sekelskiftet. Tider då Hofors såsom järnverk 
började se en ny morgondag. Men vägen var lång och perioden mellan 1880 och 
1930 var händelserik, bekymmersam och strävsam då människorna förde en 
hård kamp för en någorlunda dräglig tillvaro. Anspråken voro icke så högt ställda, 
och när man tänker tillbaka på hur arbetarfamiljerna levde kan man inte förstå 
hur de kunde stå ut. 
Bland karlar, som syntes och märktes mera än de flesta andra var Karl Fredrik 
Wetterström, född i Smältarbo, Hofors, den 20 september 1869, död 15 augusti 
1943. 
Sin första plats började han i smedjan vi Smältarbo och kom så småningom ner 
till bruket, där han placerades i valsverket. Ända in i sin sena höst bevarade han 
en mindre vanlig vitalitet. Han hade en utomordentlig berättarförmåga, livad och 
glad, när han satte den sidan till, ägde en slagfärdig tunga. Överhuvud taget en 
person som man trivdes med.  
 
Jag hade tillfälle att intervjua honom om hur man roade sig i Hofors sommartid 
på 1880- och 1890- talen samt tiden runt sekelskiftet. Han var då verkligen på sin 
mammas gata. Själv musiker och speleman var han med, när någonting hände på 
bruket, där dock kampen för tillvaron satte sin prägel på livet, och där man i 
avsaknad av fritid i överskott egentligen icke hade några fritidsproblem att 
brottas med.  



Livet börjar med minnena, heter det. Detta gällde i hög grad ifråga om Kalle 
Wetterström. Trots sina 74 år på nacken var han livlig och pigg som en yngling 
och få kunde som han förtälja om det brusande livet i bygderna.  
Alltnog han berättade. 
”Hur skulle man egentligen få någon tid över att roa sig på? Dag ut och dag in 
pendlade man mellan arbetsplatsen och sängen i skift om 8 timmar med lika lång 
vila. Man gjorde nämligen nio 8-timmarskift per vecka eller 72 timmar. Jobbet 
slutade klockan sex på lördagskvällen och började på samma tid på söndagen. 
Avlöningen för en yrkesarbetare var 13-16 öre i timmen, och man tjänade 37-45 
kronor i månaden.  
 
FÄBODARNA TRÄFFPUNKTER 
Med speleman i täten och i grupper på 10-12 personer drog man om lördagarna i 
väg till Granmyra, Solberga, Ormtjärn och andra fäbodar. Till Solberga är det 6 
km och till Granmyra 11 km. Alltså duktiga promenader på ganska dåliga stigar. 
Men vad gjorde väl det, när man var ung och livet lekte? I Granmyra funnos icke 
mindre än 11 fäbodar. På fäbodvallarna dansade man och roade sig efter tycke 
och smak till fram emot söndagseftermiddagen. Spelmännen hade antingen 
fioler eller också dragspel, den vanligaste typen var enradiga s.k. 
Magdeburgerdragspel.  
 
SÖNDAGSDANS PÅ BRUKET 
Uppe vid Smältarbo (vid Hofors station) hade smederna byggt en egen dansbana 
inne på knuten. Vid Hammardammen fanns en skyttepaviljong med dansbana. 
Det var på den tiden en oskriven lag att man skulle vara konfirmerad innan man 
fick besöka dansbanan.  
Man tog ingen entré. Endast frivillig kollekt. 2-öringar, 5-öringar eller kanske 
t.o.m. en och annan 10–öring hamnade i kollektbössan. Välbekanta spelemän 
voro Kärrstedt och Petter Eriksson.  

- Spel melodin du, sa Kärrstedt, så skall jag sekundera. Nog fanns där 
harmoni bland 
dessa fiolspelare.  

Fia-valsen, Amalia-Valsen och Nya midsommarvalsen voro dåtidens schlagers. 
Dessa tre valser voro mest populära. Nya midsommarvalsen skulle alltid spelas 
när midsommardansen öppnades. Detta skedde för övrigt på så sätt att gamle 
snickaren Lundgren bjöd upp någon av herrgårdsfröknarna. En traditionsbunden 
ceremoni. Hambo, schottis och gammelvals stodo på repertoaren. Snickare 
Lundgren var en glad gesäll och var med på midsommardansen i Tröttbacken 
ända in på 1910-talet.  
 
LIVLIG MIDSOMMARDANS 
Vid midsommar kommo kullorna ned till bruket, och från byarna i Barkhyttan, 
Storvik och Torsåker kom man till fots för att tråda dansen i Hofors. Det gick ofta 
mycket livligt till. Semester hade man inte, men arbetet slutade i regel på 
midsommaraftonens förmiddag. Annandagen var obligatorisk fridag. 
När bruket år 1899 fick sin första musikkår med hjälp av bolaget, flyttade man 
upp dansbanan till den s.k. Marstrandsåsen, där kyrkogården nu ligger. Den nya 



musikkåren spelade då dansbanan invigdes. Bolaget bjöd på s.k. bultöl, 
egentligen ett malstarkt svagdricka. Ur ett stort fat kunde man med den 
gemensamma skopan släcka sin törst allt efter behag. Någon servering av s.k. 
läskedrycker fanns inte. 
 
Märkligt nog voro flickorna eller kullorna icke klädda i sockendräkter. Flickorna 
kommo till dansen skrudade i storblommiga klänningar. Långa kjolar ned till 
fotknölarna. Högst sällan var någon flicka skrudad i hatt. Hemvävda halsdukar 
dominerade.  
 
TREFALDIGHETSKÄLLAN 
Man var mycket noga med att fira trefaldighetssöndagen vid bruket. I 
Tröttbacken fanns en trefaldighetskälla. En sådan skulle alltid rinna mot norr. Där 
drack man källans hälsovatten på lördagskvällen och tågade sedan med musiken 
i spetsen upp till Marstrandsåsen. Ett par duktiga fiolspelare skulle alltid vara 
med. Det mesta bekanta paret voro torpare Erik Larsson, Tolven och skogvaktare 
Gustaf Morell, likaledes från Tolven. 
 
FOLKRÖRELSERNA. 
Mot slutet av 90-talet började templare visa stor livaktighet. De ordande fester 
och basarer med så god ekonomisk vinst, att de kunde köpa eget hus. 
”Skördefesterna” voro uppskattade nöjen. Man plockade ihop allt vad som fanns 
av gamla antika åkdon, lövade dem och bemannade dem alla möjliga och 
omöjliga sockenfigurer samt drog bruket runt. Det samlade folk i långa banor. 
Eller också ställde man till med gammaldags s.k. ”Ovansjö-bröllop”. Där gick 
allting stilenligt tillväga från brudpar till allt annat, som ett sådant evenemang 
tillhörde.  
Var finns det nu någon företagsam person eller förening, som kan ställa sig i 
spetsen för dylika arrangemang? 
 
SÅ LÅNGT KALLE WETTERSTRÖM 
-Köpt nöje är inget riktigt nöje, hävdade han.  
För honom och hans generation gällde det att själva hitta på det roliga. Det 
kanske därför gav större nöje och större behållning. Nu skall allting vara serverat 
på ett fat och ungdomen går mer som kritiker till sina sommarnöjen. Man ställer 
sig och kritiserar de uppträdande, man rynkar på näsan, om icke allting är toppen 
och tillräckligt poppis och så förlorar man sin egen själ.  

- Jaja, andra tider, andra seder. Vad kan man göra åt den utvecklingen. Den 
stora friheten saknas. Den stora och gudabenådade frihet, som man 
endast kan nå ute i vår vackra natur, ute i våra fagraste sommarhagar, där 
en givmild försyn av fullaste hjärta bjuder en livsbejakande ungdom att 
tråda en lekfull dans över de blomstersmyckande ängarna. Vad kan väl 
ungdomen mer drömma om? 

 
 
 



HJALMAR SÖDERSTRÖM SKRIVER 1956 I EN UPPSATS ”41 ÅR VID HOFORS 
JÄRNVERK” 
På vintrarna hyrdes en snickarverkstad av P.W. Wallén på yttre Hofors, och här 
gick dansen med samma fröjd och glädje som under sommaren. Ett annat 
mycket använt och uppskattat nöje var att ungdomarna på vintern av bruket fick 
låna kolstigar, eller också mjölksläden, och i dessa åktes särskilt i 
”barkhyttsbacken” hisnande färder. Var själv med många gånger och kan intyga 
att glädjen var allmän. Kan nämna att farten vid gott före var så stor att 
kolstigensläden tog motbacken vid ”Lissgården” med god fart. Sommartid var det 
ett annat nöje att ungdomarna samlade en gemensam kassa och för denna 
inköptes kaffe, smörgåsar och läskedrycker, och därefter vid lämpligt väder 
tågades opp till Skållberget på lördagskvällarna. Allt var fröjd och glädje, och 
aldrig förekom något gräl och bråk. Ett annat ställe där ungdomen samlades var 
hos Frälsningsarmén, som då var ny på bruket. Lokalen var på vintern ofta helt 
fylld av folk, mest ungdom, som flitigt deltog i sången. En del unga kom med som 
medlemmar i kåren, men de flesta voro utomstående, men de saknades sällan på 
mötena. 
I slutet av 1890-talet började idrotten i någon mån att vinna insteg på bruket. I 
början mest på vintern, med skidtävlingar till vilka ståtliga priser skänktes av 
brukspatron Eriksson. Antalet tävlande var i början ej så stort, men tävlingen 
följdes med stort intresse av bygdens folk. Skytteföreningen hade god anslutning 
i början av 1900-talet, och 1905 då jag blev medlem var skyttarnas antal över 60 
stycken. Senare kom fotbollen något av åren 1906-7. Första planen var belägen 
på platsen mellan hotellet och kyrkogården. Snart flyttades fotbollsspelet till 
Tröttbacken, där också festplats med dansbana ordnades. Detta område blev 
under några år en nöjesplats för brukets befolkning. 
Det här är i korthet några minnen från gamla Hofors, helt olika nutidens jäkt och 
oro. Visst var det förr i de flesta fall svårare livsbetingelser än nu. Men om man 
gör jämförelse mellan den gamla tiden och den nya, finner man att den gamla 
hade mycket av den förnöjsamhet som ger livet största värde.  
Vi har ingen längtan tillbaka till den gamla tidens fattigdom, men det finns 
någonting i Söderströms sista meningar och Wetterströms ord om köpta nöjen, 
som ger oss en allvarlig tankeställare. En modern hembygdsförening vill vårda ett 
kulturarv, däri ingår även tankar och ideella strävanden, inte endast föremål. Den 
samarbetar också med andra kulturorgan. 
 
Ur riksdagens beslut 1974 om kulturarbetet, åttapunktsprogrammet, kan här 
nämnas två punkter, som berör även hembygdsföreningarnas verksamhet. 
”Kulturpolitiken skall ge människorna möjligheter till egen skapande aktivitet och 
främja kontakt mellan människor. Kulturpolitiken skall motverka 
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”. 
Under våren 1975 opponerade sig tre kända kulturarbetare, Torsten Eliasson, 
Macke Nilsson och Lars Ulvenstam mot vår tids alltmer ohämmade spekulation i 
våld, skräck och porr. De frågade: 
”Varför har det gått så snett? Varför blev vi till salu? När mat, husrum och kläder 
var bärgade, då skulle vi vända vår håg till tankar och sköna konster. Det hade de 
gamla försäkrat. Och så blev det så här. Varför? 



Kulturmissbrukarna säger bara: Vi ger vad folket vill ha. De säger att de vill 
tillfredsställa människornas behov av nöjen”. Men på Hembygdsgården i dess 
föreningsrum står Ivar Starkenbergs ”Smed” och manar till Kamp mot råhet och 
förflackning! Kamp för intensivt upplysnings- och bildningsarbete! 
”Smedens” uppmaning har under de senaste åren fått förnyad aktualitet i 
kulturdebatten.  
 
    Karl Johan Bodin 
 


