
Arrendatorfamiljen i skogen för bolagsleverans av träkol 

Ur ett brukningskontrakt, upprättat mellan Per Hansson Norbäck och Hofors bruk den 

1 april 1891 – 

Denne Per Hansson Norbäck var far till Gottfrid Norbäck.  Brukningskontraktet gällde 

för lägenheten Hagas i Wall Ovansjö under Hofors bruk. Den odlade jorden utgjorde 

omkring 16 tunnland. Såväl mangårdsbyggnaden som uthusen var urusla. Bland annat 

måste väggarna stöttas för att inte falla ihop. Mangårdsbyggnaden bestod av ett stort 

kök, som var dragigt och kallt, samt en mindre kammare på cirka 12 kvadratmeter. För 

detta betalades 160 kr pr år. Men dessutom vilade det på brukaren att utföra en rad 

åligganden.  

Han var sålunda skyldig att utföra arbete åt ägaren, i första hand leverera 170 läster 

kol pr år till bruket samt utföra 12 fullgoda mans-sommardagsverken. Brukaren fick 

inte utföra något slags arbete åt annan person utan särskilt tillstånd. Däremot kunde 

ägaren med passande arbete mot gångbara priser dvs. efter en särskild upprättad 

prisnota. Brukaren skulle väl vårda lägenhetens åbyggnader, och mindre fel som kunde 

avhjälpas på fyra dagar skulle förbättras. Genom dikning, röjning och inhägnad skulle 

han vidare vårda den jord som han beredvilligt mottagit. Foder, gödsel, torv eller annat 

fick inte avyttras eller bortföras. Detta förfarande kunde ha skadlig inverkan på jordens 

avkasting. Verkställdes odlingar, fick de under brukningstiden innehas skattefritt, men 

avyttrades en sådan odling inom fyra år så fick odlaren gottgörelse för den till ett 

belopp som bestämdes genom ”avsyn.” 

Brukaren var skyldig att hålla två fullt dugliga hästar jämte nödigt antal nötkreatur. Av 

får ägde han dock inte rättighet att hålla fler än två stycken för varje ko som 

”vinterföffes.” Att hålla getter var strängeligen förbjudet. Vägar som hörde till 

”lägenheten” skulle ständigt hållas i gott skick. Brukaren fick inte hysa eller skattskriva 

andra personer än dem som han fått tillstånd till. Rösträtten för egendomen vid såväl 

prästval som andra kommunala och allmänna frågor förbehölls ägaren. För kreaturen 

och inventarierna var brukaren ansvarig inför ägaren.  

Åsidosatte brukaren någon av de uppräknade skyldigheterna eller brast i aktning och 

lydnad till ägaren eller gjorde sig oförtjänt av ägarens förtroende var han förpliktad att 

genast avflytta från ”hemmansbruket” och lägenheten. 

Brukaren fick på anvisad plats utföra arbeten åt ägaren efter det pris som denne 

fastställt. I den brådaste tiden under sommaren fick han sålunda hjälpa till på de större 

jordegendomarna, som bolaget ägde ute i bygderna. Vid denna tid på året skulle 

givetvis arbetskraften varit behövlig hemma men i första hand skulle skyldigheterna 

mot ägaren fullgöras.  

En fullgod arbetare fick för dessa arbeten en ersättning av 1,50 pr dag under 

sommartid, då arbetsdagen var 12 timmar, samt under vintern med en krona pr dag. 

Kvinnlig arbetskraft betalades med 55 öre pr sommardag. Under sommartid betalades 

kördagsverken för häst och karl med 2.25 och 1.90 vintertid. 



Förutom skötseln av den arrenderade jorden var brukarens huvudsakliga arbete 

skogsarbete åt bolaget. För att leverera 170 läster kol pr år till bruket fick han ta hela 

familjen med i arbetet i skogen. Bolaget betalade sedan 2 kr per kolstig. Det sätt på 

vilket kolforan ”kvitterades” vid framkonsten till Hofors är det som mest bränt sig kvar 

i minnet säger vår sagesman. 

Kolmottagren, en gammal torpare från Tolven, var inte så skrivkunnig, att han kunde 

utfärda ett kvitto på den mottagna kvantiteten. Som kvitto skar han en ”skåra” i en 

träribba med en bit av ett sågblads räkning. Det var inte alla gånger så säkert att denna 

för kolköraren så viktiga detalj blev utförd. Ett begågnet fel kunde inte rättas till då 

köraren saknade kvitto. Säkert blev många dagsverken obetalda genom denna 

bokföringskonst. 

Som lön för detta arbete fick arrendatorn göra vissa resor till brukskontoret i Hofors, 

där han fick 20 kr. Dessutom fick han i Hofors handel ta ut en kagge salt strömming 

eller salt sill samt grovt salt. 

I de allra flesta fall måste han även ta brödsäd på kredit frampå vårkanten, då den 

egna skörden var slut och som regel även utsädet till vårsådden. Trots den ringa lönen 

och det ständiga slitet under obegränsad arbetstid var arrendatorn ständigt i skuld till 

bolaget. 

     15/3 1953 


