
Beskrivning av Hofors ”centrala” bebyggelse på 1890-talet enl. uppgift i ett 

anförande som KA Forsling höll på ett logemöte den 20/4 1940 

 

 ”Om vi slutligen skulle försöka ge några uppgifter om Hofors och bebyggelsen för 50 år 

sedan. Vid Hammarn har sedan den tiden tillkommit arbetarbostaden intill järnvägen, 

förut kallad nr 18, samt längre upp i Fårfallet samtliga därvarande tjänstemannabostäder. 

Brukshotellet är byggt 1916. 

 

Är den delen av bruket sig ganska lik som förr, har däremot andra delar fått helt annat 

utseende. Där nu Nygatan går fram med bostäder på båda sidor, var i min ungdom 

endast en liten gångstig, vilken användes när man skulle till dåvarande Standarn, en nu 

bortriven gård, vilken beboddes av den äldre Zetterström, skräddare, sedan en tid 

innehavare av Hofors Bryggeri. 

 

Den första gården vid Nygatan uppfördes i början av 90-talet (1892) och materialet var 

en vid Montrose nedriven äldre smedgård. Gamla Hagagatan, numera Storgatan har 

endast ändrats genom att 2 gårdar (f d nr 11 A och 14 A) tillkommit och en del gamla 

uthus, svinhus o d tagits bort.  

 

Skolor funnos då inrymda, dels uti nuvarande kyrkskolan, som då delvis uppbyggts, och 

inrymde 2 lärosalar, och bostad i 3:e våningen för folkskolläraren. Där undervisade en 

manlig lärare och en kvinnlig resp pojkar och flickor och vardera hade 2 klasser under 

lektionerna.  

 

De båda småskoleklasserna voro inhysta i brukets lokaler, en i herrgårdsflygeln, den som 

numera bebos av herr S Brundin, den andra klassen i den intill liggande 

tjänstemannabostaden, f n bebodd av ing. Åhrén, vilken skola dock år 1887 förflyttades 

till en liten arbetarbostad intill nuvarande tröskeverksbyggnaden. (intill kanalen mitt 

emot Kornskruven). I dessa småskoleklaser sköttes undervisningen av en lärarinna för 

vardera klassen och summa antal lärare i Hofors var således 4. I Tolven fanns en 

småskola, varest undervisningen indrogs årsskiftet 1885-86. 

 

Om man sedan övergår till yttre Hofors slås man av den enastående utveckling detta 

samhälle genomgått. Gick man för 50 år sedan efter nuvarande Hantverkargatan, då 

benämnd Edskevägen, kunde man på sina egna fingrar räkna de gårdar, som då funnos 

därefter gatan. I riktningen Stallbacken – Göklund voro de: Walléns på högra sidan, 

nuvarande urmakare Johansson gård, då kallad ”Dalmålarns”, V Östlunds, som låg på 



samma plats som nuvarande Sjöbergs gård, samtliga på högra sidan. Om vi sedan 

återvända och begynna en promenad i samma riktning ha vi på vänstra sidan om vägen 

först Lundkvistska gården, nuvarande ägare Karl Johansson, samt sedan 

bryggarbostaden. 

 

Därefter ett stycke från vägen ”Brännkärret”, innehavare nu är Ernfrid Ström och sedan 

inga gårdar förrän i Göklund. Det var allt som fanns bebyggt på hela det område som nu 

går under namnet Yttre Hofors. Det är en utveckling likaså storartad som glädjande för 

en gammal hoforsbo, som fått hela tiden följa förloppet (fram till 1940-talet alltså) 

 

Nu göra vi en titt på brukets centrum, platsen nedanför herrgården och intill där nu 

valsverket, tranformatorn äro uppbyggda. Strömmen från Hammardammen hade samma 

riktning som nu ända ned till där bostaden Lugnet ligger, men därifrån gick den i östlig 

(sydlig) riktning och genom norra området utanför valsverket och uttömdes i Hosjön 

sedan densamma vid ett fall nedanför Lugnet utnyttjats som drivkraft åt ett därvarande 

tröskverk, längre ner efter strömfåran kringflöt en liten trädbevuxen holme, 

Strömparerren benämnd, och där en kägelbana var anlagd, lämnade senare i förbifarten 

kraft åt en s k lerkvarn eller murbruksmaskin. Intill tröskverket var en större 

magasinbyggnad för spannmål och därintill inrymdes en vedbod i vilken några äldre 

arbetare voro sysselsatta med huggning av småved, vilken tillhandahölls brukets 

tjänstemän och utkördes till dem av de s k vedbopojkarna. 

 

Landsvägen till Torsåker gick då förbi ovannämnda tröskverk och genom det nu med 

verk, järnmagasin bebyggda området och kom fram till den s k Värnabron och förbi 

Tröttbacken. Ej långt från denna bro var den s k Marstrandsåsen, som ofta användes för 

friluftsfester och dylikt. Ja, detta var lite om Hofors utseende för omkring 50 år sedan.” 

 

K A Forsling var under många år föreståndare för Hofors Kooperativa Handelsförening. 

 

 


