
Bilfeber förr och nu 

 
Bilen har kommit för att stanna säger experterna i år. Men det är en gammal sanning. 

Det visste man redan år 1900. Kärleken till bilar hade tänts redan då och den förälskelsen 

har inte svalnat genom åren, det ska gudarna veta. Herrar på sjuttiofem år, och 

däromkring, blir unga pojkar igen då de berättar om sina äventyr från bilismens 

barndom. Män i sina bästa år sänder gåbortkostymerna till stampen för att få ihop till 

bensinpengar. Inte nog med det. Dom äter pölsa också för att klara bilkostnaderna.  

Låt oss köra bakåt i tiden till år 1909. Då började bilfebern i Hofors. En öppen 

bensindriven bil besökte ingenjör Odelberg och den hade snart hela samhällets 

innevånare som en bisvärm omkring sig. Två år senare, 1911, bildades Hofors Bilbolag 

med Lars Petter Tjernell och Alfred Hellberg i spetsen. Vid starten anställdes Konrad 

Myrsell från Österfärnebo som första chaufför i detta bilhistoriska företag. Han avlöstes 

år 1912 av en Backman från Gävle och i oktober 1913 övertog Helmer Widlund (numera 

radiotekniker i Storvik) ansvaret för kärran. Inte såg den ut som våra dagars taxibilar den 

första trafikbilen i Hofors. Men den var hedervärd ändå den öppna 4 – cylindriga 

Studebakern på 35 hk. Den hade gummiringar och växellådan var ett tekniskt underverk 

som var hopväxt med kardanaxeln.  Bilen gick i trafik mellan bruket och 

järnvägsstationen. Turen mellan Stallbacken och järnvägen kostade femtio öre på den 

tiden och man körde troget upp till vartenda tåg. Ljuva tid. Det fanns inga 

hastighetsbegränsningar, inga stopptecken, inga parkeringsbekymmer. Men det fanns 

grindar! När Helmer Widlund körde Studebakern till Torsåker hade han sju grindar att 

öppna och stänga plus en massa boskap att åka slalom emellan. Ändå gjorde han turen 

på 19 minuter. Så bilskrället måste ha tuffat på i 70 – 80 km när den gick som bäst. 

Helmer Widlund började köra Studebakern i oktober 1913 så ni kan gott lita på att han 

vet det mesta om gamla bilar. 

Om den första privatbilen i Hofors skriver Helmer Widlund så här i ett brev till 

lokalredaktionen. ”Den första privatbilen i Hofors var troligen den Åtvidabergsvagn som 

handlanden H H Selén köpte hösten 1910 eller våren 1911. Om den nu skall kallas bil. 

Den var från början försedd med massiva gummiringar, men de tog snart slut, varefter 

Selén lät Thorslund i Torsåker sko hjulen med stålringar. Följden blev att Seléns bil hördes 

flera kilometer och i mörkret var gnistregnet förfärligt”. Ett kännetecken för den bilen var 

att den krånglade jämt. Alla hoforsbor av äldre årgångar har varit med om att skjuta i 

gång detta mästerverk. Höga hjul, en och en halv meter i diameter, garanterade 

strapatser på långfärderna. Vägarna var bedrövliga på den tiden. 1914 var ett gott bilår i 

Hofors. På våren skaffade brukspatron Eriksson en täckt vagn från Stockholm. Den gick 

inte utan draghjälp av hästar och byttes snart ut mot en billig amerikansk bil av märket 

KRIT. Selén beställde en Studebaker och L P Tjernell köpte en liten encylindrig bil av 

landsfiskalen Westin i Torsåker för 305 kronor. Alfred Hellberg, välkänd profil i Hofors, 



hade en av de första bilarna, en Argo med rattväxel och gummiringar. Argon var svår att 

ha att göra med i kurvorna då den saknade differential. En tjugofemöring kostade en 

lusttur runt Värnan. Ett hyfsat pris för en sådan upplevelse. Hellberg nöter på sin sjunde 

bil nu. För tillfället rattar han en Opel, årsmodell 1928. 

De första idylliska bilåren har drunknat i det förflutna. Tiden kör fort genom tjugonde 

århundradet. Gasen i botten för jämnan. Men ändå har bilarna hunnit med att 

presentera sig i ny utstyrsel varje år. Över tusen hoforsbor äger i dag bilar som ingen 

kunde drömma om år 1910. Trots parkeringsbekymmer och trängsel på vägarna har 

bilägandet sin tjusning kvar. Samma gamla kärlek som aldrig rostar, även om bilarna 

rostar. 

Att begrunda: Alfred Hellberg och hans bil fyller 104 år tillsammans i år. Sensmoralen kan 

bli bara en: Köp bil! Lev glatt och länge! 


