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Då auktionisten ryckte av mig mössan och sålde den för en krona 

Auktionisten slet av mig mössan och klubbade bort den för en krona. Detta hände en svinkall 

februaridag i början på 1880-talet och den som upplevde det var Carl Johan Hedlöv 96 år Hofors.  Jag 

var fyra år då. Far hade nyss dött och det ar en krimmössa jag bar. För att klara skulderna måste mor 

sedan hon blev änka sälja hemmet på auktion. En tidigare arbetskamrat till far ropade in mössan och 

gav mig den tillbaka.  

Carl Johan Hofors äldste invånare har klara minnen. Han fortsätter:  

-Far jobbade i dåvarande Penninggruvan. Innan han dog sa han till mor, Jag har så många verktyg i 

gruvan så om du säljer dem täcker det skulderna. Men verktygen var borta när de skulle säljas. Det 

fick bli hemmet som gick under klubben.  Far som bodde i Barkhyttan dog i lunginflammation. 

Samma vinter var det åtta andra människor som gick bort i samma sjukdom i Barkhyttan. Efter 

auktionen fick mor och de två små sönerna flytta till mormor i Berg – där det var så kallt att 

dricksvattnet frös till is i hinken.  

Bor i tvåa 

Carl Johan är född den 13 mars 1878. Han bor ensam i en hyreslägenhet vid Storgatan i Hofors. Han 

har ett förträffligt minne, pratar raskt. Och skämtlynnet finns kvar. 

-Ska jag stå på huvudet? Säger han när vi vill ta en bild. Det är bara synen som inte längre är vad den 

varit. Därför vill han inte gärna gå ut och promenera. Men i lägenheten rör han sig raskt och går sina 

motionsvändor. 

Hårda tider 

Carl Johan pratar mest om det som ligger långt bort i tiden. Det var en hård barndoms och 

uppväxttid. Han fick tidigt göra rätt för sig som lilldräng. Blev sedan bonddräng ett tiotal år. Har 

prövat på gruvarbete varit påskjutare och hyttdräng i verket. Fortsatte efter pensioneringen vid 67 år 

att jobba som byggnadsarbetare tills han blev 75. Men kunde inte leva på den pension man fick för 

trettio år sedan. Trettiofem kronor i månaden och tjugofem från verket. Det var bara att knega 

vidare. 

 Tio barn har han fostrat varav fem lever med familjer i Hofors. Sedan 1965 har han varit änkeman. 

Visst är det underligt att man blivit så gammal så hårt som man fått slita. Äldsta sonen är 71 och 

yngsta dottern 54. Dom ä fullväxta dom mä. Det Carl Johan saknar mest är att han inte kan läsa 

tidningen eller se på TV. Men radion hör han på och är det svensk film i TV hör han talet. När Carl 

Johan fyllde 90 år kom prästen med blommor för att gratulera. ”Dä ä väl bråkigt i huset en sån här 

dag” tyckte prästen 

-Nej här finns inte en käft, svarade Carl Johan.  Prästen kom nämligen en månad för tidigt.  


