
Då hoforsborna köpte brännvin i Torsåker. 

 
Om fru Petre som bjöd barnen på middag examensdagen 

och om en Nalle som överlistade prins Carl 
 

En gammal hoforsbo berättar minnen från förra seklet. 

 
Hofors hör till de samhällen i Gestrikland 

som under de senaste åren genomgått en 

snabb utveckling. Detta gäller inte bara de 

industriella anläggningarna, man kan 

också se det bara genom en blick på 

samhällsbilden. Sida vid sida med de 

gamla bruksbyggnaderna ha vuxit upp 

moderna egnahemsanläggningar och allt 

som allt måste man nog säga att 

förändringarna under det sista halvseklet 

varit kolosala. Vill man bilda sig en 

uppfattning om hur det såg ut i gamla 

tider gör man det bäst genom att vända 

sig till dem, som varit med hela tiden och 

sett samhället växa till sig. Gefle-Posten 

har låtit förre förmannen P. Lundqvist i 

Hofors berätta litet om dagar som flytt, 

och han lämnar en intressant skildring från 

Hofors sådant det såg ut under 1800-talets 

senare hälft.  

Hr Lundqvist talar bland anant om, hur 

man på den tiden fick tillgodose sitt behov 

av matvaror.  Mjölken 

hämtade man direkt från ladugården mot 

poletter, som utlämnades på 

brukskontoret. Det gällde då att hålla sig 

framme, ty det kunde hända, att man 

annars fick ge sig hem igen med tomma 

flaskor. Det var kvinnorna, som alltid fingo 

dras med de bekymren, som rörde 

matfrågan. En dag i månaden var det s.k. 

uttagsdag av spannmål, och då var det 

hustruns uppgift att gå till 

spannmålsboden, hämta säden, dra den 

till kvarnen, rensa och mala den och sedan 

frakta hem mjölet och själv baka brödet. 

Det är andra tider nu, säger hr Lundqvist, 

när man kan skicka en nota till närmaste 

affär och få allt hemforslat precis som man 

vill ha det. 

Avlöningsdagar i nutida mening visste folk 

ej av på 1860-talet. Alla, som hade arbete 

vid bruket, såväl landbönder och torpare 

som övriga bruksarbetare, hade 

motböcker med bruket: och alla hade sina 

bestämda uttagsdagar. Nästan alla eller 

åtminstone de flesta häftade i större eller 

mindre skuld till bruket, och följden blev 

att man fick ut det mest nödvändiga i 

matväg såsom säd, salt och strömming. 

Pengar fick man däremot sällan. Vad skulle 

man förresten ha sådana till, då man inte 

hade någon handelsbod. Det 

nödvändigaste av tyg och läder fick man 

nämligen också ut på kontoret, och sedan 

var det byskräddarens och byskomakarens 

sak att göra i ordning materialet. I det så 

kallade Masbo mellan bangården och 

kontoret bodde en masmästare, och 

denna hade snus, kaffe och socker. Jag 



minns, att man någon gång kunde få gå dit 

och köpa ett fjärdedels skålpund kaffe, ett 

halvt skålpund socker och ett halvt 

skålpund snus. Då man vet, att det går 

ungefär två och ett halvt skålpund på ett 

kg. förstår man att ransonen var ganska 

knapp. Det gällde att hushålla, och kaffe 

fick man kanske bara en gång i veckan, på 

söndagsmorgonen.  

-Brukets behov av malm tillgodosågs till 

största före 1870-talet uteslutande med 

hästar, genom brukets landbönder och 

torpare. En del transporterades också med 

pråmar från Fagersta och Långnäs blev 

färdig fick man en ny drevos dessa pråmar 

fram av en man på vardera sidan, och då 

pråmarna voro lastade med cirka 20 

hästlass, förstår man, att detta måste ha 

varit ett ganska besvärligt arbete i  

synerhet vid högt vattenstånd, då man fot 

för fot fick arbeta sig upp mot strömmen. 

När man kom ut på sjön, fick man lägga i 

årorna och ro av alla krafter. Hade man 

flera pråmar i sällskap gällde det nämligen 

att komma först till avlastningsplatsen, ty 

man kunde inte lossa mer än två pråmar 

samtidigt, och detta arbete tog omkring 

två timmar. Betalningen för en sådan last 

varierade mellan fyra och sex kronor, och 

då denna summa skulle delas på två man, 

blev det inte så mycket att hurra för. Jag 

tror emellertid, att folk var mera 

förnöjsamt på den tiden, åtminstone 

visade man inte, om man var missnöjd. 

-På vintern sysslade man med skogs- och 

kolningsarbeten. Varje landbonde och 

torpare skulle enligt kontrakt kola ett visst 

antal stigar pr år och på vintern forsla fram 

det till bruket. För huggning, resning av 

milan, kolning och utrivning fick man 1:75 

pr stig och för framkörningen 25 öre pr 

fjärdingsväg och stig. Jag kan i detta 

sammanhang nämna, att man för 

huggning för en famn ved fick 90 öre eller 

på sin höjd en krona, och skulle man då 

förtjäna 1:50 om dagen, fick man 

sannerligen inte vara någon dålig huggare. 

Hr Lundqvist berättar om 

industrianläggningarnas utveckling, hur 

det byggdes nya hyttor, hur götverket kom 

till och många andra verk skapades bl.a. 

nya tråd och finverk, vilka jämte 

mediumverket voro de första valsverk i 

vårt land, som drevos med elektricitet. Det 

var många, som ställde sig skeptiska till 

elektriciteten. Då de nya turbinerna i 

kraftstationen i Dammfallet togos i bruk, 

sade dåvarande valsmästaren E. Åselius: 

”De där turbinernas hästkrafter äro bara 

ölänningar, men våran turbin är beräknad 

för riktiga hästkrafter”. Han trodde 

tydligen inte på nymodigheterna, och det 

gjorde inte heller en valsmästare från 

Sandviken, som var på besök och fick se de 

elektriska ledningarna. ”det där, som de 

hänga opp på stolpar är bara skräp”, sade 

han, ”tacka vet jag våra ångmaskiner på 

600 hästar”. 

-Skolväsendet i Hofors stod redan på 

1870-talet ganska högt, berättar vår 

sagesman. Familjen Petre var som bekant 

mycket intresserad för ungdomens 

fostran. Det  fanns redan då en småskola 

och en folkskola med en lärarinna och en 

lärare. Småskolan låg i en gård alldeles 

intill kanalen mellan intendentbostaden 

och bron, det nuvarande mejeriet. 

Folkskolan var belägen mitt emot 

lokstallet på andra sidan järnvägen. Man 

lästa varannan dag under magister N.G. 

Falkkvists ledning. Han var en mycket 

sträng lärare, som inte såg mellan 



fingrarna med sina lärjungars ofog, och ej 

så sällan fingo eleverna göra bekantskap 

med hans rotting. Gällde det någon 

svårare förseelse, utdelades agan på 

brukskontoret. Lärarinnan, Maria 

Ridderborg, var en vekare natur, men det 

kunde i alla fall hända, att hon också 

kunde ta till handplagg, om det inte 

hjälpte med förmaningar. På 

examensdagen blevo alla barn bjudna på 

middag av fru Petre, och detta var något, 

som skolbarnen värderade mycket högt. 

Jag minns, att man till denna fest slaktade 

en ko och så bjöd man på stuvade ärter, 

pannkaka och filbunke. De barn, som gjort 

sig förtjänta av ytterligare belöning, fingo 

premier i form av sparbanksböcker. Efter 

festen fick man gå upp till herrgården och 

tacka för maten och trycka fru Petres 

hand. 

Sean man slutat skolan, fick man gå till 

Torsåker och läsa för prästen. Det varade 

från jul till midsommar, och det var itne 

alltid så roligt att vandra den en och en 

kvarts mil långa vägen i ur och skur två och 

tre dagar i veckan.  

-Några stadsresor blev det sällan av på 

den tiden. Man behövde nämligen ej åka 

så långt som till Gefle för att hämta sprit. I 

Torsåker fanns det brännvinsmagasin, och 

där köpte man sig pommeranssaffran- och 

sirupsbrännvin, som skulle finnas hemma 

åtminstone till helgerna. Något nöjesliv 

kan man inte tala om under denna tid. 

Ingen brydde sig om eller hade ens tid att 

byta kläder efter slutat dagsverke för att 

gå ut och roa sig en kväll mitt i veckan. 

Arbetet slutade nämligen åtminstone 

sommartid inte förrän vid åttatiden på 

kvällen, och då var man glad att få gå i 

säng för att kunna kliva upp klockan fem 

nästa morgon. Någon gång kunde det 

hända, att man en lördags- eller 

söndagskväll kom tillsammans i någon 

stuga och tog sig en svängom. På 

midsommar reste man en stilig 

midsommarstång och omkring denna 

tråddes dansen till ljusan dag. Hög och låg 

var mer, och ej så sällan lade man bort 

titlarna över lag. Det var ingen skillnad 

mellan smidesmästare, inspektor och 

bokhållare och övriga festdeltagare, alla 

ville vara med i dansen och fira 

midsommar enligt tidens sed.  

-Hr Lundqvist kanske har någon historia 

att berätta? 

-Ja, jag minns en del från min barndom, 

om förtrollade bössor, kloka gubbar och 

trollerier i samband med tjuvskytte. På tal 

härom kom jag ihåg ett jaktäventyr, i vilket 

jag själv var med. En björn inringades 

någonstans vid Enviken på våren, medan 

han ännu sov i sitt ide. I det hembjöds till 

kunglig jakt, men vaktande jägarmästare 

och kronojägare gingo i sin iver för nära 

Nalle, så att han gav sig iväg. Han ringades 

på nytt flera gånger, sista gången mellan 

Granmyrans fäbodar och sjön Hyen. En 

kväll fingo vi order att gå upp till Korsåns 

station och sedan placeras ut från sjön 

Gässlingen och uppåt Råbergsviken, men 

björnen var klokare än vi och gick över 

isen från Monterose och fortsatte över 

Svarttjärn. Dagen därpå skickades vi på tåg 

till Borns station, och där fingo vi ta emot 

order av självaste prins Carl. Han styrde 

om ett extratåg från Storvik med 

smörgåsar, skinka och öl. Sedan fingo vi gå 

till vila för natten, och under tiden passade 

Nalle på att gå över banan ungefär 150 

meter från den plats där vi sovo. Jakten 

fortsattes följande dag, men björnen hade 



överlistat oss, och sedan vi efter 

återkomsten till Born avtackats av prinsen, 

fingo vi återvända hem med hans extratåg. 

Och så slutar hr Lundqvist sin berättelse 

med följande lilla historia: 

-Det bodde en gammal värmlänning i 

Avundsgärdet, vars åkrar voro besådda 

med råg. En dag var gamle brukspatron 

Petre ute och promenerade med något 

fint främmande. När han kom fram till 

värmlänningen sade han skämtsamt: 

-Här bor du ju som en kung i mina 

rågåkrar. 

-Ja, svarade värmlänningen, om en bare 

hade något att äte, så skulle det vara bra, 

men en borde vara av med hälften av 

tärmena, om föe skulle räcke te.  


