
Det nya livet 

Året var 1954 i augusti månad. Flyttbilen var fylld med våra möbler och lådor och körde 

från vårt hem i Hårga by, som låg i Hanebo socken i Hälsingland. 

Vi hade ett litet jordbruk. Pappa arbetade dessutom vid skogens kol i Sibo. Men på den 

tiden ropade S.K.F. Hofors efter arbetskraft. Det gick bussar från Hälsingland till S.K.F. i 

Hofors. Pappa var en av många som sökte arbete i Hofors. Han fick arbete och flyttade till 

Hofors redan 1953.  

Pappa, David Danielsson f. 1911-01-26 i Gusbo, Hansbo, bodde först i ”Grishusen” efter 

södra Esplanaden. Där delade han bostad med flera arbetare som kom från olika platser, 

såsom Holland, Belgien, Österrike och Tyskland. 

Pappa ägde en stor gammal Dodge, så han kunde komma hem till Hårga och besöka oss. 

Då kunde han ha någon rumskamrat med sig. Vi sålde våra djur och hemmanet för att få 

komma till Hofors.  

Först fick vi hälsa på pappa, som då hade bytt bostad, och bodde i Hjortbo (bakom 

kallbadhuset efter Storgatan, nära ankdammen) 

Det var då som pappa och mamma bestämde sig för att köpa Strandgatan 15 av C. J. 

Haglund. Vi flyttade in i augusti 1954. Redan nästa dag började skolan. Jag fick cykla 

tillsammans med Ola Eriksson, (han bodde i en liten lägenhet uppe på oss, med sin mor 

och far, Astrid och Olle Eriksson). Ola och jag var lika gamla och skulle således till samma 

skola. Det var ett äventyr att få ta cykeln och följa Ola. Vi hämtade även Bengt Berg, som 

bodde uppe på gamla Konsum. Sedan bar det iväg ut på stora landsvägen, förbi blinken 

och till Filadelfia där jag fick nya skolkamratet och en ny fröken, som jag inte visste fanns. 

Tidigare hade jag gått 1:a klass i Granbo skola i Hälsingland. Där hade jag haft en gammal, 

sur lärarinna som jag var glad att slippa.  

I huset bredvid Strandgatan 15, bedrevs skola, där gick barnen som bodde i Born. Men 

barnen var så många, så jag, Ola och Bengt fick tydligen inte plats i Borns skola. Uppe på 

skolan bodde lärarinnan Ellen med sin man Lennart Östman. Östman drev en stick el. 

strump fabrik uppe på bruket intill Missionskyrkan. 

Jag minns att på söndagarna hölls söndagsskola i skolan bredvid, där vi bodde. Då kom en 

herre vid namn Bertil Garvö och ville även ha mig och min bror Paul med i söndagskolan. 

Men vi ville inte gå in. 

Min bror Paul var ett par år äldre än jag och hittade snart många kompisar i området. 

Han sparkade fotboll på ”torget” ovanför där vi bodde. När det blev vinter var Paul och 

grabbarna ute på Strandgatan under gatulyset och spelade hockey. Kom bussen, fick den 

ibland stanna så att grabbarna hann flytta på sig. Där fanns Bernt Berggren, Torbjörn 

Moden, Jerry Andersson, Rolf Lööf, Ronny Janering och många flera. 

Vår familj bestod av pappa David, mamma Karin, jag, Paul, Staffan och Olle.  

Vägg i vägg med fam. O. Eriksson, fanns ett rum som tidigare hade varit uthyrt av 

familjer. I detta rum fanns en vedspis och en diskbänk. Där fick mina 3 bröder ett sovrum. 



Ola Eriksson var begåvad gosse. Han var duktig att spela piano. Det fordrade förstås att 

han skulle träna. Ibland blev det för långa stycken, men då kunde man knacka i 

elementet och då slutade Ola spela. Familjen bodde kvar en tid tills det skulle bli 

utökning i familjen. Då flyttade de upp på bruket.  

Vi fick nya hyresgäster. Polisen Arne Sundberg flyttade in med sin hustru. Efter en tid ville 

de ha lite modernare och flyttade sedan upp på bruket.  

Nu fick vi huset för oss själva, vilket behövdes. Efter att ha sovit i kökssoffan fick även jag 

eget rum.  

Pappa David Danielsson avled 1984 och mor Karin avled år 1993 och min bror behöll 

huset och bodde kvar till år 1996, när han sålde huset och flyttade upp på ”bruket”, 

närmare bestämt Ängkärrsgatan. 

 

    Åsa Gustafsson f. Danielsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 På fotot 

 Julfest i 2:a klass    Födda 1946 

 

1954 Filadelfia-kyrkan Hofors 

 Fröken Birgitta Hedlund 

Övre rad Bengt Berg, Lennart Sköld, Monica Sjödin, Karl-Gustaf Karlsson, 

Fr. V Reidar Östman, Karl-Gustaf Hammarberg, Lennart Andersson, 

 Åsa Danielsson, Ola Eriksson, Gunnar Larsson 

 

Mittersta rad Conny Lennartsson, Berit Östling, Leif Andersson, Zenita Jonsson,  

Fr. V Tom Zackrisson, Fröken Margareta Wallberg, Sven-Olof Olovsson, 

 Britt-Marie Jonsson, Lars-Åke Larsson 

 

Sittande Karl-Göran Jansson, Britt Holmer, Gunnel Rietz, Gunilla Zettergren, 

Fr. V Ann-Britt Johansson, Kerstin Andersson, Kristina Lundkvist och  

 Yngve Tullberg 

 

 

 

 Efter att ha gått 1:klass i Granbo skola i Hanebo socken, Hälsingland, för 

 en äldre, lite sur fröken Mellgren, så var det som en dröm att få komma 

 flyttandes till Hofors och dessutom få börja 2:a klass med en underbar 

 fröken Birgitta Hedlund. Det var många barn på den tiden, så vi vara i  

 Filadelfia-kyrkan efter Faluvägen. Året därefter blev vi flyttade till 

 Högtomta.  

 

    Åsa Gustafsson f. Danielsson 

      

     

 

      

  

 

 

 


