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En gammal kolfatare vid Hofors bruk. 

Sven Brundin 

 

Jag tror det var något av de sista åren förra århundradet som jag tog jobb här på 

hyttan som träkolsfatare. Mina arbetskamrater var då Joh:s Pettersson, Landin, 

Söderström, Sundlöv, Sundberg och Ek. och så C T Ljungström ej att förglömma – en 

liten man men ändock en stor sådan i sin anspråkslöshet. Han är död sedan fler år 

tillbaka men genom hans filosofiska visdom kommer säkert hans minne att länge leva 

här på bruket. Jag fann genast att jobbet inte var vidare trevligt, men jag tog hellre 

detta än att stå framför heta ugnar och vitglödgade järnklumpar nere i verket med 

dess lurande faror. Det var inte något lätt arbete – detta att i 12 timmar per dygn med 

8 timmars skift i helg och söcken år ut och år in och med en långtaggig kratta harka 

träkolen på ett fat och tömma detta i kolkärror eller korgar och skjuta dem till 

kolbjörnen för uppfart till hyttkranden. Men förhållandena blev med tiden dock bättre. 

I de fall kolen fattades från norra kolhusen, måste kärrorna skjutas fram till en rälsbana 

vars lastbrygga låg nedanför brukets bangård där de med en annan kolbjörn fortsatte 

ned till hyttbron. Då lutningen på banan var rätt stor gick det utför med en hiskelig fart 

och de pojkar som tjänstgjorde som bromsare fann stort nöje i att bromsa in först i 

sista ögonblicket. Den tunga kolbjörnen med tomma kärror drogs sedan tillbaka med 

hästkraft och det var mången hoforsgrabb som började sitt arbete här i livet med att 

sköta om den ruljansen. 

Å sotigt och svart var jobbet ska jag säga. Man blev inte bara svart på kläder och på 

kroppen utan även invärtes och allt i kojan andades koldamm – och långt var det efter 

vatten. Ja inte ens själen gick fri för detta svarta arbete och t.o.m. barnen mina fick 

känning därav ty det var som om de blev av blandras eller s.k. mulatter tyckte jag, men 

lyckligtvis bestod de mest av pojkar med en eller annan flicka emellan. Detta med 

barnen var emellertid inget att vara lessen för, ty fastän det var knapert med födan var 

de raska och hurtiga-visserligen måste jag ge dem en hurril ibland men resten  i den 

vägen skötte mäster Fröhlen om i skolan, någon enstaka gång med hjälp av självaste 

förvaltaren – precis som jag själv haft och känt det då jag i pojkåren var med  på ett 

”majorsförhör” på brukskontoret och då gjorde bekantskap med den beryktade 

karbasen i Majorens hand. 

Jag minns också att man år 1901 fick linbanan till hyttkransen färdig som dock i början 

led av betänkliga barnsjukdomar och krånglade titt som tätt. Ibland strejkade motorn, 

ibland växelstationen med påföljd att kolkorgarna stockade sig och draglinan brast. 



Korgarna kom då i drift ifrån hyttan och spårade ur ute på linjen samt föll från ansenlig 

höjd med ett väldigt dån på valsverkets tak mitt över götvällugnarna, så att den väldige 

Kalle L. stack ut näsan och undrade om den lede själv kommit lös. 

Från ett sådant tillfälle minns jag hur en av fatarna sprang in på brukskontoret och 

ropade: 

-Är Odenbarg inna? Jag skull tal öm att lina har huppa ur spöre. 

Det är troligt att mannarna vid de höga pulpeterna antog att meddelandet gällde 

någon kolfatar-fru och att de därför reagerade inte så värst, ty man visste ju att 

”Odenbarg” skulle ha reda på allt som hände på bruket på den tiden. 

I alla fall blev det stopp med koltillförseln och det stod ej på förrän ilbud anlände från 

kransen, att pipan börjat gå ned. Då var det ingen annat att göra än att ta till 

hästtrallen igen och bussa ”verkstan” på linbanan. 

Så minns jag väl min förtjänst i början var c:a 80 kr pr månad eller 960 kr pr år och 

baserad på dagpenning med söndagsprocent. Vi fatare hade mera betalt  än övriga 

mannar på hyttan, frånsett tvenne basar, och detta berodde nog på arbetets svarta 

färg. Våra fria förmåner var bostad om ett kök eller i bästa fall kammare och kök samt 

vedbod och stia för dem som önskade fostra fram en julgris, och så del i avträde en bit 

bortom knuten. Det var också fri läkarvård för oss och våra familjer och slutligen fri 

kista av enklaste slag från snickarna på verkstan samt likavagnshäst för den sista och 

långa färden till Torsåkers kyrkogård. Men gravens uppgrävning fick vi själva betala 

med fem kronor. 

Likviderna hämtade vi på brukskontoret den femtonde eller sextonde i varje månad för 

den föregående månadens arbete. De s.k. förskottslikviderna fanns ej då – dessa 

infördes obligatoriskt först den 1 april 1907. Vi hade dock dessförinnan möjlighet 

erhålla tillfälliga förskott – en utväg som var svår att komma ifrån när man en gång 

beträtt den ty ofta blev då slutlikviden obetydlig – ja, ibland lika med noll, sedan även 

månadens uttag in natura fråndragits. Uttagen utgjorde t.ex. mjölk till 5 öre pr liter, 

skummad och 12 öre oskummad. Vidare kunde det vara ved till 3 kr kbm för ribb och 4 

för meterved. 

I sjukhjälp drogs 60 öre pr månad som berättigade till sjukpenning med 1 kr pr dag i 90 

dagar pr år och detta bidrag utgick även till alla äldre som inte orkade arbeta längre 

Någon åldergräns för arbetets upphörande fanns inte utan det var hälsotillståndet som 

i det fallet var avgörande. Det var alltså en kombinerad sjuk- och ålderdomskassa och 

man sade mig att avgifterna inte räckte till kassans utgifter utan bruket reglerade 

bristen varje år. Statsbidrag till dylika kassor existerade ej på den tiden.  

 

För rågmjöl till bak och gräddning med hyttgas i bagarstugstugan och gröpte till grisen 

gjordes också regelbundna avdrag, och även för trädgårdsprodukter och medicin. Vi 

hade inte fri medicin såsom fallet var under Petrearnas tid, vilket efter vad som 

berättats renderat dem anmärkning i en revisionsberättelse på 1870 talet. För oss som 

hade barn i skolan drog man så 1,20 pr år och familj för skolstädning. De förr i tiden 



brukliga uttagen av sill och strömming, salt och tobak samt bomulls- och vadmalstyg 

vilket senare den gamle bruksskräddaren Zetterström för en ringa penning förvandlade 

till fräsiga kostymer, hade för några tiotal år tillbaka upphört. 

 

Jag höll på att glömma de där utlagorna som även på den tiden regelbundet återkom 

och förorsakade bekymmer precis som nu. Jag ser på mina gamla likvidpåsar att 

kommunalen uppgick till c:a 12 kr och kronoskatten c:a 6 kr. I brukshandeln hade jag 

redan köpt en andel a´1 kr och var så delägare i detta ”hjälpsamhetens” företag. Med 

motboken i kassen gick gumman dit och genast blev de första sidorna fyllda med vad 

man på kredit kan vilja förvärva – allt från snus, kaffe och socker till skor och strumpor 

åt barnen och kanske en ny ”skinnbåt” en mössa för gummans julottebesök – men det 

kom surt efter och när likviddagen kom tittade föreståndaren snett på en stackare om 

man inte betalade några tior på härligheten. Detta rubbade emellertid inte krediten 

varför skulden växte till 3 a´400 kr – ja, t.o.m. mera med åren för många. Det var 

besvärligt och hur jag än min del klarade saken vet jag ännu inte än idag. I alla 

händelser stupade inte jag, men handeln gjorde kullerbytta en vacker dag senare.  

 

Men det fanns också en annan pung som hade intresse för våra slantar och det var 

likviddagarnas regelbundna marknader på Stallbacken. Å där komersades med allt vi 

hade bruk för. Så kunde man tillhandla sig t.ex. tjocka jägartröjor och dito kalsonger, 

skjortor av koderoj, s.k. söndagsblad, koftor och stubbkjolar, silkesschaletter, salubrin 

flaskor, rakknivar, grön-röda ”litteratörer”, mässingdosor, med spegel och kam särskilt 

lock på baksidan, flät och piptobak, koppar och laggkärl m.m. å för konsten svarade 

italienare gnom prydligt målade gipskatter samt väggmedaljonger över kejsar Wilhelm 

Napoleon och Woltaire m.fl.  

 

När vår förstfödde, en pojke kom tyckte jag att jag åt honom borde skaffa en 

minnessak och sedan italienaren intalat mig att en gipskatt var synnerligen passande 

och därtill såsom konstverk god penningplacering så blev det affär av. När sedan nästa 

telning kom så skulle även dennes inträde här i välden hugfästas och för att undvika 

syskongräl kom en ny gipskatt upp på skänken där hemma. Ja, med tiden samlades där 

fler och fler kattor, men när jag kom hemdragande med den tionde, så sa gumman 

ifrån att ”nu får det vara nog” – nu kommer inte flera såna här djur i den här gården” – 

å det kvinnan vill, det vill Gud.  Det kom ej heller fler kattor på skänken. 

 

Min arbetsförtjänst stod dock inte helt stilla alla åren. Från det vi tidigare haft 

dagpenning infördes t.ex 1905 ackordsberäkning, då lönen utgick efter pris pr ton blåst 

tackjärn. Förtjänsten steg så att vi kolfatare år 1909, då även de fria husrummen 

borttogs, kom upp till en månadsförtjänst av 130 a´140 kr och jag erlade för kök och 

kammare nere i ”Sibirien” 9 kr pr månad.  

 



Det var ganska stor omsättning på arbetskamraterna. Många var gamla och orkade 

inte med den påfrestande skiftgången i kolhusen. Andra åter begärde sig till något 

annat, renare jobb men själv höll jag ut till änden. Så vet jag att Lidman tillkom senare. 

Han var en rask karl och tillika beläst och det var lustigt att höra honom – hur han och 

Ljungström diskuterade filosofi. Detta skedde vid våra matraster, då vi knaprade på vår 

torrskaffning och drack vårt kaffe förvarat i buteljer instoppade i yllestrumpor och 

tidningspapper (ja, hör ungdomar, termos fanns ej då) Men Lidman var också en god 

sångare och när häggen vid strömmen nedanför slog ut i blom och doften nådde oss i 

kolhuset under ändernas stråk från Värnan till Kanalen – då vaknade hans inneboende 

sångarglädje och med ackompanjemang från sin kolharpa klämde denne husets 

”Wolfram” i med en sång så kraftig att koldammet virvlade mot takåsen och de många 

vildkattorna däruppe reste rygg och började trimma morrhåren i rena förskräckelsen.  

Och den sången hördes vida omkring. Ja, den for med vinden ända till Prästhyttans 

åldriga by där den ligger bakom våra blånade berg, så att lille Joel, Metropolitans 

blivande ””Wolfram” som då gick ikolt sökte sig upp i farmors knä och började leka 

opera med ”Bä, bä vita lamm” på – det fanns alltså vita lamm på den tiden, men vi i 

det svarta kolhuset såg aldrig sådana, inte ens en vit katt och knappast en solstråle 

eller en ljus förhoppning i vår trista tillvaro-inför morgondagen.  

 

Men apropå kattor så vill jag till sist berätta, att vi allt emellanåt hittade deras kadaver 

i kolrasen och då var det att med hjälp av träpinnar ställa dem på sina ben överst på 

någon kolkorg färdig att gå linan till hyttkransen och så med krita utanpå rita en 

passande devis – för något roligt skulle man väl ha, tyckte vi.  

Uppsättarna på kransen ansåg emellertid att man inte kunde smälta malm med kattlik 

och därför sändes dom tillbaka med första tomma korg, naturligtvis med ny devis i 

krita. Ja, så åkte kattorna fram och åter i sin himla färd till dess kritan tog slut. 

 

Hur många nuvarande yrkesbröder har det är mig obekant, men säkert är att ingen av 

dem avundas mej den dag jag med knallhatt på skulten en trasig tomsäck och ett 

fyrtiotal strävsamma år framför mej trädde in i den värld som jag nu beskrivit. 

Säkerligen gör sig läsaren samma fråga som den gamle pensionären inte kunde 

besvara. Må jag då i största korthet nämna de kanske väsentligaste förändringarna 

sedan hans första tid såsom att avlöningarna numera är c:a sexdubblad, att 

arbetstiden är betydligt avkortad, moderna hjälpmaskiner underlättar i hög grad 

arbetet, tvätt och duschrum invid arbetsplatsen håller det svarta koldammet borta från 

hemmet som kan utgöra modern trerummare i samhällets nya bostadskoplex.  

 

Min åldriga berättare hann emellertid inte med allt detta som nu förefaller honom 

ofattligt – han liksom har glömt sina vedermödor.  

Han är dock nöjd med sin tillvaro och underlåter icke att prisa sina präktiga barn, som 

hjälper honom till en dräglig afton och jag får f.ö. en känsla av att han häri ser att 



italienaren i alla fall hade rätt, då denne påstod att gipskattorna var god penning 

placering. 

När jag slutligen frågar hur det är med kattorna nu, svarar han, att dom tack vare sina 

sju liv klarat sig rätt bra. ”Visst har dom som jag fått sina kraftiga törnar därom vittnar 

krossade ögon, avslagna öron, intryckta revben m.m. men humöret är ändå prima å 

med en gest med ena tummen mot en skrubb tillägger han medan spjuvern lyser i 

blicken: ”å nu ligger dom därinne och begrundar sina våldamma äventyr under den 

nyss avslutade ”Marssäsongen.” 

 


