
En hembygdens son 

 

För att mina efterlevande anhöriga skall få en bild av min karaktär, och en liten 

aning om mitt förflutna leverne. Nedskriver jag här efter de resurser jag har i 

skrivandets konst, min levnadshistoria. 

I Råda socken invid Klarälvens strand, i det mångomsjungna Värmland, föddes år 

1865 den kvinna som skulle bli upphovet till min entre i denna världen. Hennes 

far arrenderade ett mindre jordbruk, vilket lydde under Uddeholms bolag. Stället 

benämndes Brånängen, och där tillbringade mor sina barndomsdagar och tonår.  

Värmlänningarnas humörfriska sinnelag och seghet, blev hennes arvedel. Dessa 

egenskaper blev mor till stor hjälp, under livets hårda påfrestningar.   

Då syskonskaran i hemmet var stor, och som följd där av blev dåligt med maten, 

blev mor en dag tvingad att se sig om efter en plats för sin utkomst. Då en några 

år äldre syster och en broder tidigare dragit hemifrån med Gästrikland som mål, 

beslöt mor sig för att leta rätt på dem, och där försöka sin lycka.  

 

Vid denna tid var det dåligt med både kommunikationer och respengar, så den 

långa färden måste avverkas till fots. Det blev att med matknytet på ryggen 

vandra några mil om dagen, och när kvällen kom, inkvartera sig i någon lada eller 

i avsaknad av sådan slå läger under bar himmel. Detta kändes nog mer än kusligt, 

för en ensam och ung flicka, då färdvägen oftast gick genom obebyggda trakter. 

Men vad mor plågades minst av, så var det av rädslan. Någon vekling var hon ej, 

så ett nappatag med henne hade säkert inte blivit någon barnlek. Strapatserna 

under denna vandring har min moder berättat för mig, men då detta ej har något 

med min levnadshistoria att göra, så får jag avstå från skildrandet av denna dock 

så intressanta vandringsfärd.  

Efter någon veckas vandring var så mor framme i Gästrikland, där hon vid Nyängs 

gruvor i närheten av Hofors påträffade sina båda tidigare utvandrade syskon. 

Systern vars namn var Karolina, hade redan funnit sin livskamrat, en 

gruvarbetare vid namn Englund. Han var Västgöte och jämnårig med Karolina. I 

Böle två kilometer från gruvan i Nyäng ägde Englund en liten stuga med stor 

trädgård, ladugård och ett egenhändigt byggt växthus. Här var också Karolinas 

broder Olle inackorderad.  

Vid denna tid grävdes en kanal från Nyängs gruvor till sjön Lill Gösken. På denna 

kanal fraktades sedan den ur gruvan uppforslade malmen på pråmar, vilka drogs 

av en mindre motorbåt vidare över nämnda sjön Gösken och genom den smala 



Börån, vilken mynnade ut i Hosjön, vid en kaj kalla Pråmstaden. Här lossades 

medels en travers, de med malm lastade vaggorna och placerades på en 

smalspårig järnväg, vilken efter en brant stigning, slutade vid spelhuset intill 

gamla brikett huset. Här vägdes malmen, varefter den tippade i för den avsedda 

bås. Ur dessa bås skyfflades sedan malmen i kärror, vilka på plåtlagd landgång av 

Hyttans folk, vidarebefordrades till krossen. Sedan krossningen var klar, spelades 

malmen upp till hyttkransen, för att så småningom passera genom 

uppsättarmålet och sedan i form av flytande tackjärn fyllas i de på hyttans golv 

befintliga kokillformarna. När kanalen vid denna farled för Nyängsmalmen var 

färdiggrävd, var mors bror Olle som där knogat som rallare trött på Nyäng, och 

såg sig nu om efter ett nytt arbetsfält. Genom en annons där arbetskraft söktes 

till ett sågverk, kom Olle en dag att hamna i en av Hälsinglands fagraste bygder, 

ej långt från Dellens blåa vatten. Platsen hette Forsa och sågen var privatägd, 

Olle som ej kunde med överhet och tvång blev ej gammal vid detta sågverk, utan 

sökte sig snart till skogen, där han med åren blev en duktig kolare och sedan 

kolarbas, vilken syssla han skötte till sin sista arbetsdag. Ej så lång tid efter sin 

anställning här avsände Olle ett brev till Hofors, där min moder ännu var kvar, 

och rådde henne att komma till Forssa. Då hon ej var bunden vid någon plats i 

Hofors, gjorde hon sig omedelbart resklar och vandrade på samma vis till 

Hälsingland, som hon tidigare gjort till Gästrikland.  

Hon anlände till Forssa som en kvinna i sina bästa år, med arbetslust och en ljus 

blick på framtiden. Välväxt, rödblommig och strålande gladd som hon var, blev 

hon en frestelse för bygdens giftaslystna pojkar. Så gott som omedelbart fick hon 

plats hos prosten i Forssa prästgård. Prästgårdsfolkets hjärtan tog hon här från 

första stunden. Då hon var kunnig i allt som hörde en stor gårdsskötsel till, så 

kunde ju prosten ej tänka sig en bättre piga än Värmlandstösen Elisabeth eller 

Lisen som hon i dagligt tal senare fick heta, både av gårdens såväl av bygdens 

folk. Än hade ingen man förmått tända några djupare känslor i Lisens oskuldsfulla 

hjärta, än var hon ostörd av livets allvar, och allt som rörde sig omkring henne 

var endast fyllt av lek och harmoni. Men en dag kom även mannen in i hennes 

värld och livet fick mera innehåll, men samtidigt ansvar och bekymmer. På 

samma prästgård som Lisen tjänte fanns nämligen en dräng. Denne dräng 

utförde utom de grövre sysslorna, även alla de till gården hörande skjutsar efter 

häst. Det förekom enklare körningar för gårdens folk såväl som mera 

högtravande, när prosten hade kalas, och massor utav främmande skulle köras 

från och till stationen i Näsviken. Drängen hette Anders Johan och var son till 

platsens urmakare skicklig i sitt hantverk, men svår på det buteljerade fludiet. 

Hans efternamn var Tåström. Denne urmakare fick en tragisk död, vilken helt kan 

skrivas på spritens konto. Efter ett besök i Hudiksvall där han avlämnat en del 

reparerade klockor, och för de pengar dessa inbringade, inköpt sig en liter 

konjak. Vilkens halva innehåll han genast lät försvinna genom den spritlängtade 



och torra strupen, innan hemfärden anträddes. I handen ledde han sin då 

fjortonårige son vilken fått följa med till staden. Allt eftersom tiden gick började 

spriten att verka, och stegen blev tyngre, och så kom tröttheten. Att det var 

vinter med snö och sträng kyla gjorde inte saken bättre. Nu när urmakaren kände 

att krafterna tröt, blev hans första tanke att få sonen att själv leta sig till 

hemmet. När han såg sin son stadd på hemväg, satte han sig själv vid vägkanten 

för att vila. Med mörkret, kylan och den stora tystnaden, kom sömnen 

smygande. Denna sömn blev urmakare Tåströms sista sömn. Han påträffades 

senare ihjälfrusen, delvis begravd under den nyfallna snön. Sonen kom lyckligt 

hem, men minnet av denna resa gick inte ur hans sinne under hela livstiden.  

 

Ett år efter faderns död kom Johan som dräng till Forssa prästgård, där 

Värmlandstösen Lisen tjänte som jungfru. Genom den dagliga kontakten, 

framväxte en kamratskap, mellan pigan och drängen, som omsider slog ut i en 

brinnande låga, grundad på ömsesidigt förtroende och kärlek.  När prosten en 

dag såg hur Johan och Lisen drogs till varandra av oemotståndliga band, tog han 

till orda, och sade till Lisen. Anders är den starkaste och bästa dräng han 

någonsin haft, men sorgligt nog också den lataste. Dessa ord kunde dock ej rubba 

Lisen i hennes beslut, att sammankoppla sitt livs öde med den kraftige, och av 

många för sitt heta humör så fruktade Anders.  

 

Så blev det förlovningstider, och en dag lystes det för tredje gången i Forssa 

kyrka, för drängen Anders och pigan Lisen. En kort tid efter detta vigdes de två av 

prosten i självaste prostgården, där de på sedvanligt vis lovade varandra trohet i 

nöd och lust. Så blev Lisen fru Tåström, och nu flyttade hon till svärföräldrarnas 

gård, belägen på en stor stenhäll, med en vacker utsikt över de omkringliggande 

större och mindre bondgårdarna.  

 

I svärfarsgården förflöt de nygiftas tillvaro, under växlande förhållanden.  Den 

första tiden av deras äktenskap, avlöpte utan några större störningar dem 

emellan. Men när hälsingeblodet genom spriten började sjuda i Anders ådror, 

blev det hårda tag som ofta slutade i gräl, vilket efterföljdes av dagslång tystnad. 

Anders fick efter sin far som kallades ”Tigern”, i arv öknamnet ”Tigerns son”, och 

många gånger gjorde han mer än skäl för namnet. Anders var vid sina sunda 

vätskor en fridsam och lugn själ, men i retat tillstånd, som en rytande tiger, vilken 

inte ens en domtör skulle förmått att dressera.  Lisen var heller inte den som 

kunde hålla tand för tunga, utan behöll för det mesta sista ordet, vilket inte 

förbättrade Anders ursinne.  



Hur det än var så gick det hela så när drägligt, och när Lisen efter några år kom i 

ett lyckligt tillstånd, och födde en son, förbättrades förhållandet inom hemmet 

ganska märkbart. Det förstfödde som blev en pojke, kom med sitt inträde i 

föräldrahemmet att bli ljusstrålen som kom vardagens jäkt, och den vacklande 

samhörighetskänslan att förändra sig till det bättre. Den nyfödde fick i dopet 

namnet Sven Georg Martin, men nämndes vid tilltal för Martin. Efter denna 

tilldragelse, förgick fyra år innan nästa medlem av familjen skulle se dagens ljus. 

Vid denna tid flyttades från den ena gården till den andra. Om händelseförloppet 

vid ett av dessa rumsbyten, har för mig berättats följande.  

En gång fick Anders tillsägelse att flytta från en liten stuga, där han en tid haft sin 

bostad. När upprepade tillsägelser inte hjälpte, på grund av Anders sturskhet, 

och trilska bestämde sig ägaren helt sonika för att riva ner gården till grunden. 

Anders bodde dock kvar med sin familj ända tills endast skorstensmuren och 

spiseln återstod. Nu fanns ej annan möjlighet för ”Tigerfamiljen” än att söka få 

tag i en ny bostad. Detta var ingen lätt sak, när de flesta var rädd för Anders heta 

humör, men då Lisen var omtyckt av alla så ordnade sig så småningom deras 

bostadsbekymmer. En gård benämnd Skonta blev den kommande bostaden för 

de hemlösa. Här föddes den andre sonen, som också skulle bliva det sista barnet 

i detta äktenskap. Sonen döptes och fick namnet Gustav Adolf, men kallades för 

Gustav. Denne son blev med tiden upphovet till denna skildring i vilket allt efter 

bästa minne skall nedskrivas.  

 

Av min tillblivelse, har jag av naturliga skäl inget som helst minne. En del har jag 

hört berättas av min kära mor, som nu i skrivande stund befinner sig i ett sällare 

land. Redan i vaggan, visade jag tecken på en viss liderlighet. På stämbanden var 

inget som helst fel, när jag skrek i kapp med den jättestora piporgeln i Forssa 

kyrka. Efter den tidens sed skulle barnen tillbringa sin spädaste tid i en vagga, 

som sattes i gungning genom att någon av familjemedlemmarna rytmiskt 

trampade upp och ned på de under vaggan befintliga medarna. Så småningom 

lärde jag mig själv konsten att medelst kroppens rullande från den ena till den 

andra sidan av vaggan, få denna gungande gång. Men vaggans medar såväl som 

tyngdlagen hade sin givna begränsning, och av den anledningen kom jag en dag 

att hamna på golvet, med vaggan och hela dess innehåll över mitt lilla och 

skrikande liv. Följden av denna min första saltomortal blev den, att jag för all 

framtid blev befriad från detta osäkra viloläger. Då hemmet inte ägde mer än en 

sängmöbel, en s.k. imperalsäng, så blev min lott att framdelas ligga i en låda 

vilken var utdragen till en viss gräns. Lådan var den tredje från golvet räknat, och 

hade sin plats i en nästan färglös byrå. När det blev liggdags ropade alltid mor, gå 

och lägg dig i lådan. Väl på plats sköts lådan igen, så bara en mindre springa blev 



kvar genom vilken jag kunde sticka ut min lilla trubbiga näsa, för att tillgodogöra 

mig den luft som mina små lungor behövde, för att uppehålla livsgnistan. Skulle 

jag här av någon anledning behövt skrika, så hade säkert luftförrådet trytit, och 

jag hade storknat, med då mors alltid vakande öga var med, så avlöpte allt utan 

minsta störningar.  

 

Under mitt tredje levnadsår, bodde mina föräldrar hos en handlare. I denna affär 

fick jag gå fritt omkring, då jag av mor fått inpräntat i mitt huvud, att se men inte 

röra. Denna goda föresats följde jag noga, hållande mina små oskyldiga händer 

bakom min rygg. Endast en gång av vad mor berättat för mig, avvek jag från 

detta löfte. Då jag dagligen såg de på lanthandlarens disk befintliga godsakerna i 

form av karameller och choklad, tog snasksinnet och frestelsen mig i sitt våld.  

Så hände det sig en dag att jag i en kagge under disken, fann ett pulver med 

chokladbrun färg och då blev begäret att smaka på, mig för starkt. Jag bockade 

mig ner över kaggens kant i ett obevakat ögonblick, och tog med min lilla nypa 

ett smakprov. Detta prov, befriade mig sedan under hela livstiden, från en bland 

män mycket svårfrånkomlig last. Kaggen innehöll nämligen äkta Ljunglövs ettans 

snus, och min mage reagerade ögonblickligen på ett fullt normalt sätt. Sedan den 

dagen har jag endast en gång till försökt mig på snusets beprisade egenskaper. 

En följd hade dock mitt första möte med snuset, det gjorde att jag senare alltid 

kallsvettades, bara någon tog upp en snusdosa ur sin ficka, och hörde jag någon 

som nös, kände jag genast snusets vedervärdiga stank, i mina trubbiga luktorgan.  

 

Omkring denna tidpunkt, kom ett brev med posten, adresserat till min far. 

Brevets stämpel var Hofors, och avsändaren var Emil Englund, en systerson till 

mor, han var bosatt i Böle, den plats där mor hamnade efter sin vandring från 

Värmland. Brevet innehöll en vädjan till far och mor att resa till Hofors, redan då 

på denna tid ett stort och vida beryktat järnbruk. Det var vid denna tidpunkt, gott 

om arbetstillfällen vid brukets hytta. Utan någon längre reflektion, nappade far 

på den i brevet inlagda kroken, och därmed var avflyttningen från födelsebygden 

ett faktum.  

 

Minnet av avfärden från Forssa är för mig dunkelt, för att här kunna berättas, 

men som i en oklar dimma kan jag liksom se, ett tåg och i ögonen känna svedan 

av dess stenkolsrök, och höra ett ilsket tjutande vilket i så fall skulle vara 

avgångssignalen. Denna minnesbild som jag ej kan foga in på någon annan plats, 

hör säkert samman med avfärden från Näsvikens station och fädernebygden. 



Efter en dagslång resa av vilken jag icke har något som helst minne, anlände vi så 

till bestämmelseorten Hofors. Stationen låg här tre kilometer, från själva bruket, 

När vi steg av tåget, mött oss på perrongen, våra släktingar från Böle. De hade 

för vår nedfärd till Böle, där vi till att börja med skulle bo, med sig häst och 

åktrilla. Våra reseffekter bestod endast av en symaskin, och några väl stuvade 

kartonger. Min far han bar på den för honom värdefullaste dyrgripen, en svart 

väska med säkerhetsremmar och en blank namnplåt. Väskan innehöll med fars 

syn på saken, en liter flytande livsglädje, som han tänkt använda vid 

framkomsten till Hofors. Flaskans innehåll påstod han skulle skänka honom 

självförtroende, och därigenom skulle han kunna se ljusare på det ovissa som 

väntade. Ett par timmar efter tågets ankomst till Hofors, var vi svårt omskakade 

efter en färd på urgamla bondvägar med sina decimeterdjupa hjulspår, och 

många kavelbroar. Moster Karolina var så på pricken lik mor, så släktskapen var 

omöjlig att förneka. Morbror var en av hjärtegodaste människor, som man kan 

komma i kontakt med, en erfarenhet som jag många gånger, vid äldre år skulle få 

bevis för. Så var vi lyckligt installerade på morbrors lilla vindskupa, vilken en tid 

framåt skulle blica vårt nya hem, tills någon mera ändamålsenlig bostad kunde 

anskaffas. Att möblera ett rum, om än så litet som denna kupa var med blott en 

symaskin, och en svart brännvinsväska ett ganska svårlöst problem. Men genom 

att låna en soffa, och en del absolut nödvändiga husgerådssaker av moster 

Karolina, klarade vi bostadsproblemet.  

 

Vid denna tid förekom de numera ej brukliga auktionerna, vid vilka man kunde 

förse sig med nyttiga saker, till åtkomliga priser. Vid en dylik auktion ropade min 

mor in en gammal Moraklocka för tre kronor, vilken i skrivande stund, skulle ha 

betingat ett pris i runt tal en tvåhundra kronor. Klockan var över två meter hög, 

och hade en midja som en jungfru, och innanför den avlånga luckan, hängde två 

rostiga järnklumpar, liknande ett par orörda sockertoppar. Dessa lod som dom 

också kallades, hängde och drog i var sin lina allt vad de förmådde, för att hålla 

de två stora järnvisarna igång, vilka utvisade vad klockan var slagen. Förre ägaren 

till denna dyrgrip hette Blom, och hade nu emigrerat till det förlovade landet i 

väster. En tid senare gick denna klocka åter på auktion, hon gick liksom bäst vid 

liknande tillfällen. Vem som blev ägare till den denna gång, och dess vidare öden, 

känner jag icke till, men frid må lysa över det gamla uret, ty den var dock djupt 

förknippad med mina barndomsårs käraste minnen.  

 

Av omgivningarna vid morbrors stuga, minnes jag bäst ladugården som var 

belägen mitt framför verandan. Bakom dess vägg var ett uråldrigt tröskverk 

uppmonterat, till vilket en längre stång var kopplad. Tröskverket drogs för 



handkraft, och jag minns hur jag gick bakom de dragandes ryggar och höll dem i 

byxvaken, outtröttlig i denna som jag tyckte lekfulla tilldragelse. I ladugården 

fanns en gris, en kalv, samt tre välväxta kor. Att klappa kalvens slemdrypande 

nos, var för mig ett nöje som jag höll mig med vid alla tillfällen som 

ladugårdsdörren öppnades, när mor eller moster utfodrade djuren. Att komma 

åt att klia grisen på ryggen var för mig svårare, när stian var allt för hög, och 

mellanrummet mellan ribborna så trångt, att jag ej fick in mina små fingrar så 

långt, att jag kunde nå grymtgrisens rygg. Förövrigt skrek nassen så gruvligt illa 

när han skulle matas, att jag för det mesta föredrog att lägga benen på ryggen, 

och bakom ladugården sätta mig i säkerhet.  

 

I ett hörn av trädgården, var ett hönshus uppfört, där hönorna producerade ägg, 

och med tuppens hjälp kullvis med kycklingar. Hönsgårdens tupp var ett monster 

i både åthävor och storlek. Han hade ben så långa som skidstavar, och ett bröst 

stort som en tvättbalja, och huvudet var något mindre än en katts, det hölls 

upprätt på sin plats av den långa och baktunga kammen, som liknade en 

avbruten hörävsa.  

 

Nu på äldre dar förstår jag varför morbror inte höll sig med hund, på denna 

ensliga gård. Tuppen ingav långt större respekt, än den argaste gårdvar. Från 

morbrors idylliska stuga, och fram till bruket, var det dryga fyra kilometer. Fars 

lott blev nu att dagligen gå denna vägsträcka, fram och åter till sin nya 

arbetsplats vid hyttan. Vägen mellan Böle och Hofors, var vid början av 

nittonhundratalet, i ett bedrövligt skick.  Två djupa hjulspår följde den slingrande 

fram till bruket. Vägens mittpunkt, upptrampad av järnbeslagna bondkampars 

hovar, liknade ett brett band, färgat gult av kornas och hästarnas dagliga 

spillning. I dikena och långt inpå vägens matjordsbelaggda kanter, växte långt 

och frodigt vildmarksgräs. Här och var förekom så kallade kavelbroar, gjorda av 

decimetertjocka slanor, sammanhållna av två tvärs över slanorna fastspikade 

enpåkar.  Efter vägen var några mindre bondgårdar belägna, och vid varje sådan 

en grind. Det var ett besvärligt och tidsödande hinder, för både gående och 

åkande, att öppna och stänga dessa vägspärrar. Allt togs dock med ro, för 

hetsens och jäktets jävulska tid, var ännu ett okänt begrepp.  

 

I sommartid var denna väg en verklig idyll, med åkrarnas frodiga grönska, och i 

höstens dar gav de gula och vajande sädesfälten, en förtjusande anblick. Första 

gården efter denna färdväg ägdes och brukades av bonden Lars Andersson, i 

dagligt tal gick han under Böhl Lars. Gården låg invid Lill Göskens strand, strax 



intill huvudbyggnaden låg en tvåvåningsbyggnad med rymlig källarvåning, i 

denna gård bodde ställets pigor och drängar. I en större uthusbyggnad 

innehållande loge, ladugård och stall, fanns under hemmanets glansperiod, en 

djuruppsättning på fyrtio kor och åtta storväxta arbetshästar. Gården är numera 

avskriven som jordbruk, den som till stället hörande skogar, äges nu av Hofors 

Kommun. Nästa gård på vägen mot bruket, var en fyrmastad, och efter dåtida 

värdering en tät sådan. Gården ägdes av bonden Wiren, far till nuvarande 

arrendatorn Erik Wiren, gården är sedan några år tillbaka i Hofors Kommuns ägo. 

Under gamla Wirens tid, var stället ett mönsterjordbruk, och höll en stor 

djurbesättning. En kilometer från denna gård låg Karl Nordgrens hemman, även 

detta är nu i kommunens händer.  

På fortsatt färd mot Hofors, påträffas en av de minsta gårdarna efter denna väg. 

Den har varit i samma ägares händer i femtio år, men har likt de övriga gårdarna 

också inköpts av kommunen. Ställets forne ägare hette Birger Morell, och var 

måg åt gamle bonden Wiren. Gården finns än i dag kvar, på sin ursprungliga 

plats. I skogsbrynet mitt emot Morells gård, låg ett skogvaktareboställe. Den lilla 

röda stugan ägdes av Svärd, som också var knekt. Han förde ett hårt och slitsamt 

liv, för att hålla nöden på behörigt avstånd från hemmets dörr, inom vilken 

förutom Svärd rymdes maka, och en stor barnaskara. Från Svärds och upp mot 

den urgamla storskogen, gick en gångstig här och var, med utlagda plankor att gå 

på. Stigen drog fram över en sank mosse, beväxt med ljung och hjortronris. Vid 

mossens ändpunkt låg en liten oansenlig stuga, där bodde hyttarbetaren Per Erik 

Andersson kallad Anders Ols Per Erik, han var min fars arbetskamrat, och en av 

hans bästa vänner. År nittonhundrasju (1907) skrev min far på arrendekontrakt 

med bonden Erik Wiren, och inflyttade i en trivsam gård, som var granngård till 

Svärds. Här svunno två av mina lyckligaste, och i minnet bäst bevarade 

barndomsår. Här börjar mitt minne ta form, och inpränta händelser som sedan 

skulle följa mig genom hela livet. Bäst minnes jag den stora spiseln, med den 

svängda spiselhällen.  På denna häll, hade jag min käraste plats, under bistra 

vinterkvällar.  

Mor brukade lägga ut en fårskinnspäls på hällen, där låg jag och jollrade tills jag 

somnade. På denna plats, satt jag när far kom hem med sin första avlöning, vid 

Hofors hytta. Jag minns så väl när han öppnade sin löningspåse, och gav mig den 

ettöring, som ensam och övergiven, låg bland de få sedlarna. Denna ettöring var 

en stor slant, i en fyraårings förmåga att uppskatta pengars värde. Vid 

köksfönstret, satt jag ofta och tittade ut över gårdsplanen och hjortronmossen, 

och Svärds lilla röda stuga. Från denna utkiksplats, kunde jag även se vår egen 

ladugård med tillhörande hönshus, samt den till torpet varande lilla röda 

sommarstugan, Lillstugan som den också kallades, hyrdes av en man vid namn 

Alix Ahlen. Hans hustru var en glad och hygglig kvinna, ett energiknippe, trots sin 



lilla kroppshydda. Hon hette Anna, men kändes bäst igen under namnet Alix-

Anna. Alix var lång och bredaxlad, och hade en röst som hördes vida omkring, 

vilket nådde sin höjdpunkt, de gånger humöret rann på. När brännvinskuttingen 

vid helgerna kom på bordet, var Alix inte den som spottade i glaset. Då min far 

såväl som hans kamrat Per Erik, också voro begivna på dryckjom, blev det riktiga 

dunderfester när dessa tre kommo tillsammans, omkring den hägrande 

bleckkaggens magiska innehåll. När spriten började verka på sinnena, då blevo 

alla tre rika och starka, och då dallrade storsmockan i luften, men då den ene 

inte visste vad den andre gick för, så avlöpte osämjorna för det mesta utan 

handgripligheter. Per Erik var musikalisk, så att säga till husbehovs. Ett gammalt 

Magdeburgerspel, plågade han efter konstens alla regler. När han var i suptagen, 

spelade han gamla polskor och valser, så tonerna gav eko bland bergen. Tillika 

med sitt spelkunnande, var han ovanligt vig. Han brukade ibland dansa på alla 

fyra runt omkring på marken, så grästorvorna rök om skånkarna. Denna dans 

kallade han för björndansen, och han var absolut oöverträffad i sin konst.  

Bästa minnet av min mor från denna tid, har jag förknippat med hennes 

ladugårdsbestyr. Hon hade ett handlag med djur, som var beundransvärt. I 

ladugården fanns en ko, en kalv och en gris. Bakom väggen var ett inhägnat 

hönshus, vars invånare värpte ägg, för vårt dagliga behov. Mjölken gav grädde till 

smör, och vår och höst slaktades en gris, vilket säkrade fläskbehovet. Mor kunde 

konsten att ta vara på allt efter grisen vid slakten, så det blev både korv, syltor, 

skinkor, och alla brödspetten under taket dignade av paltbröd. Far var en stor 

konsument på allt det feta på grisen, och grisfötterna var det bästa han visste att 

hugga tänderna i.  

 

En händelse som för mången äldre skulle ha verkat ruskig, blev för mina 

barnaögon en upplevelse av det gladare slaget. En sommardag skulle far hjälpa 

mor med infångandet av en ko som slitit sig lös, och lämnat ladugårdens 

trångboddhet. Far fick tag i repet som var fästat vid kons grimma, och det blev en 

dragkamp vars like aldrig skådats. Vad kossan ägde i sin styrka och tyngd, var 

ungefär vad far ägde i humör, och dragkampen hade säkert slutat med endera 

partens död, om inte mor ingripit på sitt lugna och förståndiga sätt. Med några 

vänliga ord och en handklappning som gällde kon, men inte far, fick mor kon att 

följa sig tillbaka till fähuset. Tur att inte far fick tag i korumpan vid dragkampen, 

för då hade den säkert blivit uppryckt med roten, så envis som han var, när 

humöret en gång fått herravälde över hans tigerinstinkter. 

 



 Ett mycket originellt husdjur, hörde också till. Djuret var en större katt, benen 

var som på en mindre hund. Bålen var kraftig och långsträckt. Denna katt var 

egen i sitt uppträdande, och endast mor kunde få den att ta reson. Inomhus höll 

den aldrig till, och syntes högst sällan inom gårdens hank och stör. När det 

morgon och kväll var mjölkdags, ställde sig mor i dörröppningen vid ladugården 

och ropade vänd mot skogen, och genast kom katten som en vindil in genom 

dörren, där den visste att alltid en skål med nysilad mjölk var honom tilldelad. 

Efter mjölklapandet strök sig katten kärvänligt mot mors ben, och kurrade av 

välmåga och tacksamhet, varefter den försvann spårlöst till nästa gång det blev 

mjölkdags.  

 

Då jag glömt att omtala gårdens namn i min berättelse början, får jag omtala här 

att dess namn var Bärvilsbo, samma namn som Wirens gård, som var 

huvudbyggnaden. Från lilla Bärvilsbo, som jag vill kalla gården, fick min far gå 

dagligen till sitt arbete på bruket. Då skiftet började redan klockan fyra på 

morgonen, fick han gå upp i tidig otta, för att hinna fram till arbetstidens början. 

Tre kilometer lång var vägen som framgick i otaliga krumbukter, innan den fick 

kontakt med den raka Nygatan, vilken slutade vid verkets portvaktsstuga.  

Ett par stenkast från vår gårdsgrind till vänster om vägen, låg en källa. Denna 

benämndes hälsokällan, här fanns en bänk, på vilken många vandrare under 

tidernas lopp vilat sina trötta ben, och ur källan med en där hängande 

näverskopa, släckt sin törst med det hälsobringande vattnet. Denna källas vatten 

blev vid tjugotalets början använt som dricksvatten, vid det nyuppförda 

samhället vid namn Lillån. Dess invånare har säkert redan glömt ursprunget till 

detta vatten och källan med sin vackra inramning av uråldriga barrträd är 

utplånad, och lever nu endast kvar i de äldre platsbornas minne.  

 

På vidare färd mot bruket, passeras en brant och krokig backe, och efter denna 

en bro byggd av stockar. Denna bro leder över en bäck som kallas Lillån, efter 

vilken det nya samhället kring källan fick sitt namn. Ån var i vanliga fall smal, men 

när snön smälte på våren blev den bred och djup, och gick då under namnet 

vårfloden. Här var en kär plats för småpojkarna både från byn och bruket, som 

här på sina handgjorda flottar, lekte sjörövare och indianer. När n passerats och 

man kom till den bakomvarande backens krön, kunde man där bakom en 

gammal grånad gärdesgård, skåda ett litet skogshuggareboställe. Gården var 

mest känd under namnet Johanssons i Lillån. Stugan och den omgivande täta 

skogen har senare fått lämna plats för en tidsenligare bebyggelse.  

 



Fortsättes färden vidare passeras två gamla gräsbevuxna kolbottnar, och så är 

man framme vid den vackra björkallén, som sträcker sig ned mot Böråns strand, 

där ett skogvaktareboställe tillhörande Hofors Bruk är beläget. Ställets namn var 

och är fortfarande Myggbo, och beboddes vid seklets början av skogsvaktare 

Morell. Till vänster om Myggbo, men på andra stranden av Börån skönjes en 

större bondgård. Till hemmanet hörde några tunnland jord, och dess ägare hette 

Larsson, men gården nämndes av bruksbefolkningen vid namnet Böras. Snett till 

vänster om Myggbo går vägen genom en björkbevuxen hagmark, och sedan man 

passerat den på handsmidda gångjärn hängande grinden, är man framme vid 

Standarn. Här bodde bonden Lars Eriksson även kallad Liv Lars. Han och hela 

hans familj voro gudfruktiga människor, och två av hans barn reste vid 

tjugoårsåldern som missionärer till hednaländerna. Ställets stall och ladugård, 

var sammanbyggda med en längre loge. Under tjogotalet inreddes denna loge till 

Gudstjänstlokal, och användes av de i tungor talande pingstvännerna. Många 

byxknän och armbågar slets här ut, under det ödmjuka krälandet inför 

skapelsens herre. Längre fram i min berättelse skall jag återkomma till dessa 

händelserika möten.  

 

Intill Liv Lars gård fanns en grå liten oansenlig stuga, bebodd av ett par originella 

personer. Mannen var lång och mager med en något framåtlutad gång, i handen 

höll han alltid en käpp gjord av en förvriden enstam. Han tjänstegjorde på 

bolagets skogar som bleckare, och lystrade till namnet Kalin. Gubben Kalin var av 

den typen som drog uppmärksamheten till sig, genom sin originella klädsel och 

sitt ovårdade skägg, då i särskilt hög grad när det gällde oss pojkar i slyngelåren. 

Själv var jag med och gjorde många spratt åt den gamla skogsräven Kalin, och 

hans lagvigda kärring.  

 

Bakom Kalins stuga ägdes jorden av bolaget, och här fick vi vårt första 

potatisland, när vi senare blev bosatta på bruket. Intill vägen på höger sida om 

potatisåkern, låg på fyra stenpelare en gammal fallfärdig hölada. Några meter 

bortom ladan gjorde vägen en tvär kurva, och efter den skymtades Nygatan, och 

vid dess slut, Järnverket med sina långa bolmande skorstenar. Till vänster om 

nämnda kurva, låg en tallbevuxen ås och på dess krön låg två små stugor låga i 

taket och med smårutade fönster. I den ena bodde hyttarbetaren Mattsson, 

originell och slagfärdig. Mattsson gick alltid i egenhändigt tillyxade träskor. I en 

visa sjöngs vid denna tid om hemgjorda träskor som Mattsson har gjort, 

författarens namn blev aldrig uppdagat. Granngården ägdes av en stenhuggare 

vid namn Ehn. Ehn var starkt begiven på öl och brännvin, och ibland hände det 

sig att han låg i sängen i flera dagar och bara söp och drack öl så länge den 



hemköpta ransonen varade. Hans gumma hette Thea, hon påstods kunna mera 

än andra dödliga. I smält bly kunde hon läsa, andra människors kommande öden. 

Endast Ehns stuga, finns i denna dag kvar på sin upphöjda plats.  

 

Mellan Nygatan och Hosjöns strand, gick en genväg fram mot järnverket. Vid 

sidan om denna stig, låg flera svinhus. I dessa födde bruksarbetarna upp grisar, 

som så småningom skulle bli deras sovel, och en god hjälp i hushållet där alltid 

ekonomin låg riskabelt nära svältgränsen, vid denna dåligt avlönande tidpunkt.  

 

Vid det branta stupet nedanför Ehns stuga, var brukets slasktipp belägen. Hit 

fraktades allt gammalt skräp, tillika med produkterna från bruksgårdarnas 

avträden. Stanken härifrån var vedervärdig, men ett idealiskt tillhåll för de 

tusentals råttor, som här levde ett högt liv på tippens aldrig sinande håvor. 

Många av råttorna levde länge och blev stora som kattor, och långhåriga som 

pudlar. Jakten på dess odjur, var ett uppskattat nöje för samhällets ungdomar. 

Stenkastning var den vanligaste jaktmetoden, vid råttornas dödande. Kattorna 

var så vettskrämda för dessa råttor, att de endast vid sina friarfärder tog sin väg 

förbi slasktippen, dock aldrig en och en utan i samlad trupp, och gingo de då 

alltid på tvären, färdiga till reträtt vid minsta fara. Bacillskräck och hälsonämnder 

var vid denna tid ett okänt begrepp bland bruksborna, och de levde trots tippens 

avdunstningar i högönsklig välmåga.  

 

I närheten av slasktippen och intill Hosjöns strand, låg en mindre bergsknalle, på 

vars magra jordskorpa växte några grova och vresiga martallar. Här under 

tallarnas skugga, höll Frälsningsarmen sina hallelujamöten, vilka var flitigt 

besökta då andra nöjen var sällsynta.  

 

Jag kom sedan jag blev Hoforsbo, att ofta besöka dessa möten. Jag var då mest 

inställd på rackartyg, och många gånger var jag nära att råka i klorna på någon av 

de elddöpta kämparna, men tack vare mina långa ben, hann jag alltid sätta mig i 

säkerhet. Största kämpen i Guds arme, var valsverksarbetaren John Kalle. Med 

sin starka stämma vittnade han om gud, och bad för brukets syndare. Med 

kärleksfullt trånande blickar på de vackra bonnettklädda officerarna, spelade han 

stridssånger på sin ärvda fiol.  

 



Nedanför denna böneplats, mynnade Hoån ut i Hosjön. Här var en bro över Hoån 

och här var vattnet strömt, varav platsen fått namnet Strömhugge, här var ett 

kärt tillhåll för brukets badande ungdom.  Här kom jag en dag att få min första 

lärdom, i simmandets konst. Platsen var riskabel på grund av den hårda 

strömmen, men vad jag vet inträffade här aldrig någon olycka. Sen jag blev 

bruksbo, kom jag att dagligen under sommarmånaderna att springa till detta 

badställe. Här låg man i och plaskade dagen i ända, så länge säsongen varade. 

Baddräkt användes aldrig av oss ungdomar, vid denna tid. Metspöet var dock 

alltid till hands, för här var gott om fisk, och nappmöjligheterna stora. Spöet 

bestod av barkad björkslana, och reven var tvinnad av björntråd, och den 

vidhängande kroken rostig och hullinglös, men på fiskeglädjen var det trots de 

dåliga dorningarna inget fel. De gånger man lyckades lura upp någon mört eller 

abborrkrake, träddes dessa genast på en för ändamålet gjord rönnklyka. På 

hemvägen bar man alltid fångsten, så att den föll i ögonen på de människor man 

mötte.  

 

Från Strömhugget slingrade en stig sig fram följande Hosjöns strand, den hade 

sin ändpunkt vid Pråmstaden. Ungefär vid mitten av denna stig, låg en tvättstuga 

murad av slaggstenar från hyttan. I denna tvättstuga, kokade brukskärringarna 

familjens lortiga kläder. Från tvättstugans baksida sträckte sig långt uti sjön en 

brygga, på denna låg gummorna på knä, och klappade med starka armar sina 

urkokta kläder. Ibland gick klappningen med liv och lust, och under bästa sämja, 

men då och då råkade några av gummorna i gräl om någon till tvätten hörande 

detalj. Då kunde de hemmagjorda masurklappträdet hamna i skallen på någon av 

de tvistande, vilken då svimmade och fick sig ett ofrivilligt bad från vilket hon 

dock genast drogs upp, av ångerfulla klappkärringars villiga händer. För att gå 

vidare i min skildring, lämnar jag här tvättgummorna åt sitt öde.  

 

Efter sjöstranden ej långt från tvättstugan, synes en gulmålad arbetarbarack. 

Denna tjänstgjorde som bostad, för de vid bruket arbetande ungkarlarna. 

Baracken blev vid nittonhundrafemtiotalet jämnad med marken, vid en 

brandövning. Många liv gingo då till spillo, men sorgen var ej så stor, då de 

förkolnade liken betraktades som samhällsplåga, och gingo under namnet 

vägglöss.  

 

Så är jag framme vid portvaktsstugan, och har därmed beskrivit vägen Böle, 

Hofors och återvänder nu till hemmet i Bärvilsbo.  



År nittonhundraåtta blev min far tilldelat ett rum i Hofors, och med detta uppgav 

han arrendet av Bärvilsbo, och flyttade med familjen till Hagagatan fyrtioett, som 

var den utlovade bostaden. Rummets fönster var vänt mot skogen, eller det så 

kallade Femtonsberget. Solljuset i rummet, var så gott som utestängt av de stora 

lummiga granarna, vars grenar hängde ända in mot takåsen. Florerade spriten i 

Bärvilsbo, så blev det än värre här, ty grannarna i vår trappuppgång var alla starkt 

begivna på spirutiosa. Jag var en femårig liten parvel, när jag inkvarterades i 

detta mitt nya hem. Mina lekkamrater blev mest flickor, då endast äldre pojkar 

fanns på denna gård. Fyra flickor lever än i dag, tydligt kvar i mitt minne. 

Flickorna hette Sonja, Karin, Helga och Dagmar. Sonja och Karin reste 

nittonhundranio, med sina föräldrar till Amerika. Fadern blev under lockouten av 

bolagsledningen avvisad från samhället, och emigrerade till följd därav, till det 

stora landet i väster. Sonja blev min verkligt avgudade lekkamrat, och skulle 

kärleken vara så god och oskuldsfull bland människorna vid mognare ålder, som 

den var mellan oss som vara var fyllda sex år, då vore den jordiska kärleken 

fullkomlig. När lilla Sonja flyttade till amerika, kände jag mig så ledsen och 

övergiven. När jag vid äldre dagar ibland kände som jag en gång i tiden gjort en 

stor förlust, så måste denna känsla vara förbunden, med förlusten av min kära 

lekkamrat Sonja. Ofta i livet har mina tankar gått till henne, men om hennes 

vidare öden har jag ingen som helst vetskap.  

 

Sedan Sonja lämnat mig och Sverige, blev det Helga som kom att inta hennes 

plats, och hennes vänskap till mig blev av samma natur som Sonjas. Helga och jag 

lekte tillsammans ända till slutad skoltid, då våra vägar skildes. Även Helga reste 

över till dollarlandet, hon var då tjugo år gammal. Som barn lekte vi i en vedbod, 

som ägdes av Helgas far. På dess skulle, hade vi en lekstuga med möbler av alla 

slag. På vedbodskullens baksida var en lucka ursågad i väggen, genom denna tog 

vi många gånger till reträtten, när Helgas far var på dåligt humör, och lurade på 

att ge oss gemensam avbasning. Vi kanske gick lite för långt i vår lek som mamma 

och pappa, då vi redan då började ana en del av kärlekens mysterier. Säkert var 

det den saken Helgas far genomskådat. En gång bland de många gånger han 

letade efter oss, men inte fann oss, låg vi gömda under en stor tvättbutt. Butten 

hade ett hål, och genom det turades vi om att se hur letandet skulle sluta. Som 

tur var uppgav fader Boström för det mesta hoppet om att finna oss, och vi 

kunde ostraffade krypa fram ur vårt mörka men skyddade gömställe.  

 

En dag kom jag att göra mig en stickare, till Hagagatans sista gård. Där hittade jag 

ett fyrhjuligt barnvagnsrede, som jag smög mig iväg hem med. O vad jag kände 

mig överlycklig när jag springande rullade fram mot fyrtioettan, med mitt stulna 



ekipage. Denna vagn hade jag sedan i min ägo i flera månader, ovetande om att 

den rätte ägaren aldrig givit upp hoppet, om att återfinna sin egendom. En 

morgon när jag vaknade, så var vagnen försvunnen, och jag återsåg den aldrig 

mer. Denna förlust, var nästan omöjlig att övervinna. En lärdom fick jag dock av 

detta, då min mor i vänliga ordalag sade till mig, att orätt fånget är lätt 

förgånget.  

 

I fyrtioettan där vi nu bodde, var tolv familjer bosatta. Åtta av dessa hade två 

rum, och fyra endast ett som kallades hörnrum. Första åren här var ett sådant 

enkelrum, vår bostad. Detta rum minner mig, om många både trevliga och  

tragiska händelser. Här låg jag och min bror nedbäddade sju veckor, i svår 

kikhosta, en sjukdom som vid denna tid var mycket allmän bland barn. Jag låg 

och hostade hela nätterna, ja jag hostade så hela halsen blev ett enda svidande 

sår. Jag höll mina föräldrar såväl som grannarna vägg i vägg vakna om nätterna, 

med mitt evinnerliga hostande. Mor försökte på alla upptänkliga sätt, lindra mina 

plågor. Hon brukade alltid ha en kluven kålrot liggande på spiselhällen, roten var 

urgrävd och liknade en skål. I denna lade mor bitar av bröstsocker, som så 

småningom smälte av spisvärmen. Den så smälta sirupsliknande smeten, fick jag 

sedan försöka få ned genom den sönderhostade halsen.  Om det var min tro på 

mors patentmedicin eller om jag blivit bra den förutan, vågar jag inte yttra mig 

om, men ett faktum var att sjukdomen tog en godartad vändning, efter denna 

medicinkur.  

 

Strax efter mitt tillfrisknande, var dagen inne för Sonjas föräldrar att lämna 

Sverige. De sålde alla sina saker på auktion, utom några för resan absolut 

nödvändiga småsaker, vilka stuvades ner i två gamla väskor, vilka utgjorde 

Amerikaresenärernas enda bagage. Från Hofors avreste de med tåg till Göteborg, 

där de besteg en av Atlantens jätteångare för vidare färd, till det förlovade landet 

i väster.  

 

Så var >Olssons tvårumslägenhet tom, och far fick löfte av bolaget att med sin 

familj, flytta in där, vilket utan dröjsmål verkställdes. Vår enrummare blev efter 

oss, bostad för ett flertal ungkarlar. Mor tvättade och städade åt dem, och fick på 

så vis en liten extra inkomst, vid den tiden mycket välbehövlig.  

 



Sommaren detta år kom till Hofors en man, medförande två björnar. Med dessa 

björnar utförde han en massa konster, vilka efter senare tiders dressyrkonst 

skulle verkat i enklaste laget. Jag minns att en av björnarna var utrustad med 

munkorg, på grund av sitt dåliga lynne. Den andra var utan korg, och verkade 

beskedligare. Björnägaren fick medels några handrörelser bestarna att resa sig 

på bakbenen, och dansa runt. Under björnarnas dans svängde också mannen 

runt, under det att han sjöng bulle bulle bång bia bia bång. Blott några minuter i 

taget dansade björnarna runt, sedan slog de med en kraftig duns ned sig på sina 

framben, inväntande den obligatoriska sockerbiten, och ägarens handklappning. 

En av nallarna, kunde konsten att röka pipa. Han rökte kritpipa, stoppad med 

flättobak. Bloss drog han så kraftiga, att hela piphuvudet lyste av eld, och 

gnistorna stod som en eldkvast, längs den lurviga pälsen, från vilket det då och 

då osade bränt. Att rökningen var uppskattad, syntes på den tacksamma blicken i 

hans ögon. Efter dagens uppvisningar vandrade mannen med sina björnar till 

vagnsstallet, där de logerade på gemensam bädd. Samlevnaden tog dock en natt 

ett tragiskt slut. Mannen blev senare på annan ort, ihjälbiten av sina otåliga 

björnar.  

 

Så skrevs året nittonhundranio, och så bröt lockouten ut. Jag var nu på mitt sjätte 

år. Händelserna från denna dystra tid, går aldrig ur mitt minne. Jag minns hur 

knappt det var många gånger med matbiten, och hur ovissheten för den 

närmaste framtiden låg som ett ogenomträngligt dok över mitt hem, och hela 

samhället. Mor skaffade under denna svåra tid mycket mat till hemmet, genom 

att hjälpa bönderna i Böle och Bärvilsbo. Då rätta tiden nu också var inne för 

skogens vilda bär, och dessa funnos i riklig mängd, blev det dagliga vandringar till 

de kringliggande skogarna. Markernas röda guld, blev ett välkommet tillskott i 

hushållet. Far och min kusin Viktor i Böle, plockade mangelkorgar fulla av de 

eldröda bären. Bär, gröt, mjölk, sill och potatis, var den dagliga kosten denna tid. 

Mor sålde också bröd åt en bagare, och förtjänsten därav räckte till inköp av det 

egna brödet. Bagaren hette Pettersson, och hans bageri var det nuvarande 

Mojjsen. Vägen till bageriet gick i otaliga krokar, genom en mörka och tät 

granskog, där ligger nu Konsums varuhus och villorna. Denna stig fick jag ofta 

springa, för att hos bagaren hämta matbröd till mors kunder. Bagarens gesäll 

som gick under öknamnet Chåpa, kom varje dag hem till mor med en stor korg av 

alla sorters mjukt bröd. Många av kunderna hade alltid knalt med slantarna men 

fick tack vare mors godhet, köpa sitt bröd på krita. En del skötte sina affärer, men 

många blev aldrig i stånd att betala, utan mor fick göra rätt så stora förluster, 

under sin brödförsäljningstid.  



Så kom året nittonhudratio, lockouten var upphävd, och arbetet återupptaget i 

järnverket. Striden hade varit både lång och hård, men framgångarna för 

arbetarna så gott som inga. Ett var dock vunnet samhörigheten mellan de 

arbetande massorna växte sig starkare, och herrarna fick upp ögonen på att de ej 

var att leka med. Många arbetare blevo dock trakasserade, och måste söka sin 

utkomst på annat håll. Då dessa arbetare blev upptecknade på svarta listan, blev 

det svårt för dem att få ett arbete i hemlandet, de flesta emigrerade därför till 

Amerika. Många av dem, återsåg mera ej sin barndomsbygd.  

 

En tid efter lockouten blev det efterfrågan på arbetskraft vid järnverket, och då 

skrev far ett brev till en god vän i Forssa vid namn Björk, i brevet övertalade han 

honom att genast komma till Hofors. Björk tog far på orden, slutade sin 

anställning i Forssa, och reste omgående till sin nya arbetsplats. 

Hundraprocentigt hälsingeblod flöt i Björks ådror, han var grovlemmad och 

råstark, hade brummande röst som en björn och humör som en retad tiger, när 

blodet kom i svallning. Björk fick den första tiden bo tillsammans med 

ungkarlarna som bodde i samma trappuppgång som oss, när dessa senare 

flyttade blev han ensam herre på täppan. Björks första arbetsplats blev kolhuset, 

där han tjänstgjorde som kolfatare. Här arbetades i så kallad rundgång, åtta 

timmar ute och åtta vila. Söndags eller helgledighet förekom aldrig på hyttans 

avdelning, varunder kolfatarnas arbete sorterade.  När Björk kom hem från sitt 

första skift, var han svart som en tjärstruken vägg, endast ögonen och de få 

tänderna gulnade av livslångt snusande lyste genom ansiktets sotlager.  Då han 

tidigare arbetat på ett pappersbruk, blev kolarbetaryrket för Björk av en natur 

som han, inte ens i sin vildaste drömmar föreställt sig. Tanken på att ge upp och 

resa hem till Forssa igen, kom den första tiden ofta över den vid det nya yrket 

ovane hälsingen. För Björk blev jag det verkliga plågoriset, under hela hans 

Hofors vistelse. Alltid när det gavs tillfälle till rackartyg, så höll jag mig väl 

framme. Björk som var en begiven snusare, hade vid sin säng en vit porslinspotta 

handtagslös, genom en tidigare olyckshändelse. I denna potta spottade han ut 

sina utsugna snusbussar. Då han alltid var skrovlig i luftrören, avsöndrade han 

massor av slem som också hamnade i pottan, där det förenat med snuset bildade 

en chokladbrun vätska, vilken inte ingav någon frestelse vare sig för syn eller 

luktsinnet.  

En dag när Björk låg och läste i en tidning, var jag inne hos honom, och höll ett 

verkligt rövarliv över både bord och stolar. Bäst jag stod och hoppade på 

sofflocket, flög fan i Björk. Han reste sig och skrek som ett vilddjur, ut härifrån 

din satans snoryngel, annars kastar jag ut dej genom fönstret. Han behövde 

aldrig verkställa hotelsen, för i detsamma inträffade något som gjorde Björk 



alldeles stel av ilska, han kom sig inte för att röra sig ur fläcken. Just när han röt 

till, tog jag nämligen ett språng från soffan över hans rygg och ned på golvet. 

Men himmel och fasa vilken villervalla jag i denna stund ställde till med. Jag 

råkade nämligen hoppa direkt ner i den till brädden fyllda pottan, vilken inte 

stoppade för den ovana behandlingen, utan sprack i två delar, varvid den såphala 

smeten rann ut över korkmattan När jag satt i väg för att komma i säkerhet för 

Björks knytnävar, hasade jag på ändan flera gånger, på grund av mina 

snuspottevallade fotsulor. Lyckligtvis hann jag före Björk utför trappan, och hann 

gömma mig bakom en stor sten i Femtonberget, detta blev min absoluta 

räddning, från en avbasning som jag säkert sedan aldrig glömt. För denna tabbe 

fick jag aldrig Björks förlåtelse, men kände mig glad ändå, för att jag kom så 

lindrigt undan.   

 

Sedan Björk vistats några månader på Hofors, kom hans hustru Britta efter från 

Hälsingland, för att se till hur det stod till med den äkta hälften. När jag fick höra 

och se henne i sitt rätta esse, förstod jag genast orsaken till Björks ojämna lynne. 

Att kalla Britta för rivjärn vore nog en alltför lindrig benämning, för hon var inte 

bara ett hår av hin, utan ett formligt eldsprutande berg av jordisk ondska. I den 

så gott som tandlösa munnen, dinglade alltid en lerpipa. Den hade en gång varit 

vit, men av rök och nikotin hade den övergått i en mörkbrun färgton. Pipan 

stoppades med flättobak, vars rök luktade rena svavlet och försänkte hela 

rummet i en ogenomtränglig dimma. Brittas plats i rummet, kunde endast 

lokaliseras genom ljuden av hennes pipande röst. När hon sög på sin sura snugga, 

smackade hon som den värsta herrgårdskusk. Det var inte gott för Britta att hålla 

pipan i sitt rätta läge i munnen, när de två tänder som fanns kvar, råkade vara 

placerade en i vardera gommen och dessutom vitt skilda åt. Tobaksröken, pipan 

och den tandlösa munnen med sitt smackande ljud, följer mig genom som ett 

oförglömligt minne. När det nu inte lyckades för Björkmora vare sig med gråt 

eller böner att övertala kolfararen att återvända hem till Hälsingland, övergick 

hon till hysteriska metoder, men Björk var som döv för alla hennes locktoner. 

Hon tjöt och grät dagarna i ända, omväxlande med grova kötteder. När heller 

inte detta hjälpte, började hon att spela svartsjuk på mor. Detta åsamkade båda 

parter stor förtret, och förhållandet blev till sist olidligt, och Björk fann för gott 

att ta farväl av Hofors, och med sitt nikotindrypande huskors återvända till 

hembygden. Björk återsåg sedan aldrig Hofors järnbruk.  

 

I den lediga lägenheten efter kolfararen, inflyttade Karl Forslund med sin hustru 

Hildur och barnen Kalle och Dagmar. Sonen Kalle kom att gå under namnet Lill 

Kalle, för att ej förväxlas med fadern. Stor Kalle som en gång varit värvad, var en 



kraftig karl, med militärisk hållning såväl som röst. Han var starkt begiven på 

rusgivande drycker, och blev under spritens inflytande bråkig och snar till 

slagsmål. I fyllan, visade han sig lömsk och opålitlig. Jag fick själv som liten, 

bevittna många av hans raseriutbrott. Vid sådana tillfällen hände det ofta, att 

både bord och stolar kom utdansande genom köksdörren. Ibland hände att både 

Hildur och Lill Kalle kom seglande samma väg som möblerna, och hamnade bland 

dem ute på vinden. Efter varje utkastning tog alltid Stor Kalle dottern Dagmar 

under armen, och sprang ner till Nygatan, där hans mor var bosatt. Dagmar var 

det käresta han ägde, och den enda som kunde få honom till besinning vid dylika 

utbrott.  

 

Vår tredje granne i denna trappuppgång hette Eriksson. Han var mest känd under 

sitt förnamn. Nämndes namnet Per Emil då, visste alla vem som menades. Han 

hade hustru och flera barn, hustrun var lungsjuk och dog ung. En av sönerna var 

en riktig vildbas, faderns försök att tukta honom, blev alltid resultatlösa. En gång 

lade han sonen vars namn var Sigfrid över sina knän, och slog honom på själva 

baken så långe han orkade. När avbasningen var avslutad, vände grabben sitt 

hånfulla ansikte mot fadern och skrek av sina lungors hela kraft, slå mej mer 

pappjävel. Sigfrid blev med tiden en duktig bagare, och öppnade på trettiotalet 

eget bageri i Åselius fastighet. Per Emil som tidigt blev änkling, förde sedan ett 

kringflackande liv. En Valborgsmässoafton på fyrtiotalet miste han genom 

olyckshändelse sin ena arm, och befinner sin nu i skrivande stund på Torsåkers 

ålderdomshem.  

 

Nittonhundratio fyllde jag sju år, och var så mogen för inskrivning i skolan. Dagen 

före skolskrivandet, råkade jag ut för en svår olycka, som kom att förorsaka mig 

svåra lidanden, och min kära mor stora ansträngningar. Vi hade i hemmet en 

liten kattunge vid namn Pickus eller Flöt-Olle, som far kallade den för att den 

jämnt skulle vara med i spiseln, när det stektes fläsk och andra flottiga saker. 

Denna flottälskande katt, blev orsak till min iråkade olycka. Jag att på köksgolvet 

med dörren öppen ut till vinden och sydde på en liten bok, den jag skulle 

använda vid den förstående skolgången. När jag stuckit nålen genom boken, och 

skulle dra tråden genom det uppkomna hålet, hände olyckan. Katten som legat 

vid min sida och iakttaget trådens lustiga rörelser, fick nu en hastig ingivelse att 

fånga det lockande bytet. Med smygande steg och några vickningar på svansen, 

gör hon sig redo för det avgörande språnget.  Hon hamnar mitt i boken, får fatt i 

tråden med den vidhängande nålen, och rycker alltsammans ur mina händer, och 

sticker iväg som en komet ut genom den öppna köksdörren och ut på vinden. Här 

blir den springande runt varv efter varv, släpande hela syatrialjen efter sig. Jag 



rusar efter för att infånga katten, och återta min bok med dess nål och tråd, men 

då skedde olyckan. Nålen som fastnat i en springa i golvet, pekade nu med sin 

udd rakt upp och jag trampade in den i min högra häl, så långt att jag inte kunde 

upptäcka mer än den lilla svarta trådstumpen som var avsliten ett stycke utanför 

det läderhårda hälskinnet. O milda makter vad det stack till och gjorde ont. Jag 

blev så rädd, att jag vare sig kom mig för att skrika eller gråta. Jag smög mig in i 

en av våra skrubbar, där jag på egen hand försökte dra ut nålen. Jag tog varligt i 

den lilla tråden, och drog under spänning så försiktigt jag kunde i den svaga 

förhoppningen att jag skulle lyckas få nålen att följa med ut, och på så vis slippa 

behöva tala om händelsen för mina föräldrar. Men bäst jag drog gick tråden av, 

och så var det farväl med den chansen. Nu kom reaktionen, och med den gråt, 

skrik och ropande efter mor och far. Att få mor att rätt förstå hur illa ställt det 

var med mig, var ingen lätt sak när ingenting syntes under hälen, där nålen gått 

in. Så småningom kom dock mor på det klara med situationens allvar, och talade 

om hela händelseförloppet för farsan, som naturligtvis blev fly förbannad, och 

drog på med en massa halsbrytande eder, vilka dock inte gjorde någon 

förändring i min köttsliga plåga. Men mor hon kunde konsten att inge tröst och 

hopp, och få ängslan att försvinna, och så småningom lugnade jag ner mina 

oroliga känslor. Händelsen förorsakade dock stor uppståndelse i gården. Den ena 

efter den andra av grannfamiljerna kom upp, och hörde sig för om mitt tillstånd. 

Mor lånade i hast en trilla, och drog mig till sjukstugan i det nuvarande apoteket. 

Doktorn som var bosatt i Storvik, besökte Hofors sjukstuga endast två dagar i 

veckan, och just denna dag bar han ej anträffbar, utan en syster vid namn Vendla 

lång mager och humörlig tog emot oss när vi gav signal på dörrklockan. Syster 

gjorde en hastig undersökning, och fann då bäst att ringa doktor Sundin i Storvik, 

vilken i sin tur remitterade mig till lasarettet i Gävle för operation. Då var det 

bara för mor att i den röda trillan köra mig tillbaka till hemmet att där invänta 

morgondagen, då lasarettsresan skulle anträdas. Mor fick nu vid hemkomsten 

knalla iväg till Standarn, där bonden Liv Lars bodde, och av honom beställa skjuts 

till Hofors station med mig följande dags morgon. Färddagens morgon var vi alla 

uppe i ottan. Far hade tagit hjälp med arbetet, för att följa med mig och mor till 

staden. På fars starka armar blev jag nedburen på bron, där jag i stor spänning 

väntade på den beställda skjutsen. Jag var iklädd den nyinköpta kostymen, som 

var ämnad att användas vid inskrivningen i skolan. Väntan på bron blev ej så lång, 

ty snart hördes klampandet av tunga hästhovar, och ett frustande från en 

hästmule, och minuten efter stod en häst och körkarl framför verandan. På det 

fyrhjuliga ekipaget satt Liv Lars, med den gulskaftade piskan i hand, och höll 

strama tyglar. Hästen var kolsvart, och hette Svarten. Som om han var ovan vid 

liknande utflykter verkade den skygg, och Lars måste hela tiden hålla den under 

stäng uppsikt. Så lyftes jag upp på baksätet med mor vid min sida, medan far 

satte sig upp bredvid Lars på kuskbocken. I handen höll far den svarta 



läderväskan som var honom omöjlig att undvara, när det gällde stadsbesök. En 

liten snärt med piskan, och så bar det iväg mot stationen. Vägen dit upp vid 

denna tid, var rena idyllen. På båda sidor om vägen växte stora lummiga björkar 

ända fram till kyrkogården, där storskogen tog vid. Från kyrkogården gjorde 

vägen en stigning, och följde sedan en tallbevuxen grusås efter vilken den gjorde 

små sirkliga svängar och knix, drog vidare fram mellan två stenstolpar, som 

uppbar en tung rödmålad grind, ett minne av en tidigare inhägnad. En halv 

kilometer längre fram korsade vägen järnvägsspåren, och efter en långdragen 

kurva slutade den vid stationen. Vi var framme i god tid före tågets ankomst, och 

Lars fick sin betalning för skjutsen, varefter han tackade och önskade oss en 

utgång i vårt stadsärende, varpå han med hästen vände tillbaka till hemmet i 

Standarn. Far löste biljett på stationen, sedan bänkade vi oss på en soffa för att 

invänta tåget. Snart hördes en gäll vissling, och så dök det stora ångvidundret 

fram ur den täta skogen, inhöljt i stenkolsrök och frustande som det varit i stor 

andnöd. Så bromsade tåget in, och vi besteg en tredje klass vagn i mitten av 

tågsättet. Ostoppade hårda träbritsar, och små sotiga fönster, därtill svart 

svidande stenkolsrök, var vad en dåtida järnvägsresa hade att bjuda på. Så 

vinkade stinsen av tåget med sin röda flagga, och efter två timmars resa var vi 

framme vid Gävle central. Här beställde far en droska, för vidare färd till 

lasarettet. Själv stannade han kvar i staden, för att på dess systembolag fylla på 

sin medhavda brännvinsväska. När hästdroskan stannade vid lasarettets trappa 

togs mor och jag emot av en sjuksyster, som förde oss in till läkarens 

mottagningsrum. Operationssalens doktorer och systrar, var obeskrivligt snälla 

och rara. Jag avkläddes på underkroppen, och bars sedan in på 

röntgenavdelningen för plåtning. Min skapare vad jag var rädd där jag låg på 

bordet, och lyset släcktes vid fotograferingen. Men det hela vare snart över, och 

på vana armar bars jag tillbaka till operationsrummet. Sedan doktorn av plåten 

lokaliserat nålens läge i hälen ordnades det för omedelbart ingrepp. Sedan jag 

surrats fast vid bordet med remmar, kom en syster med en tratt och satte den 

över mitt ansikte, varpå jag fick börja med ett och sedan räkna vidare, tills jag 

somnade in och blev okänslig för vad som komma skulle. När jag åter vaknade 

upp, satt jag i mors knä och framför mig stod den läkare som gjort operationen. I 

sin hand höll han den uttagna nålen, vilken visade sig vara i två delar, den hade 

gått av när den träffade benet i hälen. Nu bad doktorn mor att låta mig stanna 

kvar på lasarettet för vidare vård, men då blev det ljud i skällan. Jag började 

skrika allt vad jag förmådde, så tillslut måste läkaren låta mor ta mig med hem 

för vård på Hofors sjukstuga. Hade jag i den stunden anat alla lidande jag skulle 

få utstå för en bruksläkares felgrepp, hade jag nog utan påverkan stannat på 

lasarettet. Påklädda och klara bar mor mig ut på trappan, där vi satte oss att 

invänta far. Bäst vi sitter där får vi se en man komma dragande på rödmålad 

trilla, i vilken ligger en svart läderväska, mannens gång är ragglande, det är far. 



Jag lyftes nu i den av farsgubben inköpta trillan, och med honom som häst 

ställdes färden mot centralen. Tåget stod inne och vi hade bara att kliva på, och 

efter två timmars färd var vi åter vid Hofors station. Färden ner till bruket blev en 

resa i tattarstil. Far som då och då under tågresan gjort besök i sin resväska, 

började nu bli en aning påstruken. På vingliga ben drog han den stadsköpta 

kärran efter sig i vilken jag låg, med det onda benet vilande på vagnskorgens 

kant, och huvudet på den kluckande väskan. Några steg efter kom mor 

traskande, emellanåt torkande sig med baksidan av näven under den snuviga 

näsan. Kluckandet från väskan lät som ett sakta vågskvalp, till vilket jag så 

småningom insomnade. Först framme vid bruksgårdarna i Hammarn vaknade jag, 

när far stannar och tar sig en vilopaus. Ur väskan tar han fram en konjaksliter, 

lättar på korken och tar sig några riktiga klunkar, grinar en aning illa lägger 

tillbaka litern i väskan, tar fram snusdosan och klämmer till en riktig paj mellan 

tummen och pekfingret, lägger sedan in det tillformade snuset under 

överläppen, spottar ett par gånger hugger tag i trillskaftet, och knallar vidare mot 

hemmet.  

 

I den långa fyrtioettansbacken fick mor ta tag i bakvagnen, och streta allt vad hon 

orkade för att vi utan missöde skulle nå fram till gårdstrappan. Här stod 

grannmor, hyttarbetaren och storfiskaren Zätterströms käring med sina båda 

händer under förklädet, och ruskade på huvudet av medömkan. Gumman hade 

ett år tidigare mistat en av sina söner, och hade ännu inte helt kommit över den 

svåra sorgen. Hon som själv gått genom ekluten, och haft känning av motgången, 

sökte på sitt sätt inge mor och mej hopp och tröst. Gummans son Anton blev en 

tidig morgon vådaskjuten, när han passerade gamla skjutbanan där övningar 

pågingo. Skjutbanan som låg mellan klockstapeln och Lissjön, är nu gömd av den 

täta granskogen och endast markörgravens grusvall, minner om dess tjänst i 

gången tid. På mors armar bars jag så upp för trappan och lades i en säng i 

kammaren, far bar väskan och trillan.  Vinden blev plats för trillan, men väskan 

med sitt innehåll kom genast på bordet. Mor tände i spiseln och kaffehurran kom 

på, för alla var vi kaffesugna efter stadsresan. Jag, mor och brorsan doppade oss 

mätta på det från staden hemköpta brödet. Farsgubben såg inte ens, åt det goda 

brödet. Med de långa bruna mustascherna släpande i koppen, sörplade han i sig 

den ena kasken efter den andra, så när han reste sig var han pin i gasen. När far 

blev i gungan, längtade han efter att få höra musik. Själv kunde han endast spela 

några enkla polskor, som han lärt sig i sin barndom. Instrumentet, ett litet 

munspel hade under årslångt användande blivit igenmurat, och så gott som 

ljudlöst av Ljunglövs ettan. Far som visste att en vällare på Nygatan vid namn 

Kalle Larsson sålde en självspelande apparat som benämndes grammofon, kom 

nu i sitt uppspelta tillstånd på iden att köpa en dylik makapär.  Med handpengar 



och en brännvinsplunta i fickan, knallar han iväg till försäljarens bostad. Här 

provspelas och resoneras mellan kaskarna, och snart är man överens om affären.  

Far skriver namn på kontraktet, som gäller fullt pris trettiofem kronor, 

handpenning fem, sedan fem kronor i månaden till full likvid är erlagd. Med 

grammofonen och fyra skivor under armen, vänder far tillbaka mot hemmet. Så 

står spelverket, med den stora gröna tratten på köksbordet. Brorsan och jag står 

båda undrande och glada bredvid far, som just sätter i veven föra att dra upp 

verkets fjäder. Mor ser mindre intresserad ut, hon tänker nog mer på slantarna 

som så småningom måste utbetalas, och som säkert just behövts till nyttigare 

ändamål. Två enkel och två dubbelspelande skivor, utgjorde hela repertoaren. 

Far stannar veven, fjädern är spänd, stoppspärren öppnas, skivtallriken börjar 

snurra, ljuddosan fälles ner, stiftet får kontakt med den roterande skivan, och de 

första tonerna når via tratten ut i rummet. Första skivan en marsch  

Altenkammeraden spelad av en blåsorkester tonar ut, ljudstyrkan är enorm. 

Katten som ligger i fönstret ovetande om vad som skr vid bordet, tar vid de 

första brakande tonerna ett språng över halva golvet, ut genom den öppna 

köksdörren, ner för trappan och blir borta i flera dagar. Nästa skiva är 

Klostervalsen, sen Lundbyvalsen, sist spelas skivan jag aldrig glömmer, skivan 

som skulle bli orsak till att hemmet blev förvandlat till ett rent helvete, varje 

gång den lät höra sina jävulska tongångar. Kom Adolfina var valsens namn, och 

texten sjöngs av en känd sångare, men orden var svåra att uppfatta.  

 

Nu råkade det så illa att far och mor kom att höra orden olika på ett ställe i 

refrängen, och så var helvetet ett faktum. Ingen ville ge sig, våda trodde sig ha 

rätt. Det blev trätor och otrevliga minnen för veka barnasinnen. Om det var 

något som kunde kallas outslitligt, så var det denna förbannade skiva. Sämjan 

mellan far och mor var utsliten långt före, innan Adolfinavalsen slutade sin 

tillvaro. Skivan sprack en dag i två delar, det gjorde också förhållandet mellan far 

och mor, ty de kunde aldrig mera dra ett efter denna osämja. Glädjen av 

grammofonen blev också enbart på fars sida. Jag som låg med min onda fot, 

irriterades svårt av det skrällande åbäket. I tid och otid, skulle det spelas. Inne 

spelades det, och utomhus likadant. Fentonsberget och en del kringliggande 

kolbottnar, blev omtyckta platser vid gubbens grammofonkonserter. Ibland tog 

han spelverket under armen, och gick efter gatorna och konserterade. Vid dylika 

tillfällen var han alltid spritpåverkad. När han böt om stift, hände det ofta att han 

satt dem upp och ned i ljuddosan, varvid det uppstod ett öronbedövande ljud, 

troligen blev detta ljud upptakten till trettiotalets skrällande jazzmusik. Massor 

av skränande och skrattande bruksungar, följde den gratis spelande musikanten 

tätt i hälarna. Ibland gjorde far med sin låda utflykter i eka över Hosjön och Lill-

Gösken, ner till släktingarna i Böle. På dessa färder var alltid grammofonen den 



tongivande. Oförnekligt lät det vackert, när Brudvalsen och Konvaljens avsked i 

de sena sommarkvällarna tonade ut över bruket. En kväll i augusti månsken kom 

farsan från Böle, i sitt sällskap hade han Englunds Hulda mors systerdotter. 

Framkomna till Nygatan, sattes spelverket igång. Till tonerna av Altekameraden, 

går marschen fram till fytrioettan. Efter far går Hulda iklädd en klänning, som når 

ända ner till skosulorna. På huvudet bär hon en hatt stor som en blomsterrabatt, 

under vilken hennes rödblommiga huvud tittar fram. Taktfast går hon till 

musikens toner. En lång rad av nyfikna ungar följer i deras spår. För far var 

blyghet ett okänt begrepp, musiken tog honom så helt i sitt våld, att han glömde 

allt annat omkring sig.  

 

Arbetet i hyttan skötte han dock oklanderligt, men all sin fritid denna sommar 

offrade han på grammofonen. Allt övrigt som gällde hemmet, kom på mors lott. 

Mig fick hon dagligen i tre månaders tid dra fram och åter till sjukstugan, för min 

onda fots skötsel. En period värkte foten så förtvivlat, så att det var omöjligt att 

dra mig till doktorn. En syster fick nu istället sköta omläggningen i hemmet. Jag 

måste dygnet om ligga med benet rakt upp, hängande det i ett från taket för 

ändamålet fastsatt snöre. Det onda liksom gav sig när benet låg i detta läge. 

Omläggningarna var så hemska, så jag låg och gruvade mig i timtal före systerns 

ankomst. För varje steg jag hörde i trappan, skakade jag som i frossa. Metervis 

med trasor skulle ut och lika mycket in tillbaks i såret vid varje omläggning. 

Denna behandling gjorde att jag kom i ett chockartat tillstånd, som för framtiden 

gjorde mig paniskt rädd för läkare och sjukhus.  

 

En morgon vaknade jag med en stor knöl i ljumsken, nu var verklig fara å färde. 

Nästa doktorsbesök på Hofors, var det mor som tog mig i trillan, och drog iväg till 

sjukstugan. Efter undersökningen av foten gav doktorn mor det nedslående 

beskedet att resa till lasarettet med mig för att få benet amputerat. Mor gav 

dock inte upp hoppet, utan bad att en riktig undersökning skulle göras i själva 

såret. Nu genomgick jag den värsta persen under hela min sjukdomstid, men 

mors farhågor besannades, för långt upp i hälen påträffades en kvarglömd trasa. 

När denna drogs ut, sprutade var och blod långt ut på golvet. Sen nytt förband 

lagts, fick vi återvänd hem, och efter någon timme avtog värken helt, och såret 

läkte sedan snabbt, så när tre veckor gått kunde jag börja lära mig gå lite smått. 

Till denna lyckliga utgång, bidrog nog mors torsdagsnatts utkast och besvärjelse. 

Jag minn hur hon klockan tolv på natten kom till min säng, tryckte min hand och 

läste några underliga ord. I handen hade hon en nypa salt, med detta i handen 

gick hon så ut på bron, där hon kastade det över sin högra axel. Helst vill jag tolka 

tilltaget som skrock och vidskepelse, men underligt var dock mors hanslingssätt, 



för efter denna natt var det som såret började läka. Om mor gick ju också ryktet, 

att hon kunde mer än andra. Till detta trodde och mor blint på ordspråket som 

lyder: Den Gud vill bevara, han är utan fara.  

När höststormarna kom och de gulnade löven började falla, var jag fullt 

återställd.  

 

Nu var jag mera vild än tam, nu skulle tiden som gått förlorad lekas igen, det blev 

knappast tid till vila eller måltider. Svårast var det att få in mig till kvällarna, mor 

fick springa och jaga mig mellan Femtonbergets stenar och träd, långt efter 

sedan mörkret brutit in. På jämna marken var hon lika sabb som mej, men när 

det gällde stenar och träd, då stod hon sig slätt. När jag kände mig som mest 

hotad, tog jag sikte på ett högt träd, vanligtvis en så gott som kvistren tall i vars 

krona jag satte mig, och såg ner på mor och kluckade som en jublande majgök. 

Under hot om stryk och utestängning, lämnade mor mig i min upphöjda ställning, 

och gick att där invänta in slutliga hemkomst. Väl inom dörren blev det vara en 

liten lugg bakom örat, och morgonen efter var allt mellan mor och mej bra igen. 

Mor hon var för ömsint för att aga, hon var godheten, tryggheten och det alltid 

vakande ögat vad det gällde mitt väl och ve.  

 

Väster om vår gårdsrad, var man nu i full gång med byggandet av nya 

bruksgårdar. Gatan som anlades efter denna nya bruksrad, fick namnet 

Hagagatan, och blev senare omdöpt till Storgatan. När väggarna restes till dessa 

gårdar, var jag dagligen med. Jag klättrade som en lekatt på de höga 

byggnadsställningarna, och balanserade på de uppresta väggarna till fasa för 

både mor och snickarna. På kvällen sen arbetslaget gått hem, var jag kvar och 

plockade knubb och spillvirke i säckar, som blev god hjälp i vår 

bränsleförsörjning. Nils Lindholm en fem år äldre pojke, var denna tid min 

lekkamrat. När hans far somen tid legat sjuk hastigt avled, drog Nils sig för sig 

själv, och vi kom ej mera att leka tillsammans. Hans far som förnekade Gud, såväl 

som ett liv efter detta, fick mot slutet besök av ortens pastor som å pliktens 

vägnar ville ge den döende återuppståndelsens hopp. Med uppbjudande av sina 

sista krafter reser sig Lindholm i sängen och ropar, kasta ut prästjävulen. Får väl 

hoppas att vår Herre i sin godhet likväl låter den gyllene porten stå på glänt, så 

att Lindholm kan slinka in på uppståndelsens morgon.  

 

Så kom den första snön, och täckte den barfrusna marken med sitt vita duntäcke. 

Med näsan tryckt mot rutan, stod jag ofta och betraktade de dalande 



snöflingorna. Nu blev det möjlighet, till både skid och kälkåkning. Med skidor var 

det dåligt ställt för mej, när de ställde sig för dyra i inköp. Brädor från tunnor och 

smördrittlar, fick ersätta skidorna. De hemgjorda laggarna kallades för 

tunntjimar, och gick mycket fortare än skidor, men fodrade mera teknik och 

balanssinne, om man skulle hålla sig på rätt köl. Ner för det branta berget, och 

vidare mot Nygatan fick det vinande fart. Ibland bar det ikull så jag försvann helt i 

de djupa snödrivorna. En kväll hade några körare lämnat kvar sina timmerkälkar 

uppe i backen. Nu fick jag iden att göra en färd utför den tvära och långa backen. 

Några jämnåriga pojkar var genast med på förslaget, så tar vi plats på släden, jag 

längst fram för att styra, och mina kamrater på flaket. Så bär det iväg, men milda 

makter vilken fart. Om släden varit försedd med hastighetsmätare hade den 

säkert pendlat mellan sjutti och åttio kilometer. Det gick så tårarna rann utför 

kinderna, och fröso till is i det starka luftdraget. Hjärtat satt i halsgropen klart att 

hoppa ut genom munnen så fort den öppnade för inandning. Hur jag kunde klara 

kurvan vid Nygatan, är och förblir en gåta, men lyckligt gick det, men släden 

stannade inte förrän vi var framme vid Strömhugge, där nu villasamhället Born är 

beläget.  Detta blev såväl första som sista resan på denna släde, några äldre 

gubbar som åsett händelsen, gav oss en rejäl blåsning, och hotade oss med stryk 

om tilltaget skulle återupprepas. 

 

Under lek och glam svann dagarna förbi, och en dag var den av alla barn så 

efterlängtade julen inne. Förväntan i vad julen skulle ge i julklappar och annat 

gott, var alla barndomsjular lika stor. Längtan efter julen hade också andra 

orsaker för mej, far blev som en annan människa, när det blev julhelg. Han blev 

som ett barn, han klädde julgranen ned alla sorts gotter, allt under det att hans 

ögon strålade som stjärnor. Han tände ljusen morgon och kväll, och han läste 

sina jultidningar. Det var så man tyckte att julen skulle vara beständigt. Mor 

grejade på sitt vis, för att högtiden skulle bli så bra som möjligt, vad gällde det 

lekamliga. Julklapparna bestod vanligast av strumpor, skor, vantar, hängslen eller 

en och annan leksak. Mekaniska leksaker voro sällsynta på marknaden vid denna 

tid, varför slöjdade träshästar var det vanligaste i leksaksväg. Min julklapp detta 

år nittonhudraelva, blev för mig den stora överraskningen. Jag fick en släde som 

min far snickrat i smyg, när jag var ute och lekte. Släden hade två kälkar under 

flaket, en fast och en styrbar. Slädens medar var skodda under med plåt, vilket 

gjorde att de blev starka och lättgående. Aldrig förr har jag väl känt mig så lycklig, 

som när jag fick denna julklapp. Jag tillbringade så gott som hela dagarna på min 

släde, liggande på magen på dess flake styrde jag i vinande fart utför alla 

upptänkliga backar och stup. Jag var så fäst vid min kälke, så att jag grät om 

kvällarna när jag inte fick ta den med mig in i köket, utan måste lämna den ute i 

farstun.  



 

Det var sällan några släktingar hälsade på hos oss, far var sådan att han ville helst 

vara ostörd. Tillvaron i hemmet blev därför trist och ensidig. Själv tog man intryck 

av de rådande förhållandena inom hemmet, och blev därav själv med åren lik far 

när det gällde påhälsning av utomstående. Hände väl någon gång att moster 

Karolina, eller någon av hennes barn från Böle kom på besök, dessa visiter var 

sällsynta. De få gånger moster kom, var dock högtidsstunder för mig. Det var så 

roligt att lyssna till hennes prat, och alltid vankades det något gott från hennes 

trädgård. Äpplen, päron och jordgubbar var det vanligaste, men ibland kunde 

hon ur sin korg plocka upp en stor mogen och saftdrypande melon. Sådana 

gånger bänkade vi oss alla kring köksbordet, och njöt av tjocka melonskivor 

överstrukna av det då vanliga farinsockret. Moster hade en ovana som följde 

henne livet ut, hon rökte flättobak. Pipan var av krita från början vit till färgen, 

men efter flitigt användande hade den fått nikotinets gula färg. En dylik pipa 

betingade vid denna tid ett pris av fem öre. När moster vid sina besök hos oss 

skulle ta sig ett bloss, satte hon sig alltid på en stol framför kakelugnen, vars 

luckor hon först alltid öppnade för att röken från henens pipa skulle ta vägen upp 

genom skorstenen.  

 

Sterners Emma och en faster till mor som hette Gunilla, kom också någon 

enstaka gång hem till oss. Faster Gunilla var gammal och gråhårig, men en snäll 

och godmodig liten gumma. Hon talade så gott på sin Värmlandsdialekt, den hon 

blev trofast intill sin död. En dag denna julhelg kom hon att gästa i vårt hem. 

Detta blev hennes sista besök hos oss, på grund av en olycka som jag blev den 

direkta orsaken till. Alltid då faster var på besök hos mor ville hon sitta i vår 

gungstol och vila. Jag var då alltid påpassligt framme, och satte gungstolen i 

gungning. Vad som flög i mig denna gång är svårt att förklara, men det var väl ett 

infall av renaste oförstånd. Jag tog plats bakpå stolens medar och började gunga 

fram och tillbaka allt vad jag förmådde, allt under gummans förtvivlan för att få 

mig att stanna. Men inga böner hjälpte farten bara ökades, men bäst vad det var 

slog stolen en volt bakåt och faster gjorde därvid sin första såväl som sin sista 

frivolt i denna tillvaron. Jag klarade mig oskadd emellan medarna, men med 

gumman gick det sämre. Hon bröt sönder sig i ena höften, och måste bäras hem 

och bäddas ner i sängen. Det blev naturligtvis stor uppståndelse i det Sternerska 

hemmet, och helst hade dom velat ge mig en välförtjänt avbasning. Tack vare 

gummans godsinthet, slapp jag undan en extra förplägnad i form av stryk.  

 



Så gick dagarna mot vår, solen kom och smälte snötäcket som under vinterns 

gång blivit svart av allt sotet från järnverket. Så fort marken torkat ur kom en stor 

gummiboll fram, och bollsparkningen började till stor fasa för de skiftgående 

karlarna i kåken. Största nöjet var att sparka bollen så hårt man förmådde i 

kåkväggen. Ytterväggen där gjutare Lindberg med söner bodde, blev den mest 

omtyckta måltavlan. Ett par hårda smällar i timmerväggen räckte till för att få 

gubben Lindberg i raseri. Han kom ut i knuten och skrek om satungar och hotade 

med både stryk och anmälningar till kontoret, men så fort han stängt dörren om 

sig, så small det en boll i väggen igen. Inga förmaningar hjälpte, och när han 

tillika var dålig att springa, så stod han så gott som maktlös mot ofriden. Eget nog 

blev Lindberg och hans söner, de snällaste människor mot mig när jag blev äldre. 

Säkert förstod dom att det inte var av elakhet, utan av äventyrslystnad, jag 

utförde mina pojkstreck.  

 

Mor som inte återsett sitt barndomshem på många år, bestämde sig för att göra 

en resa hem och se hur det där var beställt. Far som arbetade i hyttan både 

vardag och söndag, var tvingad att stanna hemma. Mor, jag och bror fick företa 

resan ensam, mor var stark, hurtig och en smula resvan, och kände därför ingen 

fruktan för att ge sig iväg på en Värmlandstripp. En solig sommarmorgon steg vi 

på tåget i Hofors. För mig är minnet av tågresan ganska dunkel, minns dock hur 

mor höll sitt vakande öga över oss småttingar, så vi inte skulle komma ut för 

någon olycka. Vid tågbytet i Daglösen bar hon mig under armen, och Martin höll 

hon i handen. En medresande snäll herre, bar våra väskor fram till statonen för 

den smalspåriga järnvägen Karlstad – Kristinehamn. I förhållande till den järnväg 

vi nyss lämnat, blev denna linje som byggd för dvärgfolk. En timmas resa, så var 

vi framme vid stationen i Myra. Här steg vi av, och nu var det sena kvällen. Ingen 

mötte oss vid stationen, utan vi fick klara oss fram gående. Så nådde vi Klarälvens 

strand, där var ett färjeställe för trafiken över älven. Färjekarlen hette Skarp-

August, han var barndomskamrat med mor. Nu låg han i sin ljuvligaste slummer 

när mor knackade på dörren, det var inte så vanligt med resande vid denna tid på 

dygnet, så gubben blev arg för han blev störd i denna sena timma. När han så 

småningom kom ut och pratat en stund med oss, tittar han på mor och säger: är 

de int Lisa i Brönänga, jo sa mor, nu blev det annat ljud i skällan. Han ville ha in 

oss på kaffe och mat, men mor sa ifrån för än var det långt för oss att gå innan vi 

var framme. Nu fick jag för första gången i mitt liv bestiga en färja. Oförglömlig 

blev denna färd över Klarälven och dess oräkneliga timmerstockar. Med 

färjkarlens god natt Lisen å ses väl igen, lämnar vi färgstället och efter en timmes 

promenad genom den vackra tallskogen, är vi framme vid mors barndomshem. 

Här har alla gått till vila, allt var lugnt, bara hästen sparkande i stallet störde 

nattens stillhet. Mor dunkade på dörren, och snart var alla på benen i stugan, det 



blev hälsningar, mat, kaffe och en del prat, men som vi var trötta av resan var vi 

glada att genast få krypa i säng och vila ut. Tiden här hos morbror och kusiner 

blev en underbar tid, här fanns hästar, kor, grisar och höns. En av kusinerna hette 

Erika, hon blev min osvikliga lekkamrat. En äldre kusin Mia tog helt beslag på 

Martin. Mor hjälpte till inom såväl som utomhus. Här var det inte brist på arbete, 

för den som ville göra någonting. Det roligaste jag visste var att plocka in ägg 

efter de flitigt värpande hönsen. En tid blev det som om hönorna skulle ha 

kommit överens om att sluta värpa, för det fanns aldrig ett ägg i deras reden. Så 

hände sig en dag att jag kom på en massa hönor i en nässelhög, å då anade jag 

oråd. Barbent som ajg var ålade jag mig mot nässelhögens mittpunkt. 

Överväldigad blev jag nu av både förvåning och glädje, här låg hög i hög med ägg, 

vita och bruna, stora och små. Hela korgar plockade jag fulla, och bar in i köket 

till allas glädje. Härliga tider, strålande tider skulle Thor Moden ha sagt om han 

varit med då. 

 

En strålande sommardag stod gårdens häst bunden utanför verandan, medans 

gårdsfolket inne åt sitt middagsmål. Bäst vi sitter och äter, blir det ett 

förskräckligt oväsen utanför. Alla rusar vi ut, på marken ligger hästen tumlande 

fram och tillbaka på sin rygg. Under hans rygg ligger några trasiga literbuteljer, 

gnäggande reser hästen sig, slår och stegrar sig av smärta. Från stora skärsår 

under buken rinner blod, morbror Per som är en van hästkarl, får snart hästen att 

lugna sig. Han undersöker skadorna och ställer sen in kampen i stallet, där han 

får vila sig till såren är läkta. Under senare år kom denna händelse ofta i mina 

tankar. Kanske den med mina barnaögon blev förstorad, och därför etsade sig så 

djupt in i mitt minne. Så kom brev från vår längande far, han ville vi snart skulle 

komma hem. Så var vi åter på resande fot. Skarpen, färjan, Myra, Daglösen sen 

Hofors station, och vi var åter välbehållna i vårt eget kära hem.  

 

Midsommaren var nu i antågande, och då var jag mogen att skrivas in för 

skolgång. Jag glömmer aldrig när mor kom hem från handelsbon, med en 

ryggsäck och en griffeltavla. Jag har säkert vare sig förr eller senare, känt mig så 

lycklig och stor som just då. Griffeltavlan stoppade jag ner i ryggsäcken, sen stack 

jag ut och provade på hur det kändes att gå i skolan. Jag gick runt vedbodslängan 

hela förmiddagen, ja tralla och jag sjöng. Men så kom inskrivningsdagen, och sen 

började skolan, å den blev inte den dans på rosor som jag hade tänkt mig. Jag 

kom att gå för en fröken Jansson, de två första åren i småskolan. Hon var mycket 

snäll, och jag tror mig kunna säga att hon var belåten med mitt uppförande dessa 

två småskoleklassår. Mina två första år gick jag i 1906-års skola. Om rasterna 

lekte vi på vägen som ledde mot herrgården. Här var och än i dag på vardera 



sidan om vägen fyrkantiga stenpelare uppmurade. Materialet var slaggstenar 

från brukets hytta. Som skydd för pelarna låg å deras topp en fyrkantig 

gjutjärnsplatta. Mellan varje stolpe sträckte sig en grov handgjord kätting. 

Kättingens öglor liknade kringlor. På vägen mellan dessa pelarrader, var vår 

vanligaste lekplats. När jag en dag på en rast kom utspringande från skolan, åkte 

en häst med vagn förbi. Som en vindil var jag ifatt, och hängde mig fast bak 

vagnen, och åkte med ett stycke. Så släppte jag taget, och stannade ett tag på 

vägen, i detsamma fick jag en smäll så jag ramlade i gatan. Över mig såg jag en 

härva av hästhovar, och så kom en fyrhjulig vagn passerande över min arma 

kropp. Som genom ett under steg jag oskadd upp. Ekipaget tillhörde Patron 

Eriksson på herrgården. Vare sig kusk eller åkande tog det minsta notis om mej. 

På den tiden hade inte en arbetarunges liv eller död någon betydelse i de 

maktägandes ögon. Kan ju tänkas att händelsen inte observerades av 

ressällskapet. När jag stigit upp och borstat av mig vägdammet, och kom fram till 

skolgården var skvallret före mej där. Jag som räknade med lärarinnans 

förståelse och medömkan, fick mig istället en rejäl luv och ett ilsket nyp i örat. 

Redan vid denna tid, hade jag känning av ett sjudande hat till översitteri och 

orättvisor. Innerst hade jag önskat springa på fröken, men fick nöja mig med att 

önska henne dit pepparn växte. När hon vände ryggen till, minns jag att jag 

lipade efter henne, hatiskt fult, men med en viss tillfredsställelse i själen. Denna 

händelse tilldrog sig sommaren nittonhundratolv.  

 

På hösten detta år, blev de nyuppförda bostäderna inflyttningsklara. Ar som i god 

tid på kontoret hört efter omen lägenhet, fick nu besked om att han fick flytta in. 

Vi fick en tvårummare, på nedre botten mot gatan. Framför bron växte en stor 

åldrig martall med lågt hängande grenar. Dessa gjorde tjänst som solskydd, 

under soliga dagar. Här fick jag många nya lekkamrater. Närmaste granne var 

vällaren Ek, han var inflyttad från Älvkarleö, alltså en fullblodig upplänning. Hans 

hustru var från Dalarna, om sig och kring sig på alla vis. Barnens antal var fem, tre 

flickor och två pojkar. Äldste sonen Gustav, blev den av syskonen som jag gillade 

bäst. På andra sidan gården bodde före detta knekten Kempe, med sin lagvigda. 

Hos makarna Kempe, kom varje år ett barn till världen, när den siste föddes var 

antalet sexton. Här blev det Yngve jag fick mest att göra med. Så var det 

smörjaren Skogsbergs pojke Kalle eller ”Kicksen” som han också kallades, som 

blev en i mitt gäng. På norrsidan bodde gjutaren Söderlund, med sina två söner, 

den äldre Erik stack vid arton års ålder till Amerika, utan att senare låta höra av 

sig. Den yngre Einar blev hemmavid, och min säkerligen genomärligaste och 

bästa kamrat. När vi fem grabbar kom tillsammans vinter eller sommar, levdes 

ett rövarliv som varit otänkbart under förhållanden som är rådande här på 

bruket nu i skrivande stund. Vi byggde hus i träden, kojor på marken, och grottor 



under jordytan. Vi lekte indianer och vita, vi sköt med pilbågar, och vi kastade 

spjut. Vi målade ansiktena i skrikande färger, och vi satte fågelfjädrar i mössorna, 

och gav varandra krigiska namn, hämtade från våra lästa indianböcker. Långt 

bort i skogarna kring Lundetjärn, gick våra krigsstigar, och där brann våra 

lägereldar. Mellan indianlekarna, sparkades boll. Skor ägde jag inte fler än som 

användes på söndagarna, och när den kyliga årstiden var inne.  Boll fick jag därför 

sparka barfota, detta gjorde jag med sånt eftertryck, så sten och grästorvor foro 

vida omkring. När jag kom in om kvällarna, var tårna söndersparkade, så svullna 

och blodiga att dom liknade tillsammans en trasig rödbeta. Hoppa höjdhopp och 

stav var min speciella förtjusning, och denna idrott höll mig oppe till sena kvällen. 

I sjön låg jag och plaskade i både tid och otid, Strömhugge, Pråmstaden, 

Storbryggan och den så kallade Storudden var de vanligaste badplatserna. Vid 

Pråmstaden var vattnet blandat med olja, på grund av att malmbåtarna här hade 

sin ankringsplats. I det oljiga vattnet, rörde vi oss som ålar, och var vid 

uppstigandet svarta som negrer. Ett stenkast från Pråmstaden låg Storudden. 

Bakom ett två meter högt spjälstaket som inhägnade verksområdet, låg 

badplatsen. Genom ett hål i planket, tog vi oss in på det förbjudna området. Här 

fick man ha ögonen på vid gavel för att klara sig från att trampa på de här och var 

kvarlämnade exkrementerna, från här besökande badgäster. Slaggstenar, skrot 

och slam från verket, utgjorde badplatsens botten. Vattnet som kom ifrån 

kanalen, hade på färden hit först passerat genom valsverket och hyttan i en 

trätunnel. Från tunnelns mynning, och ned till badet var strömmen strid. I 

strömfåran var ett badhus byggt. Här intill låg en villa där ingenjörens båda 

döttrar badade, ofta i strömmens inhägnade badhus. Flickornas nakna kroppar, 

var en ögonfägnad för de utanför skranket smygtittande herrarna. Ibland dök vi 

pojkar under staketet, och kommo på så sätt in i själva badhuset, där det blev en 

väldig uppståndelse bland de nakna flickorna, som var alldeles oförberedda.  

 

I denna ström blev jag en gång iknuffad, och höll på att få släppa livet till. Harry 

Kempe som var den skyldige, hade att göra en god stund innan han fick mig på 

det torra, där jag låg länge och kippade efter andan, innan jag kvicknade till. När 

jag sedan klädde på mig, var mina nya skor försvunna, ingen visste vart dom tagit 

vägen och aldrig såg jag till dom mera. Hemma vågade jag inte nämna ett ord om 

saken för då hade jag nog blivit oförmögen både att sitta och gå en tid framåt.  

 

Så var skollovet slut, och höstterminen började. Jag gick nu i första klass i 

folkskolan, min lärare var organist och gymnast och hette Vilhelm Ahrne. 

Skolsalen låg i nittonhundra tretton års skola. Ahrne var en sträng men duktig 

lärare, i gymnastiken körde han oss med stränga tyglar. Som slöjdlärare var han 



den bästa tänkbara. I fyra år läste jag för Ahrne, han var en sångare av Guds 

nåde. Han var med och bildade Hofors sångarförbund, och var i många år dess 

ledare. Han försökte också få mej att sjunga, men då högg han i rena gråberget. 

Det fanns ingenting som jag var så rädd för som att öppna mun, för att 

frambringa ett melodiskt läte.  Ahrne han bad, han svor och han hotade, örfilarna 

haglade och rottingen slogs av på mina små fingerstackare, men inget hjälpte. 

Under mognare år sedan jag lärt mig uppskatta sångens välsignelse, ångrade jag 

bittert min liknöjdhet och ovilja mot min lärares välmenande försök i 

sångundervisning. En rast när jag anlände fem minuter för sent till skolsalen, stod 

Ahrne i dörren och inväntade mig. I sin hand hade han sina båda skinnhandskar, 

utan ett ord eller föregående varning gav han mig två rungande dagsedlar med 

de tjocka handskarna. Mina kinder färgades röda som blodapelsiner av de 

svidande slagen. Inte tårfällde jag, men på min blick tror jag Ahrne såg och kände 

att han gått för långt. Säkert är att han mycket ångrade dessa slag, för han blev 

efteråt så ovanligt snäll mot mig.  

 

När examensdagen var inne, var mor där för att som brukligt var, ta del av mitt 

kunnande. När Ahrne den gången tog mor i hand pekade han mot mig och sa till 

henne, Gustav det är min pojke det. Kände inte jag så stor tillfredställelse, så såg 

då mor i stället så mycket lyckligare ut, och bara det var ju värt de båda 

storsmockornas sveda. Ahrne som hade sitt matställe hos åkare Sundberg på 

Hantverkargatan, åkte varje middagsrast dit på sin höga Dyrkopps cykel. Jag 

sprang ikapp med honom varje dag, hela skoltiden, från kyrkbacken och fram till 

Stallbacken, där våra vägar skildes. Jon-Gustav som också gick i min klass, följde 

också med i den vilda farten. Han var otroligt uthållig i att springa, och alla 

kallade honom därför ”marra” eller ”marra-Gustav”. Ahrne brukade ibland binda 

Gustav med remmar i skolbänkens ryggstöd, för att han skulle bli rakare i sin 

bågiga rygg. Gustav bara log i mjugg åt läraren i sin iråkade ställning, och ryggen 

förblev i sin av naturen givna form.  

 

I vintertid förekom skoltävlingar på skidor. Dagen före starten var jag utan skidor, 

hemkommen från skolan snickrade jag ihop ett par laggar av ett par tvåtums 

ribbor. Sedan jag kokat ribbornas ena ände och böjt till ett par tutar, spikade jag 

på ett par klossar som förstärkning där jag skulle ha hällorna sittande. Utrustad 

på detta vis, drog jag på startmorgonen iväg till skolan. Jag höll mig i bakgrunden 

med mina skidor, tills mitt nummer ropades ut, då åkte jag blyg och försagd fram 

på startlinjen. Många skrattade åt mina skidor, men de som förstod rätta 

förhållandet, tyckte nog synd om mig. Vem som kom först i mål, och därtill som 

segrare, det var allt jag det. Segerpriset var ett par skidor. Vad jag kände mig 



stolt och lycklig, när jag efter prisutdelningen knallade hemåt. Far som sällan 

brukade bry sig om mig, var inte lite duktig över min bragd. Sorgligt nog fick jag 

ingen vidare glädje av skidorna, då de var alldeles för långa. Dom var bra, bara 

man åkte åt ett håll och aldrig vände.  

 

Otaliga pojkstreck utförde jag under skolåren, och många trevliga episoder var 

jag med på, men kan ej här berätta dem alla, för då skulle min skildring bli allt för 

lång. En del vill jag dock återge här. Som tolvåring hade jag sällskap med min 

klasskamrat Olle Karlsson, Typens pojke. På hemvägen från skolan brukade vi 

ofta stanna vid kanalbron vid Haga tio, här bodde skrivaren Petrus Blom. Han 

ägde utanför verandan en mindre trädgårdstäppa, här växte härliga vinbär och 

krusbär. Olle och jag hade smugit oss in under en buske, där vi med glupande 

aptit fyllde våra små magar av de övermogna krusbären. Bäst vi låg där hörde vi 

smygande steg, och i detsamma varsnade vi ägaren. Jag kom först på benen, och 

med Olle i hälarna bar det iväg ur farozonen. När jag skulle vika av ner för en 

trapp, gav Olle mig en knuff i ryggen, så jag hamnade på huvudet i en nedanför 

trappan prunkande vinbärsbuske. Jag kände genast något vått i byxorna, och 

hörde välkända ljud därbak, och över mig stod den av ilska kokande Blom Petrus. 

Han lyfte mig i nackskinnet, och tänkte ge mej en välförtjänt avbasning, men när 

han kände lukten från min avgasning och samtidigt såg mina våta byxor, veknade 

hans sinne och han släppte mig. Kanske tyckte han att jag fått straff nog, av 

nederbörden i mina byxor. Allt sedan denna händelse, har jag haft svårt att hålla 

mig för skratt, när jag mött bärbuskägaren.  

 

Vid ett annat tillfälle var jag den drivande kraften vid ett mycket farligt och fult 

tilltag. Den som blev utsatt för mitt och mina kamraters tilltag var grannen och 

Upplänningen Ek, han var liksom sin gumma, om sig och kring sig. Ved tog han 

vad han behövde på bond och bruksskogen. Det var för honom den naturligaste 

sak i världen, att han skulle avverka sin husbehovsved på olovlig mark. Jag och 

mina kamrater hörde ofta våra föräldrar tala om gubben Ek, och då i samband 

med vedstölder. Detta gjorde väl sitt till i vårat beslut, att spela gubben ett 

spratt. En mörk höstkväll när vi visste att Ek var ute på skiftet, och de övriga i 

familjen gått till vila, utförde vi den länge och väl planerade illgärningen. Bakom 

vedboden hade Ek lagt upp, den tvivelaktigt bekomna veden på tork. Vedtraven 

innehöll minst tjugo meter. På överenskommet tecken satte vi igång med att 

kasta alla i traven befintliga vedträn, utför den fyra meter höga branten. Ingen 

människa såg oss, och var det någon som hörde ljudet av nerdinglande 

klabbarna, så tänkte de väl inte en tanke på att det var sattyg i görningen. Vad Ek 



tänkte på när han såg förödelsen, det vet jag inte, men vad han sa det vet jag, för 

det kunde jag avlyssna i våran skrubb, som låg vägg i vägg med deras.  

 

I sextiofemman som nyligen blivit färdigbyggd, bodde en lång kraftig karl vid 

namn Zander. Han kom ofta att råka ut för våra pojkstreck, på grund av att vi var 

förbannade på hans kärring. På kvällarna då det blivit mörkt, smög vi oss fram 

och knöt fast björntråd i övre karmen på köksfönstret. Tråden gick vidare runt 

nocken på uthusets tak, och slutade högt uppe i en intill liggande yvig träkrona. 

Där hade jag placerat mig med björntråden i ena handen, och en bit harts i den 

andra, så drog jag hartset mot tråden fram och åter, ibland långa ibland korta 

drag å det blev toner, skärande, irriterande och förbannelsebringande. Zander 

kom som en jävul ut genom dörren, han skrek och han svor. Jag har förr bara 

hört en som var värre än Zander att svära, det var min far. Zander fick då in ett 

och annat ord som ej var svordom, men far han kunde svära meningar, där inte 

ett annat ord förekom. Denna musik återupprepades kväll efter kväll, utan att 

Zander fick tag på gärningsmannen.  

 

Ett annat omtyckt nöje som vi pojkar höll oss med, var att lägga ut olika sorts 

paket på backen, fästade i ett snöre, vilket löpte fram mellan träden till vår 

utkiksplats. När någon bockade sig ner för att ta upp paketet, röck vi till i snöret, 

och paketet försvann in i buskarna. Vid nuvarande Högtomta skola gick en 

gångstig fram passerande ett sandtag, som då var beläget här. I sandtaget vid 

denna väg, lurade vi många människor med våra paketutläggningar.  

 

Så kom dagen, då skolan var slutad för mej. Jag var nu fyllda fjorton år, och 

meningen var att jag skulle gå och läsa för prästen, lika som min broder gjort. Då 

jag undfått dopet, och under hela skoltiden pluggade katekes och biblisk historia, 

tyckte jag det kunde få räcka med det. Med dessa motiv som bakgrund, 

struntade jag i läsningen och nattvardsgången, kan därför inte betrakta mig som 

en fullgod kristen, men räcker jag till en halvhedning så får jag väl vara nöjd. Med 

rätt så skapliga betyg i alla ämnen utom sång, avgick jag så från skolan. 

 

För att få meden del smärre händelser, måste jag förflytta mig fyra år tillbaka i 

tiden. Alltså är det i vårens tid år nittonhundra-tretton. Strax innan jag fyller mitt 

tionde år. Far som trodde att jag hade musikaliskt påbrå för att mor kunde 

traktera ett dragspel, köpte nu ifrån Gävle en ny orgel för min räkning. Orgeln 



kostade femhundra kronor, en stor summa vid denna tid. Det blev dock samma 

resultat med orgelspelningen som med sången. Kanske jag hade kunnat lärt mej, 

om det rätta intresset funnits.  

 

Nu började en och annan cykel visa sig på bruket. Jag gav nu far ingen förrän han 

gick och köpte en stålhäst av kontorist Brundin, som var agent för Hermes. När 

jag tränat några dagar, ropade jag ut far och mor för att visa min färdighet. Jag 

började ett par hundra meter ovan vår bostad, jag satte upp den högsta fart jag 

kunde, allt tycktes gå bra, men bäst det var så körde jag omkull, där låg jag med 

snedvridet styre, och ett blödande sår i skallen.  Ängslig och snopen tog jag 

cykeln under armen, och gick bakom vedboden, där jag riktade till styret, och 

torkade bort blodet. När jag senare kom in, och farsan fick se att jag blödde 

tänkte jag att han skulle tycka synd om mej, men det blev en annan låt. Han 

skrek och han skällde i det han ropade åt mej: går du på huvet eller hur fan gör 

du?  Ja, sådan var min fader. Cykeln blev dock så småningom mig till stor nytta 

och glädje. Otaliga är de tricks jag utförde på denna cykel. Det är mer än ett 

under att jag klarade mig med livet i behåll. Far försökte en enda gång att lära sig 

åka, men med så dåligt resultat att han sedan avstod för framtiden, och föredrog 

de mer pålitliga apostlahästarna.  

 

Min mor umgicks ofta med mor Söderström, som också var bosatt i sextiosexan. 

Gumman var något av en häxa i mina ögon. Hon var krokryggig och tandlös, och 

munnen var så insjunken att läpparna voro vända inåt munhålan istället för utåt. 

Detta gjorde att hennes röst lät som en buktalares. Det var rena högtidsstunder 

när mor Söderström kom in på besök. Var jag ute och lekte, sprang jag alltid in 

och lyssnade. Å, vad hon kunde svära, maken fanns inte på bruket. Hon svor med 

en viss humor, som var oefterhärmelig. Händerna höll hon jämnt under sitt 

förkläde. Gumman som fostrat tretton barn, var ganska illa medfaren. Hon var 

inte elak, men svor och domderade ändå om likt och olikt.  

 

I sextiofemman bodde en renrasig satunge vid namn Konrad Eriksson, men kallad 

för Kulan, ej att förväxla med en på Nygatan boende pojke med samma namn. 

Kulan var av mor Söderström betraktad som en av de rumpförsedda odjuren, 

som hade sitt hemvist i helvetet. Gumman som bedrev hönseri i mindre skal, fick 

aldrig ha sina små pullor i fred, och skulden därför lade hon alltid på Kulan. 

Hönshuset var beläget där nuvarande Skogs resande rum ligger. Här fanns tillika 

svinhus och ladugård, samt flera potatisland. En sen kväll smög sig Kulan fram till 

hönshuset, där de hungriga hönorna gick omkring och sparkade i jorden, för att 



finna något matnyttigt. Kulan som tänkte göra sin sak väl, hade med sig en burk i 

vilken några feta maskar krälade omkring. I bältet satt en nyslipad större slidkniv. 

Nu kröp han ner bland de täta buskarna intill hönsnätet, och sedan han försäkrat 

sig om att inga vittnen fanns satte han igång med en avrättning, som endast har 

sin like i Stockholms blodbad, under Kristian Tyranns dagar. Med maskarna 

lockade han fram hönorna till nätet, där han drog ut deras huvuden genom 

maskorna, och sedan medels kniven skar av dem jäms med kroppen. Trots att 

den ena hönan efter den andra så småningom sprang huvudlös, så förstod inte 

de övriga att akta sig, utan gingo alla en ömklig död till mötes. När mor 

Söderström följande morgon kom till sitt hönshus, och fick se förödelsen fick hon 

en chock, och blev sittande på en sten där hon bad till Jävulen, att han utan 

betänkande genast skulle ta hem gärningsmannen till sina domäner i 

underjorden. Sen stapplade hon hem, och kom in till mor och berättade på sitt 

oefterhärmliga sätt vad som hänt, hela tiden åkallande den lede.   

 

För att göra far en överraskning i arbetet, brukade mor skicka mig till honom i 

hyttan med kaffe och bullar. Jag hade då att passera vaktstugan, som låg i slutet 

av Nygatan. Här satt en portvakt, som inte var att leka med. Han kallades på 

grund av sin grova och skorrande röst för Bullern. Han var ofärdig, och gick med 

två käppar. Hans hobby var att blöta gula ärtor i brännvin, vilka han sedan 

frikostigt delade ut åt hyttans alla duvor, som ofta gjorde påhälsning utanför 

portvaktstugan. När duvorna hackat i sig några ärtor började dom ragla hit och 

dit, och bäst vad det var så låg dom där på rygg och flaxade med vingarna. Då 

kom Bullern ut och plockade upp dem en och en, och sen han vridit nacken av 

dem, förpassade han dem ner i sin medhavda matsäckskorg. Dagen efter luktade 

det alltid duvkött från Bullermors kök. Runt Hosjöns stränder långt in bland 

vassen, kunde man varje morgon och kväll, se Bullern sitta i sin eka med 

metspöet i handen, fisk och duvkött var det dominerande sovlet i Bullerhemmet.  

 

I ett minne med humoristiskt inslag, som utspelades i hemmet vid denna 

tidpunkt, har troget följt mig genom livet. Detta hände en dag när gubben 

Sandberg som var boende på Nygatan, gjorde ett besök hos mina föräldrar. 

Sandberg kunde konsten att hantera ett dragspel, så det var en lust att höra på. 

Dragspelet var ett så kallat ryckspel, med tillhörande smörjkoppar. Nu kom han 

hem till oss, bärande bäljaspelet under ena armen. När gubben spelat några bitar 

ur sin repertoar, lämnade han spelet till mor, och bad henne försöka. Han anade 

inte att mor spelat liknande spel i yngre dar, och när hon nu klämde i med en 

sprittande Värmlandspolska, och som extranummer några chottisar, blev 

Sandberg alldeles vild av förtjusning, så han satte igång att dansa för sig själv på 



stuggolvet. Men så hände olyckan, gubben som var lite påstruken och därtill en 

ej så ringa grad kärlekskrank, började nu att klappa om mor. Men då var det 

också klippt, mor tog gubben i kragen med ena näven och i baken med den 

andra, och så slängde hon honom ut genom dörren. Efter några volter hamnade 

han så på Eks grönsaksland. När han rest sig och tittade sig omkring, kom 

handklaveret seglande genom luften, och slog med ett sorgmodigt ackord ned 

framför hans fötter. Gubben klarade sin ofrivilliga luftfärd utan några nämnvärda 

skador, ty han kom att leva ända till sitt nittionde år.   

 

Intill verkets kolhus låg en byggnad uppförd av slaggstenar, den kallades därav 

för slaggbyggningen. I denna ej människovärdiga boning bodde brandvakten 

Sundberg, känd under namnet Luriseller lurgubben. På nätterna vandrade han 

runt bruket bärande en lur under armen, i vilken han blåste vid eldfara. Luren var 

väl orsaken till hans öknamn. Lurgubben var enarmad, men bar i armens ställe en 

järnkrok, blanksliten av det dagliga användandet. Mötte man Luris efter mörkrets 

inbrott, fick man nog tankarna på att man mötte förtappelsens herre. Gubben 

såg rysansvärd ut i sin stora slokhatt, och när därtill kroken blixtrade och blänkte 

genom mörkret, var det inte underligt att många kippade efter andan, medan 

vålnaden drog förbi. En dag försvann Luris, och när några dagar gått, och han inte 

låtit höra av sig, igångsattes skallgång. Efter några dagars sökande återfanns han 

död, liggande med huvudet under vattnet i Lissjöbäcken. Om denna tilldragelse 

diktade min broder en visa, av vilken jag här skall återge de verser jag har kvar i 

minnet.  

 

Det var en gång en gubbe 
och Sundberg hette han 
han tog en liten nubbe 
och därmed han försvann.  
 
Det var mot lördagsnatten  
han skulle gå på vakt  
men detta gav han katten  
det har han för mig sagt. 
 
Man letade i vatten 
man letade på land  
till slut man det gav katten  
och pusta ut en grand. 
 

Till slut man måste lova 



en hundralapp åt den 
som Luris kunde håva 
och finna hem igen.  
 
Detta är de verser jag minns, och de skalades av min broder under hamningarna 
på hyttkransen, där han då knogade som kranspojke.  
Mellan slaggbyggnaderna och gamla Haga fanns en mindre vattensamling. Den 
kallades för Katthavet. Troligen berodde detta på att alla brukets katter där 
avlivades genom dränkning. En del stoppades i säckar och dränktes, en del 
sänktes mot botten medels snara och vidhängande sten. Många av dessa katter, 
sutto efter någon timme åter på sina ägares verandatrappor, jamande och 
slickande den genomsura pälsen.  
 
På en liten kulle intill Stallbacken, låg en fyrkantig fyravånings byggnad med platt 
tak och skyddsräcke. Byggnaden användes av Hofors jordbruk som 
förvaringsplats för säd. I andra våningen förvarades gamla bruksmusikens 
mässinginstrument.  
När Apell bildades i Hofors, kom de bästa av dessa horn i deras ägo. De övriga 
skänktes till Frälsningsarmen i Hofors.  
När jag gick hem efter slutad skoldag, brukade jag krypa opp efter väggens 
stuprör, och in genom en lucka som alltid stod öppen för luftväxlingens skull. Där 
inne satt jag på golvet och blåste i de olika hornen, allt vad mina små lungor 
förmådde. Så en dag när jag kom dit i samma ärende var luckan igenspikad, och 
så var det farväl med den glädjen.  
Kornskruvens plattform fullpackades den sista april varje år av Hofors sångare, 
vilka där underhöll en talrik publik med sina vackra vårsånger. Till slut blev 
byggnaden så ranglig och osäker, så sångarna fick avstå sin uppburna plats och i 
stället stå nere på marken vid vårsjungandet.  
 
Nedanför Kornskruven låg det gulmålade brukskontoret, och därtill det så kallade 
Masbo, där Hofors postkontor en tid hade sin expedition. Här råkade jag en gång 
få fem kronor för mycket tillbaka av polisman Hedmans Svea, som då var 
postfröken. En femma var mycket pengar vid denna tid, och trots att samvetet 
pockade på att jag skulle lämna tillbaka pengarna, så segrade dock tankarna på 
vad jag kunde köpa mig om jag behöll dem. Det orätta i handlingen, har jag aldrig 
trots de många åren riktigt kunnat förlåta mig. Får väl trösta mig med 
ordspråket, att den som inte ser upp med ögonen, han får se upp med pungen. 
Och när jag vid mognare ålder började med brevväxling, så använde jag ofta 
frimärken med för höga valörer, så jag tror säkert att jag ersatt postverkets 
förlust på detta vis.    
 
Där Storgatan nu drar fram förbi gamla Haga, låg ända fram emot tjugotalet 
svinhus vid svinhus. Här slaktades vår och höst grisar, vilka tillförsäkrade ägarna 
årsbehovet av fläsk. Ägarna var alla arbetare, och bodde på gamla Haga.  
 
Hagagatan som var huvudgata innan Storgatan byggdes, strök så nära förbi 
gårdarna att granriset framför broarna nådde ut i gatan. Vid fjorton delade sig 



gatan, åt höger fortsatte den fram emot nya Haga, och åt vänster övergick den i 
Fjortons backen vilken korsade Nygatan. Vägen från Nygatan över bron vid 
Storudden och fram till Tröttbacken var huvudlandsvägen ner mot Torsåkers 
bygden. Vid Tröttbacken låg Hofors allmänna idrottsförenings inhägnade 
festplats och fotbollsplan. Här försig-gick många hårda uppgörelser mellan 
hemmalaget, och lag från övriga delar av Gästrikland. Av de hårdspelande lagen 
voro Åshammar, Sandviken och Forsbacka de mest fruktade. I närheten av 
bollplanen fanns en öppen dansbana. Här tråddes dansen under de ljusa 
sommarnätternas svärmiska himmel.  
Efter dansens slut drog sig par om par arm i arm bort mot den på andra sidan 
Värnan belägna skogsbacken, av naturen danad som en öppen famn, i vars skydd 
de unga paren kunde ostörda avge sina kärleksförklaringar. De flesta upplevde 
väl här innan hemfärden anträddes, alla kärlekens hemligheter. Arm i arm tätt 
tryckta mot varandra, med ljusaste hopp om framtiden anträddes hemfärden.  
 
Uppe i backen intill idrottsparken i en liten vit stuga, bodde smörjaren 
Ljungström. Ljungströms arbetsplats var i hyttan, där han av både befäl och 
arbetskamrater betraktades som ett stort original. Svarslös var han aldrig.  
Ljungström förblev sig lik livet ut, och historier om honom lever än i dag i 
mångens minne. En dag kom han stegandes in på brukskontoret, där han 
knackade på i luckan där förvaltare Hansson satt myndig och barsk, hängande 
över sina kontorsböcker. Vad är det Ljungström vill ryter förvaltaren, i det han 
makar glasögonen upp mot hårfästet. Ljungström tar till orda, sedan han först 
spottat ut en stor flod snus på det rena golvet. Jag tycker det snart vore på tiden 
nu att få lägenheten rustad, om man ska kunna överleva vintern i den.  
Det är väl inga fel på er bostad, säger den otåligen förvaltaren. Jo, säger 
Ljungström hä lä fäll räck tä när hä drar så förbannat så kattfan går på tvärn över 
golvet. 
Luckan small igen, men inifrån kunde man höra förvaltarens skratt.  
Ljungström fick reparerat.  
Vid ett annat tillfälle kom hyttingenjören till Ljungström och sade, nu måste jag 
dra av några ören på er timpenning, för Ljungström förstår väl att han börjar bli 
gammal. Gubben tittar först i backen, sen på ingenjören, och så säger han, ja 
men då får väl ingenjören ta bort några smörjkoppor i stället. Ljungström fick ha 
sin gamla timpenning kvar tills han avgick med pension. 
 
Så skrevs det ödesdigra året nittonhundrafjorton. 
Första världskriget bröt nu ut, och förvandlade hela jordklotet till en kokande 
häxkittel. Jag glömmer aldrig vilken uppståndelse det blev, på det lilla idyliska 
Hofors när kyrkklockornas dova malmtoner samlade folket till mobilisering. 
Många män fick lämna sina hem, för att på olika ställen i landet ligga beredda till 
försvar, om de egna gränserna hotades. Män i olika åldrar med kronans kläder, 
och den trekantiga hatten, blev nu en daglig företeelse på samhället. I krigets 
spår följde nöd och elände av alla slag, det blev ont om mat och höga priser, på 
det som gick att köpa. Smör, bröd och mjöl kunde endast tilllhandlas påsvarta 
börsen, och därtill fodrades massor av pengar, så de fattiiga fick sällan se en 
smörklick på bordet.  



När folk inte fick den näring kroppen behövde, så blev följden sjukdomar av olika 
slag. Den som skördade de mesta offren, var den så kallade Spanska sjukan. I 
nästan varje hem låg någon i Spanskan, och dagligen gjorde liemannen sin 
påhälsning i samhället.  
Själv låg jag i flera veckor i denna hemska sjukdom, men klarade mig tack vare att 
jag hade en massa hårt bröd, vilket jag i rena rädslan sparat för kommande 
behov, men nu satte i mig med glupande aptit. 
Doktor Noren som såg brödet där det låg uppstaplat på bokskåpet pekade däråt, 
och sade till mig att genast sätta igång med att äta upp detsamma, för att få 
krafter att motstå sjukdomen. Dessa brödpaket har jag säkert att tacka för att jag 
i dag lever. Hur mor kunde ordna till något ätbart åt fyra hungriga munnar i 
denna svåra tid, är det svårt att i dag begripa. Hon var en märkvärdig kvinna i att 
få allt att flyta i någorlunda drägliga spår. 
Under världskrigets sista år, började bolaget att koka soppa, vilken utdelades till 
brukets arbetare, vid det inom verksområdet liggande Sotbo. Soppan var kokt på 
ben renskrapade på kött, därför blev soppan också av magraste slaget. I det salta 
soppvattnet flöt ett och annat korngryn, ovetande om sitt värde för den 
sopphämtande och utsvultna arbetaren.  
Otaliga gånger under denna tid gick jag och hämtade vår sopptilldelning. På 
vägen hem kunde jag inte för min svåra hungers skull, låta soppan vara ifred, 
utan jag brukade alltid när jag kom för mig själv i Femtonberget, stanna och 
dricka några riktiga klunkar av det salta spadet. När vi delade soppan i hemmet 
var det spännande att se hur många korngryn var och en fick i sin tallrik, och för 
det mesta voro dessa lätt räknade, för de som råkat hamna i krukan blevo för det 
mesta sittande kvar i dess botten när soppan var uppslagen. En kvarts kaka bröd 
sönderbryten i småbitar till soppan, utgjorde ofta det enda matnyttiga vid 
kvällsmålet.  
 
På andra sidan Värnan och upp mot Slottsveden hade bolaget stora 
potatisodlingar. I slutet av september togs denna potatis upp, genom att plöja 
upp fårorna. Kvinnor och män följde efter plogen, och plockade upp de bäst 
synliga potatisarna, de övriga fingo ligga kvar i jorden. Sedan bolagets folk 
plockat färdigt och harvat landet, var det tillåtet för vem som ville att plocka rätt 
på de överblivna knölarna.  
En eftermiddag när jag såg att mor var svårt bekymrad för maten, tog jag en 
kärra och en stor balja samt en potatishacka, och drog med samtliga redskap iväg 
till de nyupptagna landen. Många hade dock redan varit före mig, och det bästa 
var redan taget när jag anlände. Hungrig men envis och förhoppningsfull, satte 
jag igång med hackandet. Två fårors hela längd, var och en omkring två hundra 
meter lång, gick jag grundligt igenom.  
 
Så kom mörkret och lade sig som ett svart dok över åkern, och jag måste avbryta 
plockandet. Då var jag barbent och septemberdimman var rå och kall, jag var 
alldeles genomfrusen när jag anträdde hemfärden.  
De flesta av mina hopplockade potatisarna voro söndertrasade, och de delade 
ytorna voro insmorda av den feta matjorden. Den glädje som denna potatisbalja 
utlöste i hemmet, kan ingen under nuvarande förhållande förstå.  



När vi fyra satte oss till bordet vid det rykande potatisfatet och den glödstekta 
sillen, det enda som huset kunde uppvisa, då var det feststämning i familjen.  
Farsgubben brukade ofta efter slutat förmiddagsskift göra sig en vända ner åt 
Torsåkersbygden, för att som man sade fäkta lite ätbart.  
Han bar i handen en väska, när han drog åstad på dessa färder. Han hade en 
enastående tur i bondgårdarna, vad det nu berodde på. I nästan varje gård fick 
han något slags livsmedel. Det var med spänning och stor förväntan, vi mot 
kvällen väntade honom hem igen. När han väl var inom dörren, var det 
intresserade ögon som följde öppnandet av den stinna väskan. Den innehöll för 
det mesta bröd, potatis och några kilo ärtmjöl. Potatisen var alltid överbliven och 
kokt under dagen, troligen ämnad till någon av gårdens grisar, som nu tack vare 
farsans tiggeri gingo miste om denna läckerhet.  
Ärtmjölet finns det inget gott att säga om, men blev dock i detta nödläge, till en 
liten hjälp för våra av hunger kurrande magar. Smaken av dessa ärtpannkakor 
tror jag aldrig kommer att försvinna i mitt minne, tyd de bet sig allt för hårt fast i 
mitt smaksinne.  
Den mest dominerande maträtten under dessa år, var dock de kokade träiga 
kålrötterna. Om det bara funnits något sovel till rötterna, så hade det väl varit 
någon råd, men detta lyste för det mesta med sin frånvaro. Mor brukade också 
koka soppa på vatten och salt, i vilken hon lade i strömming sönderklippt i 
småbitar, och ibland hände att en kopp korngryn tillsattes för att göra det hela 
aptitligare. Denna soppa i all sin enkelhet, var nog den mes närande kosten 
under denna tid. Märkligt nog var den omtyckt av oss alla i hemmet.  
På potatislandet växte en växt, som kallades målla. Denna plockade jag, och mor 
lagade till en sorts spenat som var mycket aptitlig. Som synes var tiderna svåra, 
men en mor kan utföra det otroliga, och jag kan ej i minnet nog tacka min kära 
moder för allt hon gjorde för mej och vårt hem, under dessa nödår. De ungdomar 
som uppväxer nu, och klagar över mat och andra levnadförhållanden, vet inte 
mycket av hur det är och känns att vara hungrig, och inte ha något i skåpet att 
stilla magens behov med.  
Den som levde under första väldskriget, han ser den stora skillnaden, mellan nu 
och då. De stora framsteg som uppnåtts på det sociala området är revolutionära. 
Inte ens det sista världskrigets brist på livsförnödenheter, har den minsta 
jämnställdhet med det första krigets hungersnöd, och i dessa spår följande 
sjukdomar. Under första världskrigets sista år, började jag mitt första 
förvärvsinbringande arbete. Jag var då en fjortonårs pojke, levnadsglad och 
okynnig, full av alla möjliga spratt och upptåg. Jag och Hulda Aurosell fingo 
arbete som rovplantsgallrare hos bonden Karl Nordgren i Böle. Under den 
brännande solens strålar, fingo vi krypa på våra knän i den brännheta jorden, och 
gallra rovlandets plantor till jämna avstånd. Fårorna voro omkring tvåhundra 
meter långa, och för varje sådan gallrad rad tjänade vi tio öre. Detta låter i dag 
ofattbart, men ansågs vid denna tid, som skälig betalning.  
Jag gallrade tio fåror, vilket tog hela tre dagar i anspråk, och inbringade mig 
pengar två kronor och sextio öre. När bonden räckte mig pengarna, röck det på 
ett underligt sätt i hans ögon och mungipor, det var nog inte så lätt att släppa 
ifrån sig de avgudade pengarna. När jag cyklade hem med pengarna i fickan, 
kände jag mig så överjordiskt glad, så jag kunde inte följa vägenutan ginade över 



både åkrar och diken, för att fortast möjligt nå hemmet, och få visa mina 
föräldrar min första med egna händers arbete förtjänta storkovan. Av mor fick 
jag några ören för egen del, och för dem tillhandlade jag mig en metrev och 
några krokar. Men denna fiskedoning och en kamrat, drog jag följande morgon 
iväg för att försöka min fiskelycka. I berget ovanför Anders Ols Per Erik i Bärvisbo, 
låg en liten fiskrik sjö dit min far brukade gå och fiska på de lediga skiften. Denna 
sjö kallades för Björtjärn, troligen därför att den var kringvuxen med små 
lummiga dvärgbjörkar. Ifrån sjöns stränder och långt ut i vattnet, lågo massor av 
kullblåsta tallar. Kring tallarnas toppar hade bildats syren, där fisken hade ett kärt 
tillhåll. På dessa stammar balanserade jag ut så långt det var möjligt, och där 
kastade jag ut mitt bete. Det blev så gott som ögonblickligen napp, och det så 
flötet försvann långt under vattenytan, och hela reven spändes. När jag drog upp 
satt alltid en liten snorgärs och dignade på kroken, smått förundrad över vad det 
nu var frågan om. Matnyttig var ju inte fisken, men när själva fisket gällde huru 
många stycken man kunde få, så följde den obönhörligen med hem på den 
iordningställda klykan. Nu hände en sak som kanske är svår att förstå, för en som 
ej var med vid denna tilldragelse, men som är så sann som den är skriven.  
Själv fick jag aldrig någon godtagbar förklaring till fenomenet.  
Detta hände när jag stod invid landet och metade. Bäst som jag stod där och 
stirrade på mitt flöte, fick jag höra ett öronbedövande brakande, och därefter ett 
plaskande i vattnet på sjöns motsatta sida. När jag tittade däråt såg jag battnet 
stå som en brandslangstråle rakt upp i luften, och när vattenytan lugnat till sig 
igen, varseblev jag ett stort hemskt huvud med långa horn simmade på ytan 
under ett frustande som liknade ett ånglok, när det passerar en längre motlut. 
Först blev jag och min kamrat så rädda, att vi blevo stående förstenade. Men när 
vidundret närmade sig mer och mer blev vi så paniskt rädda, att vi togo till 
chappen. Metgrejorna kastade vi ifrån oss, och vare sig dem eller Björtjärn 
återsåg vi mer.  
 
En tid efter denna händelse företog Hofors bolag taxeringar av sina skogar, och 
till detta behövdes en del arbetskraft. Min broder som arbetade i skogen blev 
uttagen till detta arbete, och ordnade samtidigt så att även jag fick följa med på 
dessa skogstaxeringar. Två forsmästare med hundar, voro ledare för detta 
arbete. Det blev långa dagsmarscher för oss i de stora skogarna mellan 
Darlkarlsbo, förbi Lundetjärn och fram till Tjärnas fäbodar.  
Arbetet bestod i att medels en klave mäta de omkringstående granarna och 
tallarnas diameter, en manshöjd upp ifrån roten räknat. Tumantalet skulle sedan 
ropas högt och tydligt till våra skrivande chefer. Dessa båda ledare för vårt 
arbete, voro verkligt snälla människor, och behandlade oss som sina jämlikar. En 
afton när vi slutat vårt mätande för dagen, voro vi framkomna till Tjärnas 
fäbodarna. Här var två pigor från en av de två större bondgårdarna i Fagersta byn 
bosatta över sommarmånaderna, skötande alla de sysslor som höra fäbodlivet 
till. Av forsmästaren fingo vi nu tillsägelse att sluta vårt arbete för dagen, och 
knalla iväg hem.  
Jag såg de rödkindade flickornas lystna ögon, förstod genast varför det blev så 
bråttom att få oss bort från fäboden. Vi hann inte mer än lämna gårdsplanen 
förrän våra två chefer togo var sin flicka under armen, och bar dem in i ett intill 



fäboden liggands sjul, vars golv var täckt av doftande hö. Vi hörde på långt håll 
flickornas skrik och skratt, och emellanåt en duns i den timrade väggen, under 
den vilda brottningen som helt naturligt försiggick. 
Jag kände allt en tagg av avundsjuka, där jag drömmande knallade vägen hemåt. 
Hade nog gärna önskat, att jag varit i en av ungtupparnas ställe. Om flickorna 
förut aldrig varit med en karl, så är jag säker på att de efter denna kväll, blevo en 
erfarenhet rikare. Vad som de inte visste om kärlekens labyrinter fingo de säkert 
reda på nu under dessa två erfarna mäns heta och pockande omfamningar. Är 
absolut säker på att två nya forsmästarämnen tillyxades denna sensommarkväll. 
Arbetet med skogstaxeringarna blevo inte så långvariga, utan avbröts när 
dagarna mot höstsidan började bliva kortare. Förtjänsten var god, vi tjänade åtta 
kronor per man och dag. 
 
Före denna anställning i skogen, var jag bonddräng på Västerviks gård intill 
Fullen. En granne som var fiskare tillika med sitt arbete i verket, skaffade mig 
denna plats. En tidig morgon kom han hem och hämtade mig, sedan han för far 
och mor målat ut hur bra det skulle bli för mig i Västervik. Efter deras 
medgivande gav vi oss iväg, vi gingo till fots till sjön Edsken där Dalsten hade sin 
eka.  
På Edsken gick denna dag höga vågor, och överfärden blev påfrestande för 
gubben Dalsten. Men det var segt virke i gubben, och innerst inne tänkte han 
nog att nu har jag fått fan i båten, och nu är det nog bäst att jag ror honom i land. 
Sen vi lämnar Edsken och Börån bakom oss var vi framme vid Fullens strand, 
varifrån vi kunde se bondgården i Västervik. Efter en kvarts rodd var vi framme 
vid båtbryggan nedanför gården.  På gårdsplanen stod bonden, som verkade vara 
en hygglig karl. Han hälsade mig välkommen, som lilldräng på gården. 
 I stugans jordvåning som också var sommarstuga, stod bondmoran vid spiseln 
och gräddade raggmunkar, så att flottet låg som en höstdimma inom rummets 
väggar. På en soffa satt två små bleka ungar och tittade smått förläget på mej.  
Så kom det tredje barnet i huset inrusande, det var en flicka i fjortonårsåldern, 
rödblommig och levnadsglad. Hon tittade först lite blygt på mej, sen kom hon 
fram och hälsade och neg vackert. Flickan hette Karin, och vi blevo vänner från 
första stunden. Om jag blivit kvar hos denna bonde, så är jag övertygad om att 
Karin och jag så småningom förenats för livet.  
Många roliga och oförglömliga stunder, hade vi dock tillsammans.  
Första gången bonden skickade mej till hagen att hämta hästen, kom Karin efter 
och hjälpte mej. Utan hennes ingripande hade jag nog ståt mig ganska slätt, då 
jag aldrig förr på egen hand sysslat med hästar.  
Jag minns hur jag hoppade högt i luften bara hästen fnyste till, eller när den 
gjorde ett kast på sitt stora huvud. Karin var hästvan, hon gick lugnt fram och tog 
Bläsen i manen, och ledde honom till stallet. Jag följde snopet efter, men höll mig 
på behörigt avstånd från kampens bakhovar, på vilka jag inte riktigt kunde lita. 
När hästen var inställd i stallet, var det frukostrast.  
 
Maten var riklig och god, och mig alltid väl unnad.  
Bondmoran var det synd om, för hon gick alltid och hostade och hackade, för hon 
var lungsjuk. Hennes sjukdom blev väl orsaken till att jag inte stannade så länge 



på gården som drängpojke. Andra morgonen som dräng fick jag order av 
husbonden, att gå till stallet och sela på Bläsen, jag skulle sedan ut på gärdet, för 
att med en pinnharv luckra upp den tidigare plöjda åkern.  Detta stallbesök 
glömmer jag aldrig i livet.  
Jag är bara glad åt att ingen människa såg mig i mina fruktlösa försök, att få selen 
på hästens rygg. Jag stod bakom hästen med seldonen i mina händer otaliga 
gånger, färdig att rusa in bredvid den för att kasta selen upp på Bläsens rygg, 
men i detsamma slängde han till på huvudet och blängde på mej, och då kastade 
jag allt jag hade i händerna på golvet, och tog ett förtvivlat språng ut ur spiltan. 
Hästen tittade först på mej och sedan på seldoningen, och undrade säkert vad 
jag var för en liten harkrank.   
Så gjorde jag ett sista försök, och lyckades då få upp doningen på hästryggen, 
men allt var nu en enda röra, och efter att en stund försökt reda upp det hela, så 
hände sig att jag satt betslet under rumpan och rumptången i hästkrakens mun. 
Just i det ögonblicket kom bonden ut. När han såg bedrövelsen, kunde han inte 
annat än att ställa sig i dörröppningen och storskratta.  
Men några vana handgrepp ordnade han snart till utrustningen på hästryggen, 
och ledde sedan ut den och satte den för den väntande harven. Nu fick jag ta 
hand om tömmarna, och började så att köra fram och åter på åkertegen. Det gick 
ganska bra att köra, men jag förstod inte riktigt hur mycket en häst förmådde, 
därför lät jag den allt för ofta vila, vilket inte var i bondens smak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


