
En och annan tuppade av i gasdriven bagarstuga 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

När våra dagars husmödrar får sin nattfärska franska bröd etc. på hyllan, 

snabbköpsbutiken eller när de själva hemma i den elektriska ugnen gräddar sitt dagliga 

bröd så kanske det kan vara intressant för dem att följa med tillbaka i tiden så där 40-

50 år för att få en inblick i hur kvinnorna i hofors på den tiden sörjde för brödet. Jo, vi 

hade en kollektiv bagarstuga. Den fanns i inkörsporten till verket i anslutning till 

blästerhyttan. Det var en primitiv, men nog så effektiv anläggning. Den eldades med 

gas ifrån hyttan och det kostade ingenting att anlita den. Där bakades dygnet runt, när 

man så ville och om och när det fanns någon ledig plats. Det var en samlingsplats för 

brukets husmödrar, där höll man sin egen riksdag (skvallerriksdag) där man samsades 

så gott man kunde och där humöret för det mesta var prima även om man bakade 

surlimpa. Mest var det fråga om rågbröd i olika former och format. Från mina första år 

i Hofors minns jag väl den gamla bagarstugan. Hur många kvällar och nätter tittade 

man ej in i förbifarten för att prata bort en stund med gummorna, smaka på deras 

färska bröd och kanske t.o.m undfägnades med en klunk kaffe.  

Klockarefar och bagarmästare var ingeniör Albert Caspersson. Som medhjälpare hade 

han en äldre man ”gubben Elfsberg.” Det kanske inte var nådigt alla gånger. Det kunde 

hända att gasen tog förbjudna vägar och att en eller annan gumma råkade tuppa av.  

Då gällde det att raskt förse dem med frisk luft så att de kunde kvickna till. Ibland 

mankerade gastillförseln. Det kunde ”puffa” till i anläggningen och man må ju inte 

förtänka fruntimmerna om de skrek till och blev förskräckta. Men det lugnade sig. Det 

var i regel inte så farligt även om det såg lite oroväckande ut då elslågorna slog ut. Men 

gasen var ju ändå inte att leka med. Vi skall låta förman Erik Brandberg prata lite om 

sina hågkomster från bagarstugan.  

Det var ju inte bara husmödrar som höll till i bageriet. Hemma döttrarna fick också 

hjälpa till. Nere i götvalsverket där jag arbetade hade vi ett gott öga till bageriet både 

för brödets och jäntornas skull. Vi kilade dit upp under skiftet om vi kunde komma åt 

och tiggde färdiga kakor och även deg. På höstarna var gummorna specialister på att 

laga s.k. ”bärkakor” å då ville vi gärna vara med. Det är klart att vi också hjälpte dem 

med vad vi kunde. Vi bar hem brödet på långa stänger, som vilade på våra axlar. 

Tunnbröd stuvade ofta ned i stora säckar som vi bar på ryggen. 

På senhösten var det mycket vanligt att man bakade tunnbröd i stora kvantiteter. Det 

var ont om bränsle på den tiden så man ville inte gärna offra någonting av veden 

genom att baka hemma.  

På tal om bränsle så må det i sammanhanget inte förglömmas att lite var på bruket när 

vinterkylan satt in som värst ordnade sin värmefråga på ett lika enkelt som väl effektivt 

sätt. Man tog varm slaggsten från hyttan, forslade hem den i en plåtlåda varav 



plåtslageriet hade masstillverkning och placerade då såväl låda som slaggsten hemma 

på järnspisen i köket. Det blev vrålvarmt så länge det varade men sedan var det bara 

att hämta en ny sten. På torsdagarna kunde man få se käringarna komma kutande från 

Nygatan med sina krukor med pannkaksmet som de sedan gräddade fläskpannkaka av 

i bagarstugan. 

Så långt Erik Brandberg – på ett ställe ett kåseri om bagarstugan där det heter: Strax 

intill krossen stod bagarstugan. Det var bruksbornas eget bageri där det ständigt 

hängde grovt bröd på långa stänger under det mjöliga taket. Där brändes också kaffe 

och veteknaggar och vid malning togs hälften av varje sort. Det var den hårda 

nödvändighetens vardagsvara. Den kallades Bruksblandning.  

Varje morsa brukade ha någon telning med i bagarstugan. Ibland gjorde vi rackartyg 

och var man då inte kvick nog kunde man få ett stycke deg i baknacken medan ett 

förlösande skratt böljade runt omkring oss. Stundom kom gummorna osams och då 

hötte de åt varann med brödspaden. Frampå kvällen var man glad att få gå hem. Man 

var till och med villiga att dra pinnkärran med däri befintliga grejor. Ja så var det 

ungefär vad jag minns från den tiden när jag fick följa mamma till hyttbageriet. 

Bagarstugan försvann någon gång i början av 1920 talet. Det var ett stycke 

brukshistoria som därmed skattade åt förgängelsen.  

 

 

 


