
En semester vid Engeltofta 
Hoforsarbetarnas semesterhem 

– och man längtar dit igen 

 

 

 

Beslutet har gjorts. Med barn och blomma 

skall färden ställas till Engeltofta, 

Hoforsarbetarnas semesterhem. Vid 

Engeltofta blir det vila och rekreation för 

trötta järnbruksarbetare. Frugan slipper slitet 

och bekymret med hemmet, och ungarna 

försvinna omedelbart till havsvikens lockande 

vatten. Alla fröjdas gemensamt, och som en 

stor familj leker semesterfirarna från Hofors 

sig fram under härliga sommardagar. 

   Det var en lördag under varma julitimmar jag 

med familj och truppbiljetten i handen i spänd 

förväntan äntrade tåget till Gävle för att resa 

ut och konstantera, om det gamla herresätet 

vid norrlandet höll de löften tidigare rykten 

givit. I bussvimlet vid Stortorget i Gävle 

hittades Böna-bussen, och tillsammans med 

”välmådda” passagerare från aristokratins 

sommarvilleområde slogo vi järnbruksarbetare 

oss ned i trängseln. Med tafatta världsvanor 

och valkiga händer sutto vi sida vid sida med 

människor, som ha blivit tilldelade en annan 

lott i livet. Alla med samma mål norrlandets 

inbjudande sommarfagra stränder, Engeltofta, 

villornas villa. 

   Engeltofta! Ljöd efter en stund konduktörens 

vana stämma, och allt medan våra 

medpassagerare nyfiket tittade på 

nykomlingarna i Gävleparadiset, plockade vi ur 

vårt pick och pack och välkomnades snart av 

hemmets värdinna. Det var sedan bara att 

falla till föga för allt semesterhemmet hade att 

bjuda på. Snedvridna vackert utsnirklade 

grindar, förfallna steket och en gammal 

igenvuxen trädgård under upparbetning av 

idoga händer vittnade om en period av öde 

och tomhet i den stora parken. Stora 

sällskapssalonger, gästrummens mångfald och 

utsökt vackra matsalar talade om en gången 

storhetstid. Allt detta var nu Hoforsarbetarnas 

semesterhem. Drömde jag, eller var det 

verklighet? Vem skulle anat detta i seklets 

början, då arbetstiden året runt var åtta 

timmars arbete och åtta timmars vila, och 

ingen bland järnbrukets folk visste vad 

semester innebar.  Än mindre hur det kändes 

att ha ett semesterhem ett eget mål att resa 

till.  

   Det första intrycket blev bestående under 

det dagarna hastigt flydde undan. Jag vet inte 

om det var köksregionernas stora förmåga att 

plocka fram härlig mat, den gemytliga 

samvaron emellan gammal och ung, 

morgontimmarnas avkoppling med metspöet i 

hand, stojet och leken vid badhuset elelr de 

lummiga trädens svalka under stekheta 

sommardagar som gjorde vistelsen vid 

Engeltofta till en av de bästa semestrar jag 

haft. När allt kommer omkring kanske det var 

förnattstimmarnas trevliga samvaro i det stora 

samlingsrummet då dansen trådde till 

hamrande radiomusik, eller Engeltoftavalsen 

ekade från glada semesterfriares hesa strupar. 

Kanske det också var båtturerna på den 

gungande fjärden med bland annat ”Hyttan” 

och ”Valsen” hemmets trevliga farkoster, vars 

namn har anstrykning till ägarnas vardagliga 

sysselsättning. Det kunde också vara 

landkrabbans tjusning att med ögat få följa de 

första lastfartygens seglats ut till fredliga 

främmande världshamnar efter fem långa års 

infrysning på grund av att hatets makter 

regerat världen, eller en eftermiddag på 

semesterhemmets stora altan med storslagen 

utsikt över havsviken där man kunde följa 



vattnets krusande så långt ögat ser och 

tillsamman med kamrater från järnbruket slöa 

under gemytlig samvaro, allt medan 

kaffepannan puttrade. 

   Nej, intet av detta var det, utan allt 

samspelade till att vistelsen vid Engeltofta blev 

vad ryktet tidigare sagt. En gång Engeltofta 

och man längtar dit igen. 

   Och ändå är ännu inte alla möjligheter 

utnyttjade. Vad en flyktig besökare inte 

behöver bekymra sig om, måste de ansvariga 

männen tänka på. Av allt man såg förstår man 

också att mycket ännu återstår.  

Gästrummen äro för få och icke 

iordningställda så, som semesterhemmet 

fordrar. Organisationen för övrigt vet jag att 

ledningen ännu brottas med. Men hindren äro 

till för att övervinnas. 

   Det dröjde länge innan en kritisk 

undersökningskommitté kunde bestämma sig. 

Ingenting var bra nog för hoforsborna. Nu är 

valet gjort, och alla, som haft tillfälle att 

besöka semesterhemmet, äro nöjda. När en 

gång alla resurser äro utnyttjade, kommer 

säkerligen inte Engeltofta att bli 

semestermålet enbart för arbetarna från 

Hofors. Alla, som ha sin verksamhet inom den 

stora SKF-koncernen och därmed ha rätt till en 

plats på hemmet, kommer nog att låta några 

sommardagar fly bort vid sommarhemmets 

grönska och storslagna omgivning.  

 

       Nif.  

 


