
    Arbetarbl 9 dec 1959 

 

Förr fick man lära sig rätta mun efter matsäck 

 

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

 

Adina Magnusson -76 – år är född i Hofors och minns många saker från gamla tider. 

Ändå klagar hon över sitt dåliga minne. Hon har varit ett rivande fruntimmer som inte 

varit rädd för besvär, det är hon nog inte nu heller, men säger hon åren tar ut sin rätt. 

Nu vill hon ta det lugnt hon pysslar med Fredrik en fågel som gärna vill lägga sig i 

samtalet och så syr hon och virkar. Just nu är en bred fin spets på gång. Det har inte 

varit så lätt alla gånger, säger Adina Magnusson. När man tänker tillbaka är det 

underligt att allting ändå gått vägen. Hon är änka sedan många år. Maken var sågare i 

Robertsholm genom olyckshändelse miste han ena armen och var de sista åren av sin 

levnad oförmögen till arbete. Då han började vid sågen var det inga stora förtjänster. 

Åttio kronor i månaden hade han. Men det fanns inte så mycket som frestade i 

affärerna på den tiden och för övrigt fick man lära sig rätta mun efter matsäcken. 

Hjälps man åt att dra lasset går det lättare och det gjorde familjen Magnusson. 

Adina skötte städningen i skolan. För den lysande summan av 33 kronor i månaden. 

För den skulle hon sköta eldningen, skotta snö och hålla hjälp till skurning. Vid 

järnvägen bäddade hon åt s.k. överliggare, 30 öre pr säng betalades. Hon åtog sig 

kostkarlar och mjölkmätning det låter väldigt jäktigt med det var det inte säger hon. 

Man fick arbeta mera i lugn och ro förr. Folk hade inte så bråttom. 

Så blev det aktuellt att bygga ett eget hem. Tomterna vid Robertsholm var från början 

så billiga som 25 öre kvadraten. Det var en tragikomisk historia som gjorde att de 

sparade slantarna åkte ut från banken och användes till tomtköp. Det fanns 

obligationsbolag på den tiden också. Där hade inköpts fyra obligationer varav två var, 

helt betalda och två till hälften. De hade löfte att få dem men vid undersökning av 

firman befanns det att i kontorslokalen summa summarum två stolar och en pulpet. 

Inga obligationer inga pengar.  Allting blev uppfestat. Då blev Adina rädd att 

bankbesparingarna skulle gå samma väg. De togs ut och placerades säkrare i tomten. 

 

Klart 1932 

Därmed var inte alla bekymmer ur världen det återstod att bygga huset. Även det gick 

det var lättare att få arbetskraft på den tiden.  

1932 flyttade man in som en av de första, vilka byggde vid Robertsholm. Men de 

styrande var inte lätta att tampas med de, hade en förutfattad mening att balkonger 

fick inte finnas – där hängde man bara trasor – och så var det fullkomligt onödigt med 

fönster på garderoberna. Magnussons var laglydiga men det fanns dem som smög sig 

till ett litet fönster.  



Åren har gått sedan Adina Magnusson född Viström föddes för 76 år sedan i Lugnet. 

Därifrån flyttade familjen till en lägenhet om ett rum och kök som fanns ovanpå en 

skola, vägg i vägg med den rostugn som sedan blivit Konserthallen. 

Fadern var sadelmakare och verkstaden var inhyst i köket. Ja, säger Adina det var inga 

bekvämligheter, man fick bära allting och kallt var det. Fönsterna var fulla av is på 

vintrarna. Men skolvägen var kort. Det fanns både småskola och folkskola där. Vid 21 

års ålder vigdes Adina Viström med Karl Magnusson i skolsalen. Fru Wallenborg tog dit 

en fin matta för brudparet att stå på och kyrkoherde Hagard förrättade vigseln. Maten 

till kalaset lagades i den egna lägenheten. Mycket har förändrats, de flesta arbetarna 

bodde vid Nygatan och gamla Haga. Där det nybyggda huset vid Hantverkargatan nu är 

fanns en liten stuga där Bring-Fia bodde. Så fanns bryggeriet. Det ägdes av en som 

hette Örling för övrigt var det bara skog. Och det var då riktigt kusligt säger Adina 

Magnusson för där skromtade det. Det är bättre nu för tiden med många saker. Men 

folk skulle inte ha så bråttom. De jäktar sig fördärvade.  


