
Femton år med Hofors hembygdsförening 1965 -1980. 

Vår hembygdsförening bildades den 22 november 1965.  

Samtidigt lovade direktör Ivar Bohm att vi för verksamheten skulle få använda någon 

ledig lägenhet i en arbetarbostad vid Storgatan 15. Vi räknade med att det skulle bli flera 

lediga lägenheter där och att huset trots närheten av industriområdet skulle få stå kvar. 

Det skulle bli en trivsam hembygdsgård. 

 

Nu kunde hembygdsverksamheten komma igång även i Hofors. Femtio år tidigare hade 

sådan verksamhet börjat på landsbygden i vårt land. Den verksamhet, som skulle 

bedrivas på industrisamhället, skulle dock få en något annan karaktär än landsbygdens. 

En starkare betoning av folkrörelserna skulle märkas. Önskemålet att få igång 

hembygdsverksamhet hade funnits här under många år.  

 

Låt oss göra en återblick. Den 25 mars 1948 tog Arbetarbladet upp frågan om 

fritidssysselsättning och trivseln i samhället, det gällde främst inflyttande och ungdomar. 

Bland intervjuade var brukstjänsteman Robert Larsson och ungdomsskolornas rektor. 

Många förslag diskuterades: en ungdomsgård, ökade möjligheter att få yrkesutbildning, 

friluftsliv, utflykter i naturen mm. Dessutom framfördes önskemålet om en 

hembygdsförening men en ny sorts hembygdsförening, en som inte bara ville samla 

gamla föremål, fornminnen, utan en sammanslutning, som skulle ha till ändamål att göra 

samhället trivsamt. Kanske väcka en positiv och öppen hoforsanda. Men tiden var ännu 

inte mogen för en hembygdsförening i vårt industrisamhälle och förslaget föll. Tord 

Andersson, känd hembygdsforskare har sagt: ”När den svenska hembygdsrörelsen 

startade i 1900-talets början bars den i mångt och mycket upp av en flammande protest 

mot industrisamhället”. De äldsta föreningarna bildades alltså på landsbygden, där fick 

de en viktig kulturell uppgift att fylla. ”Först på senare år, 1960- och 1970- talen, allt 

eftersom inflyttningen till tätorter och större samhällen ökat, har intresset för den egna 

och nya hembygden i andra samhällstyper växt sig allt starkare”. Här nämns främst 

industrisamhällen. Industrisamhällenas hembygdsföreringar skulle delvis få en annan 

karaktär än landsbygdens. De representerar en annan kultur. De berättar om 

industriarbetarnas levnadsförhållanden, bostäder och arbetsliv, bullrande och sotig 

arbetsmiljö, trångboddhet mm. Men också något positivt: folkrörelserna, som inte fick 

samma betydelse på landsbygden.  

På sidan 256 i vår hembygdsbok visas en studiecirkel i hembygdskunskap. Året är 1950. 

Runt bordet sitter Lydia Lindgren, Frida Blom, Petrus Blom, William Eriksson, Gunnar 

Nyström, cirkelledare, Holger Agerdal, Bror Åberg och Bruno Bäckström. De arbetade 

vidare och nya cirklar bildads under åren. 

 

Holger Agerdal gjorde tillsammans med Gunvor Lundberg, Margareta Nyman, Thyra 

Persson och Sten Stenberg ett kompendium för undervisning i hembygdskunskap, klass 3, 



Hoforsskolor 1959. Kompendiet innehåller sakliga och värdefulla uppgifter om vårt 

samhälle. Studiecirklar i allmänna ämnen hade arbetat här sedan början av 1900-talet. 

Nykterhetsföreningarna och ABF hade drivit dem. och ett folkbibliotek hade funnits i 

Hofors redan 1855. Ideella förenigar hade varit livligt verksamma.  

Men steget fram till en hembygdsförening i Hofors var långt. Så var det också på andra 

industrisamhällen. Där fanns inget intresse för att samla och älska gamla föremål. Man 

såg hembygdsföreningarna som bakåtsträvare. Men som nyss nämnts, inställningen 

ändrades, när industrin vuxit och det fanns industriminnen att bevara. Kanske också när 

barnen växt upp och kände större samhörighet med föräldrarnas nya samhälle.  

När vår hembygdsförening bildades 1965, var tiden mogen för återblickar. Hofors var 

stort då.  

 

Kulturnämnden beslöt den 7 april 1965 att sammankalla ett folkmöte för att få reda på 

det allmänna intresset för en hembygdsförening. Tillslutningen blev stor och en 

interimsstyrelse med direktör Ivar Bohm som ordförande valdes. Mötesdeltagarna från 

olika yrkesgrupper var eniga och ansåg att ärendet skulle påskyndas.  

 

Vid ett nytt folkmöte med stor tillslutning den 22 november 1965 beslöts enhälligt bilda 

en hembygdsförening i Hofors. Dess första styrelse fick följande sammansättning: Karl 

Johan Bodin, ord., Holger Agerdal, v.ordf., Erik Hedbom sekreterare, Melvin Mattsson, 

kassör, Gunnar Nyström, samlingsvårdare och övriga ledamöter Gösta Tidlund och 

Gunnar Nygren. Suppleanter: Marianne Hazelius, Karl Gösta Georgsson och Gösta 

Stillberger. På årsmötet 1972 beslöts att öka antalet styrelseledamöter till elva. 

Dessutom har arbetet fördelats på ett antal kommitteer med skilda uppgifter. 

1980 fick föreningen ny ordförande, då Karl Johan Bodin efter 15 års tjänst på egen 

begäran avgick och avlöstes av Thore Hjerth.  

 

Namnet Hofors hembygdsgård. 

I hembygdsföreningens styrelseprotokoll § 9 den 12 januari 1966 står: ”Efter 

överläggning beslöts att husets namn skulle bli Hofors hembygdsgård. Andra namn 

nämndes, såsom Gammelgård, Bergsmansgården, Petregården, Hoforsgården”.  

Arbetarbostaden blev alltså hembygdsgård. Lokalfrågan löstes smärtfritt. Vi fick skriftlig 

bekräftelse från SKF, husets ägare, vid två tillfällen, den 27 mars 1968, förnyad den 18 

december 1973, att vi skulle få disponera ledigblivna lägenheter i Bruksgården Storgatan 

15. Vi får disponera dem utan hyra. ”Som villkor för detta gäller att föreningen själv 

svarar för alla på de upplåtna lägenheterna fallande fastighetsomkostnaderna i form av 

invändigt underhåll, elkraft, sophämtning samt renhållning av entreer mm. Renhållning 

av vägar och tomtmark kommer som tidigare Bolaget att svara för, liksom erforderligt 

utvändigt underhåll av byggnaden”.  

 

Inredning och iordningställande av bruksarbetarbostäder från äldre tider. 



Det hus vi får disponera är ett timmerhus, hundra år gammalt.  

Men det var moderniserat, när vi flyttade dit.  

Så snart vi fått direktör Bohms muntliga löfte att få disponera någon lägenhet i huset 

Storgatan 15, satte Gunnar Nyström vår materialvårdare, igång restaureringsarbetet. Han 

tog fram de ursprungliga timmerväggarna och inredde en lägenhet, ett s.k. fyrspisrum, 

som skulle visa ett arbetarhem från slutet av 1800-talet. Det fick namnet 1800-

talsrummet. 

 

Sedan kom turen till ett arbetarhem, som visar oss, hur en bruksarbetare med tre eller 

flera barn bodde på 1920-talet. Dessa båda lägenheter ligger på nedre botten av huset.  

 

Intressant är bl.a. spisen i 1880- tals rummet. Den är tillverkad i Hofors. I 1920- tals 

rummet fanns elektriskt lyse, inmonterat 1917. Vatten och avlopp från 1920-talet. 

Lägenheten består av kök och kammare. En vägvisande folder, ”Detta är Hofors”, 

berättar om flera detaljer.  Den leder besökaren genom alla rummen i byggnaden och i 

bodarna. Den utdelas gratis vid besök.  

 

Anhållan om kommunala medel för verksamheten 1967. 

Föreningen hade hos kommunalfullmäktige anhållit om ekonomiskt bidrag för 

värmeanläggning i hembygdsgården. Kommunalfullmäktige begärde då en redogörelse 

för föreningens kommande verksamhet. Med anledning därav lämnade föreningen 

följande redogörelse: 

”Till kommunalfullmäktige i Hofors 

Enligt § 57 i protokoll av den 31/5 1967 önskade kommunalfullmäktige vissa upplysningar 

angående Hofors hembygdsförenings kommande verksamhet.  

Föreningens allmänna mål anges i dessa stadgar, där det i § 1 heter: 

”Föreningens syfte är att skapa förståelse för Hofors – bygdens natur, dess kulturarv, 

minnen och traditioner”. 

Inom denna ram vill föreningen arbeta för att stärka hembygdssamhörigheten och öka 

upplysningen bland alla men söker i första hand kontakt med fyra kategorier av 

medborgare, nämligen: 

1) De äldre hoforsborna, de som kanske är födda här eller i varje fall här gjort större 

delen av sitt yrkesverksamma liv och för vilka minnet av gångna tider har ett givet 

intresse.  

2) De nyinflyttade, för vilka det gäller att anpassa sig till en ny trakt och en ny miljö och 

hos vilka det är värdefullt att en hem- och hembygdskänsla skapas.  

3) De unga, vilka i skolan bör få del av bygdens historia och arbetsliv. Detta sker i ämnet 

hembygdskunskap i årskurs tre samt i samhällskunskap på högstadiet. Vi anser att det är 

värdefullt, att de unga så fast som möjligt förankras i en bygd i en i övrigt tämligen 

traditionslös tid. 



4) Turisterna, till vilka det nu gäller att ”sälja Hofors”. I någon mån skulle därvid ett 

hembygdsmuseum kunna ha en uppgift att fylla, i all synnerhet som ett sådant i form av 

en äldre bruksarbetarmiljö ännu är något i vårt land ganska sällsynt.  

 

För att förverkliga några av sina ideér har hembygdsföreningen hittills i korta drag gjort 

följande: 

a) Föreningen har insamlat en betydande mängd äldre föremål.  

b) Insamling och reproduktion av äldre fotografier till belysning av liv och verksamhet i 

bygden i äldre tid har företagits och pågår alltjämt. F.n. finns i föreningens ägo c:a 800 

fotografier samt negativ till dessa.  

c) Inspelning på tonband av äldre personers minnen har i viss utsträckning gjorts och skall 

fortsätta. 

d) Föreningen har anordnat utställningar av fotografier.  

e) Kontakter har knutits med länets kulturvårdande myndigheter och organisationer, 

såsom Gävle museum och dess tjänstemän, Gästrike– Hälsinge hembygdsförbund och 

Gästriklands kulturhistoriska förening. 

 

I hembygdsföreningens närmaste planer ingår följande:  

a) De övre lägenheterna – numera förenade genom dörröppningar – är avsedda att 

användas för permanenta utställningar med anslutning till samhällets historia, 

folkrörelser, industri, hobbies mm. Vid ordnandet av såväl dess samlingar som vid 

återställandet av lägenheterna skall sakkunnig hjälp anlitas för att ernå en museimässigt 

fullgod exponering. Det praktiska arbetet kommer dock i stor utsträckning att utföras 

med frivillig arbetskraft. 

b) I det till fastigheten hörande uthuset skall finnas ved och redskap men också material 

och verktyg, som brukades vid gångna tiders fritidssysselsättningar.  

c) Trädgården med köksväxtland och blomsterodlingar skall så vitt möjligt bevaras i 

ursprungligt skick. Trädgården kan därigenom även framdeles bli en prydnad för platsen. 

Tillsammans med det omgivande grönområdet och den gamla byggnaden, avskild från 

nyare bebyggelse, kommer området att bli en idyll och en vilopunkt i samhället.  

d) Byggnaden med dess samlingar skall hållas tillgänglig för allmänheten till glädje för 

hoforsbor och till information för besökande turister.  

e) Skolorna skall till föreningens lokaler kunna förlägga lektioner för att därigenom berika 

undervisningen och ge eleverna en riktig och nyanserad bild av hembygden och det liv 

som där levdes.  

f) Samhällets organisationer bör i viss utsträckning kunna använda lokalerna för 

sammanträden, mindre utställningar o.d.  

g) Hembygdsföreningen kommer alltfort att bedriva insamlings- och 

utställningsverksamhet i enlighet med vad som ovan angivits.  

 



För att hembygdsföreningens verksamhet över huvud taget skall kunna bedrivas under 

de former och i den omfattning som ovan skisserats, måste uppvärmning av fastigheten 

Storgatan 15 på ett acceptabelt sätt ordnas. Av denna anledning vänder sig föreningens 

styrelse till Hofors kommunalfullmäktige med en hemställan om anslag för detta 

ändamål. 

Hofors den 25 juni 1968 

HOFORS HEMBYGDSFÖRENING” 

 

 

 

Den 23 september 1968 beviljades föreningen begärda 9.800:- kr 

Även senare har föreningen erhållit medel för sin verksamhet. Under de senaste åren 

15.000:- kr årligen.  

 

Axplock ur föreningens verksamhet 

Föreningen har arbetat efter här redovisade arbetsplaner och riktlinjer. De nämnda 

permanenta utställningarna i de övre lägenheterna har utförts under sakkunnig ledning 

av designer Tord Larsson, Gävle, och med frivilliga krafter i föreningen. Foton har 

monterats på fasta skärmar och på blädderskärmar. Bilder från samhällets utveckling på 

olika områden. Någon har sagt ”Det är som att gå in i en lärobok i samhällslära” – att gå 

igenom fotorummet.  

 

Det invigdes den 16 mars 1971 av kommunalrådet Nils Lif. Han framhöll föreningens 

aktningsvärda arbete för att bevara brukskulturens minnen för nya generationer. 

 

Före 1975 saknade föreningen lämplig lokal för större möten, t.ex. årsmöten. De hölls i 

andra lokaler i samhället.  

Några exempel, 

Årsmötet 1967.  Fru Karin Södersten och Petrus Blom, gamla välkända och minnesgoda 

hoforsbor, berättade om Hofors förr. Föredragen upptogs på band. 

Den 2 mars 1969. Kommunalnämndens ordförande Nils Lif: 

”Hofors förr och nu”. 

Samma dag. Direktör Hans Hazelius: ”Järnbrukets utveckling i Hofors”. Samtidigt 

utställning av äldre och nyare hoforsbilder. Hagaskolan.  

Den 5 april 1970. Rektor Bertil Litborn, Kratten: ”Skogsbrukets utveckling”. Film. Samma 

dag. Jägmästare Anders Lundberg, utställning: 

”SKF Hofors bruks skogsbruk förr och nu”.  

Bildutställning i Hagaskolan. Naturbilder och friluftsliv, med Hofors Fotoklubb som 

arrangör. 

Den 16 mars 1971. Bergsingenjör Erik Lindfors: ”Gruvhanteringen i våra bygder förr och 

nu”. Utställning av gruvkartor.  



Samma dag efter denna föreläsning fick deltagande också se den då färdigställda 

permanenta fotoutställningen i Hembygdsgårdens övre våning.  

 

Fotoutställningar. 

Mycket skulle kunna nämnas. Men det sagda vill endast vara axplock. Intresserade kan 

besöka fotomuseet och även läsa mera om allt detta i Hembygdsboken sid. 265. Tord 

Andersson: ”Rum efter rum visar Hoforsbygdens utvecklingshistoria. I andra våningens 

fotoutställningsrum åskådliggör framlidne hembygdsforskaren William Erikssons 

geologiska karta havets utbredning och landhöjningens resultat” mm. Från den tiden och 

till nutiden är en tankegång.  

 

En märklig fotoutställning måste nämnas. Den manar till efterföljd. 1972 anordnades 

nämligen en utställning till vilken olika organisationer i samhället inbjudits att deltaga 

med foton och om möjligt något om rörelsen, vad den arbetar för. Till den hade 23 

organisationer anmält sig. Den skulle vara öppen under tiden 8 oktober – 5 november 

1972. På grund av det stora intresse den rönte utstäcktes dock tiden till efter julhelgen. 

Förutom foton av organisationerna lämnades också kortare och längre redogörelser för 

respektive organisations verksamhet. Detta gjorde att utställningen blev synnerligen 

värdefull och manar till nya liknande.  

 

Nu önskar föreningen att vi skall få hjälp med att identifiera personer på foton som vi 

fått. Den uppgiften är viktig och brådskande. Hundratals pensionärer studerade Hofors 

historia förra vintern. Hos dem finns värdefulla kunskaper och minnen. De minns vad 

bildernas personer hette. Hjälp oss och tala om för oss vad ni minns! 

 

Studiecirklar i namnuppgifter kan samlas här och identifiera våra foton. En kommitté 

inom föreningen kan leda cirklarna. Anmälan kan göras till ordföranden, sekreteraren 

eller annan person i styrelsen. Låt oss hjälpas åt!  

 

Föreningsrummet 

År 1975 inredde vi ett modernt rum på övre våningen i hembygdsgården, avsett för ideell 

och kulturell verksamhet.  

Det skulle visa minnen från den tid då människor kände behov av att samlas och skapa 

något nytt i samhället, kämpa mot orättvisor, fattigdom, dryckenskap, okunnighet och 

likgiltighet för viktiga frågor.   

Vi gjorde en kopia av en bildningsaffisch, som ABF i Stockholm gjort och skickat ut över 

hela landet femtio år tidigare. En smed som visar upp en paroll med orden ”Kamp mot 

råhet och förflackning! Kamp för intensivt upplysnings- och bildningsarbete!” 

Den skulle alltså bli en symbol för verksamheten i rummet, ett slags bildningens- och 

idealismens altare.  



Nu hade hembygdsföreningen fått ett rum, där den kunde samla mera folk och även hålla 

årsmöten där.  

På årsmötet den 13 april 1975 invigdes rummet med tal av kommunfullmäktiges 

ordförande Olle Westberg. Han framhöll folkrörelsernas kulturella strävan och dess 

betydelse. Han framförde också tack till alla som med frivillig arbetskraft arbetat för 

detta rum. 

Under de gångna åren har rummet varit flitigt använt. Studiecirklar har arbetat där. 

Religiösa och kulturella föreningar har samlats för möten. Föreningar av skilda slag har 

inbjudits att samlas där, hålla möten och även studera våra fotosamlingar och andra 

föremål i rummen intill.  Väggarna i rummet är kladda med stora, väl belysta 

fotoskärmar. 

Om man börjar från västra kortväggen och följer norra väggen mot öster ser man på 

skärmarna bilder från 1878 fram till 1907. 

Missionskyrkan, 1878, Baptistkyrkan, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén , Filadelfiakyrkan 

och bilder från verksamheter i dessa kyrkor. Man kan gå vidare mot Nykterhetsfolkets 

lokaler och verksamheter i dessa.  

Sedan fortsätta till den stora bilden av Arbetarrörelsen, demonstrationståget (1907) och 

äldre styrelser. Man bör också gå över till motsatta väggen för att studera skärmen med 

flera kvinnliga aktiviteter från 1900 – talets början och framåt, Kvinnorörelsens folk. 

På samma vägg ser man också skärmar med bilder från sång- och musikgrupper. 

Blåsorkestrarna och manskörerna hörde ihop med folkrörelserna. I passagen mellan 

föreningsrummet och fotomuseet finns en skärm med idrottsbilder. Där finns också 

bilder av HAIF:s sportstuga, och IKSports stuga. Två fina exempel på vad frivillig, icke 

betald arbetskraft, har skapat. Även detta är idealism.  

 

Idealistens drömmar och förhoppningar kan också grusas. Människor tröttnar på 

kampen, det sker en förflackning. Man ser att någonting är felaktigt, men man går förbi 

det likgiltigt. Man är frestad att citera, vad idealisten John Skoog sagt i ett av sina tal på 

Hembygdsgården: 

”Även om dagens situation för ideellt arbete kan te sig bekymmersamt så kan man dock 

med skäl ställa frågan hur det skulle ha set ut i samhället, om inte folkrörelserna 

framträtt och verkat under betingelser som varit helt andra än de som nu gäller”. 

 

Tankar på vad de gamla har byggt upp av idealitet och världsförbättrarnit kan möjligen 

lära oss likgiltiga att tänka om. Hembygdsgården blir en väckarklocka för besökaren.  

 

Förjulsfester 

Varje år har föreningen anordnat förjulsfest. De har varit talrikt besökta. Utrymmet för 

dem har blivit större nu i det nya rummet. Önskvärt är att så många som möjligt vill 

hjälpa till att anordna dem. De har en uppgift att fylla.  

 



Parkfester ute på gårdsplanen 

har också blivit talrikt besökta. De anordnas i augusti och utgör en trevlig avslutning på 

högsommaren. Även där önskar föreningen få så många medhjälpare som möjligt. Det 

brukar vara roligt att arbeta med dem.  

 

Månadsmöten – lördagar kl. 14.00 

har blivit en tradition. Tiderna och programmen för dem finns upptagna i ”Program för 

Hembygdsgården”, som utges varje år. Det nu gällande, Hösten 1980 och Våren – 

Sommaren 1981, ligger utlagt på Hembygdsgården. 

 

Hembygdsboken 

Redan i början av sin verksamhet beslöt styrelsen att ge ut något tryckalster. Man tänkte 

närmast på en årsskrift. På grund av mycket annat arbete under föreningens första år 

blev dock ingen tid över för sådant arbete. Först den 28 augusti 1975 togs frågan om en 

Hofors-bok upp i styrelsen. En kommitté på fyra personer utsågs för ”vidare 

bearbetning”. Arbetet kom igång och inte mindre än femton föreningsmedlemmar 

uttalade sig villiga att skriva något i en kommande bok, med Karl Johan Bodin som 

redaktör. Boken fick namnet Hofors-ett brukssamhälle. Människor och Miljöer. Den 5 

november 1979 rapporterades, att boken skulle visas för medlemmarna och pressen den 

10 november. Så skedde också. Den fick god press. Priset fastställdes nu till 90.- kr. 

Försäljningen skulle ske genom Hofors bokhandel och under sommaren på 

Hembygdsgården. Kommunen beställde 500 exemplar och SKF Steel lika många till ett 

pris av 100.- kr per band. Försäljningen har gått snabbt 2.500 exemplar. Av dessa 3.000 

exemplar återstår nu i november 1980 endast omkring 300. Olof Olsson har skött 

distributionen och lämnat uppgifter till styrelsen vid flera tillfällen. 

Boken användes som kursbok i studiecirklar. Även skolorna har fått ett antal böcker för 

undervisingen i hembygdskunskap.  

 

I många hem har den kommit in och blivit omtyckt läsning.  

 

Författarna har i inledningen förklarat att boken inte vill göra anspråk på att täcka alla 

områden inom vårt samhällsliv. Den ger alltså möjlighet till en fortsättning och utfyllnad 

med flera detaljer. Det är önskvärt att så sker. Mera kunskaper om vårt samhälle skapar 

större kärlek till det.  

 

Vad som skrivits på dessa sidor betraktar vi som axplock. Hoforsboken har mera att tala 

om, Hembygdsföreningens föremål och bilder. Men störst och viktigast är studiet av vår 

vackra natur. Vi måste lära oss älska den. Vi måste önska oss en positiv syn på vår bygd 

och våra medmänniskor. Då är vi tillbaka till vad vi började tala om 1948 – skapa en god 

hoforsanda – känna gemenskap med varandra.  

 



Även ett litet samhälle kan bli ett bra samhälle, om vi alla, som bor här, arbetar för det.  

Vår förening har nu 510 medlemmar.  

 

Styrelsen 1980 utgöres av följande personer: 

 

Thore Hjerth  ordförande 

Holger Agerdal v ordförande 

Ingemar Gerdén sekreterare 

Gunnel Sjödin kassör 

Gunnar Nyström samlingsvårdare 

Karl-Gösta Georgsson 

Ulla Dahlberg 

Karin Eriksson 

Nils-Gustaf Lagerkvist 

Ann-Britt Norling 

 

Hofors den 15 november 1980. 

 


