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Då vi nu håller på med en kurs, där vi har Hoforsboken som studiematerial, kommer det så 

många minnen och tankar när man är gammal Hoforsbo. Jag har ju bott här sedan jag var 11 

år och är nu 92. Av det Hofors jag minns från seklets början finns ju ingenting kvar. När jag 

sökte i boken och det s.k. Hyttbageriet inte var omnämnt blev jag besviken. Jag tycker 

nämligen att detta bageri spelade en ganska stor roll för brukets befolkning. Bageriet var en 

särskild byggnad bredvid hyttan, ugnarna eldades med hyttgas. Gasen i ledningarna läckte 

ibland ut i lokalen så att vi blev kolosförgiftade. Bageriet bestod av två rum, och det södra 

mot Nygatan var ljusare och lättsammare att arbeta i. Därför skulle alla finbak göras där. Jag 

har försökt få uppgifter om när detta bageri byggdes och togs i bruk, men ingen jag träffat 

har kunnat ge besked om den saken. Men det var mycket nerslitet vid den tid då jag började 

sträva där, alltså omkring 1902-1903. Bageriet stod öppet för hela befolkningen utan någon 

avgift, och detta betydde mycket då fattigdomen var stor vid den här tiden. Å 1926 gjordes 

de sista baken här, sedan byggdes bageriet om, och blev vaktstuga för industriområdet.  

Där bakade nästan alla sitt bröd, och mjölet hämtade man själv vid ”Kornskruven”, som låg 

ganska nära vid den tiden. Bolaget hade ”Kornskruven” till sädes- mjölupplag. Vatten fick vi 

hämta i hyttan ur en kran invid ingången. Där skulle ju vattnet värmas också och då gällde 

det att hitta på slaggstenar som var tillräckligt heta, så man inte behövde stå där allt för 

länge, dels hade man ont om tid, dels var man nog lite blyg för gubbarna. Ungdomen var inte 

så tuff på den tiden. Ja, sen var det att knega upp till bageriet med vattnet och göra deg till 

nästa dag.  

Kring sekelskiftet började också ett omfattande föreningsliv växa fram på Hofors. Särskilt 

bland nykterhetsvännerna gick det framåt. Inte mindre än  tre nykterhetsföreningar var 

aktiva. Det var Templet 558. Godtemplarna samt nykterhetsorden Verdandi. Men som sagt, 

det var knepigt med ekonomin. Därför går mina tankar tillbaka till bageriet igen. Alla dessa 

föreningar hade ju sina små festligheter, och då var man glad att få gå till bageriet och baka 

sitt festbröd.  

1902 konfirmerades jag och då fick jag börja göra bekantskap med bageriet. Min mor 

började bli sjuklig och tyckte väl det var på tiden för mig att lära mig baka. Jag fick börja 

hjälpa en tant som alltid var i bageriet, och som mamma var bekant med. Men hon bodde i 

Tröttbacken, så hon hade ju lång väg att traska bittida och sent. Jag beundrade henne för 

hennes uthållighet, men hon kanske fann en viss tillfredsställelse i jobbet, vad vet jag? Hon 

hette Buhr i efternamn, men gick ofta under namnet ”Buhrsmor” och hon var nog den som 

bakade mesta brödet i hyttbageriet. Även bönderna lät baka sitt bröd i Hofors, och då 



passade vi på att få tjäna en slant, men inte blev man fet på den förtjänsten. Det var ett 

mycket drygt arbeta att baka 100 kg mjöl, och detta gav oss 3 kr att dela. 

Ingen av dagens ungdom kan göra sig en föreställning om vilket hårt liv vi gamla varit med 

om. Därmed inte sagt att jag gillar den nya tiden till alla delar. Jag känner en stor besvikelse 

och tänker tillbaka på vilka ljusa framtidsdrömmar vi hade då arbetarrörelsen stormade 

fram, nu finns inget kvar av detta. Men då kanske många tycker att jag är en stor pessimist. 

Jag kanske får citera en bekants ord innan han dog. ”Det finns för lite kärlek i världen”.  
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