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Per Smältsmed som föddes och dog i Hofors lämnade vid sin bortgång den 14 

aug. 1935 i år – nära 80 årig-efter sig en egenhändigt skriven levnadsteckning, 

nedskriven 1935. Denna ger stoffet till en Hofors historia som begynner på 1860 

talet. Per föddes den 25 sept. 1858.  

Innan vi går vidare lämnas några data om Hofors äldre brukshistoria. Hofors 

jernverk, det äldsta i provinsen Gästrikland, anlades under förra delen av 1600 

talet vid det vattendrag som utgör avlopp för sjöarna Hinsen och Hyen med 

deras avvattningsområde.  

Ägarne av Hofors, dels nybyggde, dels förvärvade genom köp ett flertal av ortens 

små järnbruk och bedrevo en omfattande järntillverkning efter de på olika tider 

brukade metoderna. Vid Hofors Robertsholm, Montrose, Hammarby, 

Kungsgården, Kungsfors, Uhrfors och Kratten förutom ett antal masugnar vari de 

ägde och brukade större eller mindre andelar. De behövliga träkolen erhölls till 

övervägande del från egna skogar. Så länge alla transporter skedde med dragare 

eller sommarvis delvis på sjöarna, måste dock tillverkningen bliva ganska 

begränsad, och först efter järnvägars byggande genom orten kunde en mera 

koncentrerad tillverkning börja – järnvägen till Hofors från Gävle öppnades år 

1858. 

Lachaschiresmide drevs i stor utsträckning från metodens införande i Sverige, till 

dess på 1870-talet tillverkningen av götmetall på bessemermetoden vunnit allt 

mera insteg, då förarbetena för anläggning av ett bessemerverk vunnit allt mera 

insteg vid Hofors började. Detta färdig byggdes jämte 2 nya masugnar och ett 

götvalsverk på 1880-talet och i samma mån, som tillverkningen således ökades 

kancentrerades vid Hofors nedlades lanckaschireverken, så att denna tillverkning 

slutligen upphördes. 

Så här lyder Per Smältsmeds berättelse om livet i Hofors under gångna dagar: År 

1866 fick jag följa min far och mor till Garpenberg eller Finnhyttan på hästskjuts. 

Min far var landbonde eller s.k. torpare på Barkhytteåsen – en gård strax ovanför 

bruket vid den nuvarande Faluvägen. Resan var trevlig och företogs på själva 

midsommarafton. Jag kommer så väl ihåg, när de reste majstången vid Klosters 

bruk. 

Framkomna till Finnhyttan knackade vi på där vi hade släkt, en moster till mig. 

Det var mitt i natten och vi fick besked att vi inte kunde få något kvarter.  

Då steg min mor fram och frågade: Känner du inte igen mig? 

Å herre je, är det du flicka, och så fick vi fira midsommar på hederligt vis.  



 

I fortsättningen hälsade vi på mormor och en farbror till mig vilken dog härom 

året 100 år gammal, så när som på en månad.  

Så var den midsommaren ett minne och vi återvände till Barkhytteåsen. Då var 

det att rusta till slåttern. Jag kunde ej göra så mycket, men med skulle jag vara 

och fick en liten lie med orve, som jag fick gå och hacka med. Klockan två steg 

folket upp då, men mej väckte de inte förrän kl. sex till min stora förtrytelse. 

Det var svåra år 1867 och 1868, missväxt och hungersnöd. Rågmjölet tog slut och 

man måste ta havremjöl till brödet. Då kunde man ej mala som nu, utan kornen 

krossades till s.k. gröpe. Hela och halva korn satt i kakorna, men det gick åt i alla 

fall. Så blev även havren slut och vi fick rågmjöl från Ryssland inpackat i 

basmattor. Detta mjöl var sämre än vårt havremjöl och luktade halvruttet lång 

väg. Hur dyrt det var kommer jag ihåg då vetemjölet kostade 8 kronor pundet – 

motsvarande c:a 8 kilo och det var inte många som hade råd att köpa det. På 

våren 1868 när vi skulle sätta potatis hade vi inga. Far tog ut hästarna och jag fick 

följa med på färden. Vi körde genom Ovansjö och Torsåker och lyckades få köpa 

en tunna potatis, som kostade 18 kr. Min far var skyldig att för sitt arrende göra 

32 dagsvereken på sommaren, dessutom skulle han köra malm från gruvan och 

kola 150 stigar kol, som också skulle köras fram. Det var mycket arbete. Då jag 

fyllt tio år fick jag börja deltaga i arbetet och lassade och körde malm till 

Fagersta, två lass om dagen. I skogen hade vi dessutom åtta milor. Tre milor hade 

vi i Slammerberget, och dit var det svårast att komma. Den färden tog en och en 

halv vecka i anspråk, vi voro fyra karlar, som foro dit med häst. Mat och foder 

hade vi med. En fjärdedels mil måste vi gå och det var svårt, ty det var en riktig 

urskog, därför kunde vi heller inte ha resmilor utan måste ha liggmilor där. Det 

var en gubbe i Slammerberget som skötte kolningen och vi brukade köra upp mat 

till honom. Den sista gången vi körde dit åkte far skridskor över sjön och jag satt 

och väntade hos hästen. Jag väntade ända till kvällen, men far kom inte. Jag var 

då 12 år gammal. På kvällen blev det yrväder, och jag måste resa hem. Väl 

hemkommen gick jag in och bad min äldre bror August att sätta in hästen. 

- Var är far? frågade mor. Jag vet inte svarade jag.  

- Han ligger i sjön, svarade hon. Det blev ingen vila den natten. Min bror August 

for dagen därpå till skogen. Det var fortfarande yrväder. Men han fann inte far. 

Sedan började de leta på sjön, men ingenting syntes. De sökte hela veckan, men 

förgäves. 

Milorna blevo kolade till jul. År 1871 var det svåraste i hela mitt liv. Min bror 

Vilhelm och jag fick köra kol hela vintern och fara över sjön där far låg. Hur 

många tårar som fälldes kan ej beskrivas.  

Vi började arbetet klockan 6 på morgonen och kommo hem först klockan 6 på 

kvällarna. Vi hade åtta milor och omkring 400 stigar kol som skulle fram. Det var 



knogigt men det gick. Jag undrar, hur det skulle gå, om ett par pojkar nu för tiden 

på 13-18 år skulle göra ett sådant arbete.  

Vi kunde inte ha torpet kvar, vi voro för unga att sköta det så det blev auktion. Så 

var det slut med detta och nu började en annan tid. Vi fick dock bo kvar, där vi 

var. Bolaget tog jorden och vi fick gå ner till rättaren och göra dagsverken där. 

Strax efter Kristi himmelsfärdsdag fick vi bud att sjön gick upp. Två man gingo dit 

upp och fick fiskaren med sig. De rodde ut på sjön, och vid Siknäsholmen funno vi 

far. Då blev det ny sorg. Men vi måste ta nya tag. Hela sommaren gingo vi 

dagsverken för 32 öre om dagen. Nu var jag 14 år gammal och då fick jag arbeta 

med vad som helst, köra ved från skogen, malm från gruvorna samt emellanåt 

göra dagsresor till Garpenberg. 

År 1873 började en ny tid i Hofors. Det schaktades och grävdes till den nya hyttan 

och kanalen, som går tvärs igenom samhället. Omkring 700 extra arbetare från 

alla håll, bl.a. 150 från Leksand kommo hit. På den tiden var majoren Lilliehöök 

disponent här. Arbetarna fick varje morgon ställa upp i kolonner på Stallbacken. 

Så kom majoren – höll korum. Sedan fingo de gå till sitt arbete. När kanalen 

grävdes från hyttan till Hosjön var jag med, och körde upp jord.  

 


