
Hofors utveckling under 1900-talet 

För att kunna göra en historisk återblick under 1900 talet över Hofors måste vi först veta 

situationen i Hofors vid 1900-talets början. Hofors var då bara ett järnbruk i norra delen av 

Torsåkers socken. Järnverket har skapat själva samhället. Det var bruksledningen som 

svarade för allt i Hofors. Praktiskt taget alla anställda bodde i brukets baracker. Lönen utgick 

delvis i natura i form av ved, mjölk, mjöl och andra förnödenheter. Bruket hade även affär 

där de anställda fick köpa sin mat. På bruket ankom även att sörja för gator, avlopp och 

elektricitet, ordna sjukvård och stödja skolväsendet. Hofors låg också mycket isolerat under 

den här tiden. För att komma till Gävle, måste hoforsborna åka runt åt Torsåker. Till Falun 

var det cirka 10 mil. Man kunde ta sig fram olika vägar. En möjlighet var över Åshammar 

Lumsheden. Först 1932 blev det en anknytning mellan Gävle och Falun genom att riksväg 80 

eller Faluvägen som vi kallar den för genom Hofors byggdes. 

 

Vi skall nu i tankarna börja en rundvandring i Hofors. Vi startar på toppen av tröttbacken 

öster om Hofors. Innan Faluvägens tillkomst fanns inom detta område en fotbollsplan, en 

dansbana och en park med en musikpaviljong. Det var också i sluttningen ner mot Hofors en 

vacker skogsbacke med bland annat mycket liljekonvaljer. När vi passerat tröttbacken ner 

mot Hofors viker vi av till höger. Där ser vi resterna av en björkalle. Det är det som är kvar av 

Nygatan, som i början av seklet var en av huvudgatorna i Hofors. Här låg på båda sidorna om 

gatan bruksbaracker, som revs under 1960-talet då bostäderna på Västerhöjden byggdes. 

Gatan och fastigheterna måste bort för att järnverket skulle utvidga. Nu promenerar vi 

norrut, förbi de gamla barackerna. När vi kommit till gatans slut möter vi på höger sida 

pråmstan. Det var målet för de båtar, som fraktade malm och slig från Nyängs och 

Storstrecksgruvorna. I hoforsfolkets mun var det knackarbåten som hade två pråmar efter 

sig lastade med malm och slig. Från Nyängsgruvan gick knackarbåten med sin last först 

genom en grävd kanal, som än i dag syns efter Torsåkersvägen i Långnäs.  Gick sedan ut i 

Lillgösken. Från Storstrecksgruvan, ner på en smalspårig järnväg / det är vägen som nu går 

till Stenshyttan/ut i Lillgösken, upp genom Hosjön till Pråmstan, där lasten lossades och 

fraktade på en smalspårig järnväg upp till sintringen. Intill pråmstan låg en liten damm med  

slig från järnverket som botten. Det var storudden. Där badade barnen i början av seklet. 

Från pråmstan gick en väg förbi järnverket fram till sjön Värnan. En fin badsjö med 

sandbotten. Järnverket fyllde igen sjön med sitt avfall från järnverket. Vi fortsätter efter 

gatan norrut, passerar porten till Järnverket. Där låg bageriet där hoforskvinnorna bakade 

sitt bröd både hårt och mjukt. Brödet gräddades i ugnar som uppvärmdes av gas från hyttan. 

Vi fortsätter och passerar brukskontoret som brann den 1 november 1935. Upp till vänster 

låg den affär som hoforsborna fick köpa sin mat i. Vägen fortsätter upp mot stallbacken. 

Bruket drev på den tiden både järnverk och jordbruk. Därför förmodligen namnet 

stallbacken. Här låg en ladugård med ett 30 tal kor och ett stall med ett 20-tal hästar. Bruket 

hade ladugårdar både i Långnäs och Tjärnäs. Stallbacken var på den tiden även plats för ett 

stort antal väntande hästar med träkolsskrindor. De kom från de stora skogarna norr om 

Hofors. Där har milor kolats, som under vintern kördes ner till Hofors, i väntan stod de på 



stallbacken för att få köra upp till kolhusen för att sedan användas i samband med rening av 

malmen. Här på stallbacken var det också en tid torgförsäljning. Vi fortsätter norrut, går över 

ån som kommer från hammardammen och rinner ner till järnverket.  Strax på andra sidan ån 

passerar vi en fastighet, som en gång i tiden var bostad åt doktor Hesselgren, som var i tjänst 

i Hofors under tiden 1861-1897. Han var far till Kerstin Hesselgren. Strax intill ligger en 

fastighet som varit hofors första sjukstuga och även apotek. Vi viker av mot höger, kommer 

fram till brukets herrgård med sina flyglar, gamla rostugnen, numera konserthallen, som en 

tid även varit plats för Hofors folkbibliotek. Vi fortsätter förbi kyrkskolan, 1906 och 1913 

årsskolor, förbi Lissgården som varit bostad åt brukets chef, upp till Slottsveden. Här i 

skogsbacken gick en vacker väg i sluttningen fram till tröttbacken. På den tiden bilar inte var 

allmän egendom, körde en av de första taxiägarna i Hofors utflyktsresor den vägen. Mycket 

folk var intresserade av en sån utflykt. Vi vänder åter till bruksvägen, stöter omedelbart på 

byggnader, som tidigare varit mekanisk verkstad, smedjaplåtslageri och modellverkstad. På 

30-talet, när dessa verkstäder flyttat ner till industriområdet, blev här varmbadhus med 

både bastu och simbassäng. Lokalerna är numera mottagningslokaler för brukets läkare samt 

en tennishall. Vi fortsätter norrut och kommer upp till Hammarn, där vi bland annat passerar 

gamla låga bruksbaracker, går över järnvägen förbi brukshotellet och kyrkogården och är på 

väg upp mot järnvägsstationen. Vi passerar Finnåsens fotbollsplaner, några egnahem och 

kommer fram till järnvägsstationen, som uppfördes 1858 när Gefle-dala järnväg byggdes. 

Här möter vi också några gamla bruksbostäder. Där bodde folk som var anställda vid sågen 

som även drivits av bruket. Vägen upp till stationen gick tidigare något österut än nuvarande 

sträckning. Tidigare var det många fler tågtider från Hofors än för närvarande, men det fanns 

inga kommunikationer från samhället till järnvägen. Antingen var det att gå de fyra 

kilometerna, cykla eller att hyra av de åkare som då fanns. De körde med häst och vagn. Nu 

vänder vi söderut igen, viker av åt höger över järnvägen mitt emot kyrkogården. Där möter vi 

ett område av egnahemskaraktär. Här i sluttningen mot Hammardammen bor brukets 

ingenjörer och tjänstemän. De hade i gången tid holmarna i hammardammen till utflyktsmål 

söndagar och helger. Sjön var också på den tiden rik på både fisk och kräftor. Vi fortsätter 

vår färd söder ut, viker av åt höger. Här möter vi sjukhuset, Hesselgrenska avdelningarna. 

Tidigare har ett sjukhus legat här som drevs av bruket. På 60-talet fick landstinget överta 

brukets sjukhus. Landstinget byggde då ett nytt sjukhus här, som nu är de Hesselgrenska 

avdelningarna. Tidigare fanns också en tjänstemannabostad Davidshus inom detta område 

samt ett bostadshus som hette Grönbo. Vi går söderut ner till Källgatan. Möter här först 

fastigheten som tidigare varit förlossningshemmet vilket byggdes 1929. Ålderdomshemmet 

Skogstomta är nästa fastighet efter Källgatan. Det byggdes 1932. Här har också fyra 

pensionärshem legat. Det första byggdes 1932 och var ett av de första pensionärshem som 

byggdes i landet. De fyra hemmen var mycket efterfrågade på den tiden trots att 

lägenheterna bara bestod av ett rum med köksalkov. Det var främst järnbruksarbetarna som 

efterfrågade lägenheterna. När de blev så gamla att de måste sluta i järnverket, skulle de 

också flytta från den lägenhet de hyrde av järnverket och då fanns inget annat än de 

pensionärshem kommunen byggde. Vi fortsätter Källgatan söder ut. Går först förbi en liten 



slaggstensbyggnad som var likbod under den första tiden av detta sekel. Under den hårda 

tiden 1918 – 1920 då den spanska sjukan grasserade låg varje vecka ett 10-tal kistor här. 

Nästa slaggstensbyggnad är gamla Hofors mejeri. Här köpte hoforsborna sin mjölk på den 

tiden. Nu har vi kommit fram på Hantverkargatan. Vi följer den åt höger, ser Backen upp mot 

Brunnsgatan. Men vi fortsätter Hantverkargatan. I tankarna stöter vi på fastigheter som i 

gången tid inrymt lokaler med matservering, skomakeri, frisersalong och åkeri. På vänster 

sida låg en fastighet som inrymde Bostad och kafé-lokaler, det fanns också en fastighet inom 

området där kommunen hyrde ett rum till sitt första kommunalkontor 1931. Vi fortsätter 

och stöter direkt på Hellbergs slakteri och charkuteri-affär. Där låg också en fastighet med 

rum för resande, en tobaksaffär och en affär för bland annat barnkläder. Uppe på krönet 

syns missionshuset. Vi går förbi en fastighet som inrymt bland annat konditori. Strax intill 

finner vi Olssons möbelaffär och möbelfabrik. Vi fortsätter vår färd förbi Betania, passerar en 

fastighet som varit damekipering och sportaffär. Här ligger också nuvarande 

kommunalkontor som byggdes 1953 och då inrymde läkarmottagning, lokaler för 

folktandvård och pastorsexpedition. Vi fortsätter och ser Johanssons urmakeriaffär och 

tomten bredvid ligger Åselius livsmedelsaffär. Vi fortsätter efter gatan, går förbi Lundgrens 

bryggeri, ett par egnahem och ser sedan Halldens charkuteri och slakterilokaler samt 

Johanssons åkeri. Vi är nu framme vid Skolgatan. Här ligger Folkets hus och park centralt i 

samhället tack vare hoforsarbetarnas framsynthet. Redan 1907 köpte metalls avdelning av 

en bonde ett skogsparti, som vid den tiden låg i utkanten av samhället, men genom 

utveckling nu ligger centralt. Vi fortsätter nu Skolgatan, söderut passerar Palladium med 

biograf och kafé, numera biograf och blomsterhandel. På vänster sida templarlokalen, som 

även varit Scalabiografen. Så är vi framme vid Hofors Verkstäder och Centralgatan. Här viker 

vi av till vänster, där vi i tankarna omedelbart ser Hellbergs charkuteriaffär. I den fastigheten 

har det också varit cafe en gång i tiden. Vi går Centralgatan norrut förbi två egnahem, där 

även lokaler för frukt, skor och guldsmedsvaror har funnits. Till höger ser vi konsums 

livsmedelsaffär, charkuteri och slakterifastigheter. Vi fortsätter efter gatan. Mitt emot 

konsums livsmedelshall låg en fastighet där Hofors första folktandvård hade lokaler. Vi 

fortsätter efter gatan, passerar en fastighet med frisersalong, går förbi där konsums bageri 

låg en gång, men där fastigheten för distriktsystrarna nu finns. Viker nu till höger och 

kommer in på östra och västra parkgatorna. Ett bostadsområde som bruket byggde på 1920-

talet. Vi går tillbaka till Centralgatan igen och fortsätter norrut, går förbi Strömbergs 

pappershandel, Petterssons skoreparations och skoaffär, pensionat Trekanten som en gång i 

tiden även varit templarlokal. Framme vid Staketgatan ser vi omedelbart Julius Olssons 

herrekipering. Vi fortsätter efter Staketgatan ner mot Storgatan, passerar Öbergs tobaks och 

pappershandel, Hofors heminredning där även en frisersalong funnits en gång i tiden. Vi går 

förbi vävstugan, som tidigare var lokal för Hofors handel. Efter Staketgatan ligger även 

godtemplarlokalen och templarlokalen. Tittar vi åt höger ser vi en fastighet som inrymt 

Selens herr och damekipering. Vi fortsätter och kommer ner till Storgatan.  Där ser vi 

omedelbart dammen där kallbadhuset en gång legat. Varje sommar under 30-40 talet var 

det en verklig samlingspunkt för Hofors barn och ungdom. Här lärde sig många att simma. 



Här spelades det vattenpolo. Här var det många simtävlingar och trevliga skämttävlingar. 

Hofors hade då många tävlingssimmare. En av ungdomarna kom så långt så han blev en av 

landets främste simmare. Vi fortsätter Storgatan söderut, går förbi gamla bruksbaracker. En 

av barackerna är numera hembygdsgård. Vi fortsätter förbi de så kallade förmansbostäderna 

och kommer till konsums första varuhus, där Tigrens nu har sin möbelaffär. Så passerar vi 

igen gamla bruksbaracker, som nu är rivna och kommer ner till Faluvägen, där ligger 

kommunalkontoret, länssparbankens lokaler, Shells bensinmack, där ligger också en 

järnhandel, frisersalong och en färghandel. (Därmed har vi slutat vår rundvandring, i 

tankarna och även verklighet upplevt hur Hofors vuxit fram under de 30-40 åren.) Många av 

de fastigheter vi har passerat är troligen byggda under de första 25 åren av 1900-talet. I 

många har affärslokaler inrymts, inte minst efter Hantverkargatan, där ett litet 

affärscentrum uppstått. Under denna tid har också järnbruket expanderat. Efter att i flera 

årtionden ägts av Stockholms Enskilda Bank, förvärvades Hofors Bruk 1916 av A.B. Svenska 

Kullagerfabriken. I två år hade S.K.F. köpt stål av Hofors. Under den tiden hade S.K.F. funnit 

att stålet från Hofors utmärkte sig av hög kvalitet och var lämpligt för kullagerstål. 

Förändring av ägare blev upptakten till stark expansion i Hofors. Frågan uppstod om Hofors 

med den utveckling samhället hade blev för stort att bara vara ett järnverk i norra delen av 

Torsåkers socken. Frågan blev föremål för förhandlingar och diskussioner i Torsåkers 

kommunalfullmäktige. 1925 kom så beslutet, att Hofors skulle bilda egen kommun men 

juridiskt bli kvar i Torsåkers socken. Någon delning blev det heller inte vid detta tillfälle 

församlingsmässigt. Hofors skulle i fortsättningen tillhöra Torsåkers församling. Gränserna 

för den nya kommunen blev den tidigare fastställdakapellagsförsamlingen i den norra delen 

av Torsåkers socken. Hofors hade 1925 3.987 innevånare. Bostäderna dominerades av 

bruksbarackerna, byggda i slutet av 1800-talet och i början av detta sekel, efter Nygatan, 

Hagagatan, Storgatan och Hammarn, tillsammans med några egnahem på yttre Hofors.  

Under 1920-talet styckades bruket Borns jordbruksfastighet till egnahemstomter. Med 

subventioner för virke från bruket påbörjades där en omfattande egnahemsbyggnation. 

Bruket stod för gator och avlopp, medan egnahemsbyggarna själva fick ansvara för 

vattenförsörjningen. Detta gjorde de på ett rationellt sätt. I Skållberget, beläget ovanför 

Born fanns många fina källor rika på bra vatten. Genom höjdskillnaden åstadkoms också 

självtryck. På så sätt fick de första 50-talet egnahemsägarna fint vatten. Men Hofors bara 

ökade. Från 1930 till 1940 steg innevånareantalet från 5.427 till 7.491. Frågan var nu vad 

kommunen skulle fortsätta bebyggelsen. Det fanns tre bondgårdar i Hofors, som hade 

skogsområden som sträckte sig över Hofors. Det var Erik Viren vars huvudbyggnad ligger 

strax intill Torsåkersvägen. Andersson i Böle. Den fastigheten används av Hoforoskommuns 

fastighetsförvaltning, samt Karl Nordgren, där ridsällskapet nu har sin verksamhet. Faluvägen 

gick nu genom Hofors där också bebyggelse påbörjats. Frågan uppkom därför om inte de tre 

skogsområdena skulle kunna bebyggas av egnahem. Byggnadsplan upprättades och en 

omfattande egnahemsverksamhet var omedelbart igång. Nuvarande Fagerstaberg var då ett 

vackert hagmarksområde, med möjligheter till utflykter och bärplockning. Nu fick det bli 

mark för egnahem. Björkhagen och nedre Hofors, närmare bestämt gårdarna efter Östra 



Parkgatan och Smålandsgatan, som var hagmark togs också i anspråk för egnahem.  Utan 

överdrift kan nog sägas att detta årtionde är den mest expansiva period för egnahem i 

Hofors mätt efter dåtidens befolkning. Men utvidgningen inom industrin ökade och antalet 

anställda bara ökade och därmed befolkningen. Kommunen försökte nu med kollektiv 

bebyggelse. Såväl H.S.B. som Riksbyggen kontaktades. Båda var villiga att bygga i Hofors. 

Fastigheter med två rum och kök presenterades med en lägenhetshyra på 75-80 kronor i 

månaden med en insats på fem procent av byggnadskostnaden. Såväl H.S.B. som riksbyggen 

skulle ha 50 procent av lägenhetsantalet tecknat innan de började bygga. Hoforsborna 

tvekade. De flesta betalade 20-30 kronor i månaden på den tiden i de gamla 

bruksbarackerna. Industrin var i behov av arbetskraft och måste få fram bostäder. De 

startade med en bostadsrättsförening på tolv lägenheter. Det gick så bra så det blev två 

fastigheter till. Det är de tre fastigheter som ligger efter Kaserngatan. Industrin bara 

expanderade och efterfrågan på bostäder bara ökade. Tre fastigheter byggdes av Riksbyggen 

efter Gillegatan. Kommunen fortsatte med planarbetet och nästa byggnation blev på 

Bönhusberget där bostadsrättsföreningarna Kolaren och Höjden byggdes i början av 1940-

talet. Kravet på ytterligare bostäder stod dock kvar. Kommunen gjorde många 

undersökningar och utredningar hur samhället borde utvecklas. Efter utredningar och 

undersökningar med olika förslag stannade kommunen för det nuvarande Göklundsområdet. 

Göklund var då ett område mitt i skogen. Sedan byggnadsplan var fastställd började en 

omfattande byggnation med flera bostadsrättsföreningar att byggas under 1940 – talet. 

Frågan uppstod nu om det inte blev för många bostadsrättsföreningar? Tanken på rena 

hyreshus uppkom. Kommunen beslutade också att starta en bostadsstiftelse. 1952 var 

stiftelsen klar och började bygga i Rönningen och Göklund. Innevånareantalet bara steg. 

1950 var befolkningen uppe i 9.002, 1955 i 10.400, 1960 i 11.475 och 1965 i 12.722 

innevånare. Göklundsområdet var färdigbyggt, och det gamla barackområdet efter 

Hagagatan var sanerat och byggt med nya bostäder. Frågan var nu om kommunen skulle 

våga sig på ett nytt område eller bryta sig in i centrum. Västerhöjden blev svaret. Byggnation 

pågick där under 1960-talet. Under tiden har såväl kommun som bostadsstiftelsen köpt 

egnahem i centrum. Samhällsutveckling har aktualiserat utvidgning av affärer. Som tidigare 

angivits har många affärslokaler under åren insprängts i egnahem i centrum framförallt efter 

Hantverkargatan. Kommunen beslutade att en stadsplan skulle upprättas i centrum för 

varuhus och andra affärslokaler. En arkitekt, som tidigare upprättat en stadsplan åt ett 

liknande samhälle som Hofors fick i uppdrag att rita en plan för centrum. Den stadsplan som 

godkändes av kommunen innehöll varuhus och andra affärsfastigheter. Omkring 

affärsfastigheterna har ett stort antal parkeringsplatser för bilar upptagits. Kommunen 

bildade samtidigt en förening för bilparkeringen som affärsägarna skulle bli medlemmar i 

och betala årsavgift efter de antal bilar de ansåg ha behov av för sina kunder. Domus, E.P.A. 

och I.C.A. började i mitten av 1960 – talet att bygga. Stiftelsen byggde även affärsfastigheter 

för specialbutiker. Kommunen bygge vid samma tidpunkt hotellet. Det var således full fart av 

byggnation på det nya affärcentrat. Tyvärr uppstod en helt ny situation för samhället.  

Istället för fortsatt ökning av befolkningen kom 1966 en minskning som sedan fortsatte år 



efter år. Medan kommunens innevånareantal ökade med 1.902 1965 från 11.475 till 13.377, 

minskade siffran 1966 till 13.047. Inom den stadsplan som upprättades för centrum var 

också elva 6-våningshus planerade. Det fanns stort intresse för dessa bostäder. Dels för att 

de låg centralt, dels för att det var hiss i bostäderna. B.P.A. fick i uppdrag att bygga de elva 

fastigheterna. På grund av den vikande befolkningssiffran blev endast sju av fastigheterna 

byggda med 252 lägenheter.  Därmed var praktiskt taget den fastställda 

centrumbebyggelsen klar och även den under många år pågående bostadsbyggnationen. 

Senare tillkom inom centrum lokaler för systembolaget, lokaler för försäkringskassan samt 

en hälsovårdscentral.  

 

Under åren kom flera småindustrier till inom den centrala delen i anslutning till bostäderna. 

Med denna utveckling uppstod problem. Kommunen hade mark i Bergvisbo. 1953 beslutade 

kommunen att fastställa en plan för småindustri efter Torsåkersvägen. Något större intresse 

var det dock inte av någon av de småindustrier som fanns i samhället. 1962 kom den första. 

Det var Wallers Mekaniska verkstad som etablerade sig där. Hofors Verkstäder och 

Lastbilscentralen kom sedan. För att få fler företag intresserade för området bildade 

kommunen ett Kommunalt fastighetsbolag, som bland annat hade till uppgift att hyra ut och 

förvalta industrilokaler. 1974 – 76 byggde bolaget två industrihus och en fastighet för 

skyddad verkstad. Industriområdet utvecklades. 1978 var det 17 företag där med 230 

anställda.  

 

Fram till 1925 var Hofors skolområde inom Torsåkers skoldistrikt. Inom detta distrikt fanns 

tio skolområden. Skolan lydde under kyrkan och skolfrågorna avgjordes i skolrådet och på 

kyrkostämmorna i Torsåker, även de frågor som berörde Hofors före och i början av 1920-

talet. Den obligatoriska skolan var en tvåårig småskola och en fyra-årig folkskola. 1915 beslöt 

kyrkstämman i Torsåker att från läsåret 1916-1917 inrätta en femte klass för pojkar vid 

Hofors folkskola. Året efter inrättades en femte klass även för flickor. 1920 förändrades 5-te 

klass till en tvåårig högre folkskola i Hofors. Ett samarbete mellan skolan och Hofors Bruk 

resulterade i att industrin år 1935 inrättade en treårig verkstadsskola/industri skola/ 

Förutom S.K.F:s verkstadsskola inrättades under 1930- talet även en allmänbetonad högre 

folkskola ledande fram till realexamen. Eleverna vid skolan skulle få rätt att efter skriftliga 

och muntliga prov avlägga realexamen i Hofors. Första examen avlade den 28 maj 1938. Så 

fortsatte skolan i Hofors fram till den nuvarande grundskolan genomfördes. De skollokaler 

som finns i Hofors, började med att kyrkskolan byggdes under 1800-talet. Den var 

färdigbyggd 1894 och innehöll fem skollokaler och en kyrksal. Vi får väl sedan ta för givet att 

1906 års skola var byggd 1906 och att 1913 års skola var byggd 1913. De två skolorna har nu 

namnet Värnaskolorna. 1940 kom nuvarande Högtomta skola till. Hagaskolan påbörjades 

1948 och blev klar 1950. På grund av svårigheter på byggnadsmarknaden efter kriget fick 

inte hela skolan byggas färdig vid den tiden. Först i slutet av 1950 blev den helt färdig. I 

slutet av 1950 byggdes även Lillåskolan. Petreskolan med simhall påbörjades 1966 och blev 



färdig 1967. Slutligen blev Hagaskolans aula byggd 1968. Därmed var den nya grundskolan 

färdigbyggd med högstadie i Hagaskolan och Petreskolan.  

Frågan om att få en självständigförsamling diskuterades under 1930-talet. Folkmängden 

hade vuxit år från år. Framställning gjordes från kyrkan i Hofors, men domkapitlet och Kungl, 

Kammarkollegiet, ställde dock som krav för bildande av en självständigförsamling att ny 

kyrka byggdes i Hofors. 1943 fick emellertid Hofors Kapellförsamling besked att från 1 

januari 1944 skulle den få bli självständigt pastorat. Dock ålades därjämte det nya pastoratet 

att inom 15 år ha iordningställt en ny kyrkobyggnad. En kyrkobyggnadskommite tillsattes. 

Ingående diskussioner fördes om lämplig plats för kyrkan. Bland alla förslag om plats hade 

huvudintressen lagts vid, Grönberget/vid hammardammen/, Gubberoområdet/mellan 

Djupdalsgatan och Källgatan/ Torget, samt området väster om Djupdalsgatan-Västra 

Villagatans norra förlängning. 1946 var man dock färdig att besluta sig. Det blev det så 

kallade gubberoområdet där kyrkan nu ligger. Det blev arkitekttävling. Bland 

tävlingsanslagen blev det arkitekt Bengt Romares förslag som något modifierat blev antaget. 

Den 19 maj 1961 påbörjades arbetet och Allas Helgons Dag den 3 november året därpå 

invigdes den nya kyrkan av ärkebiskop Gunnar Hultgren.  

 

I inledningen av denna historiska återblick påpekades att industrin skötte allting i Hofors. 

Genom bostadsbyggnation på privat mark hade flera föreningar för bland annat elektrisk 

distribution tillkommit. Storviks Elektriska hade dessutom etablerat sig i Hofors. Kommunen 

var uppmärksam på den utveckling som pågick. 1934 fick frågan direkt aktualitet genom en 

motion i kommunalfullmäktige, med förslag att kommunen skulle överta den verksamhet 

som nu låg i privata händer. Kommunalfullmäktige tillsatte en utredningskommitté. 1941 

förelade kommiten ett förslag, där alla tidigare ägare gått med på en centralisering till 

kommunen. Ekonomiskt slutade förslaget med att kommunen skulle betala 687.242 kronor 

för de nyttigheter som kommunen skulle överta. 1944 tillsatte kommunalfullmäktige en 

styrelse för de nya uppgifterna som fick namnet Driftsförvaltningen. Dess uppgift blev att 

förvalta eldistributionen, vatten och avloppsfrågor, samt byggande och underhåll av 

gatunätet. Det blev ett omfattande arbete för den nya förvaltningen. Arbetskraft måste 

anställas, maskiner och bilar måste anskaffas. 1945 inköpte kommun ett markområde söder 

om Faluvägen där en förrådsbyggnad beräknades uppföras. 1946 byggdes en fastighet 

inrymmande verkstadsrum, garage, förrådslokaler för material, lokaler för tekniska 

personalen, samt tvätt och omklädningsrum och matsal för de anställda inom det tekniska 

området. Vid den tidpunkten fanns inga gator belagda med asfalt och inget annat än 

luftledingar för den elektriska strömmen. En elingeniör och trädgårdsmästare anställdes 

under de första åren för att klara de uppgifter kommunen tagit på sig. Två stora andra frågor 

fick påbörjas, dels försörjning med vatten för kommunen, dels rening av det avlopp som 

hittills orenat gått ut i Hosjön. Den sjö som senare helt lagts igen av bruket. Ett avloppsverk 

för rening byggdes i Lillån och vattenverket uppfördes vid Hammardammen, med sjön 

Hammardammen som råvattenkälla. Med den utveckling kommunen hade och de nya 

uppgifter den tagit på sig blev det aktuellt med en omorganisation av förvaltningen. En 



kommitte tillsattes, som lade fram en genomgripande förändring av organisationen. 

Förslaget gav kommunalnämnden centralare och starkare ställning. Driftsförvaltningen, 

bostadsnämnden, pensionärshemskommitten, och polisnämnden slopades. Deras uppgifter 

fördes direkt under kommunalnämnden. Genom den genomgripande förändringen av 

organisationen men nya arbetsuppgifter för kommunalnämnden och dess ordförande togs 

även frågan om ordförandens ställning upp. Frågan bordlades dock för att 

kommunalfullmäktige skulle få närmare uppfattning om vad den nya organisationen skulle 

innebära för nämndens ordförande. 1952 togs frågan upp på nytt. Det ansågs då att 

kommunalnämndsordförandens arbetsuppgifter var så omfattande att arvodet skulle 

fastställas så att ordföranden kunde ägna sig helt dels åt ordförandeskapet i nämnden och 

dels som verkställande ledamot i Stiftelsen Hoforshus styrelse. Utvecklingen fortsatte 

alltjämt och år 1960 hade innevånarantalet ökat till 11.475. 1959 byggdes ett nytt 

ålderdomshem. 1965 byggde kommunen en brandstation och övertog därmed 

brandförsvaret.  

 

1962 beslöt riksdagen om en ny kommunindelning för landet. För Hofors resulterade 

beslutet, att den socken som delades 1925 skulle återförenas. 1965 tillsatte 

kommunalfullmäktige i Hofors och kommunalfullmäktige i Torsåker en gemensam kommitte 

som skulle utreda sammanslagningen av de båda kommunerna. Efter utredning av 

kommitten och beslut i de båda kommunalfullmäktigeförsamlingarna kunde den nya 

kommunen gå till val i september 1970. Hofors hade under de 25 åren Hofors och Torsåker 

varit skilda ökat befolkningen från 3.987 1925 till 12.825 1970, medan Torsåker 1925 hade 

4.534 innevånare och 1970 2.880 innevånare. Därmed var cirkeln sluten. Några arrangemang 

blev det inte vid sammanläggningen. Fyrverkeri i Hofors och Torsåker fick påminna 

befolkningen i de båda kommunerna att återföreningen var ett faktum efter 45 års 

skilsmässa. Till frågan hur undertecknad levde under den här tiden, vill jag berätta att mina 

föräldrar flyttade från Hedesunda 1907 till bonden Andersson i Böle, Hofors där min far blev 

dagsverkskarl som det hette på den tiden. Där föddes jag 1909. År 1911 flyttade familjen till 

Hofors där min far blev hyttarbetare. Vi var då en familj på sju personer. Flyttlasset gick 

landsvägen de fyra kilometrarna med häst och vagn, medan far tog sin familj och rodde 

genom Lillgösken och Hosjön till Hofors. Jag tror att jag kan säga att vi är den enda familj 

som kommit sjövägen till Hofors. Vi landade vid stranden i Hosjön, gick upp till Nygatan 25 

där vi fick hyra ett spisrum, trots att vi var så stor familj. Efter en tid flyttade vi till Hagagatan 

49 där vi fick ett rum och kök. 1922 slutade jag den 6-åriga folkskolan. Efter skolan 14 år 

gammal började jag i järnverket. Alla pojkar från arbetarklassen gick på den tiden direkt från 

folkskolan ner i järnverket, medan flickorna i stor utsträckning blev pigor till ingenjörer och 

tjänstemän. Jag minns bara en pojke från arbetarklassen som fortsatte att studera. Han blev 

folkskolelärare. På fritiden ägnade jag mig åt bland annat idrott. Jag kom med i H.A.I.F:s 

fotboll. Var med både i juniorlaget samt A och B-laget. Vi gick också mycket på bio och café 

på kvällarna. Vi hade flera caféer att välja på. Det var Palladium, Lindebergs, Videns och 

Gröndals. Det blev vanligen en halv fika för 35 öre. Sen satt vi och snackade bort kvällarna. 



Det fanns ingen T.V. att sitta och blänga på, på den tiden. Det fanns många 

ungdomsorganisationer på den tiden, både nykterhetsorganisationer och politiska. År 1929 

blev jag medlem i den socialdemokratiska ungdomsklubben. Klubben tog omedelbart mitt 

intresse för samhällsfrågor. Jag började förstå hur samhället var uppdelat och fick intresse 

för att lära mera. 1933 kom jag till Brunnsvik. Gick där i sex månader. Kom sedan till L.O-

skolan i tre månader 1934. Blev av rektor Alf Ahlberg erbjuden som frielev på Esbjergs 

folkhögskola i Danmark, där jag vistades i fem månader 1936. Arbetade sedan i järnverket 

igen till 1939, då jag tog steget och blev platsredaktör för Arbetarbladet i Hofors 1939. Var 

politisk aktiv och ordförande i både den Socialdemokratiska ungdomsklubben och 

arbetarkommun en tid. 1944 gick kommunalnämndens ordförande bort 51 år gammal. 

Frågan uppstod i arbetarkommunen om det skulle satsa på någon av de aktiva ungdomarna 

till kommunalnämndens ordförande. I april 1945 fick jag frågan och sa ja. Som 36-åring blev 

jag nämndens ordförande och fick stiga direkt in i arbetet i den kommun som var stadd i 

sådan utveckling, som jag tidigare redogjort för. Det var en både spännande och utmanande 

uppgift, att få vara med i främsta ledet och ta del av de stora uppgifter som förelåg i den 

bygd jag var född och uppvuxen i. Jag har också varit landstingsman och ordförande i 

dåvarande Landskommunernas Förbunds Förhandlingsavdelning. Det har varit en intressant, 

arbetssam och rik tid jag fått uppleva. 

 

         Nils Lif.  


