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Om bruket Hofors en visa här jag skall skriva. 
En överblick på allt som här finns den skall bliva. 
Jag skall försöka att här få med allt av värde,  
och därmed börjar jag här mitt komiska kväde.  
 
Som utgångpunkt har jag tänkt att taga stationen. 
Den tanken fick jag när jag var efter ransonen. 
Här såg jag vatten som kom från Hy-en och Hinsen, 
och på perrongen i granna mössan stod stinsen. 
 
Att hämta posten vid tågen kom postiljonen,  
se´n tåget frustade till och lämna’ stationen.  
Här vänta’ bussen på mig, men den blev besviken, 
ty jämt jag går från station, ty jag är så sniken. 
 
Jag stannar till här en stund och tittar på tågen,  
på andra sidan de många spåren syns sågen,  
och strax där bakom så ligger tuben och dammen 
samt Smältarbo gård, en gård av urgamla stammen.  
 
Från dammen tuben sig slingrar ned genom skogen,  
sin tjänst den gjort uti gångna tiderna trogen,  
den mynnar ut i en kraftstation ned i dalen. 
Dammfallet heter den gamla kraftverkscentralen. 
 
Från Smältarbo går en väg och den korsar spåren. 
Här Ulriksfors ligger rakt till vänster bland snåren. 
På andra sidan dit genast jag mig nu knallar, 
där ligger lokomotivens tegelstensstallar. 
 
Här ligger Folkan med sina väggar så röda. 
Där firas årsskivor nära på varje lörda´. 
Se´n i en rad ligger sågens gårdar vid vägen. 
Och i ett backkrön är platsens skola belägen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
På vägen som går till bruket ned nu jag travar. 
Med egna hem här på båda sidor man slavar.  
En viadukt jag nu i detsamma passerar. 
Finnåsens idrottsplats sedan jag observerar. 
 
Här är en högborg där man får idrotten öva. 
Här kan man gikten och reumatismen bedöva,  
och allsvensk fotboll vi här få se vissa stunder. 
Här Hofors snabbaste tid har gjorts utav Gunder. 
 
Ett par, tre stenkast framåt just ny lyder orden: 
där ligger klockstapeln och bredvid kyrkogården, 
och Prästbostället så gult som solen här lyser. 
Bakom pulpeterna tvenne prästmän här myser. 
 
Så Brukshotellet rakt ned om Prästgården prålar. 
I flydda dagar här säkert höjts många skålar.  
Snett därifrån, om man lyssnar, hörer man skallet  
Ifrån en hund som sin hemort har vid Fårfallet.  
 
Här strax intill jag ser vackra Hammaredammen,  
och några bruksgårdar utav gamlare stammen.  
Här ligger Grönbo och Davidshus invid stranden,  
och vackra villor båd’ här och var invid landen.  
 
Järnverkets verkstad en gång i tiden här trona’. 
Nu tvättinrättning här finnes för Hoforsborna.  
En tennishall och ett badhus området rymmer, 
och stora lummiga lönnar byggnaden skymmer.  
 
Nu denna platsen jag väll tillräckligt har dyrka’, 
och efter björkkantad väg jag går mot vår kyrka.  
Byggd är densamma utav ett rödaktigt tegel,  
och varje söndag man gudstjänst har här som regel. 
 
En blick jag kastar på gamla lärarbostaden.  
Se’n ned för kyrkbacken genast ställer jag traden. 
Här ligger skolorna, båda rappade vita. 
Här jag som barn fick i sura läxorna bita.  



 
Strax här intill ligger det en gul liten stuga, 
där bor vår kyrkstöt som jämt med håven får buga. 
Och därintill ligger nya lärarbostaden,  
där bor ju de som besitter skollärargraden. 
 
Så drar jag åter ett stycke bort efter vägen, 
och skådar Lissgården, vilken här är belägen. 
Vad som i parken här är den verkliga kärnan, 
är Lissjöbäcken, som flyter ned emot Värnan.  
 
Här intill Lissgården gamla vägen framdrager 
sin färd, mot Paradis vackra Slottsven den tager. 
Här Gävle-vägen jag får direkt uppå kornet, 
och smala gångstigen upp till brandvaktartornet.  
 
Nu samma väg jag från denna plats återvänder. 
Till brukets trädgård så småningom jag anländer. 
Mitt emot denna ses brukskontoret sig höja.  
Där över böckerna kontorister sig böja.  
 
En gammal herrgård från brukspatronernas tider 
Jag här förbi likt en nattlig skugga nu glider. 
Två flygelbyggnader här samt stallet tillika 
lär mig förstå att patronerna voro rika. 
 
Så över Olov Hjorts väg jag nu haver gångat,  
där biblioteket mitt öppna öga har fångat. 
Här låg en masugn, beskuggad helt utav linden, 
en sadelmakareverkstad fanns uppå vinden. 
 
Från Hammardammen en vacker å här framrinner, 
dess vatten sedan uti sjön Värnan försvinner. 
Där ligger järnverket och dess många fabriker,  
Här Masstrandsåsen ock låg, om minnet ej sviker.  
 
Invid staketet låg brukskontoret, det gamla, 
det genom eldsvåda för en tid sedan ramla’, 
här ligger Sotbo och Masbo samt brandstationen,  
dit man vid eldsvåda ringer per telefonen.  
 
Jag brukets vedgård så nära höll på att glömma,  
ej någon skönhet den har som man kan berömma. 
Då Apoteket jag ser jag mulnar i minen 
vid tanken på allt det bittra i medicinen. 
 
 

Hofors-lokomotiven ha nu sina stallar 
vid en plats som man oftast stallbacken kallar. 
Här ligger lagål’n med kor och kalvar som kilar 
runt i en inhägnad, intill brandkårens bilar. 
 
Uppå Stallbacken, som tradition under åren, 
man samlas mangrant att där få välkomna våren. 
Här sångarbröder den gamla kornskruven kröna, 
och sjunger välkommen till oss Majsol, du sköna. 
 
Rakt framför kornskruven ligger stilla kanalen. 
Ifrån dess badhus ibland hörs startskottsignalen,  
då någon kappsimningstävling är på tapeten. 
För övrigt är det en badplats för allmänheten. 
 
Bort ifrån badhuset nu jag stegena styrer 
fram emot Pressbyråns kiosk med sina lektyrer. 
Invid dess sida bruksmejeriet jag finner,  
och Kärnghäktsgården om gammal brukstid mig minner. 
 

Jag går kanalgatan fram, men stannar på traden, 
när som jag sjukstugan når och doktorsbostaden. 
Det är en vy som vårt konstnärsöga kan tåla, 
jag önskar här att jag vore karl till att måla. 
 
Ett vackert hem ligger mitt emot för de gamla. 
Här är det lugnt, ty här hörs ej brukslivet skramla. 
Två pensionärshem för rätt ansenliga summor 
kommunen byggt här för gamla gubbar och gummor. 
 

Nu Djupdalsvägen jag går, där framme i svängen 
ett B.B. ligger, där kvinnan intager sängen. 
Det en gång tillbyggts, behovet det dock ej täcker, 
för barn det blir det, ty än beredskapen räcker. 
 
Ifrån kanalbron jag nu skall fortsätta färden. 
Här utgår Storgatan mellan lövklädda träden. 
En paviljong finnes här för friluftsmusiken, 
ett större torg där bredvid för torgsprings-publiken. 
 
Här ligger bruksgårdar uti ordnade rader, 
se’n Femtonsberget där förr man tog sig en spader, 
och mitt emot ligger Varuhusets affärer, 
samt Konsumbaren, som många mänskor livnärer. 
 
 
 
 



Från Konsumbaren, där jag nu smakar av kosten,  
jag Handelsbanken kan se och där bredvid Posten. 
Om samtal per telefonen en kur här ger vinken, 
men jag ger katten i den och går ned till blinken.  
 
Här utgå vägar till fyra olika ställen. 
Från Ångerbo här jag hör det suckar i kvällen, 
det är ej und’ligt om det blir fnurra på tråden – 
stor amortering är det på HSB-gården. 
 
Bäst som jag står här och tittar når mig den tanken: 
”det är nog bättre med lite pengar på banken”, 
och Länssparbanken mig ögonblickligt ger vinken – 
med ett par tusen jag hoppar in uti blinken. 
 
Från Länssparbanken nu ut på gatan jag träder, 
ser Hofors handel, där jämt man skyltar med kläder. 
När jag för blicken mot gatans motsatta sida 
vårt kommunalhus jag ser, det stora, solida. 
 
I denna byggnad polisen tagit sitt säte. 
På taket finns en siren med skämmande läte. 
Den som försöker mot lag och ordningen kinka 
kan husrum få här uti polismaktens finka. 
 
Så Faluvägen ett stycke fram jag nu gångar; 
ser Busstationen, där aggregatena ångar. 
Här blir jag törstig, jag över gatan lär trava 
till caféet Närkingen att få lite java.  
 
Se’n här jag fikat, rakt fram jag ögonen kastar 
och skådar massor av folk om brådskande hastar 
in på systemet att där beställa hem spriten –  
det hjälper ej att den kostar tolv kronor litern. 
 
Från Faluvägen och från dess asfalt jag viker 
in på Centralgatan med dess många butiker. 
En cykelverkstad här finns, som äges av Waller; 
här lagas cyklar och svarvas allt av metaller. 
 
Här ligger B-PA och Söderbergska butiken. 
Från skräddar Larsson man aldrig utgår besviken. 
För matbestyren man in till Hallberg kan sticka. 
Vid bryggeriet, det Nya, där får man dricka. 
 
 
 

Skolgatan korsar jag nu invid Droskstationen,  
här hela dygnet det ringer i telefonen,  
bredvid hos Hellberg finns köttfärs hackad och malen, 

och intill Drosken där ligger ju Bilcentralen. 
 
Vid Drosken ligger en plats där bil man kan spola, 
och invid Skolgatan ligger Högtomta skola, 
här går Parkgatan ut och där finns frisörer,  
som levebrödet på andras huvuden görer. 
 
En ataljé här det finns för fotografering, 
samt Bertel Bergs handel med sin rika sortering, 
snett däremot en affär det finnes för fisken, 
och fullt med kunder det står där jämt invid disken. 
 
Ett hopp till Skolgatan nu jag gör i detsamma, 
där in till Piras jag går, ty han skall mig kamma. 
Så går jag åter tillbaks till gatan centrala,  
där finns en guldsmed samt biografsalen Scala. 
 
En frisörsalong samt den nya tandvårdskliniken, 
här ligger bredvid, den gamla Konsumbutiken,  
ett charkuteri samt ett bageri finns för kunden,  
som färska varor kan leverera på stunden. 
 
En pappershandel och tvenne skomakerier,  
ett pensionat en affär för fotografier. 
Allt detta ser jag där gatan framåt jag kliver, 
därtill ett tvålmagasin som renhet oss giver. 
 
Här går Staketgatan i en sväng ned för backen, 
där om man vill hos Seléns man kan köpa fracken,  
och har man uti lekamen fått någon krämpa, 
till Doktor Bergstad man går att smärtorna dämpa. 
 
En lokal här ståtar den används av nykterister. 
I lilla salen man säljer ved pr register.  
Så ser jag Mojsen och strax intill denna marken, 
inom staketet där ligger frälsarearken. 
 
Jag Märtas kondis, vars vackra tårtor bedåra, 
här ser, samt Öbergs som säljer skivan Sonora. 
Hofors Handel och Julius Olssons butiken, 
här syns, och mellan dem Hanssons tandvårdskliniken.  
 

 
 
 



Så är jag framme vid Hofors Handtverkargata, 
den kom visst till innan det blev stadsplanekarta, 
ty här har gårdarna utan rim, takt och later, 
nog ramlat ned ifrån skyn, som fallskärmssoldater.  
 
Snickare Olsson här möbler framproducerar, 
vid Lindebergs namnsdagstårtorna man garnerar, 
hos Turolfs kläder, vid Vickholm kan man få röka, 
hos Holmers kan man ett rum för natten sig söka. 
 
Ett charkuteri här mitt trötta öga nu skådar, 
en skomakarverkstad där gamla skodon man vårdar. 

På gamla cyklar sig Malm här söker berika. 
Jag går till Royal att vila mig och få fika. 
 
Vid Djupdals vägen mot Bönhusberget jag vänder, 
sen jag passerar Bo Forsling som drar ut tänder. 
Här uppå berget det ligger villor så många, 
med vilka ägarna slitit årena långa. 
 
Hofors Missionshus här ligger längst uppå krönet. 
Predikantbostaden den synes strax utom hörnet. 
Så längre bort jag Betania nu kan skymta, 
och kristidsnämnden där man får kort åt sig grymta. 
 
Här mitt emot synes herr Strandells bilgaragen. 
En guldsmedshandel som skymmes helt utav glasen.  

En liten handel och där bredvid bryggeriet,  
Sen slakteriet Halldéns blir punkt över i:et. 
 
Nu är jag trött och jag längtar hemmåt till slafen, 
där jag nu står vid Paladium biografen. 
Snart skall i visan jag skriva ned sista orden,  
så tänker jag där jag står vid Johns bagarboden. 
 
Men nya tag måste tas, här blir ingen skolkan, 
jag drar åstad för att ta en titt uppå Folkan; 
det är en byggnad som Hofors samhälle pryder, 
för föreningslivet dess tillkomst mycket betyder. 
 
Här finnes bio, café samt möteslokaler, 
och borgens byggnad har säkert kostat mång’daler. 
Ifrån caféet en trappa leder mot marken, 
och därmed är man så i detsamma i parken. 
 
 
 

Här har planerats och ordnats senaste tiden. 
Här slagsmålstiden, för längesen är förliden. 
Man går säkert ty ordningsvakten är kraftig. 
Det är ej lönt att här gå och vara manhaftig. 
 
För att min visa skall punkten få över i:et 
densamma lämnar jag Büman på tryckeriet. 
Han ger den formen och önskar säker den lycka, 
det gör han bara för att densamma få trycka. 
 
Allt inom Hofors nu har jag äntligen korsat, 
och alla ord snart ut ur mitt huvud har forsat, 
dock skall jag göra ett hopp likt djunglernas panter, 
för att en del här få med från Hofors utkanter. 
 
Jag går mot Björkhagen och se’n rakt över skogen, 
där ligger Göklund där nu man övergett plogen. 
Så gamla vägen upp emot fäbon jag drager,  
där jag vid Janssons café en paus mig tager. 
 
Här ligger Edsken och där bakom Edskevallen. 
Nu har jag gått så det börjar snurra i skallen. 
En gammal vinterväg här ifrån jag nu tager, 
och kort därefter jag in i Rönningen drager. 
 
Rakt över linjen jag går, så Lillån jag möter. 
På Östbloms verkstad och bilstation här jag stöter. 
Så längre bort ligger Borgvisbo på en ega. 
Bort därifrån jag på trötta ben nu får knega. 
 
Nu hög är farten; jag nära på tappar andan,  
när jag passerar igenom samhället Standarn. 
Över bron här jag går och når andra stranden; 
där ligger Born med de mycket välskötta landen. 
 
Om Hofors bruket jag nu är klar med min visa. 
Jag endast Nygatan nu har kvar till att prisa. 
Rätt många år denna gata haver på nacken. 
Från Faluvägen den går och fram till baracken. 
 
Att Hofors växer och blomstrar veta vi alla. 
En dag för stad vi vår hemort kanske får kalla, 
för framåt lekande lätt sig samhället tager,  
ty allt i Hofors går ju på S.K.F. lager. 
 
 
 



Så vill jag sluta min visa här goda vänner. 
Den som har skrivit den säkert alla ni känner. 
Och skulle ni denna första visa exsmera, 
jag inom kort tid skall återkomma med flera. 
 
 
 
 
  
 
 
   


