
Hustrubytet på hyttkransen 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

Den händelse jag nu går att berätta inträffade någon gång i slutet av 1890-talet. Det 

var på den gamla goda tiden då inget högt staket, inga grindar, inga vakter, 

verkspoliser eller anslag förargade den ”redoga” arbetaren då han gick till eller – från 

sitt arbete.  

-O ljuva tid. Nöjesindustrin var lika med noll. Inget Folkets hus. Inga biografer, hotell 

eller pensionat. Vad var då naturligare än att hyttan som höjde sig över allt folket, blev 

den centrala samlingsplatsen. Där samlades brukets ungdom på sin fritid – i den mån 

det fanns någon sådan. Nere i hyttan hände alltid något som var värt att uppleva. 

Pojkarna hade rika tillfällen att göra rackartyg.  

Mest intressant var det nog ända att beskåda och intervjua de luffare och 

tattarsällskap som allt emellan åt sökte fritt hotell på hyttkransens mellanbotten. Där 

var varmt och skönt under kulna höst- och vinternätter. Där träffades e vandrande 

kollegerna från skilda håll. Där diskuterades och resonerades, mest blev det väl om 

goda och dåliga matställen. Man trivdes gott om också den sköna värmen förde den 

lilla olägenheten att snuset i den lilla papperstruten torkade alldeles för fort. Det blev 

torrt och smaklöst som sotet runt omkring.  

Dessa hotellgäster var personer av de mest skilda typer och läggningar. Korta och 

långa. Feta och magra. Resliga och förkrympta. Somliga öppna och frispråkiga- andra 

slutna och grubblande. Ibland om hela familjer, s.k ”skojarpack”. Några kom med 

jämna mellanrum. Andra mer sporadiskt. En del stannade endast över en natt, under 

det att andra återigen kunde stanna en vecka eller mera. 

Men nu till själva historien: En kulen kväll kom två familjer dragande till Hofors, med 

pick och pack. Och eftersom varken ”Turisten” eller Parkgatans Resanderum fanns på 

den tiden, ställdes färden till hyttkransen.  

Den ena familjen B A var ägare till en liten blind flicka. Den andra familjen P O W, hade 

en stor hund, svart, ruggig. Båda männen var sotare. Om de två kollegerna kände 

varandra tidigare förmäler ej historien. Men båda två var infödda Torsåkersbor.  

P O W var född i Skommarhyttan och inom parentes kan nämnas att hans mor bedrev 

lite krogrörelse till hyttfolkets höga förnöjelse.  

Så dog gumman men ”gick igen” och visade sig för dottern. Denne blev förstås 

förskräckt, men hade ändå mod att fråga modern vart hon tog vägen? Joo, till helvete, 

till helvete, å där har vi så bråttom, så bråttom, svarade gumman och försvann.  

De båda familjerna installerade sig som sagt på brukets fria hotell. Man var glad till 

sinnet. Tak över huvudet. Skön värme från undersidan och förhållandevis rikligt med 

mat, dryck och färskt snus.  

Man bekantade sig med varandra och så småningom blev det: Kalas och glam och gny 

som steg med masugnsflamman högt i sky. Familjerna stannade en vecka. Sämjan blev 



alltmera intim, och bypoeten Löv i Wall skaldade: ”Den slog i kors och växte fritt och 

självt. Från man och kvinna till den andres hälft. ” 

Detta hade till följd att då avskedets stund var inne, beslutades med instämmande av 

”sotarinnorna” att byta hustrur. Egentligen fick bytet ut på att byta jämt. Men 

eftersom det fanns en blind flicka och en ruggig hund så måste också de placeras 

någonstans. Problemet löstes på så vis att flickan fick följa sin moder alltså P O Ws lott 

under det att hunden föll på B As lott. Allt var fröjd och gamman. Det var skratt och 

stoj. Det riktigt värmde invärtes vid minnet av den glada veckan. Man vinkade och 

viftade åt varann och önskade lycklig resa. 

Huruvida bytet var förenat med provår, förmäler inte historien. Eller om det var 

slumpen som avgjorde det kommande är svårt att säga. Alltnog efter ett år 

sammanträffade paren på samma plats. 

Man tog hyttkransens mellanbotten i besittning. Men redan från början var 

stämningen något dämpad, den ena familjen hade riklig förning med sig. Den andra 

hade som man säger mera ”knackigt”. Inte så underligt att sotarinnan i den senare 

familjen kände sig missnöjd, vanlottad då hon såg sin värderade efterträdare föra en 

”högre stat”. Hon var på det klara att bytet var misslyckat. Molnen gingo lågt, det 

mulnade mer och mer. Snart skulle ovädret bryta lös, och det kom. 

Ett litet stickord från den ena sotarinnan var den utlösande gnistan. Men förfärande 

våldsamhet röko de båda rivalerna i luven på varandra. Det blev en envig på liv och 

död. Likt ilskan kattor slogs de. Sot och damm stod som ett moln omkring dem. Deras 

skrik och skrän hördes vida omkring och när de slutligen trötta, sotiga och blodiga 

sjönk ned på sina primitiva bäddar var det svårt att avgöra vem som var vem av de 

bålda ”krigorna”.  

Det hade samlats publik kring evenemanget. Men familjerna hade fått nog av 

gemenskapen. I all hast rafsade man ihop sina få ägodelar för att skiljas var och en åt 

sitt håll. Men denna gånga var det inga glada  


