
               Robert Larsson 13 nov 1958 

 

Importerade dalkullor gav Hofors nytt blod 
Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 
Fritt porto och fri telefon. Ja, det hade vi också, men det fria portot försvann ganska 

snart då en odåga behagade att rekvirera varor mot postförskott och lät dem gå in i 

bolagets postbok, så blev det en ände på den härligheten.  

Hur klarade man sig på kontantlönen 400 kr pr år? 

Det gick över förväntan bra. En kostym, skräddarsydd med två provningar av mästare 

från Falun, kvalitet bästa cheviot (Svenska segelsällskapets) kostade obetydligt över 30 

kr ett par eleganta skodon cirka 20 kr. När man kom upp i 500 kr ansågs man ha en 

mycket god ställning. En av våra bemärkta svenska brukschefer som började sin bana 

på Hofors direkt från examen vid Tekniska Högskolan fick 500 kr såsom begynnelse lön. 

Vad sägs om det? Sedermera har han säkerligen haft både 50000, 75000 och kanske 

runt 100000 kr pr år. Men han kanske levde bekymmerslösare på sina 500 kr i tidens 

begynnelse.  

Hur såg samhället ut? Ja, det rörde sig egentligen kring den sk. Stallbacken, Hagagatan 

och Nygatan – Stallbacken var centrum. Där låg bl.a. mejeriet och dit förlades en viss 

torghandel. Varje lunch vallfärdade brukets kvinnliga befolkning till mejeriet för att 

hämta mjölk. Man fick den inte hemkörd på den tiden. Där passerade alltså brukets 

kvinnliga fägring revy och undra på om bruksbokhållare och tjänstemän gärna slog 

läger kring Kornskruven under lunchrasten.  

Den tidens flickor kanske inte exponerade så mycket ben och byster som dagens 

pinuppor – men stiliga var dom. Det kan jag försäkra. 

En del av dem börjar väl nu bli gamla och kanske en aning rynkiga, men anletet lyses i 

stället upp av inre skönhet där ögat återspeglar både resignation, ödmjukhet och 

hjärtevärme. Därför är det fortfarande lika vackra. Jag lyfter på hatten för Er.  

Kvinnorna har alltid haft det värst på bruken och jag tror väl inte att Ni som växte upp 

omkring 1915 och som slitit Er igenom ett strävsamt liv vill ha den tiden tillbaka.  

År 1914 började man installera vatten och avlopp i en del arbetarbostäder (minnesfel 

av RL 10 år senare) Det var ett evenemang och en nymodighet må ni tro. Rören 

importerades direkt från Belgien. Folkets hus var samlingsplatsen för ungdomen innan 

biograferna började splittra fritidsvanorna i den mån man nu hade någon fritid att tala 

om och efter ett 10- eller 12 timmars skift i verket. Vägarna till Parken var inte så 

eleganta som idag och på många ställen runt Centralgatan fick man efter regnväder 

hoppa över vattensamlingar och söka sig fram på landgångar, planor etc för att komma 

fram någorlunda torrskodd. Rena skogsterrängen.  

 

 



 

Färgstarka kullor 

På tal om Folkets park kanske också ett par ord om de s.k trädgårdskullorna. Bruket 

hade för vana att varje vår över sommaren importera ett antal kullor från Dalarna. 

Trädgårdskullor som arbetade i parker trädgårdar och planteringar. Det kunde röra sig 

om 15-20 stycken. Unga friska hurtiga flickor. En och annan äldre som bas. De 

inlogerades i Koncerthallen. Jag vill minnas det var i det nuvarande biblioteket. Där låg 

de i syskonbädd längs väggarna enkelt och primitivt. Att en och annan så småningom 

på lördagarna fick en manlig kvällsbilaga ansågs inte onaturligt. Ja det gick som det 

brukar sådana gånger. De flesta kullorna stannade kvar i Hofors och gifte sig. Ett 

mycket värdefullt inslag av nytt blod i ett nybyggarsamhälle av Hofors struktur. 

Flickorna var näpna och utgjorde en småtjusig färgklick i lördagsdansen på Folkan, där 

de flitigt dansade hambo med den blommade de ut fullt och då lyste det vitt och åter 

vitt lång väg i det virr varv av underkjolar och broderade spetsar. Radionvitt och 

nystärkt madapolam. Stavas det så? Det var så längesedan så jag minns inte själv. Våra 

dagars tårtpappersbetonade underkjolar med en aning av spetskant nedom kjolkanten 

ligger helt i lä. Ja, ja, den tidens import av dalkullor kanske kunde i ny modern form 

vara någonting för Hofors att söka ta efter. Eller vad säger Ni ensamma ungkarlar.  

 

Hambo men inte onestep 

Tröttbackens dansbana var ett komplement till Folkets hus. Den dansbanan låg mot 

Skållbergen på en plats som nu ligger inom verksområdet. Där dansade man 

huvudsakligen sista april och midsommarhelgen. Bolaget bestod då med dansmusik 

från Kungl Hälsinge regemente och dansen tråddes under överinseende av självaste 

brukspatron och hans närmaste medarbetare med damer. Kulturell dans förstås. 

Nästan så att en vienervals knappast kunde tolereras i tidens begynnelse. Då jag sista 

april 1914 stegade upp på dansbanan för att såsom nyimporterad göteborgare tråda 

en dans som kallades onestep då fick jag sannerligen mina fiskar varma av vår 

uppskattade värdinna på Brukshushållet från Elin Hjort af Ornäs.  

Usch hur kan man dansa på det viset? Brr.. När jag sedan på midsommaraftonen efter 

mycken målmedveten träning bjöd upp henne på en hambo i Tröttbacken frågade hon 

mycket förvånat. – Kan du dansa hambo – det tror jag väl inte. 

Jodå, svarade jag. Jag har tränat i Åshammar på Skyttegillets fest å i Storvik. Så det ska 

nog gå bra.  

Att jag sedan av ren nervositet kom i otakt och ideligen visade en stark benägenhet att 

sopa till musikestraden är en annan historia.  

Det första försöket blev sålunda en besvikelse, men fröken Hjort af Ornäs och jag 

gladdes sedermera åt mången livgivande hambo. Till slut accepterade hon även 

steppen. 

Ja det var ett brusande liv i bygderna på den tiden. Det kanske skulle kunna bli stoff till 

romaner. Vi hade även kontakt med andra samhällen runt Hofors. Bruksbokhållarna 



(brukskavaljerer var kanske ett för pretentiöst begrepp) och familjerna roade sig 

vintertid med slädpartier, och s.k. matsäcksbaler.  

Mycket skulle kunna skrivas om mer eller mindre äventyrliga vinterfärder till Torsåker, 

Hammarby, Kratten, etc. På ishala vägar slängde kolstigarna våldsamt så att man 

hamnade i snödrivorna. Det hörde bara till att dansen tråddes till ljusan dag och att 

man på hemfärden i gryende marsmorgon etablerade alla tiders spännande 

travtävlingar över Storgösken, där hästarna fick springa och skena efter behag 

interfolierat med ett eller annat slagsmål om flickorna och diverse annat spektakel i 

släptåg det hörde bara till pjäsen. Åh, det brusande livet i bygderna. På måndagen satt 

man åter som beskedlig bruksbokhållare vid sin pulpet och längtade till nästa lördag. 

Minnena jagar hastigt förbi, ju mera man tänker tillbaka, desto mera träder fram. 

Kanske mera alltså en annan gång. 

 

Ty - en bruksbokhållare behöver muntras ibland. 

På Laxå bruk fanns en gång en inspektor som hette Muhr. Han mottog unga män till 

uppfostran och försökte som han själv uttryckte saken ”göra folk av dem”. Han skrev ut 

en massa förhållningsorder i olika stycken man skulle närmas kunna kalla dem 

levnadsregler. Dessa fick så småningom namnet ”Muhrs katekes”. För cirka 45 år sedan 

hade jag i min ägo ett manuskript – maskinskrivet exemplar av katekesen. Jag 

duplicerade det i en upplaga på ett 10 tal ex men tyvärr har jag icke något kvar i egen 

ägo. Katekesen finns emellertid i tryck utgiven senast 1956 av Bronellska bokhandeln 

Filipstad. Alltnog jag minns att Muhr bl.a höll före att en bruksbokhållare behöver 

muntras ibland. Därtill vill jag i detta sammanhang tillåta mig saxa några rader ur ovan 

nämnda utgåva av 1956. Det heter sålunda: En rättskaffens bruksbetjänt bör aldrig sig 

af starka drycker, och icke heller allt för ofta söka sällskap med fruntimmer. Det förra 

är dock mera farligt ty det tilltager men det andra aftager.  

 

Trettondagsfester på herrgården 

Vad gjorde då bl.a. bruket för att roa sina anställda? Först och främst vill jag ha sagt att 

kontakten mellan å ena sidan brukspatron och hans omgivning dit jag räknar hans 

närmaste medarbetare med fruar och å andra sidan bruksbefolkningen var personlig, 

intim och vänskaplig. Bruket hade onekligen drag och därtill mycket utpräglade sådana 

av familjebolag trots att det ägdes av en storbank. Jag skall beröra några speciella 

tillställningar som bruket anordnade för att stärka sambandet mellan företag, chef och 

medarbetare. Sålunda bjöd Herrgården på Julfest varje år på trettondagsaftonen. Jag 

stavar Julfest med stor begynnelse bokstav ty det var verkligen en Fest som nog ingen 

glömmer. 

Brukspatron med gott stöd av herrgårdens värderade ståtliga vördnadsbjudande 

”slottfru” fröken Hedvig Ulfsparre inbjöd då alla medarbetare med familjer från 

överingeniör Odelberg i toppen ned till vanligt kontorsfolk. Springpojkar, förmän med 

fruar - och ungar som var så gamla att de skapligen kunde taga hand om sig själva.   



Den oförliknelige Fredrik 

Det började på blanka eftermiddagen med barnen som fick leva om i fullaste frihet och 

av hjärtans lust inom den rymliga herrgårdens väggar. Sedan blev det de äldres tur. Det 

började med kaffe. Det skulle så vara. Till en början var väl alla blyga, en aning 

uppstylta. Men det tog sin undan för undan. Brukspatronen underhöll sig flitigt med 

sina gäster. Fröken Ulfsparre var honom till god hjälp. Därvid var hon assisterad av sin 

vänsälla syster Lotten och som ”hovmästare” fungerade brodern Fredrik Ulfsparre, 

med den äran. Vad de andra till äventyrs inte hann med gjorde Fredrik. Han var en 

oförliknelig brukskavaljer ut i fingerspetsarna. Till kaffet kom ett glas punsch eller 

cognac allt efter behag och vi blev strax lite mindre tillknäppta började röra på oss, 

vågade prata lite obesvärat och förde oss i salongerna som om vi aldrig skulle ha gjort 

annat.  

I stora salongen en trappa upp spelade muskiken upp. Dansen hade begynt. Golvet 

som var lagt av kvistrena kärnfuruplankor var halt och mer än en kavaljer gjorde 

piurettet och tillkrånglade balett svingar som rent av skulle ha hedrat vår tids rock-and 

rollare. 

Vid niotiden serverades supé. Till den var det en oskriven lag att vi bl.a. skulle bjudas 

på kokt färsk rhenlax. Stora bjässar av format som sällan skådats på våra breddgrader. 

Att bordet dessutom frestade oss med allt vad ett oklanderikt herrgårdsbord på den 

tiden kunde åstadkomma i form av julmat behöver jag väl inte särskilt framhålla.  

Till maten serverades julöl bryggt under överinseende av ”husan” fröken Öberg. På tal 

om henne så kanske jag får sticka mellan med en liten historia. Brukspatron hade en 

gång en större middag och efter snapsen kunde en av gästerna inte underlåta fråga: 

”Vad var det för en utmärkt god blandning? ”Fråga inte mej” svarade brukspatron. 

”Fråga istället fröken Öberg. Det är hon som har blandat och hon är Godtemplare”. 

Tänk vad en godtemplare kunde på den tiden. Hur som helst – ölet var mustigt och 

gott och rann lätt ned genom strupen. Supén tog sin rundliga tid. Den var otvungen 

och glättig och all stelhet var borta. Kaffet kom så småningom och sedan blev det dans 

och långdans undan ända.  

När vi på nattkröken vandrade hem från Herrgården och värdfolket så hade vi alla 

upplevt ett stycke brukshistoria som obönhörligt gick mot sina sista dagar. 

 

Bokslutsmiddag 

På den tiden var det vanligt att bokslutet för föregående år låg klart frampå vårkanten 

och någon lördag i slutet av maj bjöd bolaget på s.k. bokslutsmiddag på Herrgården-

enbart för herrar. Vi skrudade oss efter bästa förmåga i smoking eller frack med stela 

lösa kragar av fadermördaremodell. Den middagen hade en omisskännerlig atmosfär 

av högtid och värdighet över sig. Det var inte utan att vi sträckte på oss och kände oss 

som bergsmän. Då var vi inte vanliga bruksbetjänter. Ånej. När vi avtackades för det 

gångna året i ord fulla av erkänsla då bringades vi onekligen den uppfattningen att vi 

verkligen åstadkommit en uppskattad insats var och en i sin stad. Den kvällen brukade 



bli uppsluppen bara den ofrånkomliga stelheten börjat ge med sig och det gjorde den 

snart nog. Rent av kanske någon av de äldre kunde lägga bort titlarna med oss yngre 

och då stannade vi upp oss och kände oss upptagna i karlarnas led. Vi hade respekt för 

ålderdomen på den tiden. Då sprang man sannerligen inte omkring och sa hej till höger 

och vänster som killarna gör i våra dagar.  

Den middagen brukade ej sluta förrän i gryningen. Dvs. solen hade gått upp innan vi 

marscherade ned från herrgården som jag vill stanna inför. En nordisk majnatt hade 

börjat övergå i dag. Hofors – de tiotusen björkarnas bruk – bjuder väl aldrig ett så 

leende och tilldragande ansikte. Tallarna och granarna finnas där visserligen med allt 

allvar men de kan ingalunda dämpa björkarnas tjusningskraft. Solen kikar ner från 

Skållbergen över det muntra sällskapet. Då om någonsin kunde väl en skara bergsmän 

som vid det klockslaget mera påminde om levnadsglada och uppsluppna gesäller få 

rätt att för en gångs skull i försommaren få spela ut hela sitt register av upptåg och 

skämt.  

En av de frackklädda i skaran slog vad om att han skulle kunna dyka över hela 

bassängen utan att vidröra botten. Han lyckades ty se han var en god simmare. I 

segeryran vadade han ut till spridaren satte sig över munstycket som stack in under 

fracken, varpå strålen bak hans rygg och nacke steg mot högan sky allt under den 

församlade menighetens hejdlösa munterhet. Vad hans fru sade honom vid 

hemkomsten förblev en familjehemlighet. 

 

Ungkarlarnas bruksbal 

År 1914 då jag kom till Hofors fick jag snart höra talas om någonting som hette 

bruksbalen. Varje år – någon gång på senvintern – brukade bolaget låta ungkarlarna på 

hushållet ordna en bal där de själva fick svara för alla arrangemangen. Bolaget stod för 

samtliga kostnader och ungkarlarna fick full frihet att från när och fjärran bjuda in sina 

damer. Dock var det en oskriven lag att det skulle vara herrar i överskott. Man ville inte 

veta av att några damer skulle agera ”panelhöns”. De inbjudna damerna fick gärna 

stanna kvar på bruket ända till någon vecka efter balen allt utan kostnad. Brukspatron 

Eriksson, överingeniör Odelberg och intendent Bergström med damer var 

”hedersgäster. Fröken Elin Hjort af Ornäs hade givitvis överinseende över 

arrangemangen. Hon skulle bl.a se till att det ”inte kom någon katt bland 

hermelinerna”. Valet av damer underkastades hennes kontroll men rörde dock aldrig 

upp några stridigheter, även om jag en gång råkade fråga den blåblodiga fröken Ornäs 

om man skulle förete stamtavla på den tilltänkta ”bruden”. Hon tog inte illa upp, då 

hon snart förstod att jag skämtade och hon fick sig ett hjärtligt skratt.  

Balen började på lördagseftermiddagen, då gästerna började anlända med kaffe. 

Självaste balen började också med kaffe. Sen tråddes dansen och mitt i all glädjen kom 

en mycket uppskattad supé. 

 

 



Engelsk rova, Sheffild W 

Balen – denna min första – blev verkligen munter och minnesrik. Jag skall ta med en 

liten episod. Vi hade som gäst en ung engelsk ingeniör en kemist som praktiserade på 

laboratoriet. Han dansade så gott han förmådde efter de svenska tonerna men kunde 

inte rå för att han råkade dansa omkull mitt framför ”hederstribunen” där bl.a 

brukspatronen satt. Förargligt övermåttan förargligt, men situationen fick ett glatt slut 

ty att de starkaste männen i församlingen helt lugnt lyfte engelsmannen högt mot 

taket och därefter satte ned honom igen till den väntande damen. 

Engelsmannen fick säkert respekt för en svensk viking. Alltnog han sände några tiotal 

år senare sin son till Hofors för att denne skulle få se det bruk där hans far en gång 

praktiserat. Den unge mannen fick på en av sina vandringar runt verket syn på en 

svensk yngling som gick omkring med en engelsk sporttidning från självaste Sheffild. 

Han blev mycket förvånad och tog kontakt med svensken. Det hela slutade med att de 

i kompanjonskap telegraferade hem till pappa i Sheffild som råkade vara en av 

direktörerna i styrelsen för Sheeld Wednesday och föreslog att laget som då i DNs regi 

bland annat skulle matcha i Gävle också skulle göra en tripp till Hofors – och se- mot all 

förmodan – ordnades saken, och Wednesday verkligen spelade en match i Hofors med 

världsbekanta Billy Walker i spetsen. Kontaktmannen var undertecknad, men om den 

historien kanske mera i annat sammanhang. 

Nu tillbaka till balen. Den pågick till 4 tiden på morgonen. Klockan 10 på söndag var det 

frukost. Ingen fick då svika och sedan gjordes programmet upp efter behag. De som så 

önskade kunde roa sig att åka ”bob” i Cedervalls backe”.  

Man började långt uppe i Barkhyttåsen slog sig ned på ”drögen” som rymde ett tiotal 

personer och så bar det iväg. Det tog en minut att komma ned, men att återigen släpa 

upp den tunga otympliga drögen tog 20 minuter. Alltså tre turer i timman. Andra 

gjorde turer efter häst och släde och de allra spänstigaste åkte skidor. 

Man samlades åter till en lugn middag. De flesta reste på kvällen. Men de som ville fick 

stanna kvar. Det var samma sak med dessa unga damer som med kullorna, jag tidigare 

berättat om. En del kom tillbaka och blev fruar. De kan sägas som i sagan: ”Det var en 

gång” och jag kanske kan tillägga ”sen levde de lyckliga tillsammans”. 

Det är så där i livet, det börjar med en bal, men man vet inte hur det slutar.   

 

 

 


