
     M & A 

     Innerringen 10 1995 

 

 

 

Jul i verket 

 

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

 

Vaktstugejul. 

Av de som arbetar inom järnbruken finns det en särskild grupp som mycket sällan kan 

få fira julen i hemmen, och det är vakt personalen. Vi ha vänt oss till några av dem som 

även i år blir bundna av arbetet nere i verket i Hofors och vårt första offer är 66 årige 

Bernhard Johansson vid Bergsgatan som varit vaktman i 16 år. Vi ställer frågan: Hur 

känns det att arbeta på julaftonen och julnatten? då andra firar julen i familjekretsen. 

Svaret kommer utan dröjsmål:  

-När man varit järnbruksarbetare sedan 1917 har man fått vänja sig vid mycket och 

förresten är man inte ensam en julnatt. Här vid Bergsgatan är det som en 

majdemonstration. Alla möjliga typer mer eller mindre glada går förbi på natten. 

Kanske kommer de från någon familjefest och på morgonen är det ju många som 

passerar på väg till julottan. Bergstigen med sin kosmopolitiska blandning bjuder även 

på bilder hur julen firas av utlänningar. Vidare är vi ju så lyckligt lottade över julen så 

att radio får installeras i vaktrummet. Så har man bara en gång kommit ner till verket 

går det bra, det är sämst att gå hemifrån. 

 

Vandrande jul 

I motsats till portvakten får verksvakten vara i ständig rörelse runt industriområdet. 

Under vår vandring stöter vi på stabile P W Sundberg som patrullerat sedan 1940. Det 

är säkert många jular har firat på detta sätt.  

Inte bekommer det en så mycket att arbeta en julafton, blir svaret på vår fråga. Är det 

kallt finns det många eldare ute, och tiden går då man väl kommit igång. Det brukar 

vara vanligt med dukat bord i hyttan på julmorgonen. Denna mycket vackra tradition 

är mycket uppskattad och gissningarna går man och man emellan om även de skall få 

vara med.  

En som inte är bortskämd med helgledighet är ställverksvakten Gerhard Fagerlund. 

Denne får i år arbeta sin sjätte jul i följd. På vår fråga hur det kommer sig får vi till svar 

att det beror på omläggningar av arbetsschemat, där någon hänsyn till förutvarande 

helger ej kunna tagas. Men jag tycker nog att jag bör stå i tur att få en ledig jul. Nog 

känns det svårt att lämna hemmet en julaftonskväll, när man har två små barn. Tråkigt 

är det ju också för min fru som är norska att behöva vara ensam med barnen. Men vi 

brukar klara av julklappar och gröt innan jag går ut till skiftet. I jobbet är det också lite 



jullikt, dels genom den stillhet som råder dels genom en julgran med elektriskt ljus. När 

man sedan vandrar hem på juldagsmorgonen är det stämningsfullt, när de första ljusen 

börjar tindra i fönstren. Men någon julotta blir det inte för min del.  

 


