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Julen i Hofors när seklet var ungt 

 

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

 

 

Det stundar till jul. Åter skall vårt samhälle klädas i festlig skrud, vilken från inet vid 

åren kring sekelskiftet, år för år vuxit och blivit till en mästare på den väldiga 

förändring Hofors bruk undergått de gågna 50 åren, och man kan gott säga att skruden 

mot bakgrunden av forna tider utgör en välståndsmätare för oss som här bygga och 

bo.  

Med strålande julgranar av imponerande höjd med ljusramper och neonskyltar, med 

överfyllda diskar i varuhus, med otaliga skyltfönster, dekorativt visande dels läckra och 

lockande julklappar bland vilka den lilla flickan kan utse en docka, dels välrakade glada 

grisansikten frodiga skinkor, randiga och rutiga syltor och kilometerlånga fläskkorvar 

och mycket annat matnyttigt som främst talar till husmödrarnas hjärtan, skall vi möta 

den stora högtiden med sina fester för unga och gamla och nyårsvakor i julpyntade 

hem och samlingslokaler av alla de slag. Detta allt är sådant som tillhör vår jäktade 

generation men det har givetvis icke alltid varit så. Det vet alla äldre som ännu minns 

sin barndoms och ungdoms jular.  

Redaktionskommitten har emellertid frågat mig hur man förr i tiden firade julen här 

och jag vill för Innerringens läsare göra ett försök till ett svar, ehuru jag för att vara på 

säker mark begränsar mig till egna minnen.  

Samhället var vid sekelskiftet, med sitt inslag av gammal patriarkalisk rytm, givitvis ett 

helt annat än dagens, och säkert har den uppväxande ungdomens – generationen 

mycket ringa begrepp om hur vi då i allmänhet framlevde våra dagar eller hur julen 

firades här. Inga nu redan invanda moderniteter, som under de sista 40 åren succesivt 

framkommit, såsom motorforden av alla slag, biografdukar och radioapparater, bank 

och affärspalats samlings- dans och konsertlokaler för att inte tala om varma 

korvgubbar stod oss till buds ja knappast ens en brukbar cykel för tramp till 

järnvägsstationen kunde man uppspåra.  

Elektrisk belysning fanns dock i verk kontor och en del bostäder och, ej att förglömma i 

stall och ladugårdar bl.a. stor vesiren HH Hero III den svårluggade och bistre tjuren 

under fädernas stamtavla och med blått blod i sina ådror residerade med sitt hov ett 

50-tal rekordmjölkande kossor. 

Däremot fanns ingen gatubelysning och därigenom försvann möjligheten till varje 

eklärering vid juletider. Men helt utan sådan var man dock icke. Det sörjde Vår Herre 



för när han under de långa julnätterna ofta lät sin stjärnhär stråla klarare än eljest på 

den mjuka snön. Han likt ett vitt väldigt täcke spänt över den gamla bruksmiljön. 

Till vinterbilden hörde ett sjudande liv på vägar och gator av pingel – behängda 

slädforor. Det var skogens produkter – timmer, ved och träkol – samt malm från 

gruvorna som i långa karavaner strömmade till bruket. Särskilt kolfororna med sina 

sammankopplade ryssar, ibland uppgående till ett par hundra framkörningar pr dag var 

det som satte färg i masrännan. I mycket stor utsträckning var det dalmasar som i 

generationer år efter år åtog sig dessa koltransporter och så mycket har det varit i 

hundratals år.  

Men hur är det nu? Jo, det massiva dalgubbarna är försvunna sedan några år tillbaka 

och samhället totalt ”avhästat” – lastbilarna har övertagit alla transporter och så även 

de spiltor där brukets dragare till ett 40-tal fick ömmande vård av Per Erik Åberg under 

nära 50 års tid. 

Naturligtvis tog den materiella förplägnaden husmödrarnas omsorg och det första av 

julbestyren var att låta någon kallblodig granne avliva den präktiga julgrisen vilken 

såsom liten rar kulting inköpts förliden vår vid marknad på Stallbacken. Nassen där ute 

i stian vid husknuten hade nu vuxit till väldiga mått och hunnit bli god vän med sin 

husbonde ja den räknades till och med som medlem av familjen. Så gott som varje 

hushåll hade sin hushållsgris. Därom vittnade de många svinhusen som låg parallellt 

med bostäderna vid bruksgatorna. 

Till bestyren hörde också stora julbak i bagarstugan med av hyttgas värmda ugnar. Här 

gick kvinnofolken natt och dag skift som resulterade i härliga vörtlimpor och prima 

rågbrödskakor av brukets skörd medan männen ägande ”törst” tog sin randiga 

”literatör” under armen och stack till stan för att tillse att julnubben i rätt tid kom på 

bordet. Inköpskvantiteten var helt fri och priset kr. 1:10 per liter. Är det då att undra 

på om ”literatören” blev så överfylld att en lättnad måste ske även på hemresan.  

Detta med julgrisen och storbaket var en sista rest från självhushållets dagar. Och nog 

var den svenska spargrisen en oskattbar tillgång i de former den uppträdde på 

julbordet, hur skulle man annars få råd till ett festmål – det var alla bruksgummor ense 

om. Jag vet också att Hofors bruk på sin tid även beträffande brännvin var 

självförsörjande då intill mitten av förr århundradet detta eldvatten såldes billigt till 

underlydande från eget bränneri i en flygel på Herrgården. 

Men julen på bruket bestod ej endast av mat och dryck. Detta visste de många resande 

knallarna som omlindade med 5 meters schalar om magen iklädda halmskor och 

prydliga svinhandlarkappor, talrikare än eljest mellan höga snötorn slog upp sina 

tältbord i julveckan på Stallbacken ibland i svinkall nordan.  

Där kunde allmänheten tillhandla sig allt från julgrannlåt och leksaker till Gamlestadens 

lärft för bröllopslakan, ryska läderstövlar, vadmalskostymer och getskinnsrockar och 

för en tioöring få sig en rykande varm kaffekopp i kaffeståndet. Och för de 

konstintresserade fanns Å & H:s granna oljefärgtryck av kejsar Wilhelm med familj och 

italienska ilsket blängande gipskattor. Platsens enda modehus och tvenne affärer med 



sina silltunnor och sockertoppar hade mycket små utsikter att möta denna finurliga 

konkurrens.  

En del år var det stillestånd i verket på de s.k. mellandagarna fick en välbehövlig 

avkoppling i sitt hårda jobb. Det arbetades i 2-skifsgång om 8 timmar per skift med 

början söndag kväll kl 8 och sista skiftet för veckan slutade samma tid på lördagkväll. 

Här fordrades bergslagsfolk som under generationer härdats och formats för att stå ut 

med dylik arbetsordning om 72 timmar per vecka. 

Men stilleståndet kunde ibland dra ut i veckor orsaken var då beställnings- eller 

vattenbrist, båda lika bekymmersamma. Det blev då kommendering till utearbeten 

såsom schaktning för nybyggen och vägar eller uppmuddringa avavloppskanalen mot 

Hosjön som gärna hade benägenhet att slamma till. Vid dessa tillfällen åsamkades 

folket ett icke oväsentligt inkomstbortfall men det ingick i bruksförvaltningens strävan 

att förhindra arbetslöshet eller att yrkesskickliga mannar sökte jobb på annat håll. Jag 

minns en vinter då vattenbristen var så svår att icke ens belysningsverket kunde vara i 

drift. På brukskontoret arbetade vi då vid stearinljus under dygnets mörka timmar och 

dessa blev många ty kontorstiden var 7-19. Med åren bortföll emellertid faran för 

vattenbrist sedan ett ångkraftverk byggts och den norrländska el-kraften 

introducerats. 

Men hur var det på nöjesfronten? 

Det är givet att den nuvarande nöjesindustrien med sina svindlande gungor och 

snabbroterande karuseller sina oljudspexekverande negeridoler, jazzgällande donnor 

av skiftande färger, stjärboxar av elefant klass gudomlig, kul- ekvilibrister m.m. icke 

hade någon som helst motsvarighet här när seklet var ungt om man bortser från att ett 

tivoli någon gång slog upp sitt tält, där den urstarke Siljansnäsaren Andersson vred 

hästskor som om de vore av entums rep.  

Värst var det för den danslystna ungdomen då lämpliga lokaler saknades. En del 

ungdomar samlades dock hos familjer där utrymmet tillät dans och lekar medan man 

trakterades med hemlagad glögg. En improviserad orkester under dirigentskap av 

bruksskräddare Zetterström var då ett muntert inslag.  

Den enda profana lokal som fanns var det s.k. gamla bönhuset, uppfört på 1860 talet 

av Petreearna och som låg mellan dammen och Tjernells gård.  

Detta var ett ganska primitivt hus – envånings i ladstil med ett enda rum om cirka 50 

kvm. uppvärmt av en kamin med ett plåtrör ut genom taket. Här skulle ordensbröder, 

religiösa samfund och andra föreningar samsas om sina möten och gudstjänster och 

det var klart att några möjligheter för ungdomens dans där icke förefanns. För att de 

danslystna emellertid skulle få svänga om under julen brukade hornmusiken med anor 

från Petretiden med nådigt tillstånd på annandagen anordna bal i gamla 

modellverkstaden där det var gott om svängrum sedan man slängt undan 

hyvelbänkarna och nedmonterat en del maskiner.  

För övrigt tillbringades helgen i allmänhet inom hemmen, där man i samvaro med släkt 

och vänner åt och drack, lovprisade varandras skinkor, revbensspjäll, svinfötter, 



istersmör och allehanda ljuvligheter medan barnen med tindrande ögon gladdes över 

granens fladdrande talgljus. Det fanns gott om originella gubbar som drog roliga 

smedhistorier och naturligtvis hände det tyvärr som alltid att en och annan dyrkade 

den gode guden Bacchus allt för ivrigt. En del hällde drycken med eller utan tilltugg 

direkt i magen andra att via kaffe men ingen kom på den lysande idén att hälla den 

direkt i slasktratten – och förresten var det stört omöjligt för den sortens trattar fanns 

icke på bruket. 

Alltid fanns någon med som kunde höja trevnaden med musik av något slag. 

Grammofonerna hade knappast letat sig hit vid det laget i stället var det italienska 

tvåradiga dragspel som just kommit i ropet efter att ha utklassat det enradiga 

magdeburgska piglocket.  

Det var många ungdomar som redan förvärvat betydande skicklighet därpå. Denna 

kom senare till flitig användning vid sommardansen på dansbanan i fager löv-  

lärkträdsskog medan solen dalade bakom Kann-Ollas Klack. 

 

Julens tomte 

Pensionärer i samma bemärkelse som dagens kan man knappast tala om. För de äldre 

arbetarna var det ingen bestämd åldersgräns då de måste sluta sitt jobb och om de av 

åldersskäl hade minskade krafter så fick de mot lägre dagspenning pyssla med lättare 

arbete.  

Alla brukets underlydande hade fria husrum till döddagar. Gamlingarna som slutade 

hade dessutom fri ved och ett litet kontant belopp som via sjukkassan erlades av 

bruket. De mycket gamla fick tillika en liter mjölk per dag. Genom att de orkeslösa fick 

behålla bostaden levde de sina återstående dagar i sin invanda miljö, man kan säga att 

bruket så gott som helt sörjde för deras uppehälle. Men naturligtvis var tillvaron 

bekymmersam för många och behovet stort särskilt vid julen.  

Alla hjälpbehövande åldringar och änkor, sjuka och betryckta visste emellertid att de i 

julveckan enligt tradition skulle få besök av en tomte och ingen tordes därför före 

detta lämna sin lägenhet.  

När dagen väl var inne åkte tomtens tjänare, herrgårdskusken Lindström med fullastad 

släde och klingande bjällror och delade ut penninggåvor och annat välbehövligt från 

Brukspatronen på Herrgården vilken med aldrig svikande trofasthet och varmt hjärta 

på detta sätt visade sin medkänsla för oförskyllt lidande medmänniskor. 

Ja, kusken Lindström fick köra runt bruksgatorna och på ensliga vägar långt uppe i 

storskogens gömma och ned i Torsåkersbygden innan han nått alla med gåvorna som 

blev till verklig glädje och högtid för tacksamma hjärtan. 

Mycket av det jag här berättat är olikt vår tid men känslan för julens högtid kvarstår 

dock hos människorna insupen redan i tidiga barnaår – en känsla som gjorde mig 

påmint särskilt när man i tidig juldagsmorgon på väl plogade vägar med brinkar höga 

som små trevåningshus ställde sina steg till ottan i kyrksalen där osande 

fotogenlampor manande till julstämning när kantor A Frölén introducerade ”Var 



hälsad…” och den unge prästmannen?  Ia Österlund förkunnade Den Heliga 

Nattvadens evangelium.  

 

 


