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Kluriga bruksgubbar i forna tiders Hofors 

 
Tiden efter första världskriget var det en stor händelse för oss ungdomar att få 
gå på bio. Vi som bodde i Fagersta fick gå till fots den långa vägen in till Hofors. Vi 
gick över Bergvisbo en väg som slingrade mellan åkrar och diken. Att cykla var 
omöjlig för ingen hade råd att skaffa sig ett sådant fortskaffningsmedel. År 1917 
blev vägen omgjord till en finare väg men den blev inte avsynad förrän 1920. Jag 
var med och arbetade med finslipningen av vägen. Alla som bodde efter stigen 
som ledde till gamla 73 hade svinstior till hushållsgrisen. Där ligger numera 
Högtomta skola. Gubbarna som ville skryta med att deras gris var den största. En 
av gubbarna vill alltid komma först med sina berättelser och det hände rätt ofta 
att han vände på orden så att det blev på tok. Som när han en gång skulle åka till 
Gävle: Jag sov så länge så jag rusade opp och gjorde eld i skjortan och åt opp en 
kvart på tjugo minuter och sen sprang jag till station på en limpsmörgås.  
 
Lustiga historier inträffade ibland på sjukstugan. En gång satt vi ett gäng i 
väntrummet. När doktorn öppnade dörren vände han sig först till Kalle som satt 
med sin son i knäet. -Jag vill att doktorn ska titta vad det kan vara för fel.  
Doktorn tittade på den lille tunna pojken och frågade hur gammal han var. Men 
doktorn tyckte att han var liten för sin ålder. Det tycker jag inte sa Kalle -för dä va 
inte meningen att dä skull bli nånting alls.  
 
Obegripligt bruksspråk 
Att vara sjuksköterska på en sjukstuga där patienterna använder sig av speciella 
bruksuttryck kan många gånger vara svårt. Sköterskan skulle anteckna de fel, 
skador som förelåg. Den hon först frågade svarade så här: Jag jobbar i martinen 
och jag gick och körde en räv med galtar å då ramlade en galt av vagnen å jag 
hann inte undan med foten. Nästa patient hade huvudet lindat runt om och han 
förklarade att han såg inte att travershönan hängde så lågt därför dammade han 
huvudet i densamma. Och det blev ett ordentligt slag för det var svaj på hönan. 
Sköterskan såg mäkta förvånad ut över att det fanns så många djur i Hofors 
industrin. Småspydigheten var förr starkt utpräglad bland bruksborna. En gång 
när Pers Johan fått sin gris slaktad av en släkting och de hade grisen liggande på 
en stege och bad om hjälp att flytta den utspann sig följande samtal: Hur ska vi 
bära då, undrade Johan. 
Vi gör väl som sed är att släkten bär närmast huvudet, och så blev det. 
 
 
 
 


