
Knackarbåten 

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

 

”Nu kommer knackarbåten”. Alla hoforsbor, bosatta i Hofors före andra världskriget, minns 

säkert det härskriet från brukets ungar. Knackarbåten var det i folkspråk officiellt vedertagna 

namnet på den motorbåt som släpade malmpråmar från Nyängs gruvan och anrikningsverk 

till malmkajen i Hofors. Knackarbåten var ett vårtecken så säkert som något. När 

knackarbåtens entoniga töf, töff ekade mellan höjderna – ja, då visste man att våren var 

kommen.  

Knackarbåten, göken och våren var en treenighet som hörde ihop. Från bruksrörelsens 

början och några hundra år framåt i tiden skedde all malmtransport från gruvorna till hyttan 

medelst oxe – eller hästforor.  

Så kom 1860-70 talet med sitt industriella jättekliv. Även Hofors fick en släng av sleven. 

Vintertidens malmtransporter visade sig otillräckliga och dyrbara. Transporten måste 

rationaliseras och framför allt intensifieras. Man hade ju möjlighet att vattenledes 

transportera malmen hela vägen från gruvan till hyttan. 

Men i Fagerstaby mötte ett litet krux i form av ett vattenfall, den frågan löstes dock genom 

att gräva, bygga en kanal högt upp efter Storgöskens nordöstra strand. 

Kanalgrävningen utfördes under 1870 talet. Samtidigt som kanalen nyttjades till farled, 

lämnade den också vattenkraft till gruvans konstgång.  

När kanalen låg färdig skaffades kraftiga roddbåtar i vilka malmen lastades och forades 

sedan till Hofors. Men kanalen var för smal för rodd därför måste två man medelst stakar, 

långa stänger staka sig fram till öppen sjö. Säkerligen var det inte något rogivande 

latmansgöra att ro en tungt lastad malmbåt över Lillgösken, när nordan låg på eller – regn 

och snöslask gjorde navigeringen svår. Sådant glömdes dock lätt under varma sommardagar 

då solen gassade och årplasket gav svalka. Roddarlagen trivdes med sitt arbete. Malmrodden 

gick två skift. Vid tretiden på morgonen startade första roddarskiftet och var åter med lasten 

vid 8-9 tiden. Första skiftet var alltid eftersökt ty då hade man nästan hela dagen till fritt 

förfogande. Resten av dagen utfylldes med fritidsarbete. Både bönder och bruksjord 

behövde extra arbetskraft under den bråda slåtter och skördetiden. Extra arbete som hjälpte 

opp ekonomin. Fiske och bärplockning krävde ju också sin tid.  

På sådana grunder är det ingenting att förundra sig om roddarna blev både ledsna och 

förargade då tanken väcktes, att roddarna skulle ersättas med motordrift.  

Motorismen hade börjat göra sitt intåg i landet. Omkring sekelskifteet 1905, kom den 

initiativrike Lars Petter Tjernell med förslag om att motorisera malmtransporterna. De 

styrande ställde sig skeptiska. Båtar och pråmar kostade pengar och resultatet var ovisst. 

Roddarkraften däremot var billig och roddarbåtarna gick tämligen högt så man kunde lätt 

klara även torra somrar.  

Slutligen lyckades dock hr Tjernell få tillstånd att försöka en viss bestämd tid. Kontrakt 

upprättades och transporten med motorbåt kom igång. Men det gick inte bra. Vid vackert 



väder gick motorn perfekt. Men blev det regn och rusk då var det stopp - bekymmer. 

Motorbåten var som sagt inte gärna sedd av de före detta roddarna. 

Transporten blev ojämn och då hösten kom och sjön frös till kunde sommarens malmfrakt 

anses som synnerligen otillfredsställande. Men transportsystemets barnsjukdomar 

avhjälptes så småningom även om det såg hopplöst ut.  

En dag kom en ”luffande” man till bruket, han hade jobbat på den verkstad som tillverkat 

motorn. Han kände motorns svaga punkter. En av dessa var en läderpackning som gärna 

svällde av fukt och regn. Felet avhjälptes och motorn gick sedan perfekt. Det hela löpte 

friktionsfritt.  

Åter blev det soliga varma dagar, riktiga latmansdagar på motorbåten. Befann sig båten på 

öppen sjö kunde skepparen ägna sig åt skolagning eller annat handarbete. Och 

pråmpojkarna kunde tu sig ett dopp – hänga efter pråmen. På den tiden fanns det badvatten 

även i Gösken. Nu mera är den ju ”cloaca maxima.” 

Arbetet medförde en viss frihet även om inte tiden tillät standhugg i Fagersta eller 

rågskärning på Avundsgärdet. Malmroddartiden blev kort, c:a trettio år. Och när 

motorbåtsdriften nått samma ålder var även den mogen för avveckling - året var 1938. 

Bilismen hade börjat sitt segertåg med stora tunga malmbilar. Dess livstid blev ca. fyrtio år 

eller fram till 1978 då hyttdriften upphörde.  

 


