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Hofors ligger ungefär mitt emellan 

Falun och Gävle, har 5.600 invånare och 

under den smedsvarta ytan svenskt 

rekord i läshunger, bildningstörst och 

renlighet! Ett lyckligt samhälle som 

räknar 600 snälla kommunister, av vilka 

de flesta bo i vackra egnahem och en av 

ledarna är den ambitiösa 

kyrkvaktmästaren.  

 

Hofors är ett lyckligt samhälle. Det ligger 

alldeles för sig självt mitt i storskogen 

och ungefär mitt emellan Falun och 

Gävle. Den kan visserligen hända att 

invånarna i gemen äro anmärkningsvärt 

smutsiga om händerna och sotiga i 

ansiktet, men vad gör nu det? De äro 

ovanligt ljusa och vackra invärtes. Hofors 

lever på Hofors bruk, på hyttor och 

masugnar, smedjor och verkstäder, och 

sådant smiter av sig, som man förstår. 

Men 5.600 invånare ha sin goda 

bärgning, och under den smedsvarta 

ytan kan Hofors yvas över att äga 

Sveriges mest läshungriga och 

bildningstörstiga och flitigast nybadade 

ungdom.  Det finns omutlig statistik på 

denna något paradoxala sanning. Hofors 

är ett kultursamhälle i lika utpräglad 

grad som det är ett modernt och 

välordnat, föredömligt välordnat 

industrisamhälle. Dessa superlativa 

omdömen äro alltså inte artificiella rosor 

bara, det sade ju nyss statistiken, de äro 

snarare små vackra blommor med en söt 

lukt, vilka pamparna i Hofors blygt 

rodnande kunna sticka i knapphålet. En 

särskild liten förgät-mig-ej måste man 

kanske i detta sammanhang överräcka 

till en av samhällets ledande 

kommunister, den av dem som är 

identisk med den skötsamme och 

ambitiöse kyrkvaktmästaren på orten. 

Ja, hur brukar det stå i Folkets Dagblad? 

Jo – var och en blir salig på sin tro, sa’ 

gumman när grisen åt upp psalmboken.  

Hofors bruk och samhälle ligger 4 km. 

från järnvägsstationen. Vägen slingrar sig 

genom stora skogar, snö och rimfrost 

hänger i granarna, och i luften pinglar 

det så vackert av klara klockor och 

bjällerkransar. Det är en, ändlös karavan 

av kolryssar och timmerlass bakom 

svettiga och raggiga hästar, som skritta 

nedför backarna mot bruket i 

kitteldalen, mot de jättelika bergen av 

lagrade träkol och den evigt hungriga 

trätuggaren, som slukar ton efter ton av 

martinved och genom ett 

paternosterverk oupphörligt spottar flis i 

ugnarnas röda Ginungagap. Är det gott 

slädföre händer det att på 

morgonkvisten bortåt 200 hästar frusta 

ut där uppe i kolgården. Ja, d.v.s. alla de 

200 hästarna frusta ju inte alla på en 

gång. Men på kvällen när det mörknat 

och vinterhimlen står svart och stjärnlös 

över Hofors, då slår den blå lågan upp 

över masugnstaken, den eviga lågan, 

som fördunklar fabriksområdets alla 

stora strålkastare, Det ser ut som om 

man bryggde en jättebål av glögg. Lågan 



är ilsket blå, och den hoppar och far upp 

och ned som ett troll. Man skall dock 

inte tro på den dumma liknelsen om 

glöggen. Visserligen är Hofors 

Gästriklands äldsta bruk, anlagt någon 

gång i början av 1600-talet, men inte 

lever man kavaljersliv däruppe vid 

Svenska Kullagers anläggningar. Den 

tiden är förbi, och för övrigt har man 

aldrig hyst vare sig någon Sintram eller 

någon majorska under det brutna taket 

på bruksgården – den vackra 

herrgården, som disponenten Petré 

uppförde i början av 1800-talet, eller om 

det nu var i slutet på 1700. Osvuret är 

bäst. Nu står gården där i alla fall som 

ett vackert museum och ett förnämligt 

hotell för gästande inhemska matadorer 

och utlänningar. 

Man får ha synnerligen livlig och 

lättfotad fantasi om man bakom det lätt 

funktionalistiska Hofors av i dag skall 

försöka skapa sig en bild av det 

ursprungliga lilla järnbruket som 

skvaltade sig fram vid dammen nere vid 

ån. Herrgården i tre våningar var den 

dominerande anläggningen, 

brukskontoret och laboratoriet bland de 

oansenligaste. Ett litet envåningshus, där 

man laborerade i köket. Tillverkningen 

var lagd uteslutande på framställning av 

tackjärn. Den första 

tjänstemannabostaden var också 

blygsam och oansenlig och antagligen 

dessutom mycket dragig. Och den enda 

historia om kavaljersglädje bland gångna 

tiders bruksbokhållare i Hofors som 

ännu är gängse är den som handlar om 

julgranen. Den är mycket kort, och den 

beskriver endast hur svårt det var för 

bruksbokhållarna att skilja sig från den 

kära granen. Det kunde de helt enkelt 

inte. Därför brukade de omkring den 1 

februari eller så ställa in julgranen i en 

garderob, och när andan sedan föll på 

tog man fram den igen med flaggor och 

glitter och pepparkaksgrisar. Så slog man 

upp fönstren på vid gavel och dansade 

ringdans och spelade slängpolskor så att 

de skallrade i fönsterrutorna ända upp i 

herrgården. Kanske var det tur att 

andarna vaknade som oftast just då 

bruksägare Petré var nere i Stockholm 

och ordnade affärer i Järnkontoret. Nå, 

den tiden är förbi då man dansade 

långdans på nätterna. Hofors av i dag är 

ett nyktert, funktionalistiskt och 

rationaliserat samhälle, ett 

industrisamhälle som visar de allra flesta 

av de många goda sidor av socialt 

framåtskridande och demokratisering 

som vi vant oss vid att betrakta som en 

naturlig och sund utveckling efter 1914. 

Hofors är till den grad lyckligt att till och 

med kommunisterna lära trivas ganska 

bra. Att döma av valsiffrorna räknar man 

omkring 600, och ett stort antal av den 

liksom de övriga bruksarbetarna äro 

egnahemsägare på fri grund. Man har 

ett sunt förstånd, ty är man kommunist i 

Hofors, så är man det i varje fall i första 

hand teoretiskt, och först i andra hand 

söker man praktisera de 

samhällsomstörtande idéerna. 

”Revolusitionen”, som Karl Gerhard 

smeksamt benämner den, kommer 

säkerligen inte att signaleras först från 

Kullagerbruket. Trots det att inte bara 

kyrkan, som nyss nämnts, genom 

vaktmästaren har goda 

Moskvaförbindelser, utan också – var 

god och häpna något – själva 



bruksledningen. Man bör nämligen inne 

på denna lilla avvikning inte glömma att 

inom parentesen anteckna att ett halvt 

dussin alldeles äkta kommunister från 

Ryssland nyligen under några månaders 

tid studerat modern järnbruksdrift i 

Hofors. Då Kullager ”sålde” sina ryska 

fabriker till Sovjet träffades ett avtal som 

medgav affärsvännerna där borta rätt att 

vid lämplig tidpunkt få skicka över en 

studiedelegation för att titta på 

tillverkningen. I höstas kom den mycket 

riktigt. Sex unga män, som föreföllo ha 

en blygsam teoretisk underbyggnad 

bakom sig enligt svensk måttstock, men 

alla oerhört intresserade, hyggliga och 

väluppfostrade unga män. Utom ryska 

behärskade de emellertid endast en rätt 

trasslig tyska, och följden blev att 

disponenten Olof Hjorth måste skicka 

efter en rysk tolk från 

Göteborgsfabriken, en svensk ingenjör 

som tidigare varit stationerad vid de 

svensk-ryska anläggningarna. Det blev 

inte något livligare umgänge av mellan 

de unga ryssarna och deras svenska 

trosförvanter. Ryssarna gingo för sig, 

isolerade till och med bland varandra, ty 

de väntade, uppenbarligen nervösa, på 

telegram när som hälst dygnet om. 

Precis som guvernörer och generaler 

under tsartiden. Det finns gamla system 

som sitta i. Att studierna voro allvarligt 

menade och näppeligen att beteckna 

som camouflage lär dock ingen vilja 

bestrida.  

Produktionskapaciteten har sjunkit, och 

kassationsprocenten vid de forna 

svenska kullagerfabrikerna i Ryssland har 

ökat katastrofalt. Järnframställning över 

huvud taget och produktion av kvalitets- 

och specialstål i synnerhet är en 

vetenskap som fordrar precision och 

ansvar inte bara i ledningen, utan hela 

linjen utefter, ned till pojkarna som 

skyffla fram träkolen oh blandämnena i 

skottkärrorna. Ty en masugn bär sig åt 

ungefär som en dålig mage: den 

reagerar häftigt, ohjälpligt häftigt, vid 

olämplig diet. Äro kolen sura – lagrade i 

det fria t.ex. och infrusna i snö – bli de 

odugliga för masugnens jämna 

matsmältning. Blandar man i en aning 

för mycket eller för litet fosfor, blir det 

lika galet. Proportionerna äro fastställda 

i laboratoriet efter minutiösa 

undersökningar. Toleransen är så gott 

som ingen. Den gamle mäster som 

svarar för vakten vid masugnen får häller 

knappast någon ro. Han har ett arbete 

som närmast påminner om kolarens vid 

milan. Han sover med ett öga i sänder 

och öronen på helspänn. Den gamle 

experten hör nämligen på ugnen om den 

drar jämnt som den skall och smälter 

den hårdsmälta järnmalmsmaten 

ordentligt.  Precis som provinsial- och 

bruksdoktorn Norén kan höra på 

kurrningarna vad det är för fel på t. ex. 

Karlssons mage. 

Hofors är som sagt lyckligt, och det ligger 

inte någon överdrift idet. Disponent 

Hjort berättar vid en stunds samspråk 

uppe på kontoret att bruket tillhör de få 

som under de senaste stränga åren 

sluppit visa sina aktieägare ett 

förlustbringande bokslut. Driften går 

ungefär för fullt. 1.721 arbetare, noga 

räknat, arbeta i tre skift, och det betyder 

drift dygnet om, och 178 förmän och 

tjänstemän ha full sysselsättning. Man 

expenderar också en smula. Ett nytt 



tork- och lagerhus för träkol, vilket 

kostat en kvarts miljon, närmar sig sin 

fullbordan. Produktionen i år kommer 

visserligen inte att överträffa 

toppsiffrorna, men inte kommer den 

häller att ligga så förfärligt långt därifrån. 

Utsikterna äro ju runtom i världen 

mindre ljusa, men häri Hofors, som är 

Hofors bruk, har man ingen anledning 

att misströsta. Det är stort nog i dessa 

tider, Kanske är det inte så underligt. Ett 

bruk som började med att tillverka 

hästskor bör ju ha lyckan med sig och 

kunna rulla friktionsfritt vidare på sitt 

kullager. Arbetslösheten är tämligen 

minimal, 150 man, och skatten håller sig 

snällt kring 5:50. Och nu kan det också 

vara på tiden att tala om Hofors som 

kultursamhälle. Den vida berömda 

tråkigheten på landsbygden är sedan 

åtskilliga år bortjagad, det vet man. Den 

försvann när det elektriska ljuset kom. 

Nu har man radioantenn på snart sagt 

vartenda tak, man har tre biografer med 

ljudfilmsmöjligheter i Hofors, man har 

idrottsplats, man har 

föreläsningsförening, studiecirklar, 

Folkets hus, tre sångkörer av amatörer 

och ett musiksällskap, som nyss 

debuterat i radio, ett musiksällskap, som 

gjorde succés bland lyssnarna med 

”Iphigenia in Aulis” och som fått skriftligt 

erkännande av Natanael Broman och 

Ruben Liljefors. Man har ett 

centralbibliotek, som räknar 6.000 band 

och stoltserar med 27.000 boklån i fjol, 

nytt svenskt rekord. Man har ett 

varmbadhus, som serverade 33.500 bad 

under 1932, också nytt svenskt rekord, 

naturligtvis procentuellt taget. Det är 

alltså ganska förklarligt under sådana 

omständigheter att intervjuaren inte 

precis behöver dra ut svaren med tång. 

Rektor Hans Rosenqvist, vilken skulle 

kunna kallas för rector magnificus eller 

åtminstone undervisningsråd, och 

kamrer Eric Nyberg, disponentens högra 

hand och för övrigt rätt mycket av en 

klockarfar i samhället trots sin ungdom, 

de berätta mycket gärna och villigt om 

samhällets förtjänster. Avigsidorna äro 

nämligen så pass få och föga besvärliga 

att man gärna kan hoppa över dem. 

Arbetar barackerna från den gamla 

epoken äro dömda. På tio år har man 

byggt 250 nya egnahem för arbetarna. 

Man har kallbadhus i en av dammarna, 

kommunalt förlossningshem, hem för 

pensionärer, ett brukshotell ritat av 

Cyrillus Johansson, en ny funkis 

folkskola, som kostat över en kvarts 

milj., inomhusbana för tennis under 

anläggning, en hypermodern 

tvättinrättning etc. Och allt detta har 

skapats i god endräkt och gott 

samförstånd och med öppen blick för 

framtidens krav. 

Man har tagit hand om ungdomen i 

Hofors på ett mycket förnuftigt sätt. 

Man släpper inte kontakten från 

folkskolan, man bygger vidare direkt i 

studiecirklarna och 

föreläsningsföreningen. Och speciellt på 

detta område vill Hofors berömma sig av 

att vara ledande. Man arbetar nämligen 

individuellt, och det börjar man med 

redan i fortsättningsskolan. Det visade 

sig då man skulle samla arbetarna till 

studiecirklarna att skiftgången inom 

industrin reste oöverstigliga hinder för 

ett kontinuerligt arbete. Den ene hade 

tid då, den andre då, och laga förfall då. 



Den ene efter den andre kom på 

efterkälken och måste ge upp. Nu har 

man sedan ett par år tillbaka arbetat 

efter ett annat system, vilket ser ut att 

utfalla lyckligare. Man undervisar både i 

högre folkskolan och i de centraliserade 

och samarbetande studiecirklarna efter 

läroböcker från Hermods 

korrespondentinstitut, som mot 75 proc. 

rabatt ställt sina läroböcker till 

förfogande. Denna nya form av 

studiecirkelarbete ger framför allt eleven 

möjlighet att anpassa sitt arbete efter 

personliga förutsättningar och arbetstid. 

Nu kan man glädja sig åt att 

undervisningen i så vitt skilda ämnen 

som matematik, språk, bokföring, 

maskinritning och stenografi omfattas 

med starkt och ihållande intresse. Det 

hålles inte längre gemensamma 

lektioner med cirkelns medlemmar, utan 

man arbetar fritt på alla händer. Läraren 

utsätter en bestämd mottagningstid, och 

eleven arbetar för sig själv i hemmet på 

den lediga tid som passar honom bäst. 

Behöver han muntliga förklaringar eller 

önskar förhör på det genomgångna eller 

önskar skriftliga prov rättade har han 

bara att hänvända sig till läraren. Eleven 

behöver aldrig känna att han kommer på 

efterkälken eller att han hindras av 

någon annan. Man fick ett ganska 

slående bevis på systemets verkningar 

vid en liten titt på 

matematikundervisningen i 

fortsättningsskolan. De mera 

försigkomna löste rätt invecklade 

algebraiska problem, medan 

bänkkamraten repeterade kursen från 

folkskolans avslutningsklass. Eleverna få 

efter genomgånget pensum själva 

anmäla sig till tentamen och själva ange 

för vilket betyg de önska tentera. Högst 

sällan vill man nöja sig med mindre än 

AB. Trillar man på försöket, tar man nya 

tag och kommer igen. Underbetygen ha 

avskaffat sig själva praktiskt taget i 

rektor Rosenqvists skola. 

-Det nya systemet har obestridliga 

fördelar, säger den gemytlige rektorn 

själv, det ger oss det bästa av vad 

korrespondensundervisningen har att 

ge, kurserna och det självständiga 

arbetet, men det behåller också det 

bästa av vad den gamla skolan har att 

ge, läraren. Över 100 lärjungar är också 

det respektabla genomsnittstalet för 

studiecirklarna i Hofors.  

Föreläsningsprogrammet för 

vårterminen är digert. Det upptar över 

ett tiotal aftnar för februari och mars i 

en populär blandning; Lou’s Backman 

talar om illusioner och hallucinationer, 

Stadionchefen Bergvall berättar om 

Kurilerna och Aug. Falck och Manda 

Björling recitera Strindberg.  

Det var fullsatt vid premiären härom 

kvällen då magister Ivar Ambjörn från 

Uppsala berättade om det nya 

Tjeckoslovakien. Över 300 personer voro 

med, och ungdomen var i majoritet. 

Föreläsaren gjorde för resten succés 

bland unga Hofors med en historia om 

vällevnaden i den livskraftiga republiken, 

vilken vid något historiskt tillfälle tagit 

sig sådana uttryck att fönsterrutor 

sprungit sönder. Byxknapparna röko, 

som gevärskulor nämligen, påstod hr 

Ambjörn. Nå, samhället har en stor 

tillgång i den funktionalistiska 

samlingslokalen, som en ung 

Stockholmsarkitekt omskapat från ett 



magasin till sitt nuvarande ändamål. 

Utom den stora föreläsnings- och 

konsertsalen rymmer Hofors Auditorium 

centralbiblioteket och läsestugan, 

sammanträdeslokaler och ett modernt 

köksdepartement med elektrisk spis och 

kylskåp. 

Hofors amatörorkester, som räknar 30 

man, eller kanske det var 29, och som i 

dagarna snuddat vid ryktbarheten efter 

sin lyckade radiodebut, vore nästan värd 

ett eget kapitel. Entusiasmen och 

offerviljan för ett ideellt intresse har i 

detta fall burit en vacker skörd, det 

måste man erkänna. Gjutare, snickare, 

smeder, kontorister, ingenjörer, 

hantverkare, grovarbetare, alla yrken 

och samhällskategorier sitta sida vid sida 

i denna orkester. Den lille dirigenten, hr 

Stefani, som om dagarna sitter på 

brukskontoret, hoppar nästan jämfota av 

förtjusning och begeistring då han talar 

om sina amatörer. Men ännu på länge 

har man inte nått målet. Man kanske 

inte kommer att nöja sig med 

orkestersviter och symfoniska verk och 

underhållningsmusik som hittills. Det 

finns ju goda röstbegåvningar och inte 

mindre än tre sångkörer i samhället. Det 

är kanske inte alldeles otroligt att man 

en vacker dag kastar sig på en opera 

eller en operett. –Nej, vi ha lovat att inte 

föregripa utvecklingen genom 

indiskretioner. Hjärtligt lycka till i alla 

fall. Trumpeter har man redan i 

orkestern, och pengar till pukorna, som 

ännu saknas, finnas fonderade. Sedan är 

det ju ingen konst att räkna ut att det 

hela måste gå. För full orkester.  

 

  Kråkberg.  

 


