
    Expressen 16 oktober 1946 

Med Parisertös som armkroksciceron 

vid en höstlig rundvandring i de 10.000 björkarnas bruk 

Från Expressens utsända medarbetare Gunnar Västberg – Tore Falk. 

Hofors i oktober. 

Det blev en promenad i idyller! En rundvandring i de tiotusen björkarnas bruk… 

För all del, det är ingen märkvärdig historia. Den är egentligen ingenting alls, men kanske 

ändå att den kan vara värd att berätta. Därför att den är så rar, därför att det gamla 

brukssamhället är så vackert i all höstfärgringen och därför att bruksarbetardottern Gulli var 

så söt där hon satt hemma i den gamla brukslängan och berättade om sina äventyr i 

Frankrike medan de rödgula löven singlade ner på Storgatan där utanför.  

 

Vi mötte henne utanför järnvägsstationen sedan 

kvällståget från Gävle lastat av sina passagerare, 

och eftersom Hofors station av någon underlig 

anledning ligger flera kilometer från själva 

samhället, fick vi löfte att tränga ihop oss i den 

droskbil som mamma Karlsson hyrt för att föra 

sin återvunna dotter hem till välkomstkaffet med 

ostsmörgås. I bilen berättade Gulli att hon 

kommit tillbaks från Frankrike, där hon arbetar 

som barnsköterska hos en diplomatfamilj, för att 

under några dagar se sig omkring på den plats 

där hon lekt som barn. Och eftersom vi nu i alla 

fall var där för att titta på Hofors – ja, vad var då 

naturligare än att vi som ciceron engagerade den 

hemvändande bruksflickan med den käcka 

Parishatten på nacken.  

 

Trångt men ljuvligt. 

Och si, det blev en promenad som inte behöver 

ångras! Må vara att fröken Asta Kallander har 

svårt att ge plats åt andra än det stora brukets 

egna gäster på Brukshotellet, må vara att 

planeringschefen och idrottspappan Robert 

Larsson måste vänta många år än innan hans 

drömda turisthotell på Söderåsen blivit 

verklighet. Men i alla fall – vilken plats för några 

dagars vila och avkoppling åt semesterhungriga 

människor.  

Arm i arm med Gulli tågade vi Storgatan fram, 

vandrade över bron där morgondimmorna 

suddade ut det höstgranna lövtäcket på Kanalen 

– ”här tjuvfiskade vi kräftor när vi var små” – 

svängde in på Bruksvägen och knallade ner till 

skolan för att hämta barndomsvännen Britta som 

är dotter till överlärare Sjödin.  

Och sedan kommer då frågan om vad man skall 

företa sig med ett par tillfälliga besökare. Låt oss 

då än en gång förklara att dagen är ljuvlig, att 

solen strålar och att luften är kyligt höstklar 

precis som den kan bli här uppe vid dalagränsen. 

Låt oss alltså undvika att denna dag syssla med 

för all del viktiga, men ack så prosaiska 

kommunalpolitiska problem. 



 

Fint för ungkarlar. 

Om dem får vi i alla fall förr eller senare veta av 

Robert Larsson att det för närvarande sprängs 

och hamras överallt i talldungarna uppe i 

Björkhagen och Persfallet , där trevliga små 

egnahem och prydliga radhus skjuter upp som 

svampar ur marken. Och av honom får vi veta att 

bolaget just nu förvandlat tennishallen, vägg i 

vägg med den fina kollektivtvättstugan, till 30 

rum för ungkarlar, och att man för framtiden 

planerar byggen någonstans i centrum för 

ytterligare 120 äktenskapslediga män.  

Så småningom kommer han också att berätta att 

brukets lilla badhus torde kunna skryta med den 

livligaste omsättningen i hela landet, och att 

mycket behöver byggas ut och moderniseras, 

telefonstationen, sjukstugan, skolorna o.s.v. 

 

Stora planer. 

Och sedan kommer den socialdemokratiske och 

ungdomlige kommunalnämndsordföranden Nils 

Liv att fånga in oss och berätta att man just nu 

satt igång byggandet av det nya vattentornet för 

1 milj. Kr. vid den vackra Hammardammen, där 

kräftorna ledigt konkurrerar ut sina småländska 

kolleger, och där man kommer att få fint vatten 

någon gång nästa höst. Blir det någon tid över 

ämnar han också tala om för oss planerna på ett 

nytt skolhusbygge för 1,5 milj. vid Faluvägen, och 

hur det är meningen att Centralgatan så 

småningom skall bli en grann led genom det 

gamla brukssamhället, där arbetarmajoriteten 

suttit stadig i högsätet sedan årtionden tillbaka.  

Vilket allt är mycket intressant och förvisso högst 

viktiga detaljer i brukets liv, men – som sagt – 

solen skiner… 

Fint folk på herrgården 

Och sedan – ja, vad bör man då visa ett par 

tillfälliga besökare på bruket? Jo, naturligtvis den 

geniala herrgården, där man fortfarande i nattens 

timmar lär kunna höra gamle brukspatron Per 

Erikssons steg i salarna – om han går och minns 

den tid då agitatorskämpen Fabian Månsson ville 

att han och gamle Göransson på Sandviken skulle 

bilda ett brukspatronernas fackförbund, för att gå 

in i LO må vara osagt. 

Numera har han för övrigt annat sällskap, och 

medan vi står vid den lilla parkdammen med 

herrgårdens vita fasad bakom oss och verkets alla 

rykande skorstenar nedanför oss berättar våra 

ciceroner att hit till herrgården kommer varje år 

SKF-basen Joel Larsson från Göteborg för att 

prata affärer med bruksledningen och se om de 

verkligt fina älg- och morkullsmarkerna, som 

också uppskattas av direktör Harald Hamberg. 

Till om med den mäktige krigsproduktionschefen 

William Batt från USA gillade jakten i Hofors, om 

den nu var efter stål eller morkullor får var och 

en gissa själv.  

 

En port mot Norrland. 

Och vidare går färden. På slingriga vägar förbi 

brukets rykande kolmilor upp till Skållberget, där 

älgarna hälsar som på gamla bekanta och från 

vars skidbacke man har en utsikt över skogar, 

sjöar och berg precis som den bör vara här i 

porten till Norrland. Åter ner i samhället vandrar 

vi för att beundra de två imponerande byggnader 

som heter Konsum och Folkets hus, och sedan vi 

konstaterat att Hofors är ett ganska underligt 

ställe – hela den centrala delen består av gamla 

och alltför ofta tämligen fula hus medan 

omgivningarna undan för undan fylls av prydligt 

planerade områden – är vi färdiga att tacka våra 



ciceroner, både Gulli, som kommit från Paris, och 

Britta, som trivs bra hemma på bruket, genom att 

tala om för dem att de bor alldeles väldigt 

vackert. Ett påstående som vi härmed högtidligen 

skriver under på! 

 

 


