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Med bruksfolket i helg och söcken 

i brukspatron Per Erikssons dagar 

 

Då Hofors bruk under 80 talet övergick i Enskilda Bankens ägo var järnframställningen 

som bedrevs enligt  lancshiremetoden splittrad på ett antal småbruk: Robertsholm, 

Montrose, Hammarby, Kungsgården, Uhrfors, Kratten, Gammelstilla. De nya ägarne 

såg som sin första uppgift at koncentrera driften till Hofors platsen med de bästa 

vattentillgångarna. Här byggdes två nya masugnar, götvalsverk och en 

bessemeranläggning enligt den vid Edsken av disponent Göransson på Sandviken nyss 

fullkomnade bessemermetoden. Göten fraktades till Kungsgården för utvalsning till 

olika specialsortiment och övriga småbruk nedlades men då kungsgårdsanläggningen 

snart stod inför ombyggnad avvecklades detta det sista småbruket och hela driften 

konverterades till Hofors.  

Det var i den vevan brukspatron Eriksson tillträdde chefskapet med ingeniör Odelberg 

som teknisk chef och därmed föddes det nyaste Hofors med sin plats säkrad bland de 

främsta av landets järnbruk. Den gamla bruksanläggningen drevs med direktkopplad 

ledning från ett väldigt vattenhjul stående i ett rum strax intill bessemerverket.  

Men den kraften förslog ej långt för den nyplanerade anläggningen och så tillkom för 

den tiden enastående i hela världen en elektriskt driven valsverksanläggning. Genom 

en närmare 3 km lång tubledning från sjön Hyen till kraftstationen en bit ovanför 

Hammardammen säkrades nödigt kraftbehov för industrin och blev över till elektrisk 

belysning på kontor och i vissa bostäder jämte ytterbelysning längs vägarna. Samtidigt 

tillkom ett nytt bostadsområde der som trefalldighetskälla och med Hagagatan 

framemot Bergvisbo gamla hälsokälla brukad i gamla tider som trefaldighetskälla och 

dit jag åtskilliga gånger i sällskap med min mor för att njuta dess hälsobringande 

vatten. 

 

När valsverkstaket störade. 

Den nya byggnaden för medium och finvalsverken hade nätt och jämt hunnit tagas i 

bruk då olyckan inträffade. Vi satt och åt middag – minns förrästen att det var rotmos 

och kokt fläsk – då jungfrun kom hemrusande från handelsboden ock skrek att 

valsverksraset hade rasat. Det berättades efteråt att arbetarna haft på känn att något 

skulle hända och gjort upp var de skulle söka skydd och de flesta rusade mot 

utgångarna men kom då under väggarna som drogs omkull av taket. 

Fredrik Lund som hade ett stelt ben blev stående kvar på sin plats vid valsverket och 

blev genom en slump fullkomligt oskadad. Det var 32 människor vill jag minnas som 

fick sätta livet till (det var 15 st) vid den katastrofen.  



Sjukstugan som skulle ta emot hela denna invasion av skadade och döende var en rätt 

primitiv inrättning. Den bestod av mottagningsrummet och ett inre rum med fyra 

sängar. I mottagningsrummet dominerade ett skåp med diverse instrument, mest 

tänger för tandutdragning och den översta hyllan var fullsatt av burkar med blodiglar. 

Det var den tidens albylpulver att brukas vid tandvärk och lättare krämpor då djuret 

placerades intill tanden och sög i sig den ”onda blogen”: Läkaren från Storvik infann sig 

varje måndag för mottagning och dess emellan var Brita Levin som skötte 

utminuteringen av nervdroppar, Rosens bröstdroppar och olika slags under mediciner 

och tog hand om förekommande olycksfall. Det tog sin rundliga tid innan läkaren från 

Storvik hann komma till platsen. Sjukstugans utrymmen förslog ej långt och raden av 

slädar fick lasta av sin börda i ett intilliggande brygghus.  

Det var ovanligt kallt begravningsdagen. De jordiska resterna låg uppradade på bänkar 

i likboden, insydda i vita lakan och småningom satte sig den långa processionen av med 

30 granrisprydda slädar i gång för jordafärden den halvannan mil långa vägen till 

Torsåkers kyrka.  

 

Brukets affärsmän. 

”Föreningsbon” var bolagets egen handelsbod under form av aktiebolag med några 

”ax” för syns skull placerade på säkra händer. Precis som det är i vår egen kära Vin och 

Spritcentral. Här handlades på kredit med s.k. motbok, ett bekvämt sätt för de 

fattigaste att ordna matfrågan för dagen, men skuldsumman växte med åren till ett 

livslångt avbetalningslån. På bolagets egen mark fanns det naturligtvis ingen möjlighet 

för någon att slå upp en konkurrentbod. Hyttarbetaren Tjernell hade i behaglig tid köpt 

in ett betydande markområde gräns i gräns med bolaget, och här satte han upp den 

första konkurrenthandeln sedermera följd av gubben Wallén en bit längre bort efter 

vägen. En utsocknes handlanden Manke försökte även sin lycka var väl hård på att 

”festa” och avled efter några år i hjärtslag. Ovannämnda Wallén varmed i kommunala 

angelägenheter samtidigt lagklok och blev så småningom brukets första bankdirektör.  

Lokalen utan alla pretentioner var inhyst i hans kammare och affärerna bedrevs mest i 

form av växellån där Wallén själv bestämde räntefoten någon procent uppåt eller 

nedåt, beroende på mannens bärkraft. 

 

Sjöströms hejdundrande bröllopsfest 

Under sina första år i bolagets ledning kom disponent Eriksson och ingeniör Odelberg 

att var med på ett kalas som bör räddas till eftervärlden. Förman Sjöström hade varit 

en enklare medarbetare i snickeriverkstaden men förlorat armen vid något olycksfall 

och gottgjorts förlusten med befattningen som uppsyningsman på vedgården. Själv var 

han en fullkomlig nolla och hustrun, en mager skarpkantad kvinna representerade 

familjen utåt. Enda barnet dottern Erika var förlovad med en agent som kallade sig 

grosshandlare och bröllopet skulle stå i föräldrahemmet. Sjöströms bodde i en liten 

stuga vid Hammardammen på ett rum och kök med en vingeltrappa upp till ett kryp in 



på vinden ”Det blir inget storbröllop bara umgänget”, sa Sjöströms fru urskuldande till 

grannfruarna som förgäves väntade på inbjudan att få deltaga i skådespelet. 

På bröllopsdagen samlades under eftermiddagens lopp ett 40 tal gäster i Sjöströms 

kyffe, disponent Eriksson, ingeniör Odelberg och brukets samtliga tjänstemän med 

fruar, komminister Stillmark från socken kyrkan i Torsåker, fem fjärdingsvägs 

landsvägsskjuts och min far som traktör på en från missionshuset lånad orgel. I kök, 

kammare, trappan och lillkammaren överallt ett kryller av människor. Ingeniör 

Odelberg hamnade på en vedlår i övervåningen och hade besvär att krångla sig ner för 

trappan då han måste ut och lufta sig ett tag. Disponent Eriksson intog hedersplatsen, 

gungstolen i kammaren men det fanns inga möjligheter att röra medarna av hänsyn till 

omståendes liv och lemmar han var ung och ogift och fann hela tillställningen gement 

rolig. Vigseln då brudparet i avsaknad av brudpall måste gå ner i nigsittande för att 

prästen enligt sed skulle komma åt att hålla sina händer över deras huvuden under 

välsignelsen, den efterföljande utfordringen med mat och dryck, framdukad i 

kammaren med tvånget för invånarne att tränga sig utför trappan genom köket fram 

till bordet och sedan tillbaka samma väg med en tallrik köttbullar i ena handen 

saftsoppan i den andra och smörgåsar och glas medförda allt efter finurlighet och 

uppfinningsförmåga. –jag, inte saknades det samtalsämnen på kafferepen under 

närmaste året. Det blev ett dyrt bröllop för Sjöström som vid nästa inventering brast i 

redovisningen av vedkassan. Han hade sitt huskors, så något lagligt straff ansågs 

obehövligt i den situationen.  

 

Barndomens jular lever i friskt minne 

Mina första julminnen sammanfalla med gubben och gumman Hagström. Efter julottan 

som då hölls i skolsalen blev de alltid uppbjudna till oss i ”torne” på frukost och det är 

några ögonblicksbilder från själva måltiden som alltjämt står lika klara för minnet efter 

65 år. Bordet dignade av hackkorv, pressylta, revbensspjäll, istersmör och allt vad en 

väl närd julgris kunde ovandlas till under en förfaren husmors händer. Gubben 

Hagström levde kvar i den gamla sedan att i stället för bordsbön sjunga en psalmvers 

och att han sedan i sällskap med min far avnjutit en pris snus tog han med sprucken 

och skälvande stämma upp: ”Ära ske Gud uppå sin tron, ”Nog för att min far kunde 

sjunga men det ingick i ceremonien att matversen skulle Hagström sjunga solo. 

Ordkombinationen mat och dryck ingår vill jag minnas i Luthers förklaring till vad som 

menas med livets uppehälle och nödtorft, och – någon tvekan om att Luther med ordet 

dryck menat ”10 dubbelt renat” fanns ej i seklets början i Sverige. Efter en ”klämtare” 

under måltidens gång förstärkt med min mors hembryggda julöl ”av angenäm styrka 

och smak” lirkade far småningom in samtalet på gubben Hagströms amerikaresa. 

Det minns jag tyvärr inte mycket av, men min far brukade framhålla berättelsen som 

ett mönster i fabuleringskonst och på det området var han inte bortkommen själv.  

Det blev en fullkomligt ny berättelse för varje jul, men Hagström kom sällan längre än 

till utresan som tog drygt en månad. Han började med en beskrivning av havets gång 



och vindarnas dån, övergick så till Skeppet kaptenen besättningen, typer av 

passagerare, hur de såg ut, var, klädda, språkade, och betedde sig i olika situationer – 

Ja, ämnet var outtömligt.  

Vi barn somnade snart och huru länge de äldre fotsatte vet jag ej men då vi vaknade 

var gubben och gumman Hagström gångna, och därmed den för oss festligaste del en 

av julhelgen till ända.  

 

 


