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

 

När skolpojkar i Hofors gick nattskift på bruket 

Det är en mörk och blåsig höstnatt. Regnet smattrar från plåttaket på hyreskasernen, 

och forsar ur stuprören, under vilka står baljor och diverse slags hinkar – här får 

fruntimmerna sitt bästa tvättvatten. Klockan närmar sig obönhörligt midnattslaget – 

folket på bruket sover, det är ett ”hundväder” och den som inte ovillkorligen måste ut 

stannar helst kvar i sängen.  

I ett av kasernens rum sover elva årige Erik, djupt och tungt som endast en skolpojke 

kan det. Nu är han fjärran i drömmens rike, borta från vardagens besvärligheter – 

snubbor och bakläxor i skolan är ett ”deltidsjobb” för honom – och lika långt borta som 

örfilar av smeddrängar och ilskna basar. 

Far i huset vaknar till ett litet slag, höjer sig en aning ur den stora utdragssoffan, 

lyssnar till regnets smatter men vänder sig åter på ”sovsidan” – tids nog för honom 

stiga upp vid fyratiden. Stel och ovig, trött av dagens slit och knog med alla ungarna 

och tusen sysslor, hasar mor sig ur soffan, stryker eld på fotogenlampan och trevar sig 

fram till platsen där Erik sover. Det är som om hon inte nändes men hon gör det i alla 

fall. Nyss slog köksklockan sina tolv slag – Å jisses nu har jag försovit mej igen kvider 

hon och söker ruska liv i pojkbytingen där på bolstret av ”raffelstopp”. 

-Opp med dej nu Erik, höjer hon rösten. Klockan är tolv – nu måste du skynda dej och 

komma iväg ner till pumpen igen. 

Gäspande, mera sovande än vaken har mor i alla fall Erik uppe på köksgolvet. 

Fumlande drar pojken på sig kläderna, kvicknar till nappar åt sig mössan och 

smörgåspaketet, som mor räcker honom och våt som en hund är han snart nere vid 

bassängen inom bruksområdet där pråmarna ligger och där Erik och åtskilliga pojkar till 

– i hans ålder har att dra pumparna tunga och slitsamma för ännu inte utvuxna små 

pojkarmar. Det här ligger mer än femtio år tillbaka i tiden och då var det inte lönt för 

”pojkspolingar” som också ofta fick heta rätt och slätt ”snorhyvlar” att mucka: bäst att 

göra bara utan knot vad man än blev satt till, i annat fall satt ”smockan löst” i luften 

allra helst då det gällde småpojkar. 

Den som berättar är Erik Seberg född i Hofors där han arbetat hela sitt liv. Började 

redan som skolpojke – som pumpojke, hjälpreda på hyttkransen och har provat på 

många olika jobb inom företaget. Nu vid över 60 års ålder är han mera stillsam vid 

”Tvätten” där han ser till maskinerna och klarar av diverse reparationer.  

Det var nog så att under min uppväxttid var Hofors bruk i sin kitteldal med de vackra 

skogklädda höjderna omkring ett ganska avskilt samhälle – då hade inte gubbarna som 

knogade på bruket cyklar eller motorcyklar när de skulle ner till jobbet – då gick många 

av dem rätt över genom skogarna över bergen och det kunde ibland bli promenader på 

närmare milen. Många hade ett litet ställe vid stugan där de bodde och efter slutat 



skifte fick man ta itu med att bruka jordbiten så man hade möjlighet att hålla sig med 

en ko och ett par grisar. Se det var gott om barn i stugorna den tiden och det gällde att 

få något att mätta alla munnar med, säger Seberg.  

Storstrejken år 1909 är nog den allvarligaste arbetskonflikt vi haft här i landet. I långa 

tider låg arbetet nere och en del av brukets arbetare sökte sig till Amerika. Från 

Horndals bruk berättar Seberg till sist en strejk- och vräkningshistoria som inte saknar 

sina muntrande poänger. 

Smeden Flygare skulle vräkas från sin bostad i Horndal. Han var allvarligt på kant med 

bruksledningen – det var många fler – men bruksherrarna hade ett särskilt gott öga till 

Flygare – han var talför och slagfärdig och en pamp inom den nybildade 

fackföreningen. Alltnog hade vi pojkar i Hofors fått höra talas om att Flygare i Horndal, 

helt djärvt nekade att låta sig vräkas – han räknade i varje fall på att få sparken. Men 

som sagt flytta godvilligt tänkte han inte göra. Och i kampen mot bruksherrarna hade 

Flygare en god bundsförvant – nämligen kökssoffan. Han byggde på soffan till den 

milda grad att den liknade en pråm, omöjligt att få ut genom dörren och någon 

åverkan fick inte förekomma. 

Bolaget kallade på länsman och dennes medhjälpare. Så gick det till storms mot den 

envetne ”Flygaren” som i lugn och ro låg utsträckt på sin soffa.  

Vi kom just ner till Horndal – då hade vi gått fyra mil för att se spektaklet – lagom till 

att bli vittne till hur en dörr slogs in och patron i barska ord tillsade Flygare att nu fick 

det vara slut på spektaklet. En del av bohaget hade man flyttat ut på backen men 

soffan stod orubbad. Flygare stod på sig och röt åt både länsman och patron.  

-De här är hemfridsbrott å så länge ni inte fått ut kökssoffan bor jag kvar. Men både 

Flygare, den sönderslagna soffan och övriga prylar åkte till sist ut. Så berättade Erik 

Seberg.  


