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

 

 

När skolpojken tuggade snus och läraren skötte eldningen. 

År 1878 kom min far till Hofors som folkskollärare, klockare och organist efter ett 

kortare gästspel vid kyrkskolan i Årsunda. Dit kom han direkt från seminarium i 

Uppsala där han låg kvar en termin efter eksamen och spelade piano. För att låna ett 

av dagens slagord räknades Årsunda på den tiden som en av landets ”underutvecklade 

socknar. Isolerad från yttervärlden och i avsaknad av industriell verksamhet. Här 

dröjde den gamla naturahushållningen kvar med besuttna bönder som levde av vad 

gården frambringade, frikopplade från allt beroende av växlande penningvärde och 

handelsbodens kramvaror. Tillvaron bestämdes av de naturliga väsentliga behoven”, 

de stora sakramenten” för att citera en av förra seklets författare. Man drack sin 

kaffehalva, kanske onödigt många enligt vad milisen visste att berätta. Arbetet följde 

solens gång mellan himlahusen, väderlek och äring var en angelägenhet som låg i vår 

Herres händer att ordna efter gottfinnande. För min fars del bereddes husrum och mat 

utan omständlig ackordering hos välbetrodde kronolänsman Andersson och 

kyrkoherden Collden´ storsångare och gammal OD-ist tog faderlig vård om 

nykomlingen. Han hade som vana den gode kyrkoherden att bygga på vardagens 

frukostnaber med en halva till söndags och vid helger och böndagar med en extra ters, 

och då mässade han alltid i ”Ess dur,” ett uttryck som jag tyvärr aldrig kom att närmare 

utforska vad det betydde ur prestations synpunkt. Folkskoleinspektören fil.dr. 

Insulander stod som rådgivare åt bröderna Petre i skolfrågor och då lärarbefattningen i 

Hofors blev ledig ordnades saken som jag tror till alla partes belåtenhet. 

Hofors Hammarby koncernen, dåtidens största och mest moderna järnbruk ägdes och 

sköttes gemensamt av tre bröder Petre: Casimir på Hofors, Robert på Kungsgården och 

Hjalmar på Hammarby. Släkten kan spåras tillbaka till 1200 talet, hörde till skottlands 

högadel med nära frändskap till konungaghuset. Huvudmannen för den svenska 

grenen Robert Georgsson Petre var borgmästare i Montrose i Skottland övergick i unga 

år till den protestantiska läran och gjorde sig därmed misstänkt i den katolske 

konungens ögon. Han nödgades fly till Sverige 1628 samma år som Gustaf Adolf 

seglade över till Tyskland och det 30 åriga kriget. Han slog sig ned i Arboga, där släkten 

höll sig kvar under flera generationer även en tid efter inköpet av Hofors 1680. 

Släktens mest kände medlem var Thore Petre, död på Hofors 1853. Som riksdagsman 

ivrade han radikalt för liberala reformer med ståndsriksdagens ersättande av en 

riksdag på parlamentarisk grund, enkammarsystem och allmän rösträtt, förslag som i 

den tidens Sverige ansågs strida mot såväl gudomliga som mänskliga lagar för 

samlevnad.  



Herrarna Petre kan nämnas som representanter för gamla tiders patriarkaliska 

styresätt, då det var som bäst, förnämnt folk utan later med levande kulturella 

intressen och ivrade varmt för vad som nu går under det gemensamma namnet 

folkbildning.  

Som belysande för deras tolerans och rättskänsla utan hänsynstagande till den 

”allmänna meningen” kan refereras följande händelse, som berättas mig av min 

gudmoder Fru Elin Dahl, dotter till dåvarande herrgårdskusken Eriksson på 

Kungsgården, sedan sedermera förflyttad till Hofors.P.P. Waldenström bröt som 

bekant med svenska kyrkan och bildade sedermera Svenska Missionsförbundet. Innan 

rörelsen fått luft under vingarna med egna bönhus hade han svårt att på sina resor 

skaffa predikolokal, då kyrkor och skolor var stängda för hans förkunnelse.  

En gång då han skulle predika i Kungsgården visade det sig omöjligt att ordna 

lokalfrågan, och han trodde sig bli nödsakad fortsätta resan till annan plats. 

Brukspatron Robert Petre fick höra talas om saken lät han utrymma en loge och 

skaffade dit sittplatser jämte en kammarorgel. Vid tiden för gudstjänstens början körde 

en droska med parhästar fram till logdörren och ur steg brukspatron Hjalmar Petre 

från Hammarby med fru, en storsångerska som han en gång hämtat från kontinentens 

operascener. Hon tog plats vid orgeln och ledde församlingen sången och Hjalmar 

Petre slog sig ned vid broderns sida bland den övriga menigheten. 

Något direkt religiöst intresse torde knappast ha dikterat deras besök, blott en önskan 

att visa sin uppskattning av en man som vågade trotsa stat och kyrka och stå för sin 

mening även om den stred mot de maktägandes uppfattning. Rakryggad – ja, ordet är 

lätt att säga men svårt att efterleva i alla livets vanskliga förhållanden. 

Det var beklämmande att höra fru Dahls berättelse om, hur Robert Petre vid tiden för 

konkursen vankade omkring i Trädgården i grubbel att på något sätt skaffa sig kapital 

till inlösen av skuldsedlarna. Till och med hans privata möbler gick till utmätning då 

bruket övergick i andra händer. 

 

Gamla skolan i Hofors 

var belägen vid järnvägsbron över Hoån, ungefär där lokstallarna nu ligger. Min far 

avlöste en äldre självlärd lärare, som hette Fallkvist en snäll och beskedlig man, som 

visst hade svårt att hålla ordning på klassen. Han tog plats som bokhållare på 

brukskontoret, hörde till missionsföreningen och tjänstgjorde under många år som 

predikant. Undervisningen var gemensam för alla fyra klasserna och bedrevs enligt 

gängse metod med hjälp av monitörer d.v.s. äldre och mera försigkomna elever som 

undervisade de yngre och ”efterblivna” för att låna en modern skolterm. Man behöver 

ej någon livligare fantasi för att föreställa sig vilket stim och oväsen med 2-3 monitörer 

i arbete samtidigt med läraren.  

En dundrande katekes med någon förstaklassist, en annan försökte plugga i en 

genstörig tredjeklassare multiplikationstabellen, samtidigt som läraren hade 



rättskrivning med fjärde klassen – ja det fordrades nog röstresurser för att göra sig 

hörd i den lärdomsverkstan.  

Det dröjde ej länge innan min far slopade hela monitorssystemet och övertog 

undervisningen för alla fyra klasserna. Vad han hade svårast att komma till rätta med 

var snustuggningen. Det ansågs lika naturligt att en fjärde klassare tuggade snus som 

att han nu för tiden röker cigaretter och en del trögdasingar kunde gå kvar i skolan 

ända upp till 13-14 årsåldern till föga glädje vare sig för dem själva eller läraren. 

Småskolan var inrymd i västra herrgårdsflygeln med en fröken Hildebrand som 

lärarinna. Man skrev på griffeltavlor med vidhängande hartass eller trasa för 

utsuddning och kulram ansågs som ett oundgängligt hjälpmedel vid undervisningen i 

räkning. ABC-boken där man fick lägga ihop var på första sidan prydd med en grann 

tupp som kunde värpa karameller som belöning för allmänt välförhållande eller en väl 

preparerad läxa. Om man utan att någon gång del lade boken på tuppsidan uppåt i ett 

visst hörn mellan kommoden och kakelugnen och placerade ett tungt strykjärn ovanpå 

kunde det hända att tuppen hade värpt en karamell eller en sockerbit till följande 

morgon. Trots tryckta tider för järnhanteringen under 80 talet påbörjades ett nytt 

skolbygge, nuvarande gamla skolan, planerad till samma storlek och utseende som den 

nu har med färdigställda blott till hälften med två lärosalar och lärarbostad i tredje 

våningen ”tornet” med köket i nuvarande tornkammare. Ingången låg på baksidan, 

norrsidan med en vindeltrappa från nedre korridoren upp till pojkarnas skolkorridor, 

nött och urgrävd av många skolklassers träskofötter.  

Här uppe i tornet kom vi fyra syskon till världen med välvilligt bistånd av gumman 

Fagerblom brukets jordemoder med naturliga anlag som enda merit för tjänstens 

utövande. När gumman Fagerblom kom schavande med en spånkorg i ena handen och 

en bleckflaska med havresoppa i den andra visste man vad klockan var slagen och att 

en ny värld medborgare var i antågande. Hon anlitades även vid svårare sjukdomsfall 

och det var nog tack vare hennes varma grötar och huskurer som jag lyckades klara 

mig igenom en dubbelsidig lunginflammation vid 3-4 års åldern. 

Gamle Petter Ahlbom, ”Pinn-Petter” kom ett par gånger i veckan och bar upp ved och 

vatten i en stor trätunna ute i kökets farstun. Han hade som livsuppgift att svara för 

tjänstemännens försörjning med ved och vatten och hjälpa till med stickkörslor i 

valsverket. Det slumpade sig så att han var inne i valsverksbyggnaden vid ögonblicket 

för stora takraset. Vid uppröjningen efter olyckan gick någon och jämnade till marken 

med en kratta. Den fastnade i ett föremål som vid närmare undersökning visade sig var 

Pinn-Petters förskinnsstropp en vacker och hederlig begravning fick du till slut, gamle 

Petter med högstämt  tal och plikttroget arbete. 

Det renvatten som Pinn-Petter bar upp till oss i tornet var något melerat till naturens 

moderssköte via ett slaskrör från köket, en fyrkantig trätrumma som hängde utanför 

väggen och utmynnade i bortre hörnet av skolgården. Då vi lekte ”ta fatt” eller 

”lacken” som denna lek hette på vårt språk och förirrade oss bort till detta avlägsna 



hörn av skolgården stod det alltid en grön pöl och jäste runt avloppsmynningen, ett 

uppskattat tillhåll för allehanda flygfän i solgasset på vårkanten.  

Vintertiden var det nästan ständigt stopp i röret som frös till och sprängdes sönder, 

varvid lortvattnet sipprade ut och frös till färgskimrande istappar. Ordet hygien var 

ännu ej uppfunnet, och en slaskhög utanför knuten ansågs höra till en mänsklig bostad 

lika ofrånkomlig som vatten och avlopp nu för tiden.  

Sjukdomar såsom difteri – ibland av en särskild elak art som kallades strypsjuka-

scharlakansfeber och mässling uppträdde regelbundet vår och höst, men något 

dödsfall kan jag ej minnas från min 6-åriga skoltid med undantag för en son till Karl 

Hammarström som drunknade i Värnan. De svagaste barnen gallrades bort i sjukdomar 

före skolåldern och sedan blev det lungsoten som tog sina offer uppe i 20-års åldern. 

Någon har sagt – och verkligheten tycks bekräfta utsagon- att varje tidsepok har sina 

egna sjukdomar betingade av den tidens speciella förhållanden. För 50 år sedan 

grasserade ”hygeniska sjukdomar” som följd av bristande renlighet och dåliga 

bostäder. Orsaksbundet till vårt accelerande livstempot är det nu i stället nerver och 

det andliga balanssinnet som är angripet och botemedlet-ändrad livsföring och livsstil- 

torde stå över mänsklig förmåga att genomföra. Vi väntar på ett själspenicelin från 

vilket håll det nu skall komma. 

 

Gamla tidens skolundervisning 

Den ej färdigställda skolbyggnaden med sina två lärosalar togs i bruk någon gång på 80 

talet. Flickorna höll till i undervåningen med fröken Adde (död härom året i Stockholm) 

som lärarinna och min far med pojkarna i andra våningen. Undervisningen bedrevs 

alltjämt med en lärare för alla fyra klasserna. Halva terminen körde klasserna 1-2 varje 

veckodag utom måndag då 3-4 ryckte in och fick sig en duvning och under andra 

halvterminen böt klasserna plats på tidschemat. En dylik uppdelning framtvinades då 

det ej fanns plats för flera än 50-60 i varje sal och dubbelklasserna höll sig omkring det 

antalet. För övrigt var föräldrarna glada åt varje ledighetsdag med möjlighet för pojken 

att tjäna en slant på olika slags plockarbeten i valsverket.  

Fortsättningsskolan var förlagd till skarven mellan jul och vårterminens början och tog 

en tid av drygt en månad. Verkligt obildbara kunde få lämna skolan vid fyllda 12 år på 

s.k. minikurs med godkänd kunskap i Luthers lilla katekes, färdighet i läsning och någon 

hum om addition och subtraktion. De övriga räknesätten ansågs för invecklade. Om 

någon blev kvarsittare två år i varje klass var de en lättnad både för honom själv, 

kamrater och lärare att minimi betygets bakdörr stod öppen till flykt ut i det praktiska 

livet. 

I kristendom lästes Luthers stora och lilla katekes, bibel och psalmbok, biblisk historia, i 

räkning de fyra räknesätten och reguladetri, vidare geografi och historia, välskrivning 

och rättskrivning, ja det var vad som ingick i medborgerlig kunskap på den tiden. 

Ytterst är det dock alltid den enskilda människans förmåga och vilja att smälta och 

tillgodogöra sig kunskapsstoffet, som blir avgörande för vad man som brukar kallas 



bildningsnivån. Vartill kommer hennes kvalitet som människa och ej endast som 

yrkesman – en sida av bildningen som alltmer tycks komma i skymundan. 

 

När pigan hade 50 kr. i årslön 

Städningen av skollokalerna sköttes till en början av barnen för att sedermera 

övertagas av en gammal gumma vid namn Kristin. Vedeldade kakelugnar sörjde för 

uppvärmingen, efterhand utbytta mot kokskaminer. Ledd av en flämtande 

stearinljuslykta tog min far varje kväll en tur över de båda lärosalarna för att fylla på 

koks och se till att det ej var någon fara med elden. Några glödande kol som ramlat 

fram på golvet och tänt på – och vi uppe tornet hade varit räddningslöst förlorade med 

den enda smala trappan ned till skolkorridoren. Någon gång på 90 talet färdigbyggdes 

skolhuset till nuvarande storlek och utseende med torn och klocka, och då ordnades 

samtidigt med centraluppvärmning. Systemet gick på varmluft med eldstaden djupt 

nere i ett källarvalv och bränsle från brukets egna skogar.  

Att göra upp eld i ugnarna senast kl 5 på morgonen ansågs tillkomma min far såsom 

boende huset en plikt som han i sin tur överlät till jungfrun för en extra slant av 10 kr 

om året. Jag hörde aldrig talas om att han själv hade någon ersättning för åliggandet. 

En ”pigas” lön låg på den tiden någonstans omkring 50 kr så det blev faktiskt 20 

procent löneökning.  

Pigorna och tvättgummornas livslott vore värt sitt eget kapitel de hade att kl 5 på 

morgonen leta, treva sig ner i underjorden vid skenet av en talgdankslykta och göra 

upp eld på ofta ”gör-sur” ved. Vid viss vind var draget dåligt då måste min far ner med 

fotogenkannan, och det kunde ändock ta timtal, innan surklumparna blev så torra att 

de med tveksamhet kunde hålla kvar en låga.  

I samband med skolbygget inträdde velocipeden för första gången in i min 

föreställningsvärld. Det var på sommaren 1892 och den lycklige innehavaren var 

entreprenören, byggmästaren Nilsson. Jag vågade aldrig göra någon intimare 

bekantskap med fartvidundret aä att få snurra på trampedalerna och hyste väl aldrig 

en tanke på att någonsin i livet kunna bli ägare till ett dylikt underverk. 

Tillredningen av murbruk, släcka kalk och det mesta grovarbetet på marken låg under 

skolbygget i händerna på bastanta byggda kullor ”mursmäckor”, och det var kvinnofolk 

som man icke tappade bort i sänghalmen ”för att låna ett uttryck från den tiden. Och 

tegelbärarnas balansgång med full ryggbörda på smala landgångar med träklossar till 

fotsteg- ja nog fanns det mycket nytt för sexårs-hjärnan att registrera.  

Övervägande antalet skolbarn bodde på bruket och den femkvartlånga frukostrasten 

gav dem möjlighet att hinna hem och få ett mål lagad mat mitt på dagen. Vintertiden 

använde man skidor, enkla hemgjorda doningar med påspikad rem som tåhållare och 

en avskuren galoschsula uppåt till fotplatta. S.k. tunnikimmar ett par stavbräder från 

någon kasserad tunna, hyvlade och tillglattade på undersidan erbjöd ett ännu enklare 

sätt att ordna skidfrågan. Att se småknattarna på sina hemmagjorda brädlaggar med 



vanliga skor utan bakbindslen i svindlande fart ge sig utför slaggvarpstupet och sedan 

klara ett litet uppbyggt ”gupp” strax före slätmark var en fröjd.  

Men det fanns även de långa vägarnas skolbarn med gångväg kväll och morgon på 

drygt halvmilen, från Montrose och skogshuggartorpen uppefter gamla Hubobanan 

från banvaktarstugorna åt Storviks och Faluhållen och ödevidderna bortåt Edsken. Hur 

kunde de flickor och pojkar på sex år och uppåt ta sig fram på obanade vägar under 

vinterns snöfall och ha någon kraft över att läsa läxor efter fullgjort dagsverke, torftigt 

utrustade i kläder och skor och med enklaste sortens torrskaffning i skolväskan. Men 

det är dock den generationen som i dag rekryterar folkpensionärernas ständigt 

växande skara. Människan är ett underligt ting. 

 

Lekarna på skolgården 

Så fort vårsolen smält undan snön på skolplanen växlade snöbollskrig och skidåkning 

över på sommarlekarna. Lågboll var vanligaste bollspelet med en enkel utrustning av 

ett slagträ. ”Sälta” och en läderboll, oftast hemmagjord och hårt stoppad med 

hästtagel. Man delade upp sig på två partier och ”tekade om vilketdera skulle vara 

inne” eller ”ute”. Tekningen var en form av lottkastning och tillgick så, att en från det 

ena partiet A kastade sälträ lodrätt till en av det andra partiet B, som i sin tur 

returnerade till A och han ännu en gång till B. Han höll nu sällträ lodrätt i ett fast grepp 

den andre lade sin hand ovanpå hans och sedan flyttade de händerna växelvis och den 

som kom överst hans parti fick vara ”inne” dvs. slå ut bollen. En mycket viktig 

förrättning. 

Det skulle bli för långt att beskriva hela spelgången, då även flickorna vill ha ett ord 

med i laget. De lekte ringlekar, ” Jungfrun hon går i dansen”. ”Vi går du där på golvet 

med dina vita ben..”  

”Låt upp, låt upp den förborgade lucka..” Ja repertoaren var outtömlig. Andra spelade 

med stenar, ”välla,” för att bruka gängse benämning. Spelet var enkelt och kostade 

ingenting, blott fem någorlunda runda stenar, av hasselnöt storlek. Det var en massa 

olika sätt att handskas med dessa stenar enligt visst schema, kasta upp i luften och 

hämta en från högen fånga den nedfallande i handen kasta upp dem i luften och fånga 

dem i handen. Ja det var en äkta flicklek.  

Vaccinering av småbarn skedde någon gång på sommaren med skollärare Sillén från 

Torsåker som förrättningsman. Ympningen försiggick i flera etapper med några veckors 

mellanrum och visst antal barn åt gången. Men det var endast ettappens barn som fick 

ren vaccin då de infann sig för kontroll togs vaccin från dem och överfördes på nästa 

omgång och så vidare för varje ny avdelning. Mellan varje ny avdelning. Mellan varje 

snitt avtorkades kniven på en trasa, under hand något schaskig och ingen kom att 

tänka på att blodblandningen kunde innebära någon smittorisk. 

I kyrkligt avseende hörde Hofors alltjämt till Torsåker och själavården inskränkte sig till 

ett besök av någon Torsåkerspräst en gång i månaden med allmänt barndop och 

predikan i övre skolsalen. Hade man sovit sig igenom komminister Stillmarks 



entimmespredikan kunde det behövas en månad att hämta sig till nästa pers. 

Dessemellan var det resepredikanter s.k. kolportörer som kom och samlade äldre 

kvinnor till samkväm och bibelläsning i skolsalen. De var anställda i kyrkans tjänst men 

hölls mycket kort av prästerskapet och det var ett svalg befäst mellan de två 

utläggarna av ordet.  

Kolportören Hämström från Barkhyttan var en begåvad predikant och mycket 

musikalisk. Till yrket skomakare*, hade han det fattigt och trångt och hans få 

glädjestunder i livet var, då han fick ta på sig mörka kostymen och ge sig ut på 

predikoresa. En fiol hade han själv snickrat till och lärt sig spela gängse sångmelodier 

och instrumentet förde han med sig inlindad i en lärftpåse. Vid sina besök gästade han 

oss uppe i tornet och bad då alltid far att spela någon av Beethovens sonater. Då slöt 

Hämström ögonen och vaggade sig bort från denna världens trångmål. Hämström var 

en av landets förtorkade och förgätna begåvningar som aldrig fick slå ut i blom.  

 

*Tolkar det till skomakare 

 

 


