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På vandring genom Hofors i ”den gamla goda tiden”. 

 

Landsvägen västerut från Hofors centrum, Stallbacken, passerar efter några hundra 

meter en bro och en damm, och efter en krök runt Tjernells hörna rullar den vidare 

genom Yttrehofors egnahemsområde. På 1880 talet utgjorde dammen gräns för 

brukets område åt det hållet, och som civilisationens utposter mot skogsvidder och 

ännu ofödda tomtmarker låg vid vägen ett par rödmålade bostadslängor och en 

förfallen tvättstuga eller brygghus för att använda den tidens benämning. 

Bostadshusen var av gängse typ, rödmålade med brutet tak, gavelrum på vinden och 

nedervåningen inredd med enrumslägenheter, parvid grupperade kring gemensam 

farstu och förs med sittbräden, spjälstaket och ett tak på fyra stolpar. Ett av husen 

”Käringhäktet”, användes till något slags ålderdomshem för änkor som där njöt fri 

bostad utan alla pretentioner, fri ved och tillgång till potatisland och någon mindre 

penningtilldelning vid helgerna. I den mån krafter och verksamhetslust kunde de tjäna 

en extra slant som tvätthjälp eller på jordbruket vid slåttern och sättning och 

upptagning av potatis, men nog var det ett glädjefattigt slut på ett liv av slit och 

umbäranden. 

 

Hemma hos gubben Hagströms. 

I ett av gavelrummen på vinden bodde gubben Hagström med sin gumma och jag har 

ett dimmigt minne av mig själv som parvelus i sällskap med min mor, trevade oss opp 

för trätrappan och vidare i mörkret över vinden, med ögonmärke på de lysande 

springorna runt dörren till gubben Hagströms avbalkning. Han låg mest till sängs på 

grund av ”sura ben” och kroppen söndervärkt av reumatism men gumman var pigg och 

rörlig och gav sig över i tacksägelser för ett par bärkakor, en fläskbit från julgrisen och 

en kruka med havresoppa och sviskon-stående förning vid besök hos barnsängskvinnor 

och sjuklingar.  

Rummet var tillkommet genom en avbalkning från vinden med en enkel brädvägg och 

brädvirket lyste vitt och naket från tak och väggar. En järnspis i hörnet och ett förhänge 

i det motsatta som skydd för helgdagskläderna, mitt på golvet ett bord under 

fotogenlampan som hängde i en ståltråd från taket. Vid ena långväggen gubbens 

amerikakista och på den motsatta tvåmansängen med traditionell porslinsuppsättning 

skymtade vid sängfoten – se där hela möblemanget. Två vänliga och på sitt sätt med 

sin lott förnöjsamma människor gav rummet i all sin torftighet en känsla av värme och 

hemtrevnad som kan saknas i en våning med all nutidens glans i möbler och 

utrustning.  



Gubben Hagström i unga år varit i Amerika och kanske lyckats skrapat ihop några 

kronor och ville gärna gälla för litet mer än vanligt folk.  

En kutryggig gubbe med rödlätt ansikte, små plirande ögon, nästan göåda (?) under ett 

par buskiga ögonfransar, rättarkrans och mässingringar i öronen som medel mot 

huvudvärk, vadmalskläder och en med små blommor och blad broderad svart 

heltäckare i västhålet. Han uppträdde med en viss fryntlig värdighet, snusade i näsan 

och snöt sig trumpetande, alltid i näsduk. Gumman minns jag i mörk klänning, nätt och 

prydlig med blåsvart hår, insjunken mun och hakan böjd upp mot nästippen som på en 

halvmåne, ett vanligt utsende på dåtidens äldre kvinnor som tappat tänderna. Paret 

var flitiga kyrkobesökare trots den ett par km långa vägen från ”Käringhäktet” till 

gamla skolan, och då kom gubben skevande först på två käppar, och gumman 

sedesamt ett par steg efter med psalmboken omvirad med en vit näsduk i handen.  

 

”Han är på flöten” 

På den tiden hängde gamlingarna med i arbetet så länge krafterna stod bi av bitter 

nödvändighet för livuppehället, men även för att ha något att syssla med. Förbud mot 

arbete efter en viss levnadsålder är en senare tids uppfinning. Då smedjan vid Hofors 

station – eller Robertsholm som namnet lydde på den tiden – lades ner i början av 80 

talet, blev gamlingarna boende kvar i sina bostäder. Med hjälp av en järnvägsdressin 

tog de sig ner varje morgon och efter arbetstidens slut gick färden samma väg tillbaka i 

dressinen med Lucia som dragkraft i uppförsbackarna – en gråvit ardender märr, som 

under Karl Hammarströms förfarna ledning skötte vagnväxlingen på banan. Jag minns 

den som ett tiotal fåordiga, lurviga, krokryggiga gubbar med matsäcksväskan på ryggen 

och en liten kopparflaska i handen som förvaringsrum för kaffeslurken. Det tog nog sin 

rundliga tid att jämka den stela lekamen ur sängen och få lederna uppmjukade till 

nödig böjlighet för byx och rockpåtagning, så det hade nog sina sidor att vara 

smedmora på den tiden. Det berättades att ett par av gubbarna en bister vinterdag 

pysslade med någon slags reparation av en vändskiva på bangården då en gäst hos 

major Lilliehöök, sjöofficer och klädd i uniform, kom vägen förbi och slog sig i 

samspråk. Gubbarna stod hopkurade med händerna i byxfickorna och kallfrös, i väntan 

på att det småningom skulle lida av framemot frukostdags. 

Vid avskedet slängde han till något om att det vore väl bättre att arbeta och hålla sig 

varm än att stå stilla och frysa. Gubbarna lät sig ej bekomma, men efter en stund 

frågade den ene: -Va va de där för en jävel? 

-Han är på flöten. 

-En tocken där passar bätter under flöten. 

Och så återgick envar till sina sysslor och funderingar, troligen dock ej på skillnaden 

mellan örlogsflotta och timmerflotta.  

 

 

 



Dahlström och hejaren 

 

Om man går vägen från verkstaden neråt Stallbacken gick på den tiden strax på andra 

sidan bron en gångstig åt höger upp till kanalbanken och småbarnsskolan – min egen 

skolväg. Intill den gångstigen i en halvt förfallen röd stuga bodde gubben Dahlström, 

kanske ej gubbe till åren, men krokryggig och nersliten av arbete. I hans fall kan man få 

en aning om maskinens betydelse för att lindra människans möda. I gjuteriet kunde 

blott användas järn av viss styckestorlek, och Dahlströms arbete bestod i att slå sönder 

större järnstycken till passliga bitar. 

Till hjälp hade han en s.k. hejare, en träställning i form av en galje med trissa i toppen. 

Medelst en handvev försedd med säkerhetsspärr mot bakslag och en över trissan 

löpande kätting halade han upp en järnkula, över halvmetern i diameter och något 

tillspetsad i nerändan till toppen av galjen, varifrån den dansade ner på järnbiten. 

Under lyftningen genomgick han det mest mångskiftande gymnastikprogram jag 

någonsin skådat. Han sköt, drog, lyfte veven än från en sida än från motsatta, hängde 

sig på, tog spänntag mot marken och sköt med axeln utan att kulan till synes rörde sig 

ur fläcken. Det tog sin dryga timme att få den till toppen, och vintertid då maskineriet 

löpte kärvare och träskorna slant mot den stampade snömodden kunde tiden 

fördubblas. Småningom hittade något ljushuvud på att flytta lyftanordningen till 

galjens topp och medelst en lingång sammankoppla den men gjuteriet. -en ofantlig 

besparing i tid och mänsklig arbetskraft.  

 

 

Kamin intog en blygsam plats. 

Vägen förbi herrgården ner mot själva industriområdet går över en grävd kanal som 

kom till någon gång under 90 talet då Hoåns ursprungliga utlopp i Hosjön växlades över 

till sjön Värnan. På andra sidan om herrgården låg ett orangeri med kägelbana och 

området längs Hoån neråt Hosjön var en lätt ansad vildpark, den s.k. ”Strömparterren”.  

På höger sida om vägen strax före den nu befintliga bron låg en vitrappad 

envåningslänga, vars ena hälft utgjorde bostad åt herrgårdskusken Eriksson och den 

andra inrymde laboratoriet för bruket.  

I början av 90 talet intog kemin en blygsam plats inom järnhanteringen och 

laboratoriets utrustning inskränkte sig till, vill jag minnas yxa, hammare, tång, filar, ett 

skruvstäd, skåp med provrör och allehanda slags flasor samt apoteksvågen på ett 

långbord framför fönstret. Hela uppsättningen fick gladeligen plats i ett vanligt 

bostadrum och kemistens mesta tid under vintern upptogs med att elda i kakelugnen. 

Gu vet om han inte bar in veden själv. 

Ungefär där bron nu ligger stod ett skrangligt vedskjul arbetsplats för ett dussintal 

gamlingar – envar vid sin huggkubbe och sågbock sysslande med att hugga upp ved för 

”herrskapens” behov. Sågarna var av urgammal modell med träram, sammanhållen av 

ett tvinnat rep som spändes med hjälp av en träpinne. Längre fram i tiden 



uppenbarades sig kaptrissan en uppfinning för sin tid betecknande rationalisering 

jämförbar med våra tiders grävmaskiner. Jag kan ännu se gubben Hagström, klädd i 

ylletröja, storväst, arbetsblus och ett förskinn som gick runt kroppen sittande på en 

trebenspall med huggkubben avpassad till lagom höjd att få nödig kraft i slaget.  

 

Då värk och leder så medgav tog han sig med hjälp av två käppar ner till vedskjulet för 

att tjäna en extraslant till kaffe och snuspengar. Timpenningen höll sig väl någonstans 

mellan 15-20 öre, men mätt med nutida relation mellan avlöning och personligt 

produktions resultat kanske (ganska ?) prestationen ej var värd så mycket mer. 

 

 

Knappa levnadsförhållanden 

De måste ha levat under oerhört knappa förhållanden, med livsföringen nedbringad till 

det för livets uppehåll oundgängligaste. Årsinkomsten på bortemot 300 kr torde 

motsvara en tusenlapp i nutida inflations pengar och med fri bostad i all sin 

skröplighet, ved, potatisland, ofta en gris eller några höns drog de sig fram om och 

med yttersta försakelse. ”De gamla har ju så små behov”, som en av våra madariner 

yttrade sig för några år sedan, dessutom var inkomst och naturaförmåner skattefria – 

en förmån som jag tycker faktiskt är genast att erinra om det ej tillkommer 

folkpensionen. Man stod alltjämt kvar med foten i naturahushållningens tidsålder. I 

regel hade såväl tjänstemän som arbetare potatisland, gris och de senare ofta en 

avbalkning i vedboden för en ko som ett värdefullt komplement till den magra 

kontantlönen. Gör tankeexperimentet att slippa köpa, potatis, fläsk, korv, mjölk, och 

smör, nog skulle det märkas i hushållskassan.  

 

 

12 timmars arbetsdag 

Tolvtimmarsdagen var gemensam för arbetare och tjänstemän, för de senare något 

längre på den tiden då arbetet bedrevs på två skift. Kontorsarbetet började klockan 7 

med frukost klockan 9, middag mellan 2 och 4 och kvällsmålet efter arbetets slut. Långt 

tillbaka i tiden var det ordnat så att en av tjänstemännen hade de övriga i maten och i 

den ordningen höll sig ett gott stycke in på 80-talet. Företrädaren till min far som 

folkskollärare Fallkvist tröttnade på skollärare jobbet och övergick till bruksbokhållares 

och han stod sedan under många år för mathållningen åt tjänstemännen.  

Med brukets omvandling under 90 talet tillkom det s.k brukshushållet för ogifta 

tjänstemän, inrymt i villan vid kanalen ovanför sjukstugan. Det flyttades sedermera till 

ett par rum i nedervåningen av gamla kontorsbyggnaden där halva övervåningen 

disponerades av överingeniör Odelberg.. 

Omkring sekelskiftet förkortades arbetstiden med början först kl 9 och slut kl 6 men 

någon konstig måltid mitt på dagen som kallades lunch. I och med den längre 

ledigheten uppenbarade sig ett nytt problem okänt för gångna tiders människor, 



fritidsproblemet, ett av vår tids många problem. Slita och släpa kan vilken dåre som 

helst, men att vara produktivt lat, umgås med sig själv till egen förkovran och 

uppbyggelse, därtill fordras en viss andlig mogenhet, till synes oförenlig med 

nutidsmänniskans effektiva och jäktande tillvaro. 

Tiden var hård, arbetstiden lång och fattigdomen på sina håll obeskrivlig, men då 

liksom idag klarade sig folk bättre på samma inkomst eller sämre hur man nu vill. Den 

ene hade råd att hålla sig med en helgdagskosym medan arbetskamraten på samma 

skift och med samma inkomst aldrig kom längre än till en lappad och lindrigt ren 

arbetsblus. En duktig och rekorderlig hustru har alltid varit och är alltjämt hemmets 

dominerande välståndsfaktor. Rekommenderas våra myndigheter i minne som ett 

ännu ej utnyttjat skatteobjekt att upptagas på deklarationsblanketten under siffran G: 

Inkomst av kapital eller – med beaktande av tendensen till ökat antal skilsmässor – 

under siffran F: Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Bland alla tiders ekomomiska 

experter och finansiella trollkarlar är hon den enda som lyckats med konststycket att 

göra en liten slant stor. Att trolla åt andra hållet faller sig betydligt enklare. Slanten är 

rund och låt den rulla. 

 

 

I allmänna medvetandet. 

Står åren omkring sekelskiftet inristade som nödens och fattigdomens tid med svält 

och umbäranden som den kroppsarbetande människans arvedel från vaggan till 

graven. Egentligen torde det var omöjligt att göra sig en någorlunda riktig föreställning 

om en gången tid. Myntvärde, livsföring, seder och bruk, ideal och gudar, allt har 

förändrats och någon gemensam likare att jämföra med finns ej. Visst fanns det 

fattigdom, men jag ser för mina ögon många familjer utan spår av vad man inlägger i 

ordet fattigdom, snarare enkel burgenhet med sparbanken på behörig plats i 

chiffonjelådan. Och andra på samma inkomst nivå, där man möttes av snusk och lukten 

av fattigdom redan i farstun.  

Löneförmånerna varierade då som nu och det är ju alltid envars personliga förmåga att 

nyttiggöra slanten som blir bestämmande för ”levnadsstandarden.”  

Jag minns valsmästare Lind som bodde i en välmöblerad tvårummare på Hagagatan. 

Propert och fint, rangerad karl med en månadslön om jag minn rätt på 300 kr. 

motsvarande tusenlappen idag. På sin ansvarsfulla plats i produktionskedjan var han 

säkerligen värd den slanten. Han höll sig med piano och hans döttrar gick och spelade 

för min far. Som motexempel kan nämnas en annan person betydligt förmånligare 

löneställning. Min far föreslog honom att köpa ett piano och låta barnen lära sig spela 

och fick till svar att det hade han inte råd till ”men”, fortsatte han – ”nog har jag supit 

opp många pianon i mina dar.” 

Så olika kan slanten användas.  

 

 



Det fanna ett underskikt. 

Av lågavlönade, grovarbetare, med de sämsta bostäderna (slaggbyggningarna) och 

lägsta timlönerna. För dem kan gälla den gamla kampsångens ord, att ”de ej hade 

mera att förlora än sina bojor”. Till samma kategori hörde jordbruksarbetarna och 

torpare. Tag som exempel torparna som bodde på (Rönningsvreten, Värnaviken?) i 

trakten av nuvarande utsikttornet. Sommartiden måste de vara på Stallbacken vid 

uppställningen klockan 6 och slutade arbetstiden klockan 7 em med en timmes gångtid 

till och från arbetet. Torpet fick de sköta på lediga stunder och timpenningen för de 

dagliga dagsverkena på bolagets jordbruk höll sig i bottenläget. Ett par år var jag med 

under slåttern ett par veckor och tjänade ihop 16.50 till min första klocka så jag vet att 

betalningen höll sig i lägsta laget.  

Under min skoltid kom min far upp till en månadslön av 150 kr tack vare extra arbete 

med två slöjdgrupper och fortsättningsskola eljest var den ordinarie lönen 800 kr. om 

året. Säkerligen fick han vända på femöringen två gånger innan den gavs ut, men 

någon känsla av fattigdom är mig från den tiden fullkomligt främmande.  

Ännu in på detta sekel lyfte småskollärarinnan den svindlande årslönen av 450 kr och 

en nyanställd bokhållare 100 kr jämte mat, husrum och 40 kr i tvättpengar. 

Disponentlönen vid sekelskifteet torde ha legat omkring 5000 kr i årslön som idag 

vrakas av en 15 årig springchas. 

Detta faktum ger en aning om svårigheten att föra siffermässiga jämförelser mellan 

gångna tider och vår egen. Vi ha lyckats lyfta upp hela löneskalan på ett högre plan 

men variationerna yrken och tjänster emellan kvarstår oförändrad. Ho vet om ej 

skillnaden i årsinkomst mellan en lågavlönad och specialisten, mellan 

byggnadsindustrins och exportindustrins arbetare idag är större än för 50 år sedan.  

 

 

 

 

 


