
10 dec 1954 

Rallarminnen från Hofors. 

AJ Andersson 74 år – bosatt i Långshyttan berättar minnen 

från sin hoforstid – 1910-1916 

  

Före bruksarbetartiden var han bl.a rallare. I den här artikeln berättar han hur det gick 

till vid en omläggning och utvidgning vid Hofors järnvägsstation omkring sekelskiftet. 

Det blev ingen lång resa till nästa arbetsplats. I storvik träffade vi en banmästare efter 

Gävle Dala järnväg. Han behövde ett 40 tal man för omläggning och utvidgning av 

bangården vid Hofors station. Vi blev erbjudna ett bra jobb. Bostäder skulle 

banmästaren ordna med. Arbetet var brådskande och skulle börja omedelbart. Vi blev 

anvisade en sidoskärning med tippvagnar och decovilleräls. Det var annat än att 

springa med småkärror. Bostäder fanns det att få, dels nere vid stationen och dels vid 

ett ställe som hette Montrose som låg ett bra stycke från vår blivande arbetsplats, men 

vi bestämde ändå oss för att bo däruppe. Vi ansåg att det blev lite friare där än nere 

vid stationen.  

Det visade sig snart att vi valt rätt, för när lördagskvällen kom, så kom även våra 

kamrater som tagit sin bostad där nere marscherande upp till oss med musik i täten. I 

det största rummen uppe i Montrose var snart lördagsbalen i full gång. Detta skulle bli 

sommarens melodi. Men toner ur Glada Änkan, taktfasta framlockade på fiol, dragspel 

och zittra och med Montroses egna glada änka och andra glada flickor svävande på 

golvet försvann mången glad lördagskväll under den sommaren.  

Vår närmaste förman banmästare Lindberg var en rejäl man. Det var ordning och reda 

på arbetet och allt var tillrättalagt så man skulle trivas. Ingeniören som vi ej kom till 

tals med så ofta, var belåten bara arbetet gick undan. Den enda som vi ej kom på god 

fot med var stationsinspektoren. Det var en liten frän herre, ur vår synvinkel sett en 

mycket oangenäm person. Om det till exempel kom en regnskur så fick vi inte söka 

skydd i väntsalen. Lika illa var det om vi besökte stationen på vår fritid. Då hette det 

alltid: Den här väntsalen och det här området är avsett för resande och ej för er. Från 

hans upphöjda samhälsställning ansågs vi bara som busar. En dag på höstkanten då det 

regnade och vi fick s.k kojdag beslöt vi ge stinsen en kur för hans översitteri. Hur denna 

kur genomfördes kan jag inte tala om – men den hjälpte.  

En gång i månaden fick vi fribiljett utskriven. Vi fick välja Gävle eller Falun. Vi brukade 

dela upp oss i lag om fyra kamrater som reste, på så sätt fick vi stadsbud varje vecka. 

Det var ju många bland oss som begagnade sig av den svenska nektarn för att liva upp 

stämningen på våra lördagsbaler, men märkligt nog blev det aldrig något bråk trots at 

många ungdomar från bruket besökte våra baler. 

En kamrat benämnd Närkes Jonte måste jag berätta en historia om. Jonte var fast för 

en sorts nervryckningar i sina armar (spasmer tror jag visst det kallas) När dess 



ryckningar kom, slog han ihop händerna så det small, och oavsett vad han då hade i 

händerna kunde han ej släppa det förrän krisen var över. En gång var han med till 

Gävle. 

Bland annat hade han i uppdrag att hos Ahlboms köpa hem fyra liter konjak. När han 

betalt dem vid kassan och skulle stoppa ner litrarna i väskan. De första två litrarna gick 

det bra med, men när han väl fått tag i de sista två kände han till sin fasa att de där 

nervryckningarna kom. Då sa han rätt ut: -Men nu kvällas det i helvite, varpå han slog 

ihop de båda litrarna så de gick i kras. Det höll på att bli panik bland kunder och 

personal, men när de fått förklaringen på det hela lugnade det snart ner sig.  

Den sommaren var jag med på min första strejk. En uthuslänga bestående av ved-koks 

och materialbodar måste för utvidgningen flyttas över alla spåren och upp på samma 

sida som stationen. Detta arbete måste utföras på natten för att inga rubbningar i 

trafiken skulle uppstå.  

Alla man som var uttagna för detta arbete fick order att samlas klockan 10. Arbetet 

började strax efter det sista tåget för dagen passerat och måste vara klart till femtiden 

då första tåget passerade på väg från Gävle till Falun. Banmästaren bjöd oss sex kronor 

extra för jobbet. Vi tyckte nog att det var i minsta laget när det gällde ett nattjobb, 

men ingen av oss sade ett knyst. Då klockan blev ett och då hade vi backat upp 

längden, den stod då rätt över båda huvudspåren. Då var tiden inne för att ta matrast. 

Medan vi tuggade på vårt medförda matförråd dryftade vi betalningen för jobbet. Vi 

kom överens om att vi nu hade triumf på hand för att begära lite mer. Efter en stund 

var det bestämt av vi skulle kunna arbeta mera den natten så vida vi fick åtta kronor. 

Banmästarn kom och kallade till uppställning, meningen ställde upp eller rörde sig. Då 

förstod mäster vad klockan var slagen. Han sade att han ej kunde ge mer än ingenioren 

hade gett löfte om. Då var det någon bland oss som sade, att vad ingeniören denna 

gång sagt det ger vi blankt fan i. Nu är det vi som bestämmer den här gången att vi ska 

ha åtta kronor för det här slitsamma arbetet och därmed basta. Mäster gick och väckte 

inspektoren och de båda rådgjorde med varandra. Till slut fick vi löfte om att få vad vi 

begärt, men stinsen hoppade omkring oss hela natten och det var inte bara 

söndagsskolverser han läste över oss. Därmed var den första strejk som jag varit med 

om slut med seger för oss arbetare. 

I början av november satte kylan in, och som det mesta av arbetet var utfört, fick mer 

än halva styrkan avsked. Det återstod nu endast för oss att få tag i något skogsarbete 

till vintern och det fick vi hos Strid och Blomberg i Hästbo.  

 


