
SÅ VAR DET FÖRR I HOFORS 

Den gamla goda tiden. 1902 – 1909 

Hofors vid seklets början var något helt annat än vad vi i dag ser av det moderna samhället 

som vuxit fram under de senaste 60 åren.  

Vid sekelskiftet fanns uppe vid Hammarn sex bruksgårdar bl.a. ”Grönbo” och de tre ännu 

kvarvarande stenhusen vid Bruksvägen. Hur gamla dessa äro är kanske svårt att avgöra, de 

fanns nämligen med på en karta, grundritning över Hofors Bruk författad år 1794 av Olof 

Insulander kompletterad år 1819.  

Gamla Hagagatan, dvs nuvarande Storgatan fanns redan vid seklets början och Nygatan, 

Hofors Stolthet, hade nyss blivit färdig med sina nakna timrade hus. Inomhus hade 

timmerväggarna vitlimmats, men blev sedan tapetserade efter sedan väggarna satt sig, 

vanligen efter tre år.  

Som exempel på, att Hofors redan då följde med sin tid kan nämnas, att vid Nygatan insattes 

Skoglund & Olssons järnspisar i köken. Vid Hagagatan hade köken då alltjämt kvar den så 

kallade Hofors-spisen. Den bestod på översidan av en stor gjuten häll med endast ett 

ringhål/ kokhål/ och framsidan med en gjuten eldstads- och asklucka jämte lucka för 

stekugnen. F.ö var spisen murad av tegel. En fördel hade denna spis framför de moderna 

spisarna, den höll värmen kvar, och spred värme även sedan brasan brunnit.  

 

När min familj flyttade till Hofors i oktober 1902 fick vi bostad om rum och kök i gamla 31:an 

på Nygatan, ett av de hus som ännu står kvar. Lägenheten var kall och dragig och jag minns 

att vi gjorde som alla andra, drog hem en glödhet slaggsten från hyttan. Bruket tillhandahöll 

lämplig plåtlåda med lock för detta ändamål och värmen från slaggstenen gav en behaglig 

utstrålning nära ett halft dygn.  

Bruket var ungt och man hann inte bygga bostäder i kapp med efterfrågan. En given regel var 

att man skulle ha tre barn först innan man fick rum och kök, annars fick man vara nöjd med 

endast ett kök. Inom parantes kan jag nämna att då jag och Frida gifte oss år 1913 var vi det 

första nygifta par som fick rum och kök, trots att vi inte fyllde fordringarna att ha tre barn 

först.  

Nutidens familjer kanske har svårt att sätt sig in i hur en familj med barn kunde ha det, då 

familjefadern i de flesta fall gick skift, med åtta timmars arbete och åtta timmars vila veckan 

igenom. Som ett exempel vill jag nämna att hyttdrängen Anton Zetterström gick hela 24 år 

med 8 timmars arbete och 8 timmars vila utan någon söndags eller helgdagsledighet under 

alla dessa år. 

 

Hur var det med förtjänsten undrar någon. Jordbruksarbetarna hade det sämst ställt. De 

hade i dagpenning en krona per dag om sommarn och 90 öre på vintern. I gengäld fick de fri 

bostad och vedbrand jämte en viss tilldelning av spannmål och utan kostnad sätta potatis på 

Bruket. Ävenså blev de tilldelad någon vret så de kunde ha en eller en par kor jämte gris och 



höns. Det var också ganska vanligt att järnbruksarbetarna som bodde på Haga- och Nygatan 

hade gris och även en hel del hade ko. 

De som arbetade vid järnverket hade vida bättre betalt i jämfört med jordbruksarbetarna. 

För en arbetare som gick för dag var timpenningen 20 öre med 12 timmars arbetsdag. Det 

var att börja kl. 6 på morron och sluta kl. 7 på kvällen med en halv timmes frukost och en 

timmes middagsrast.  

Enligt mina anteckningar hade jag som 19 åring år 1904 en timpenning av 12 öre och sedan 

år 1905 som rätare i Mediumsverket en årsinkomst på hela kr. 874:20. Kan även nämna i 

detta sammanhang att det år vi gifte oss 1913 var min årsinkomst kronor 1,419:36 som 

stålsynare i Mediumsverket. Denna årsinkomst räcker i dagens läge inte till i månadslön för 

en liknande plats.  

 

Som en epok i Hofors historia kan skrivas den 30 nov. 1908 då Hofors Aktiebolag med 

underskrift Gösta Odelberg överlämnade förslag till nya löner att gälla från år 1909. Dessa 

innebar att timpenningen höjdes från 20 till 30 öre. Ett exempel kan nämnas att murare som 

icke hade ackordarbete fick en timpenning av 40 öre. Ynglingar 15 intill 16 år 11 öre/tim.  

I och med denna till synes kraftiga löneökning, togs de dittillsvarande naturaförmånerna 

bort, i form av fria husrum och potatisland jämte underpris på ved och mjölk. En förmån blev 

dock kvar och det var fri likkista vid dödsfall ända till år 1924 års slut. Det var då vid ett 

dödsfall vederbörande inte var nöjd med den kista som bruket tillhandahöll utan köpte kista 

från annat håll med begäran att Bruket skulle ikläda sig denna kostnad. Bruket beslöt då att 

bilda en fond som är daterad den 31/12 1924, med underskrift Olof Hjorth och med namn 

Hofors Bruks Arbetares Begravningshjälpsfond. Fonden som trädde i kraft år 1925 och från 

vars avkastning utbetalades vid dödsfall 25 kronor i stället som förut fri likkista. Hofors Bruk 

meddelar i dag att denna förmån alltjämt står kvar och 25 kronor utbetalas vid dödsfall. Den 

som tillverkade Brukets fria likkistor var snickare Jan-Erik Lundgren, som dog år 1923 76 år 

gammal.  

I och med löneökningen kom som sagt de fria bostäderna bort och hyran blev för rum och 

kök 9 kr/mån. och för enbart kök 5 kronor, allt utan någon som helst bekvämlighet. De som 

bodde vid Nygatan fick sitt vatten som kom från en källa ovan nämnda gata och som leddes i 

en rörledning under gatan och utmynnade vid gamla 28:an på Nygatan. De som bodde på 

Gamla Hagagatan fick hämta sitt vatten i en källa som låg mitt emot nuvarande 

Skogstomta/Gamla Ålderdomshemmet eller också vid pumpen vid Goodtemplarhuset. 

 

Slaskvattnet fick man tömma i en öppen slasklår med spjälbotten. Den var placerad över ett 

dike och det tunna innehållet fick sen fortsätta i den öppna diket till Hosjön. 

Utedass fanns efter båda gatorna, och i en del fall var det dukat för innevånarna i hela huset.  

Sundhetspolis hade Hofors redan då. En man var anställd att med skyffel och dragkärra 

samla upp vad hästarna spillt efter gatorna. Detta skildras i en bok om Hofors som finns på 

Hofors Lånbibliotek och heter: ”Tokdårar är vi allehopa”.  



Tvättstugefrågan var ett spörsmål för sig. Nere vid Hosjön nedanför 28:an på Nygatan var en 

tvättstuga med två pannmurar. Tvättstugan hade utlopp men vattnet fick man bära in. Den 

andra tvättstugan låg vid Fågeldammen vi Stallbacken. Den hade samma utrustning som den 

vid Hosjön. Man får verkligen beundra kvinnorna, som kanske i 20 graders kyla, måste klappa 

sina tvättkläder i öppen vak. 

Husmödrarna bakade allt sitt bröd själva. Nere vid Hyttan fanns bagarstuga med två rum och 

tvenne bakugnar eldade med gas från hyttan. Det var spisbröd, i dagligt tal kallat spettbröd 

som här bakades, och så alltid en bärkaka, som vi unga kunde få en smakbit av om vi var 

någon gång i bagarstugan. De husmödrar som inte själva kunde baka fick hjälp av 

mästerbagarn Buhr-mor som alltid fanns där.  

 

Sill och kapockassan var hela folkets kassa. Den hade tillkommit genom hemtagning och 

försäljning av sill och militärkläder. Av den lilla vinsten som blev av försäljningen bildade man 

en kassa med ovannämnda namn. Denna kassa blev till välfärd för samhället. Sålunda 

inköptes av kassans medel en likvagn och en åktrilla- välbehövligt då begravningsplatsen var 

Torsåker, dit det var styft milen. Hofors fick egen kyrkogård år 1909. Medel ur denna kassa 

togs även för uppförande av likbod och inköp av tvenne manglar. Även om någon kommit i 

ekonomiskt trångmål kunde han få lån eller hjälp ur kassan. I och med att Hofors skulle få  

egen kyrkogård, gjordes framställning att få medel ur denna kassa till en kyrkklocka. Då steg 

en av gubbarna upp och sa: ”Jag vill inte att när jag dör och skall begravas, kyrkklockan skall 

ringa: Sill och kapock, sill och kapock”. Hur som helst, någon kyrkklocka blev det inte från 

den fonden.  

 

Julafton 1908 var en märkesdag, då ljöd för första gången kyrkklockorna från klockstapeln 

uppe vid den då ännu ej färdigställda kyrkogården.  

 

Innevånarantalet I Hofors var vid sekelskiftet 2,728 personer, år 1905 2,972 och år 1909 

3,125 för att sen det senaste årsskiftet uppgå till 13,274 personer. 

 

Skolorna i Hofors hade vid seklets början endast en skola, nämligen Kyrkskolan, som byggdes 

år 1878 och sedan delvis utbyggds. Barnantalet hade nu ökat så pass att ytterligare en skola 

var av behovet påkallat. Denna nya skola kallad ”1906 års skola” fick sin plats ett par km. 

från samhället, strax hitom Lissgården. Detta med tanke på att barnen måtte få motion 

innan skolan började. Några cyklar fanns det ej på den tiden. Magister Th. Frölén, som under 

sitt 40-åriga lärarkall i Hofors torde även på den tiden haft strävsamt att inpränta vett och 

vetande i det uppväxande släktet. Han dog år 1917.  

 

Sjukvården sköttes av syster Brita/Levin/ som hade sitt residens på Brukets sjukstuga, 

nuvarande apoteket. Där plåstrade hon om skavankerna och vervdroppar och recinolja var 

nog den huvudsakliga medicinen man fick gratis.  

 



Läkaren bodde i Storvik och gjorde ett Hofors-besök en gång i veckan, nämligen tisdagar. 

Dessemellan fick man vara frisk. Han tjänstgjorde även som tand-doktor och medan syster 

Brita höll ens huvud stadig drog han ut de värkande betarna, utan bedövning, någon lagning 

av tänder förekom icke.  

 

Något BB fanns icke på en tiden. Barnen föddes i hemmen och när det var så dags, skickades 

barnen ut till grannar och vänner och så blev det att gå ned till Böle, där barnmorskan 

bodde. Man behövde dock inte gå in där, ty det var anslag ute vid grinden och ringledning. 

På anslaget stod: ”Tryck på knappen så träffas barnmorskan”. Det var dessa tider då. 

 

Egen präst fick Hofors år 1899 då domkapitlet förordnade pastor R. Widmark till Torsåker 

med tjänstgöring i Hofors. Hofors Bruk åtog sig avlöningskostnaderna och bostad. Han 

efterträddes år 1900 av pastor Ola Österlund som i sin tur år 1901 fick pastor Anders 

Hagerdt som efterträdare.  

 

Om Yttre Hofors var i början av seklet nästan att säga:  

Jungfrulig mark. Några gårdar märkte man t.ex. Tjernells, Walléns, Hellbergs och skogvaltar 

Erikssons.  

 

Stora män bland bygdens folk får man med all säkerhet räkna P.W: Wallén. Han var född i 

Garpenberg och kom år 1889 till Hofors där han inköpte en fastighet, där han sedan bodde 

hela sitt liv. I början ägnade han sig åt affärsrörelse, men snart hyrde han ut affärsrörelsen. I 

stället blev han samhällets allt i allo. Skulle en auktion hållas, hus eller lösöre brandförsäkras, 

en tomt uppmätas och köpas eller lagfaras, allt skulle Wallén göra. Vid bouppteckningar och 

arvsskiften var Wallén självskriven som utredningsman. 

Han var även en av de män som bildade Hofors belysningsbolag, som senare övergott till 

Hofors Kommun. 

I Nykterhetsvännernas sjukkassa var han kassör i 35 år, vilket var en enastående lång tid. 

Wallén var även under många år platsombud för Torsåkersbanken och även några år för 

Sundsvallsbanken i vilken den förstnämnda uppgick. Ända till ålderns höst hade han en del 

uppdrag kvar. Han dog år 1936, 98 år gammal. En hedersman av gamla stammen. 

 

Fritidsproblem på den tiden fanns inga.  

Dock är att hålla i minne. Aldrig senare har de frireligiösa församlingarna och 

nykterhetsorganisationerna haft sådana glansdagar som då. Man räknade med att tio 

procent av Hofors innevånare var anslutna på något håll i dessa föreningar.  

Med ett ord: Det var på mode att vara med någonstans.  

 

    Hofors i mars 1967 

    Petrus Blom 

 



 


