
Slavkontrakt för dagakarl i den gamla tidens Hofors 

73 årige Fredrik Dandanell berättar 11 febr 1953 

 

I sin ägo har han papper på att denne Johan Dandanell med hustrun Anna 

Andersdotter år 1843 flyttade till Hofors från husby i Dalarna, där Johan Dandanell 

föddes år 1817. Vid Hofors bruk, där släkten Petre förde spiran, anställdes han som 

dagakarl, vilket framgår av ett kontrakt utskrivet några år senare, den 1 nov. 1856. 

I kontraktet står det bl.a. följande intressanta saker att läsa:  

Lönen var en dagspenning på 1 riksdaler under vintermånaderna och 1,25 under 

sommarmånaderna. Hustru och arbetsföra barn var också skyldiga att på kallelse 

förrätta dagsverke och dagspenningen bestämdes efter deras arbetsförmåga. Fritt 

husrum hade Dandanell men han fick i gengäld själv bekosta alla reperationer. Långved 

kunde han få hemkörd till bostaden mot fyra riksdaler pr kubikfamn. Mjölk efter nödigt 

behov hade Dandanell rätt att hämta vid närmaste herrgårdsladugård efter ortens 

billigaste pris. Flit, ärlighet, hövlighet, ordning och hörsamhet och lydnad mot personer 

som vid förvältningen är anställda och som har husbonderätt måste Dandanell med sitt 

husfolk ständigt iakttaga. Detta var ord men inga visor. Men Johan Dandanell var 

tydligen till belåtenhet för bruksherrarna, ty han blev kvar på bruket, likaså sonen Carl 

Gustav som föddes år 1853 samt sonsonen Fredrik-vår sagesman.  

 

Årsinkomsten 650 kr. 

Vilka arbetsvillkor man hade vid bruket ett tiotal år senare kan utläsas av en 

avlöningsjournal som även Fredrik Dandanell har i sin ägo. Av denna framgår, att en 

gjutare kom upp i en inkomst av c:a 650 kr om året, en järnarbetare c:a 480 och en 

klensmed c:a 630 kr. Det var inte mycket att leva på när man tar i betraktande att en 

tunna råg betingade ett pris av 32 kronor. Och det var inte alla gånger det fanns råg att 

köpa heller, man blandade även bark i brödet på den tiden. Men det finns även trevliga 

episoder att berätta från den tiden. Har man gott minne och kan återge de trivsamma 

historierna på rätt sätt så kan de bereda nöje än i dag. Och de där egenskaperna har 

Fredrik Dandanell. Han berättar bl.a. om en gjutare F A Dahlgren, som inte var så god 

för bruksherrarna att tas med. 

Han var både fiffig och naturlig denna Dahlgren. Sålunda brukade han vid gjutningarna 

av mindre saker som stelpannor o. dyl. alltid ”få åt sidan” lit gjutgods för egen del. 

Dessa saker sålde han under helgerna i Torsåkersbygden och fick på så sätt lite 

extrainkomst som oftast användes till inköp av starkvaror. Vid bruket fanns en 

nattvakt, som var baptistpredikant, och när Dahlgren kom med sin säck på ryggen en 

lördag för att bege sig ut på den vanliga trippen blev han stoppad av nattvakten som 

undrade vad han hade i säcken.  



- Andliga sånger och visor, svarade Dahlgren och därmed fick han gå. En annan gång 

hade ett rörspungit sönder i hyttan i Tjärnäs och gjutarna i Hofors hade fått order att 

stanna ute på natten och tillverka ett nytt. Men de gav tusan i att gå ut på natten, och 

när en dagsverkskarl kom upp på morgonen för att hämta röret var det svart i 

gjuteriet. Så småningom kom förvaltaren och han blev naturligtvis fly förbannad, när 

han fick höra hur det hela låg till. 

Så kom då gjutarna en och en, och två hade redan fått ”sparken” på stående fot av den 

arge förvaltaren, när Dahlgren anlände. Denne fick även sin beskärda del av 

förvaltarens ilska, men blev inte svaret skyldig.  

- Tolv timmar arbetade jag, men natten är min, kom du detta evigt ihåg, sa Dahlgren, 

och satte upp sin väldiga näve framför förvaltarens ögon som därefter tog till 

bönboken och frågade om gjutarna ville vara snälla och göra röret färdigt på dagen då.  


