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Tjänstemannanöjen i sekelskiftets Hofors. 

 
För en del år sedan läste man en anonym insändare, där Hoforsbruk för en del 

innebyggare framstod som ett nybyggarsamhälle som saknade historians förankring, 

trots aktningsvärd ålder i gammal järnbärarland. Insändaren pläderade för att någon 

åtgärd borde vidtagas för att rädda de ihågkomster om brukslivet som ännu finns 

disponibla och tillade med klar vink att ”vi” fortfarande har kvar några veteraner bland 

tjänstemännen från sekelskiftet. Då jag råkar tillhöra dessa har jag känt mig manad 

taga denna vädjan ad notam och i den mån jag kan, har jag redan vid några tillfällen i 

ortspressen återgivit en del minnen. Det var alltså nämnde insändare som gav 

impulsen till att jag företog vindsstädning i hjärnkammaren för att se om jag fann 

något gammalt som kunde bli nytt. 

Jag återkommer nu och ger i följande artikel några glimtar från tjänstemännens 

nöjesliv vid sekelskiftet. Brukets anläggningar var icke stora men efter dåvarande mått 

dock icke obetydliga. Hofors räknades i alla händelser till de större järnverken i landet. 

Rådande patriarkalisk anda och traditionsrik lugn rytm gjorde att förhållandena var 

helt annorlunda än nu. 

Den moderna tidens personalkrävande förvaltningsapparat hade ännu ingen resonans 

här. Därav följde att tjänstmannakåren var ytterst blygsam till antalet eller blott ett 20 

tal mannar bosatta på bruket varav sex var gifta och resten ungkarlar, de senare till 

större delen matinackorderad på brukshushållet, då inrymt i nuvarande verksläkarens 

bostad. Men sammanhållningen inom kåren var stor och som nöjen av det slag som 

numera bjuds ute i samhället icke stod till buds, var det dels i familjerna, där 

gästfriheten var storartad, och dels på brukshushållet man samlades. I sommartid 

utgjorde det gamla valvet över kanalen en ostörd idyll för kaffet och punchen medan 

solen dalade och de svåra bitarna, myggen slogs om de bästa bitarna. Någon väg eller 

bebyggelse strax väster om valvet fanns ej, utan storskogen stod mörk och orörd 

därintill. (Till jämförelse kan nämnas att tjänstemannagruppen f.n uppgår till 350 

enheter)  

Så ungefär var förhållandena vid sekelskiftet, men då ungkarlarna givitvis ansåg sig i 

längden icke kunna anlita familjernas vänliga köttgrytor bildade man i nov. 1900 en 

sällskapsförening som döptes till ”Kräftans Vänkrets”. Några vidlyftiga stadgar 

besvärade man sig inte med. En styrelse på fem personer valdes och den kvinnliga 

rösträtten genomfördes. Ett par damer invaldes i styrelsen och deras män om de icke 

tillhörde styrelsen, benämndes ”utskott”.  

Allt detta medförde att styrelsesammanträdena blev både många och långa, men de 

fester som dök upp emellanåt var storartade. Trakteringen var inte att klaga på – inga 

restriktioner på punchen eller virket för glöggen existerade. Det blev både släd och 



kälkpartier och i kräfttider stålande skivor med en mångfald kulörta lyktor i 

verandornas höstfärgade lövverk. Dessa vackra lyktor tillhörde för övrigt ett särskilt 

företag, kallat ”Kulörta Aktiebolaget”.  

Slädpartierna var mycket trevliga och ägde rum på lämplig söndag emedan lördagen 

var hel arbetsdag såsom veckans övriga dagar. Man använde icke kolstigar, vilka senare 

upptäcks för detta ändamål l.a. fyrsitsiga s.k. norrlandsrisslor som upplånades från 

landbönder. Hästar fanns det gott om på brukets stallar. Målet ställdes till någon gård i 

storskogen, där ett flammande bål mötte i rykande het glögg och kaffe i riklig mängd 

intogs i julpyntat ”finrum”. 

Snö fanns under dessa vintrar i omätlig mängd och vägarna kantades av brinkar så 

skyhöga att man av den framför körande släden i kurvorna såg endast pisksnärten 

svängande i luften. Då existerade ej de moderna bilplogarna, som nu förpassar snön 

långt uti ”geografin” och totalt förstör den sköna vinterbilden. 

Jag minns särskilt mitt första slädparti. Färden ställdes då mot väster på vintervägar 

(Faluvägen fanns ej då) där den första Göransson på sin tid färdades med en flock 

vargar efter släden medan han grubblade på problemet att vid Edske bruk praktiskt 

tillgodogöra järnhanteringen den i England uppfunna bessemermetoden att ”blåsa 

fram” prima stål ur tackjärn. Men detta förhållande hade jag ingen aning om, då jag 

placerad på ”hundsvotten” tjänstgjorde som skjutpojke för ett i det blå svävande 

kärlekspar. Och det var inte angenämt att vara ”tredje meden under släden. T.o.m 

”Svarten” från herrgårdsstallet reagerade och gav sitt missnöje tillkänna genom att allt 

emellanåt snegla på paret och därtill ”brumma” där hästar brukar. ”Svarten” och jag 

fann emellertid varann rätt snart och vid lämpliga tillfällen ordnade vi en rejäl 

kullkörning, varvid det pladdrande paret dök huvudstupa i den djupa snön och befann 

sig åter på jorden. Ja, Svarten var en klok häst – jag mötte honom några år senare och 

det var en utmärkt biff som då serverades på brukshushållet.  

Naturligtvis var det dans på våra fester. En bruksbokhållare på sin fela gned fram 

utmärkta danslåtar ackompanjerad av kvinnlig partner på zittra svarade för musiken. 

Men ibland engagerades Petter – Ersa & Co. Ett par outtröttliga utmärkta spelmän och 

när dessa framåt tolvsnåret spelade upp ”Petter-Ersas polka” var det ingen som kunde 

motstå att röra på påkarna. Ja, inte ens gubbarna vid whistbordet vilka eljest höll sig 

borta från dansgolvet kunde förbli vid sin läst. De slängde genast undan spelkorten och 

gav sig dansen helt i våld. 

Då var det tid för vännen LP mannen med den påhittiga hjärnan att bland sig i leken. 

Med sina blandvita stärkmanschetter nedflyttade om fotlederna och utanpå byxorna 

samt en stor nytänd cigarr i munnen dansade han polkan och följande danser alltid 

ensam och baklänges för att emellanåt förbluffa någon främling med att perfekt rabbla 

upp alla kuststäderna i Frankrike, från norr till söder och tvärtom och fortsätta med 

namnen på samtliga fyrtio lok på Gävle-Dala i den ordning de blivit till. 

En av de flitigaste dansörerna var ingeniör CS en oförbätterlig ungkarl. Ehuru han var 

en bit inpå 40-talet och avsevärt korpulent, försummade han icke någon dans. Den 



hastiga polketten då svetten strömmade från den kalahjässan var hans liv. Men såg 

även Zeta den originelle kemisten och ungkarlen sno om i en vild dalpolska. Han var 

dalkarl till liv och själ och som sådan föräktade han sådana moderna njutnings medel 

som ett par hängslen. Nej svångrem skulle det vara i alla väder. Men i polskan hände 

alltid att remmen började släppa taget om hans ej föraktliga kulmage med följd att 

byxorna började röra sig mot jordens medelpunkt.  Detta bekom emellertid inte Zeta 

något, ty han ägde dalmasens skicklighet att hålla byxorna kvar trots att de lämnat ett 

betydande tomrum efter sig runt magen. Den som befarat en katastrof blev alltså 

grundligt lurad. 

Här måste jag inflika en rolig episod som belyser Zetas rätlinjiga dalfolksnatur. 

Brukspatron kom en gång in på labbis och sedan han sett sig omkring anmärkte han, 

att ”här ser ostädat ut” eller något dylikt varpå Zeta utan betänkande svarade: ”Tror 

Högädle Herr Brukspatron att här ska se ut som i ett dockskåp?” Säkerligen var 

iakttagelsen riktig, men jag tror inte att patronens ord i någon mån inverkade på Zeta. 

Det fanns givitvis flera bemärkta dansörer men de nämnda må vara nog. Nå, men de 

dansanta damerna? Ja, det var familernas fruar, några hemmadöttrar och unga 

lärarinnor, vid något tillfälle förstärkta med skönheter utvalda bland flickorna i Falun.  

Efter festerna samlades enligt gammal sed de flesta manliga deltagarna till 

eftersläckning på Masbo som varit bostad för flera generationer ogifta tjänstemän. Där 

idkades på morgonsidan flitigt den numera utdöda ”idrotten” spänna kyrka - en 

munter och stimulerande lek. Troligt är att somliga resten av dagen utom huvudvärk 

drogs med öm ändalykt. Men även andlig spis serverades i ”Vänkretsens” regi, så som 

musik, sång, lekar och spirituella seanser. Nämnde CS var en utmärkt trubadur såsom 

och glunt och kvartettsångare. Han föredrog sina visor med eget ackompanjemang på 

zittra. Ibland uppträdde han som chansonette och hade en stor koffert fylld med läckra 

damkläder.  

Med sitt svarta helskägg och sin satta figur var han då lustig att skåda. Under sin 

tekniktid lär han ha varit flitigt anlitad spexartist och som sådan känd av halva Sveriges 

tekniker. 

CS var nog den sammanhållande länken av ”Vänkretsen” sedan han år 1903 lämnat 

bruket för att helt ägna sig åt sin fritidshobby att sälja drickeshoar till landets alla 

ladugårdar från Enköpings verkstad, som drevs av hans 85-årige fader – tynade 

kretsens verksamhet av så småningom. Frånsett de då brukliga danser vilka numera 

kallas kulturell dans, var det inte mycket som bjöds menige man av kulturellt inslag. 

Utom skola av då gängse slag fanns ett ytterst sparsamt skolbibliotek som skulle berika 

den bokliga bildningen. Därtill kom ett par föreläsningar per termin av någon missionär 

eller skolman ofta med skioptikon som jämt krånglade. 

För den musikaliska fronten svarade kantor Fröhlén med familj. Arbetarnas 

mässingsextett och Hofors manskör, som för ett par åt sedan kunde fira sin 50-åriga 

tillvaro med sin stiftare och energiske ledare i spetsen. 



Trots de obekväma landsvägsförbindelserna med yttervärlden letade sig hit någon 

gång vandrande gårdsmusikanter av enklaste slag, men en gång hade vi dock ett besök 

så olik alla andra att jag måste berätta därom.  

En vacker sommarsöndag vid middagstid såg man ett lustigt ekipage på väg till 

brukshushållet. Det var två män, varav den ene med stor möda drog en väldig 

vinkelaxelkärra lastad med en unik pjäs. Den ande mannen, tjusigt svartlockig, lång och 

ståtlig gick en bit före. Han föreföll vara i sina bästa år och av stärkkragen att döma 

tycktes han ha sett vida bättre dagar. 

Det visade sig när männen nått gårdsplanen att det var italienare som tagit till uppgift 

att sprida italiensk musikkultur i bl.a. Norden. Man såg och att den stora pjäsen var ett 

pianino men försett med vev – det var alltså ett slags positiv som dock var vitt skild 

från de brukliga, det var nämligen försett med hammare som slog mot stålsträngar 

precis som på nämnda instrument. Märkligt var det också, enär man genom 

omställning behärskade en omfattande repertoar. Och så blev det musik. Den fine 

mannen började veva och plötsligt blommade en italiensk operaaria ut. Ja, sjunga 

kunde han med kraft och förnäma later, men ack rösten som i de lägre registren 

klingade med italiensk brio var tyvärr som ett luftbombat hus där bomben stannat i 

treje våningen under det att de övre våningarna blivit demolerade, då värst uppåt 

takåsen. Mannen berättade emellertid på bruten svenska att han varit uppburen 

operatenor i sitt hemland men av någon anledning opererats i halsen med denna 

tragiska följd. Nu hade han skaffat sig detta spelverk med kärra för stora pengar och 

tillika en dräng och drog så land och rike kring.  

Drängen var en äldre man med långt svart mittbenat hår, klädd i lång rock, sådan som 

höga katolska prelater bär, grann schalett om halsen. Han var svartmuskig och ovårdad 

en riktig Rasputin-typ. Med denne snuskige individ skulle den förre idolen leva 

sammankedjad i ett samhälle för sig med påtaglig klasskillnad – det var sannerligen ett 

hårt öde. 

Samma dag på aftonen skulle emellertid en ingeniör fira sin födelsedag på Masbo, och 

för att förgylla denna med musik engagerade han de båda italienarna. En icke föraktlig 

låda hade ankommit från Holmstrand & Co och som vanligt vid dylika händelser spred 

sig ryktet därom snabbt bland kamrater och bekanta som slöt upp till Masbo. När 

musikanterna kom lyftes det tunga instrumentet på starka armar in i förstugan och sen 

blev det operaafton vars make ingen på bruket skådat, i sällskap med Puccini. Verdi 

och naturligtvis den sköna Carmen. Men den lättdruckne punchen var förrädisk för 

främlingarna och ganska snart hade sångaren svårt att hålla reda på sin reportear. Så 

fick man höra Puccini – arior medan spelverket exekverade Verdi eller Carmen och 

tvärtom.  

Detta hade dock ingen betydelse ty sångarglädjen var stor och auditoriet kritiklöst 

tacksamt. Men så kom de båda kumpanerna ihop om vem som skulle dra veven och 

det blev ett häftigt gräl som slutade med att drängen åkte ini en stor skrubb och blev 

liggande i en stor hundkorg. Husbonden själv fick sova en kort morgonsömn på 



värdens soffa och sedan de under stupröret i hällregn gjort morgontoalett fortsatte de 

med sitt ekipage ut i världen lika namnlösa och okända som de kommit. När man 

senare skådade in i skrubben såg man en mängd små djur som sprang härs och tvärs 

över golvet letande efter sitt vanliga morgon mål.  

Här har jag nu berättat en del av nöjeslivet under mina första år på bruket, men det är 

givet att arbetet såsom nu tog tid – Ja, huvudparten av veckans arbetsdagar. 

Kontorstiden var nämligen från 7 till 7 med två timmars middag. Den förste i selen var 

överingeniören som varje morgon på slaget 7 kom ut på stora kontoret – han hade sin 

bostad i byggnadens södra del – och tog en rejäl pris snus ur den allmänna 

kontorsdosan som var placerad på pulpeten i rummets mitt. Därmed började han sin 

dag väl fylld av uppgifter av alla slag. År har gått och år har kommit sedan dess och de 

flesta av ”Kretsens” medlemmar är ur tiden men av dem som ännu lever är trenne 

damer vilka fortfarande bor på bruket. De minns också de lustiga dagarna i seklets 

gryning.  

 

 


