
    Arbetaren lörd 14 juni 1942 

 

Hygeniska och sanitära förhållanden i Hofors 

 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

Den ur hälso- och renlighets synpunkt viktigaste fråga, Hofors samhälle har att lösa, är 

frågan om uppförande av ett modernt och tidsenligt badhus. De organiserade arbetare 

som till fullo uppskattat den gyllene: ”Bad är hälsa” ha redan för ett par år sedan 

upptagit den brännande badhusfrågan. På fackliga centralorganisationens dagordning 

där frågan var före, resulterade det i att en kommitté blev tillsatt att föra frågan 

framåt. 

Kommittén fick i uppdrag att uppvakta bolagsledningen, läkare och hälsovårdsnämnd 

och framhålla nödvändigheten av ett badhus. Vad det kan bero på – men denna 

kommitté har efter tvenne års förlopp icke ännu återkommit med något utlåtande från 

de styrande. Förmodligen söker de härma de kungliga kommittérna och arbeta 

långsamt, eller också har den under de två åren glömt bort sitt uppdrag. Men man 

skulle också kunna fordra att bolaget utan någon som helst påstötning från arbetarnas 

sida för länge sedan skulle ha insett behovet av ett badhus för sina, till ett och ett halvt 

tusental arbetare. Men nej, bolaget tycks vara av den uppfattningen att arbetarna, 

som komma i så nära beröring med sot och smuts i valsverk, martinverk och hyttor. För 

dessa smutsdjur är bad endast lyx. Man tänker sig en kolarbetare sysselsatt med 

kollossning o dyl. Icke allenast hans kläder bli impregnerade med sot utan även hans 

kropp, både in och utvändigt. Vem vore mera i behov av ett bad efter slutat dagsverke 

än en sådan arbetare.  

Nu må i sanningens intresse medgivas, att för arbetarna och deras kvinnor finns ett s.k. 

badhus. Detta är cirka fem meter i kvadrat. Delat i två rum med ett badkar i vardera 

rummet. Och där varmbad tillhandahålles för arbetaren endast lördagar från klockan 

åtta till fem e.m och för kvinnor under samma tid endast torsdagar och fredagar.  

För att komma i åtnjutande av ett bad på lördagen skall man redan på torsdagen göra 

anmälan därom. Bestämma klockslag då badet önskas samt erlägga avgiften för 

detsamma i förskott. Att under sådana förhållanden få ett bad gränsar nästan till det 

omöjliga. Det kan hända att man blivit förekommen av så många andra som 

antecknats för bad att ingen tid finns över eller också kan vara hindrad av sitt arbete 

vid den tid man skulle bada. 

Följderna av att de hygeniska och sanitära synpunkterna lämnats obeaktade ha ej 

heller uteblivit. Det allmänna hälsotillståndet inom samhället är allt annat än 

rekommenderande. Skabben har varit och är fortfarande ganska utbredd. Doktor 

Noréns väntrum är vid mottagningarna proppfullt varje dag. Den plikttrogne, skicklige 

människovänlige bruksläkaren utför dagligen ett herkulesarbete men vad hjälper det 



då de styrande inom samhället sabotera alla ansträngningar genom sin uraktlåtenhet i 

hithörande sundhetsfrågor. 

År 1920 påbörjades en sjukhusbyggnad som ansågs påkallad. Arbetet därmed avbröts 

emellertid 1921, av okänd anledning och står nu sedan dess ej fullt halvfärdigt. 

Genom Norrlands statsarbeten har kloakledningar blivit nedlagda inom samhället. Nu 

skulle man kunna tycka att det vore en ringa kostnad för bolaget att från dessa 

huvudledningar draga in avloppsledningar till arbetarbostäderna. Vilket ursprungligen 

var meningen. Men ännu efter två års tid låter detta vänta på sig. Förmodligen anser 

bolaget den gamla beprövade metoden som den bästa vilken består däruti att allt slask 

och all spillning uppsamlas i tunnor vars innehåll sedan under transporten vattnar alla 

gator och vägar, spridande en förskräcklig odör.  

Men för att parfymen skall bliva något så när rättvist fördelad bland befolkningen har 

inrättats på annat sätt efter Nygatan.  

Vid varje bostad är placerad en slasklår över ett dike, som utmynnar i ett annat dike 

o.s.v. i det oändliga. Till sist bildande ett helt nätverk av små kanaler, vilka under 

sommartiden stå fulla av överskottet från dessa slasklårar och förpesta luften långa 

vägar.   


