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Jag var 14 år gammal då mina föräldrar flyttade från Kratten till Hofors år 1899 där min 

fader Per Erik Lundin blev anställd som hyttarbetare. Där började nu ett helt nytt liv för 

mig då jag från min tidigaste barndom vurmat för allt mekaniskt. Mitt första arbete 

blev i valsverket där jag tillsammans med många andra pojkar i min ålder mejslade 

billerts, rundämnen som hade sågats av i en kapklinga och de grader som hade 

uppstått vid kapningen fick vi pojkar mejsla bort för en timpenning av 4 öre och 11 

timmars dag då vi tjänade 44 öre pr dag. Därefter blev jag hjälpare vid den stora 

hydrauliska pressen som pressade ämnen till separatorhylsor (skiftade med Adam 

Karlsson) Separator hade en ingeniör vid bruket som någon sorts kontrollant och som 

även ritade en del verktyg som vi använde vid tillverkning av dessa hylsor eller trattar. 

Denne ingeniör hade en mycket ful vana att komma ned i verket vid de mest underliga 

tider på dygnet och ibland då vi hade tillfälle så brukade vi pojkar gå i stybbgropen som 

var placerad mellan kolhuset och verket, nedanom vägen och bakom dolomitugnen, 

där syntes vi inte i mörkret och kunde sålunda bombadera den skydde herren med 

hårda brukbollar.  

Mitt nästa arbete blev i bessemerverket som ugnspojke och stålprovarlärling åt Axel 

Söderblom, under dessa första år vid Hofors hände ganska mycket som senare haft 

mycket att betyda för min utveckling.  

Jag var god munspelsblåsare, visslade också gärna så på hösten 1903 kom en dag Axel 

Hagström och frågade om jag inte ville ansluta mig till brukets musikkår och få gratis 

lektioner av fanjunkare Hellström från Dalregementet som då odlade musiklivet på 

bruket. Det var en glad och oväntad överraskning. Hellström var väldigt tjock och 

snusade i näsan, men alltid god och glad en gammal hedersman som vi alla tyckte om. 

Han spelade all slags instrument själv, men klarinetten var nog hans huvudinstrument. 

De första lektionerna fick jag av honom på en gammal B-kornett om 

söndagsmorgnarna kl 8-16 i snickarverkstaden som var sammanbyggd med mekaniska 

verkstaden där nu tvätt å badhuset är beläget. 

Musikkåren bestod av en sextett och i den fattades då althorn så jag fick ett althorn 

och kom med i sextetten efter några lektioner. Vid denna tid växte Socialdemokratiska 

ungdomsförbundet fram och jag blev intresserad och anslöt mig, blev sekreterare och 

en liten tid ordförande, men detta gillades icke varför jag blev avskedad från min plats 

vid bruket och fick göra bekantskap med grovarbete, Viktor Larsson (senare kgl 

kammarmusiker) och jag grävde grunden till en villa nedanför gamla 

svagdricksbryggeriet – åt Viktor Eriksson.  

Fick sedan plats på mekaniska verkstaden som filarlärling med maskinuppsättare 

Gustavsson som min bas och mästare en mycket god lärare, duktig och gott handlag 



med ynglingar (Kosingkalles pappa familjen reste senare till USA) Året därefter förde 

jag boxerbåten åt Tjerneld som ägde dåvarande hotellet och boxerade malmpråmar 

från Nyängs gruvor till Hofors där malmen fraktades upp till malmbåsen med 

smalspåriga trallor som gick med till Hosjöns kaj. Sista anställningen vid Hofors var som 

gasverksmaskinist vid Olssons möbelfabrik från 1 juli 1906 till den 26 jan 1907. 

Det är många gamla minnen som kommer på en ibland och som man erinrar sig från 

den tiden, både glada och tråkiga, dock mest det förra. Vi hade de sista åren jag var på 

Hofors en riktigt god blåsoktett bestående av endast mässinginstrument med en 

strålande ledare med eldsjäl-fanjunkare Gustav Lundkvist från Dalregementet, han var 

mycket god både som lärare och som dirigent. Oktetten utförförde god konsertmusik 

av så pass hög kvalité att amatörer på den tiden i allmänhet inte var kapabla att utföra 

densamma.  

Vi yngre i gänget var ju alltid spelsugna och så kom fyra av oss (Oskar Nylen, Viktor 

Larsson, Edvard Lund och jag) att försöka få de övriga med på att hålla friluftskonserter 

i parken nedför gamla Hagagatan på söndagseftermiddagarna och de samtyckte. För 

ändamålet behövde vi en estrad och till den så måste vi skaffa virke, ja så tågade vi ned 

till brukskontoret och framlade vår plan för herrarna och fick till vår glädje deras löfte 

om virke och även lovade att de skulle sköta om så det kom till parken. Men hjälp av 

våra äldre kamrater i oktetten så snickrade vi snart upp vår estrad och hade sedan 

många konserter där på sommaren. 

Mina tidigaste minnen som musikant i Hofors var på Brukspatron Per Erikssons 

vinterbal på herrgården 1902 då hela Gävlesocieteten var närvarande med dåvarande 

chefen Hälsinge Regemente överste von Krusenstierna som ledare, jag minns vi fick 

mat och förfriskningar nere i köksdepartementet av fröken Öberg. En annan stor dag 

var då vi med skrällig men välment musik välkomnade överingeniören Gösta Odelberg 

som nygift hem med sin fru till sin nya villa efter vägen till Barkhyttan. 

På vintern 1902 åkte vi hästskjuts ut till Bergs i Torsåker på ett stort bondbröllop, där vi 

spelade faktiskt hela natten med små uppehåll för mat och dryck. Fanjunkare 

Hellström blåste klarinett som en hel karl den natten.  

En sommar inbjöd Hellström oss till sitt hem i Storvik där vi spelade i hans trädgård och 

åt och drack för resten, så bodde vi på nya hotellet på natten och några hade nog tagit 

litet för mycket att dricka varför det var svårt med tystanden då vi låg syskonbädd på 

golvet så bjässen Calle Larsson (basisten) reste sig upp och talade om att den förste 

som öppnade mun skulle åka ut genom fönstret med huvudet först. 

Den 1 sta maj 1903 ? spelade sextetten i Sandviken i demonstrationståget genom 

bruket. Då jag var anställd i bessemerverket fick min far arbeta för mig på 

midsommarnatten då jag spelade på dansbanan där nu kyrkogården ligger, vi hade inte 

ledigt från arbetet på den tiden vid helgerna det gick runt åtta timmars arbete och åtta 

timmars vila, lika helg och söcken. 



Till de sämre minnena räknar jag t.ex. då man blev inkallad till brukskontoret för att vi 

hade plockat upp två stycken fallfruktsäpplen i gamla strömmen som skilde götbacken 

från bruksträdgården på ett nattskift och för det klådde (spöade) oss kassör Elg. 

Vid ett annat tillfälle senare då jag ej var anställd vid bruket dömde Elg min fader att 

betala böter för mig till bruket för en sak som jag svär på att jag var oskyldig. 

Saken var den att vi spelade på en basar i frälsningsarmén gratis av rent intresse av att 

få spela. På en paus satt jag och Filip Lind på en långbänk efter väggen åt 

godtemplarhuset och bäst som vi satt och pratade kom stången med gardinerna för ett 

fönster nedrasande av någon okänd anledning rätt på oss. Dåvarande 

frälsningskaptenen Karin Rörs rapporterade oss för Elg på brukskontoret och sade att 

vi hade dragit ned gardinen, vilket var en ren lögn och utan att taga reda på orsaken 

eller fråga oss så dömde Elg min fader att böta 5 kronor för mig som på den tiden var 

mer än två dagars arbetsförtjänst.  

Jag har undrat ibland om män av hans typ icke har något samvete eller ber om ursäkt. 

Ja, var gång jag såg detta Rödskägg så såg man rött. Vi hade även en kvartett 

bestående – Fagerholm (piano) Viktor Larsson (violin) Bernhard Brandström (klarinett) 

och jag flöjt och piston (?). I den kvartetten spelade dans och underhållningsmusik, vi 

spelade på danser och på basarer och dylikt. Den kvartetten fortsatte här i Stockholm 

då vi tre sistnämnda flyttade hit och fick då Nils Björkander som pianist, han var då 

elev vid Musikaliska Akademin och våra repetitioner hade vi i hans hem vid 

Hantverkargatan 52.  

Viktor Larsson komponerade även några stycken bland annat minns jag en schottis 

som han kallade ”Smeden Trall” och det bör finnas några noter kvar utav den. Viktor 

Larsson lärde nämligen till smed och blev anställd här i Stockholm vid SJ i Tomteboda, 

först hantlangare men sedan som smed innan han var fyllda 18 år, under tiden gick han 

på lektioner om kvällarna i Akademien innan han kom in som ordinarie. Och då han 

blev anställd vid Dalregementet genom musikdirektör Pegel och som även var lärare 

på oboe i Akademien. Viktor Larsson var basist (Helicon) vid regementet och vid 

Hovkapelleet som basist på kontrabas och tuba. Han var en verklig vän och musiker, 

glad och god med stark humoristisk anstrykning. 

Det första åren hade brukets musikkår repetitionerna i snickarverkstaden där nu tvätt 

och badhuset är inrymt, senare flyttades repetitionerna över till vad de då kallade 

gamla rostugnen som då omändrades till hörsal där gavs även ett par konserter under 

min tid.  

Hedersmannen fanjunkare Hellström tålde aldrig att vi stampade med foten för att 

hålla takten och som någon gjorde det vid lektionen så trampade han genast 

vederbörande på foten och sade: 

-Så gör inte en riktig musiker, du förstår man får endast röra stortån inuti skon men 

inte så att det kan synas. ”Ja sådana kommentarer hade han till dylika plaster. En stor 

fördel blev de i nya repetitionssalen där vi kunde gå och träna då vi inte var i arbetet 



för man kunde sällan träna hemma då alltid någon gick skift som bodde i samma hus 

där vanligtvis åtta familjer bodde vägg i vägg med varandra.  

Jag minns att vid en sådan träning eller övning i nya övningslokalen så kom smeden 

Kärrstedt med sin fiol en dag och Viktor Larsson var där och övade på basen då blåste 

Viktor dansmelodier och Kärrstedt sekunderade på sin fiol så då de slutade hade 

Kärrstedt inte många tagelstrån kvar på sin stråke.  


