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

 

En trettondagsbal 
Trettondagen skulle gå av stapeln hos ”Kommunal-Eriks” i Torsåker. Bruksherrarna från 

Hofors, bygdens honoratories och de mera framstående av ”Torsåkers adeln” – en 

beteckning på de burgnare bondeättlingarna av gamla tiders bergsmän – brukade 

årligen samlas till ett genensamt julkalas i någon av de rymligare gårdarna i kyrkbyn 

med tillräckliga resurser i form av ett rymligt dansgolv. Kommunal-Erik var socknens 

allt i allo välsedd av herrskapsfolk som gemene allmoge, självskriven ledamot och 

ordförande i stämmor och styrelse med erkänd förmåga att leda röstning och votering 

i önskvärd riktning. Om man betänker att arbetet i kommunaltjänst den tiden var 

praktiskt taget oavlönat, och jämför det med…Ja, som sagt kommunal-Erik hade 

generöst ställt hela sitt hus med stora salen till trettondagsbalens förfogande med fri 

dispositionsrätt efter gottfinnande.  

Det brukade smälla till och bli kallt omkring trettondagshelgen och termometern stod 

på 15 grader under noll då den långa slädraden startade från ”Stallbacken” vid 3 tiden 

för den fem fjärdingsväg långa färden till kyrkbyn. Tvåmans slädar med jämna par, 

någon enda överklassare i tulubb – en tygklädd päls – eljest mest bruna s.k. 

svinhandlar kappor, fotsackfällen uppdragen till halsen, klangen av pinglor och bjällror, 

knirket från medarna och flickan på tu man hand under en skyddande fotsack – ”Vi går 

över daggstänkta berg” mitt i vintern. Vid framkomsten stog värdfolket på trappan och 

önskade välkommen, allmän avpälsning, presentation för obekanta, ett rykande glas 

glögg i lillrummet – och spelet kunde börja. 

Musiken, piano, fiol och flöjt – spelade upp till första vals, som dansades av alla dem 

som kunde röra benen. Sedan drog sig fruarna in i smårummen och de äldre herrarna 

ner till viraborden på nedre botten. Här mötte de upp, Karlsson i Långnäs, Nisse 

Blomkvist – släkting till Gästriklands Majorska Fru Wilhelmina Skog – dansör, charmör 

ja stapla hur många adjektiv du vill, de täcker dock aldrig bilden. Blombergskan från 

Kratten, postisen Boväng, järnvägaren Karlström – ja jag kunde fortsätta sidan ut men 

måste reservera plats även för oss andra, bönhasare och fuskare i den ädla 

danskonsten efter bästa förmåga. Med ett kortare uppehåll för kaffedrickning 

avverkades under ett åttatimmarsskift tre fransäser, valser, polkor, polskor, shottis, 

wienerkreutzer och ”versivienn” och allt vad de hette dessa danser, en produkt av 

musiken och dansens gudar i harmoniskt samarbete. Man hör folk tala om den 

hisnande känslan i att flyga, men den har aldrig dansat polka baklänges på en femöring 

under en ljuskrona med Järna-Johans Beda skuren i skönmått och lättförd som en 

kappseglingsjakt.  

Paret ligger i 45 gradersvinkel mot golvet och hålles uppe av bara farten – och sedan 

ett glas punsch – ja livet har sina poänger.  



Efter andra francäsen var det matdags med ett hejdundrande julbord mitt på golvet, 

placering kotterivis vid småbord, och en väl upptrampad ”bred” väg till glasbordet i 

ena hörnet. Stinsen från Storvik ville skåla med gästgivarn, som satt med ryggen mot 

honom i andra ändan av rummet. Då rop och hojtanden ej hade åssyftad verkan skar 

han av en bit gurka och kastade den med snöbollssväng tvärs över rummet mitt i 

flinten på gästgivarn som vände sig om med förgrymmad min, men sken upp, då han 

kom underfund med vad saken gällde. 

Efter maten allmän marsch till danssalen och den traditionella matvalsen, en nigande 

gammelvals. Men flöjtisten kunde inte förstå vad det tog åt flöjten, den bara väste och 

bubblade – en juping hade passat på och hällt ett glas punsch genom hålet, en gagnelig 

dryck även för flöjtister, men föga uppskattad av instrumentet. Före sista tack och 

avskedsvalsen kl 2 spelades en polska, gammal nighamb, som skulle dansas av 

spelbordsherrarna och deras fruar – en tavla värdig Frödings dikt ” Gudarna dansar”.  

Innan den långa slädraden satte igång för hemfärden kom som sista hälsing från 

värdfolket på verandatrappan: -Lycklig resa. Men kom ihåg – händerna på fotsacken. 


