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När Zetterströms sextett stod för majstångsmusiken. 
 

Mina första midsommarminnen är förknippade med snickare Lundgren. Han var 

modellsnickare på bruket och i en ålder någonstans omkring 60-årsstrecket, gråsprängt 

långskägg, hjulbent och satt till växten gladlynt och smårolig i synnerhet då han fått ett 

par knappar i västen. Vid jul var det Lundgren som hade förtroendet att sätta upp 

enbuskar som prydnad i kyrksalen och ordna med granar vid ingången till herrskapens 

bostäder mot vederlag av en knaber med ty åtföljande sockerbit. Även resningen av 

majstången vid Hammardammen – den flyttades för några år sedan till platsen för 

nuvarande kyrkogården – ingick i Lundgrens åligganden såsom oomstridde ledaren för 

aktens fullföljande i traditionsenliga former. 

Under resten av året var han blott en bland alla andra, men då han på 

midsommaraftonen fått på sig söndagskostymen och en vit hemvävd skjorta, enligt sed 

utan krage med en svart benknapp framtill i halslinningen, blev han huvudet högre än 

den övriga menigheten. Han ordnade med saxarna, korslagda hässjestänger, 

sammanhållna av en omvirad tömlycka. Den hemligheten behärskade endast 

Lundgren. Han avdelade lämplig besättning till varje sax och kommenderade lyften så 

att alla var ense om tagen. Stången en 20-meters barkad och vitmålad gran med en 

träkula i toppen, låg på några bockar med rotändan intill en grävd grop. Det var 

Lundgrens röst, som samordnade de olika momenten med växling av saxarna, deras 

olika placering vinkelrätt mot stången med benen lagom spärrade fram till det 

avgörande ögonblicket, då stången stod och vägde, om den godvilligt skulle glida ner i 

botten på hålet eller försöka med ett kast åt endera sidan. Allmänheten stod ett 

ögonblick på helspänn men Lundgren förstod att avväga det rätta ögonblicket för en 

omplacering av saxarna till baksidan av stången, och så stod hon där, omvirad från fot 

till topp med björklövsslinga och korsslån med sina tunnband dold i en matta av 

sommarens alla ljuvliga blomster.  

Nu kom turen till pojkarna att överta ansvaret med igenstängning av gropen, 

kvinnofolk och ungar släpade med en skog av småbjörkar till täckslöja över stenhögen, 

och så var tiden inne för långdansen. Mänsklighetens urgamla hyllningsgärd till 

fruktbarhetens och alstringens gudamakter. 

 

En masthuggsgrabb från Göteborg 

Kallad Schapp-Frans gästspelade en kortare tid som verkstadsarbetare på bruket. Han 

hade varit till sjöss och kunde berätta om äventyr bland människoätare på 

Söderhavsöarna och kusliga upplevelser från hamnkvarteret jorden runt. Jämtarna 

brukade säga om sin beprisade getost att den innehåller ”halta ku å halta get” (hälften 



ko och hälften get) och sanningsprocenten i Schapp-Frans skepparhistoria låg väl 

någonstans omkring samma gradtal. En midsommar då snickare Lundgren höll på med 

hopsättningen av saxarna och just hunnit till den konstmässiga sammandragningen av 

repändarna i ett par rejäla ”kärringknutar” kom Schapp-Frans seglande till platsen på 

strålande midsommarhumör med knallhatten på trekvart, gnolande på en gammal 

sjömansshottis. Han stannade till framme hos Lundgren och satte igång med ett lätt 

kåserande föredrag om olika slag av sjömansknutar, råbandsknop, halvslag, rundhörn 

och allt vad det nu var för konstiga ord. Lundgren stod mitt i ordforsen, blev kring-kring 

i huvudet och fummelhänt med repändarna varför Schapp-Frans tjänstvilligt erbjöd sin 

hjälp, mixtrade ihop saxarna i en handvändning tog befälet och kommenderade klart 

för resning. Före aktens början lyfte han elegant på hatten och utbringade ”ett 

fyrfaldigt leverne för Hofors bolag” – han kunde väl ej finna något annat lämpligt 

hyllningsföremål i hastigheten. Men stackars Schapp-Frans blev ensam om hurraropen. 

Ingen öppnade munnen eller rörde en fena, och skamflat tog han sitt parti och 

försvann tyst och obemärkt i åskådarskaran. Under tiden hade Lundgren hunnit hämta 

sig och stången gick i höjden programenligt utan störande avbrott. 

 

Zetterströms mässing sextett 

Det är möjligt att gubben Bousette – den enda fiolspelmannen jag hörde talas om på 

bruket – hade stått för musiken vid midsommardansen längre tillbaka i tiden, innan 

bruksledningen i ett oförklarligt anfall av generositet anskaffade instrument till en 

mässingssextett. Skräddare Zetterström musikfanjunkare på valthorn vid 

Hälsingeregemente erhöll den grannlaga uppdraget att välja ut lämplig besättning till 

hornen och åta sig instruktionsarbetet. Från snickarverkstaden som då låg i våningen 

över gjuteriet och brann ned något av de första sekelåren hördes ett par kvällar i 

veckan ett fruktansvärt oväsen, då sextetten samlades till övning. Mistlurar i 

samarbete med en hund-, varg och hönsgård skulle kunna ge en aning om denna 

anhopning av ljud och missljud. Någon framkastade risken för, att nyvelspånen kunde 

slå eld, men den senare eldsvådan ansågs härröda av annan orsak. Småningom 

ordnade sig ljuden till skalor och stämmor, och framemot midsommar hade man 

hunnit fram till en stående repertoar, av Napoleons marsch över Alperna. Donauvellen 

och några andra av gängse sort.  

Dansen på banan öppnades av disponent frun-majorskan och snickare Lundgren i en 

nigande gammelvals ett varv framlänges. Liksom i kyrkan på den tiden med uppdelning 

av de besökande på en kvinnosida och en manfolkssida till vänster resp. höger om 

mitteigången stod pojkarna samlad i ett hörn av dansbanan och flickorna i det 

motsatta. Den redan av de gamla romarna gjorde iakttagelsen att ”nemo saltet sobrius 

– ingen dansar utan glädje droppar – ägde alltjämt sin giltighet och det ville inte bli 

någon riktig fart på dansen förrän ett stycke fram på kvällen. En efter annan av 

pojkarna fattade småningom mod och stack över golvet mot flickhopen och lade 

armen om midjan på det utsedda offret och frågade: ”Skä vi fresta?”  



Efter dansens slut lämnades flickan på platsen och fick orma sig tillbaka bäst hon gitte 

till utgångsplatsen. Reservationen var ömsesidig och blygheten besvärande, innan 

mörkret nått tillräckligt djup för att tillåta en obesvärad samvaro.  

Under en gran strax intill banan serverades s.k. förfriskningar med i stort sett samma 

innehåll i flaskorna, blott olika etiketter. Starkt kolsyrehaltigt kunde en flaska räcka 

nästan till obegränsat antal, om den skakades väl. Det var ett fruktansvärt Kolijox med 

de mest oberäkneliga verkningar på magen, somliga blev ”hårda” andra lösa. En del 

gav upp ögonblickligen andra blundade och svalde till synes oberörda. Men kors vad 

dom rapade. Med hänsyn till hälsa och välbefinnande spetsades drycken gärna med en 

större eller mindre mängd ”starkt” vilket enligt erfarenhet helt förtog lemonadens 

skadliga verkan. Om det nu var kolsyra eller starka dropparna som efterhand lättade 

återhållande regler och spärrar, livligheten i dansen steg i varje fall proportionellt med 

minskningen i lemonadlådan. Frampå nattkröken var dansbanan likt ett hav i sjögång.  

Pojkarna dansade med pojkar och flickor med flickor, ett par dansade hambo ett annat 

vals. Det var förresten inte gott att på rak arm avgöra vilket som var vilket, ty även 

musikanterna var flitiga gäster vid lemonadlådan.  

Herrskapen hade redan för länge sedan dragit sig hemåt och ”fjärsman” ägde 

tillräckligt gott omdöme att vara upptagen på annan plats. Människan var fri och sig 

själv utan hämningar, band och regler. Hon fick slå sig lös i glömska av den grådaskiga 

vardagens glädjelösa slit och bekymmer, lämna instinkter och drifter fritt spelrum för 

en enda fattig att. Döm den som vill, men axla vardagsbördan före domslutet. En och 

annan av musikkanterna föll ifrån av orsak som ej här behöver närmare angivas. Men 

striden musikanterna emellan fortsatte ”in tempo furioso” för att småningom flyttas 

över till ett gärde intill. Där hittades instrumenten påföljande dag, tillbucklad och 

hopvridna. Som handvapen i ett rejält slagsmål kan endast bastuban ha något värde ur 

slagsynpunkt. Den klarade sig också någorlunda välbehållen ur bataljen, resten såldes 

som skrot.  

 


