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När snickare Lundgren dansade solodans med majorskan Lilliehöök på Hofors 

 

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

 

Hur man traditionsenligt firade midsommar på bruket var för mig ett alldeles okänt 

begrepp, när jag som gänglig yngling kastade ut min tillvaros ankare här i Hofors. 

Van genom generationer vid upplandsslättens noga utkavlade lerfält var det den 

kuperade terrängen här med dess praktfulla skogsåsar där hängbjörkarna med ljusa 

lövklasar stod skälvande bland granarnas mörkgröna pyramider som först bet sig fast 

på näthinnan. Och sedan denna i midsommartid så leende dalgång med åkerfält och 

ljuvliga blomsterängar där Hoån slingrar sig, än lugnt än i vredgade forsar ner mot 

Torsåkersbygden efter att ha gett sin tribut till brukets kraftverk. Detta var en tavla av 

stor fägnad för mig som skarpt kontrasterade mot vad jag var van vid från skoltiden. 

Dåtidens barn och ungdom kom icke så långt ut i världen som nutidens, ty det var icke 

vanligt med utflykter och t.ex. skolresor åt alla håll och trakter såsom nu, varvid 

beskådas landskap av skilda karaktärer. Ja, inte ens ”sommar paradiset” Furuvik kunde 

upptäckas på kartan. Nej man fick allt i sällskap med huvudparten av sin generation 

vackert hålla sig inom hank och stör. 

Den enda grönska jag såg i min barndom var det feta gräs som växte mellan 

kullerstenarna i min barndoms trånga gränd, där den kränger fram genom 

slumkvarteren i staden i upplandslerans mitt – en grönska gödd av spill från böndernas 

kärror och hästar och när dom nattetid från bakgårdarna hämtade dyngstädernas 

dyrbara ”guld” och däremellan bevattnade ogräset genom skvalp och dropp av drank 

från bristfälliga tunnor och fat, som högst densamma körde från det närliggande 

brännvinsbränneriet.  

Var det då att undra över att man vid sitt första möte med midsommaren här blev 

betagen och tjusad av midsommarnattens trollska fägring och tillika smått hänförd mär 

solskivan stor och grann på midsommardagens morgon begynte sin långa vandring 

bakom Kullerbergets krön. Det blev genast sann kärlek till min nya hembygd. Den har 

allt sedan besjälat mig och jag firar i år 50- årsjubileum med vårt vackra Hofors bruk. 

Låt mig nu berätta närmare om midsommarfirandet såsom jag minns det från seklets 

gryning. Man märkte på midsommaraftonens morgon att något särskilt stundade. Det 

var så tyst. Hyttorna som dämts fläsande och suckande icke längre. Valsverkens hjul 

och valsar skramlade inte, bessemerverkets tordön var borta och av den eljest 

bolmande röken från verkens otaliga skorstenar såg man ”icke ens röken”-det rådde 

stilla helgstämning på bruket.  



Lundgren som allt skulle bestyra 

Naturligtvis var brukets dansbana som då var i lärkdungen där kyrkogården nu ligger 

sedan år 1909 centralplatsen för firandet. 

Förberedelserna var att rättaren skar upp en stor halvcirkel i den många gånger redan 

gulnande rågen i åkern intill och att stora mängder löv forslades fram för banans 

prydande och majstångens klädsel. Men sedan var det Jan Erik Lundgren som tog vid. 

Han var snickare försedd med grått tovigt skägg, hjulbent och satt till växten och trots 

sina 60 år på nacken karl till att slå frivolten fram och baklänges. Lundgren och 

midsommaren hörde tydligen ihop på något sätt. Under resten av året var han en av 

de många 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 – växte han till konung för en dag eller natt, den ostridde ledaren för vad 

sig den natten enligt gammal tradition tilldraga skulle.  

Man samlades mangrant på eftermiddagen och den väldiga majstången kläddes och 

restes under Lundgrens kommando. Han var nu i sitt esse. Han ordnade med de stora 

saxarna, den stora skruven. Saxarna utgjordes av två korslagde hässjestänger 

sammanhållna. Med en tåglycka. Han avdelade manskap till varje sax och 

kommenderade lyften så att alla blev sams om tagen. Lundgren översåg allt. Ingenting 

fick överlåtas åt slumpen. Majstången blev till en sprättbåge och den krängde kraftigt 

av girlangernas tyngd under sin makliga färd mot höjden. Men slutligen stod den hög 

och grann med den svenska flaggan lugnt vajande i toppen. Och så blev det barnens 

långdans och tobaksrullar och en och annan karusell tills de äldres dans öppnades – 

naturligtvis av Lundgren. 

 

Solodans med majorskan 

Det har berättats mig att på den tiden alltså på 1880-talet den vördige majoren 

Lilliehööks tid första dansen skedde med majorskan och då i nigande gammalvals. 

Lundgren var en överdängare i konsten att dansa vals baklänges i mjuka svepande 

svängar med hatten på nacken och akterpartiet något tillbakadraget möjligen för att 

markera avståndet även rent fysiskt mellan överhet och underlydande.  

De två först varven blev en solodans av dessa två varefter det stod allmänheten fritt 

att börja svänga om. Traditionen med att Lundgren skulle öppna dansen bibehölls 

sålunda även under den tidperiod jag nu beskriver ehuru majorskan då sedan flera år 

lämnat bruket. Med ett ”ska vi fresta” bjöd han upp närmast stående dam och så 

kunde man åter skåda de obligatoriska första varven av den nigande valsen.  

Och musiken exekverades av brukets hornmusik av vilken jag minns följande deltagare: 

Edvard Lund, Oskar Nylén, Erik Isaksson, Erik Hagström, Karl Wetterström, Karl Rolin, 

Karl Larsson, Gustav Lundkvist, Lars Gustav Nordström samt Viktor Larsson en mycket 

lovande musiker och senare medlem av Hovkappellet, men som tyvärr dog rätt ung. 

Musiken var god, men ju mer aftonen led hörde man att antalet blåsare minskade. 

Betänkligt och anledningen härtill var nog att som regel en del av musikanterna deltog 



i dansen medan andra turades om att vid ”serveringen” strax intill förfriska sig 

tillsammans med allmänheten med olika slags ”limmonade” hallon, körsbär etc. 

Flaskor och innehåll var detsamma blott olika etiketter. Men med tillsats av små, små 

droppar ädlare dryck blev det emellertid en ljuvlig och svalkande dryck. Till sist blev 

dock bastuban ensam kvar och tursamt nog var denna inte dansant. Melodin i all ära 

men för dansen är dock takten det väsentliga. Men detta hade ingen inverkan på 

livligheten i dansen ty med nattens timmar steg denna i proption med minskningen i 

”limmonade” lådan.  

Hela dansbanan var då lik ett hav i sjögång. Pojkar dansade med pojkar och flickor med 

flickor. Ett par dansade hambo ett annat par vals – allt tills solen började skymta i 

nordost. Man slog sig lös i glömska av vardagens slit och bekymmer under ett par 

fattiga dygn. Och förresten ägde länsman framme i kyrkbyn tillräckligt gott omdöme 

för att hålla sig borta. Den enskilde deltagren kände sig fri utan överhetens hämmande 

band och regler.  

 

Och flickorna. 

Säkerligen finns det en del av dem som var med i svängen på den tiden som nu läser 

detta – det är självklart att jag måste skriva att flickorna var sötare än nutidens dom 

var mer naturliga och som vanligt folk och ej som målade filmdivor vilka nu lämnar 

svåra märken efter sej när dom kysser sin kavaljer på kinden. Och pojkarna – ja, vad 

ska man säga om dom annat än att de var hurtiga friskusar, klädda i blå sticktröja 

under rocken och med vegamössan käckt på svaj. 

Men när t.o.m. bastuban tappat sugen, så dök genast nya spelmän upp i 

morgondunklet och jag minns särskilt ett par äldre mannar som var verkliga 

dunderspelmän på fiol. Och när man äntligen ansåg det vara tid att tänka på hemfärd 

kunde man finna en och annan av allt för många ”småa” droppar slagen hjälte som lagt 

sig till vila och medan kornknarren på ängen nedanför sjöng sin kärleksknarr vaggande 

den trötte till djupaste ro, trots att myror och kryp gjort allt för att försvara stacken 

som råkat bli till huvudkudde blev det en ny dag ”då solen lyste klar och alla ängens 

blommor av många hundra slag stod bugande i par vid par”. Midsommardagen mer 

dans och ”limmonade” var inne. Ja, det är nu kyrkogårdens djupa dal och månne 

någon av dessa naturdyrkare även idag vilar där och då i den sista sömnen.  

Men även midsommarfirandet hade ett slut. På tredje dagens morgon om det var en 

vardag var helgdagsstämningen med ens som bortblåst.  

Verken andades åter liv och rörelse, intensifierat av den punktliga 

bessemerblåsningen. Hyttflamman gjorde åter fruktlösa försök att hävda sig gent emot 

den ljusnande dagern medan röken tog det lugnt och lägrade sig i dalgången. Vännen 

Lundgren hade lämnat sitt ansvarsfulla bestyr och var igen en man i ledet. Han 

återfanns på sin plats vid hyvelbänken kanske för att såsom traditionen då var vid 

dödsfall på bruket spika ihop kista åt någon god vän eller kamrat som slutat sin 



vandring i dödskuggans dal, medan vi andra i sorglös livsglädje dansat igenom den ljusa 

sommarnatten. 

Något tiotal år senare slutade den gamle trotjänaren sitt strävsamma liv och säkert är 

att kamraterna i den mörka snickar boden i sin tur gjorde honom samma tjänst.  

Man hör ibland gamlingar tala om en del intermesson i samband med 

midsommarfirandet. Så skulle t.x. musikanterna ett tjugotal år tidigare ha kommit i 

luven på varann och striden fann så småningom avslutning på ett gärde i närheten av 

banan. Där hittades påföljande dag instrumenten fruktansvärt tillbucklade och 

hopvridna. Som handvapen i en rejäl batalj kan ju endast bastuban äga något värde ur 

slagsynpunkt. Den klarade sig även någorlunda men det är möjligt att det svagdricka 

som brukspatron lät brygga och bjöd sitt folk på enligt sed var av så läskande 

beskaffenhet att man häri finner anledningen till att resten av instrumenten måste 

säljas som skrot.  

 


