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Man vet att Hofors bruk är av betydande ålder men att fastställa denna exakt är tyvärr 

inte möjligt. Jordeböckerna åren 1580-90 för Gästrikland upptar Hofors för första 

gången såsom en by men i den handling från mitten av 1600 talet, som jag håller i 

handen har man dock en fast punkt för Hofors masugn och hammare såsom ett i 

Torsåkers socken beläget bergsmannaverk. Och låt oss nu ta ett jättekliv tillbaka till en 

aprildag nämnda tid och tänka oss hur här var då. 

Den dagen för 300 år sedan hade säkerligen vårsolens första strålar redan väckt liv i 

markerna efter en lång sömn precis som nu. Videbuskarnas silvervita klasar hade redan 

klättrat uppför sina brunblå stänglar och blåsippor och tussilago i full blom hade i 

värnvikens hagar hälsat våren med sina svenska färger. Al, asp hade slängt ut sina 

hängen att fladdra för vårvindens milda fläktar – medan björkarnas violetta kronor 

skiftade i granskogens dystra grönska på bergåsarnas sluttningar, där dessa precis som 

i dag i samma mjuka linjer ringlande ned mot den blånande Torsåkers bygden. 

Vi ser blänkande och strida forsar som i redan gammal kulturbygd ger luft och kraft åt 

otaliga små hyttor och hammarverk i näverskor och hemgjorda vadmalskläder där 

idoga bergsmän smälte sin malm och smidde sitt järn. Vildgässen flygande i perfekt 

plog strävar åter mot sina sommarnöjen i norr – medan björnen nyss uppstigen från 

sin vintervila i storskogen häromkring tar sig en första översyn av sina jaktmarker, väl 

bevakad av varg och räv.  

Men vi kanske närmast ser den svällande strömmen som ännu följer sin uråldriga fåra 

och hur den brusar vilt när den i högsta fart springer över det skraltiga vattenhjulet – 

medan bälgen suckar och stånkar och hyttflamman gör fruktlösa försök att tävla med 

den ljusnande dagen. Vidare hammarverket, som under ständigt gnissel dunkar på det 

glödande järnet till plogbillar och verktyg för bergsmännens eget och andras gagn. Allt 

andas brådska, ty blåsningen som började vid jultiden måste få ett slut för de magra 

tegarnas och stenbackarnas skull – men ännu ligger malmhögar på hyttbacken som de 

olika bergsmännen körde fram medan isen bar, och även denna malm måste bli järn.  

 

Hur man då firade valborgsmässoafton är omöjligt att utforska, men säkert är att man 

mötte våren med väldiga kasar i var by enligt redan gammal sed. Det är troligt att 



kvinnorna flyttade undan vaggan och spinnrocken och klädde sig i den färggranna 

Torsåkersdräkten och gjorde helg och att det tillika blev gästabud hos byns ålderman, 

där mannarna vid sina tennstop diskuterade vinterns björn och vargjakter och såg fram 

emot orrspel i dagfriska vårmorgnar medan ungdomen drömde om dans och älskog i 

tjusiga sommarnätter för att inte tala om kossorna och getterna som i lagårn 

fantiserade om fäbodvallens saftiga beten. Däremot vet man genom berättelser av 

våra gamla hur traditionen vuxit fram under större delen av förra seklet och hur 

”Kornskruven” slutligen blev det centrala i valborgsmässofirandet.  

 

Denna unika byggnad med pilastrar och grant listverk allt av trä uppfördes 1860 till 

magasin för spannmål och man finner den på en gammal oljemålning av något senare 

datum över bruket där den reser sig majestätiskt över sin omgivning. Med tiden blev 

den en god vän med alla hoforsbor – en vän som i mitten av samhället mötte varifrån 

man än kom. I dess hägn var träffpunken för gammal och ung – där samlades man till 

start för vinterns tävlingar och vårens gökottor och på sin tid skulle alla främlingar från 

dess krön beskåda våra vackra omgivningar.  

 

För tre år sedan fick ”Kornskruven” tyvärr ge vika för industriella anläggningar, men 

den ligger gömd för att som man lovat en dag återuppstå på en annan plats i 

samhället. För oss äldre torde dock bli svårt att återfinna den nimbus vi såg i denna 

byggnad i den täcka björkdungen främst kanske från otaliga valborgsmässoaftnar var 

den än kommer att återuppbyggas. Ty det var här man från dess höga balustrad 

traditionsenligt hälsade våren med musik och sång och själv mötte den med flaggan i 

topp, medan en med tiden allt tätare menighet stod nedanför lyssnande till glada vår 

melodier. 

 

Under de senare åren började dock ”Kornskruven” lida av betänklig ålderdomssvaghet 

så man nödgades avstå från höjden och utförde programmet på marken nedanför till 

skada för stämningen. Låt oss nu se på våra resurser genom tiderna för 

underhållningen. 

Sedan gammalt samlades man på stallbacken där några spiksmeder med fiol, klarinett 

och trumma stod för musiken, som inleddes med den populära ”Napoleons marsch” 

varpå följde några vår- och danslåtar, då ungdomen vid de senare började röra på 

klumparna. I mitten på förra århundradet hade man genom vandringsmän som 

logerade i värmen på hyttans mellanbotten erfarit att man på andra bruk börjat blåsa 

mässing och Petreearna hjälpte då Skarpskytteföreningen att anskaffa en laddning 

instrument. Lämpliga mannar uttogs och en gammal smältsmed som i ungdomens 

dagar varit militärperson åtog sig instruktionsarbetet från snickarboden hördes sedan 

flera kvällar i veckan ett fruktansvärt oväsen. Mistlurar i intimt samarbete med en 

hönsgård skulle blott kunna ge en blek aning om denna anhopning av missljud.  



Småningom ordnade sig emellertid ljuden till skalor och stämmor och slutligen kunde 

man skönja en antydan till naturligtvis Napoleons marsch en vals eller en polkett.  

Men med tiden utökades tydligen repertoaren ty Skarpskyttemusiken fick genom sina 

horn i underdåniga toner hylla kung Oskar hans gemål och äldste son (sedermera 

Gustav V) vid deras besök i Hofors och Storvik år 1875. 

Med dessa musikanter som kärna bildade majoren senare samma år ”Hofors Musik 

Corps” och enligt dess reglemente som finns förvarat förband sig bruket hålla 

behövliga instrument jämte noter. Man övade fyra timmar i veckan i gamla ”labbis” 

med bibehållen avlöning. Övriga kostnader skulle bestridas av Corpen däribland dem 

för instruktören, musikkorpral Hellström. När Corpen anlitades skedde betalning efter 

särskild taxa, men vid midsommardansen och andra tillfällen då folknöjen vid bruket 

anordnades var Corpen skyldig att blåsa utan extra ersättning. ”Musikkassan består av 

vad som finns kvar av gamla Skarpskyttekassan och anslås för densamma hundskatten, 

bageriavgiften samt vad som möjligen därtill kan anskaffas” står det som sista paragraf 

i reglementet.  

 

Majoren satte stort värde på sina blåsare och han var icke sen att begagna sig av deras 

konstnärliga prestationer vid högtidliga tillfällen. Men det har blåst många vindar 

sedan dess. Ledare har kommit och gått liksom och mannar i de olika stämmorna, men 

ännu ehuru i tredje och fjärde led fortlever ”Corpsen” fast man numera kallar sig 

Hofors blåsorkester och det är denna som även i år blåser in våren åt oss. 

År 1902 tillkom nytt inslag i vårfirandet, då den nybildade ”Hofors Manskör” under 

dåvarande bokföraren Einar Elgs ledning lät höra sig. Samtidigt lanserades vårtalens 

rad och därmed inleddes en ny tradition, men hr Elg har för ett par år sedan överlåtit 

taktpinnen som han hållit stadigt tag i under 48 års tid. Det var vidare brukligt att 

ungdomen från ”Kornskruven” tågade till dansbanan som låg i lärkdungen där 

kyrkogården nu ligger sedan 1909 och därmed öppnades utedansen för säsongen. 

Numera sker dansen på Folkans rotunda medan raketer och grannlåtsfyrverkerier 

upplyser och värmer den kyliga vårhimlen och väldiga trollskott eka i bergen runt om. 

Ja så är då våren den evigt unga åter här och precis som för 300 år sedan plockar i dag 

barnen sina vårblommor i Värnvikens hagar och vildgässens perfekta plog kan åter 

skådas mot vårblå himmel, medan björnen och vargen lyckligtvis dragit till andra 

jaktmarker. Många vårar har kommit och gått medan en förr oanad brukskultur stegvis 

omdanat vår hembygd till ett samhälle, vars väldiga bergverk står på höjden av 

tekniskt vetande och kunnande. Säkert är att bergsmannen Eric Joensson och hans 

tvenne meddelägare som tillsammans utgjorde den fasta punkten i brukets historia.  

 

 


