Dansen i brunnshuset
Olof Wedin
Vid Hillevik finnes en källa med järnhaltigt
vatten. Den upptogs 1711 av
Häradshövdingen Arosell och fick 1714
Kungligt privilegium. Över denna källa fanns
ett numera förfallet och nedrivet brunnshus
och om vad som i detta brunnshus hände
söndagen den 26 juli 1863 kan man läsa i
följande utdrag ur boken ”Ungdomsminnen”
av kolportören Per Persson, utgiven i Gävle
1903.
Söndagen den 26 juli hade vi predikan i
brunnshuset som vanligt om söndagarna, men
den dagen kom det mer än vanligt mycket
folk från när och fjärran. Bland de många
Geflebor, som den tiden plägade vistas på
Hillevik såväl för sommarnöje som för
brunnsdrickning och badning, var det en
gammal sed, att minst en gång under
sommaren ställa till förlustelser med
dryckesvaror och dans i brunnshuset och att
bjuda dit sina vänner och fränder i Gefle.
Denna dag skulle blifva deras stora glädjedag,
och de hade väl försett sig med spelmän och
starka drycker. De begärde brunnshuset af
inspektorn för sin bal, och vi begärde det för
vår sammankomst. Han lofvade både dem och
oss och reste själf bort och lät oss tagas om
rummet som vi bäst ville och kunde. Kl. 3 em.
började vi vår gudstjänst med predikan, bön
och sång, och det gick som sångaren sjunger:
Vi samlas åter till bön
och sång
Och ordet att höra,
ej tiden blir lång.
Men för det andra sällskapet, som måste vänta
i flera timmar, blef tiden ganska lång. Under
väntetiden förargades de, och svuro öfver
”läsarne” för ett sådant tilltag. Men så fort
deras förlossningstimma var slagen, skyndade
de sig in i brunnshuset, skaffade undan
bänkarne och började dansen. De hade icke
dansat lång stund förr än de fingo se en stor
svart hund, komma upp öfver brunnsskranket
och gaf sig med i leken. Spelmannen en
vaktmästare från Gefle, fick först syn på den
objudna gästen.

En förskräckelse kom öfver dem alla, ingen
kom sig för att undersöka, hur det förhöll sig
med den mystiske svarte; de kastade på sig
sina öfverplagg, lämnade rummet hals öfver
hufvud och hviskade till hvarandra:
»Låt icke ”läsarne” få veta det.»
Allt gick så hastigt, att en del af fruntimmerna
och de som förde dit dryckesvarorna, icke
hunno fram, utan mötte de flyende på vägen
för att med dem återvända.
Då jag såg dessa ”karske män” fly, tänkte jag
på Salomos ord:
»De ogudaktige fly, fast ingen jagar dem, men
de rättfärdige äro trygga såsom lejon.» Huru
det förhöll sig med hunden, om han fanns till
eller ej, hvarifrån han kom eller hvart han tog
vägen, det vet jag icke. Men det vet jag att
efter den dagen har aldrig någon dans eller
något dryckeskalas varit i Hilleviks
brunnshus; utan Guds ord har varit predikat
där intill denna dag.
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