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Acs,. 315O5:1

Ir[ärta thmn-Götlind, 1948
rrBärnarbete vid de gamla bruken und.er förra seklet.n
(AVser bruken Gimo, Harg, Lövsta, Söderfors,
.il,lvkar1eö, Österby) 12 bI .A4 xeroxkop.
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Mirrta lam-Götltnd 14 f 4Earzrarbete vld de gamla brnuken undar förra seklet.
iiiir nsinnldkor ilr uppledsna BA'sln eg,en tide mUd,or och belrlkElserrlriind,erdetlatt de sucka efter nd.en garnla goda tld.enrlsortr fanns nfuonetaaa någon gångI det förflutna. Men folknlnnesforekaren, son föreöker att ur d,e gamlea tra-dltloner elLer ur hävderna få fram en leventle blld av llvsf,Jrlng,er L siry;ng

erager t helg och eöcken ,måste nog revldera sln uppfattnlrrg .fnte ninstrnL'.r d.et giiller behendlrrge4t €v de uppv:i.-nande barnonrfår v! yara
tack6a+:naratt vl lever' 1 trbaruetg å,riiul,dlad.er.VL är åttrlnsbone ett styckepå
våg enot detlfaet vår genorations o\yggltga krlg och förstörelse har brlagat
or€Ce L bernens vljrld på ett ödesdlgert vls.

Barrnarbetet 1 industrin iir nog ott kapltel för stg.fat råaaxradxscu-i{.äaxshel
äen Ja6 komrner I det fäIjande att meet skl.ldra vad Jag sJä1v hijrt av de

ganle I nruntllg trAdltlon vLcl d.e vallonbrukrsoro Jag besiJkt f.Jr att få e*
Bersonlfua lntryok ooh fakta om riet dagJ-lga llvet före faekfijrenlngar ooh
arbets -skydctslsgstiftalng och barnavårdslagar.lst b11r vä1 €n oclt annen ut-
vii'.nlng tllI. i;rycict liiteratur och andräs rrii)tecknin;arrnien Cet'ir cienna gång
rrJ'clcei lltet.ilina euna upotecicnlngar vid bruken ha u;est gJörta f:.ir fuilåsflåill-Ur;; eala landsnti,Is-och loikniruesorklvnrk*fe*x*x[*sga]g eller fsrx --1 nigen 1sf1s-som ],Ldreg t11.1 sl.äktfors]arlng,ty mJn i'arfarefar var brukspatron P.A.famm vid österby bruk, f ,#{r-död 1856,
och idn norfar var brui.:spatron fttlp iiergenrlal <l.li.vLcl F-orpenberge ooh
sed,sn llgrndals bruk;fiiled oeilför övrigt tldtgare bruksfö-rvaltare vld. GauuroL-
kroppa 1 Yärrtland f. 1B22ralöd 1B?5.-aterlalet t111 fuljande skil.Jrlng iirI huvudsak hitrutad frf,l griexly uppläi,dska vallonbrni<aOeterLrylL,övstarGlno,
Harg; r .o- IvllarLe U, S ötle r'fo l s

Tamm-ULMA 31505:1. Märta. 4*Eift-Götlind. 19,[8UFL.
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lamm-U LMA 31 505:'N . Märta. trfiuprr_Götl i ncl.,a ?.,i.gUPL.

Det åir mest poJkarruts uppglfter det här bllr fråga oB.Yl kormrer en amrl"aln på flickorna meclrmen n'df, Jag synar mltt materlalrurplockat ur ir anteck-
nlugar frÅnnetranclhuggtrvid, ekllCa bnr.krmllrker Jagrhr:r starkt msnHgt färgpddetalJernade iirrgtvetvl.e beroende Bå att Jag mest setat ooh apråtcat vld gemla Bn€ldereller brukshantverkare.Een de her haft åtel(ltltet att berätta.Iblantl har cle
kom*oletterata av d,eras guiidnor eller döttrar.lllå tngen modern läsare bll såra
över ttteln gubbe eller gunsu..Iag v111 late alJ's iindra det gamLa epråkbnrEe

Smedens yrke glck Ju I arv från far ttll eon med en utoxaordentll8 Yrkes-
stolthet.Eanske al1ra starkastrom det rann vallonblod I hane ådror.klIEs't
frneaeBoJksr:p drönde inte o* l*åii l.rltl*t eJärv / un så,s bil nästersmeder.
§len d.å gäIld.e det att kururå sttt yrke frå:r grunden.Yld de flesta brtrke[ va
det vanltgtratt tolv&rlngafna anställdee msd fulI tJdnetgörtng tolv tlrrnqr
per dygn I samrna sklfteeArl.ng som de vu.xaa karlarna.Tlll och me en och ar:n
stark elvaårfurg kturde få bijrJa.De skuIle oldrlg ha etått ut msd det hårda
brukearbetetrom de inte fått trdna med andra ayselor I ercåbarnsåldem.
PÅ Glmo snvåind.e de sJu-åtta i',rs snå-coJkar aitx.k§xsxesarxridxtxgslhrukatsx
krs!§txssh att tdra tegelsten-allteå eådana småttin arrsorr ntlulera går I
sxqåskolans f örsta oeh andra kless.Iflo-tloårlngarna flcknk5ra F.ranenr rtolv
timmar om oagea ned en arbetslöe av 20 öre per dug.

Det var tegelbruk både vfuI idvsta oeh Gluo bruk fU Upplandsleron lämpatle
slg väl för tegelfabrlka'blorrnlerbon var det t"{"*rrunde Bamnet Bå den plats
pfr Glmord:Lr lerqn om vlntern shoitades upp I stora hösar för att sedon -öÅEtt 6;ar garni'asomnarea arbetas t111 tegel vld te8elbrul<et och l tegelugnen.En Eaxaal Glrno
smed,e.p'"a"* ;";;;. ttä'-?Frrdolr ceurr#Tf§ rrån barnaåren ingående Eak
kunsgap om arbetetrdrlr smfipoJksrna f&tt sltta på nkranstt':ngen tr ooh köra
oxenrsom l&:rgeomt lcnallade runt och drog den gxailaolx med knlvar försedd
axelrBom bearbetado lorarsand och vatteu t111 en logom tJock naassrsom skul
bli fornas till tegeleterlar.nKranenllbestod ov en r,retordJuB fyrkant av trä-
verkrdlt de nijgmd.a liirnena matades I rgSilrtn u.:ptlIl.Ilertlll på kranen var
en ilppnlng.uencsr tlsn föste en nfissre'r ut lerblandnlngenlson lostades på
k.ira och sltöts from b111 te3elclaijcr;n.

-l:-

Kopia från Isof, Acc nr. 31505:1-3, M Tamm-Götlind  UPL



T-amm-ULMA 3'!5f5:1. Märra. Slsrn-Göt!ind. 19rr8l IUI*L.-r-rerne eklrue forna tegältrlguxliisgxlJ tott"n på en togelform ladee ell ,på översldan:brädlapproch fornen fylldes ned lernaesalsQItr lamiadee:m::d en plnne pä"äve:s'Igtdaz r Bå kallad kavel.Nu tranpade tegelslagBrn pÅ ett trarnpvertrson förde
upp den rqyformade tegelstenen på sln brädlapplQch n E Bd de snå 7-8§!{ngarnastodtlll reds för att bära stenen på brädlappen fram t111 en §-l1ardif den attlll-
des på kant bredvLd det flyttbara tegelborclet.regels,snaen vor rä1 tnte så
Iätt för en lLten Barvelrty den skulLe vara 12 tr:m 1å11816 tum bred och 5 tum
tJock.[111 Bå köpet lnnehijll den vattenr"o*, *]tt" torka bort under tre
veclcorrJ.nnen stenen br:iddes l tegelugnen .Jåflvr" som ett nurat valv merl hÅI
och 5aknade skorsten .§öken glck ut rnellan tegelpamorna L taket.legelbruJcnå-
ren travede teglet uver eldstaden raecl rökgåruar mellsn teglen och eldacle
under ned ved. P& l87o-och Bo-talet glck d,et t111 på detta vis.jJ:t tir förf.
obekantrnär rSrelsen upphörd,e. I denna form.på vlntern hörde cet t111 sioåpojkarnas göra att trava ved.Be kundo sltta I

r I p'. Glmo Jflera trmmaqä, i?d,etackarsa. f ör att ranga upB ved. iistberg had'e fått göra dt
tta 1 nloårsåId,:rn 1 bSrjan p& 7o-ta1et med 15 öres dergslön för tolv tlmrrs

lobbr0m somruaren betalades ciet 20 öre iier dag.ilan skulle bl.ar skrapa bruke-
gatetornarvllket var gansF.a otrevrigtreftersom r0.at1 körrle så r:iyckct med' oxare
0m lijrdg8,artu var Cet emellertld i.i:rkornas urtpglft att sop8 stora bruksgatan
r€rore började kI.9 på morg,onen vld harmarn oeh fortsatte neråt mogasinet
ttll fr4rn e'iot k;-.1-z.utebrev någon iinkarkunde hon mista stti gratLalr.§eå -
elonenrsom Ju innebar bostad. och lttet sl1lrströir:;rlng och sgd.I söd.erfors
var det L regel änkornarsom so^oad.e brulcogatan up.o t111 k;"rltan'

fn poJke kunde b11 lnspektorens vedbodpojkeroeh ville riet 81[ vii1 eteg han
l grederraa och b&,ev vedbgdpoJke på sJuivo herrgår/en pr'*n 7 p& rnorgon 1111
7 på rva1len.l,laton flck han h*ilsxsi8xsfjla lnte t herrgårdsliiiket anlat ä'ir
nägon emörgåe någon iiiJlg.och så cletratt han på helgafbnarna blov uBpbJud'en
plr kväIl ti1]oal,.mans raed b.rpkets kuskarrlBdrrgrirtlspersonsl rn.fl.På Julafton
vanha«les då bl.crcc Ju1åög åt var ocli enru.oi:lagd på ett bordlndr gustern+on

I

JuthSgen lnnehöIl en6u{crc och):i:; rågllmparen 1lka stor vetebulle och övor
en rrkusn aV saffrsn i forn av eä sn-icka ned russln 1'

Kopia från Isof, Acc nr. 31505:1-3, M Tamm-Götlind  UPL



-4-i111 barn utd,elsd,es lltet extra nötter och russln.idödrarna bad' rned elg kor
och handd'k att rrigga d,e ;oda saker,a I trrr hemvilgen.fraten-bJöds I tJäaan-
nas matrunldilr det etod tJue pä bordet;mer ln6en Julgran-det var lnte h§ll
eå arl-raijnt förr.fill jul ftck gårdepersonalen rutflekr6röt och snörbakelee;
m.en Grmoborna bnrkade inte rrrnm.e på grötensåtnJ-nstone internilr do vsr lnnet
på herrg6rden. Detta var på kauunarherre Reuterskiö1ds tid''

ALLa tolVf.rln6sr harnnade lnte genast I snedJorna'De kund'e vara 'qrlndpo;
kar-lade före och eftar tolv år som på tr5vsta bruk'dff både noffa och södra
grLncarna v.råste no$a vaktsslså att lnte kor och fftrrsom glck lnisa l skogen
promenerade ln -oå bruketE V*g.arbetetld.en var tolv fitr"nmFf och Iölten 76 öre
Ber dag.[idvls glck dJuren ute dygnet om.Då m&ste poJkerna tura I sklfttnel
trots allt var plats sorn grindpojke ett eftersökt Jobb'
?å Harg å1å€ det grihd-coJkarna att so-Da bruksgatan frf"n kyrkan upB mot slot

Gamre firrn^an på luvstarf, rg4B ,berrttadorh,r'an via 1E års &ld'er bijria
som hantlang.arq åt-pJg8,n,istarn ;denne hörde 1111 brulcets hantverkarstab'
Gossen flck borra spf:n ti11 tak.Bssx Detta var 1860.Där börjado arbetetLden
k1.5pår,orgonenochs1utadeinieförrsiB7påafton.tdErffibåBs
lönen var enclast 1? ö:-e om ciagen.rn€;en mat ingick t färnfurerna'
vld 15 år steg han l graderna oclr blev a.k.boktlålLerglE.ilan var då i $ord
bruket och fr_ck nu Bassa bokhålrarns iriist och trlIIa och k*nr1e få vara ute
her,a dagen.rbland kunde hen få tltet kaffe.rönon $lndes han inte på 5am'1a i
uren riet var några örens påöknlng'
ln annan ekJutspoJke vid [lvlrsrleö
tlåUg, tinPennS-n; och lnga kläder 1
trou om nattenrkur:'d'e l6nen 5kas en
s&$en med att siiJuta unrlsn sågs'oi":r'
vttl brukrså clro5s han t111 smedjan
h'lä1osmed, oÅtt barnen flck
n:ycket vanllgt rnen

bruk hade vid 14-15 iir i slutet på 70tal
Iön.ilär han lbland rråste skJutsa brukepr
liieri Bu^[Iet.eenne i;o]ke arbetade ocke& j
rien llkscm så må.:rga atidralsoill var uBpfi-+-\ 'ir lvar hanoch\ vid 2oårstildern".T- ut t\ ..--

plocka-biirlsätta potatlsrvalla oxar och rijfsa var
lnbrl-nca;te Ce:n otrollgt 11ben erbetsi'SrtJJnet'

uLm/r. 3"rSfrS;i . Mär.ta. #ffi;.rtind. 19"1sUPL.

nog
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-6-*ltt börJa srbeta I hamraern och dåirmed bsslliktado Eyselor trppfettade6
nog av bneks.coJkarna so6 en flyttnlng ij.ll hö5re klase. "

Första. arbetsqppglften f5r den blLvande ss:eden var vld somllSa bruk att
vara Eolpo.1ke,Eiill-qädarfors forsladee träkol på akr:,lorraom seglade utför

Dalälven norrlfrånroch clet 1fu flers kolhua vid stranden.Sangre blev det tral
med. ångbåtar,som medförde kolrgrus och kastved t111 bruksfolket iinda uBp 1

Iledesund,a och Gyelnge.pÅ Bo-talet var det lblend ont om kolpgJkar'Då Lklol
derd.e, helt enkelt bud tl1l slcolen fr*rr brtkekontoretratt poJkarne behövdet
.1.iiraren flck lnte säga emotl[tan de un6a slcolpoJkarna roåste ge elg av ut
till dLven för att ctra tun-a kolkorgar uppför lendg8ngar tlII itolhusen. !t
flck ögonen rski lg=r:grodda av koletcft.
Uckså vtd Svanå bnrl< 1 Vistr,anland var kolpoJken Csn förste snedslSrltagt

iien ekurle dra fram ko1 tlII snedjan från kolhueetrmen inte s.oilIa på narl
0n man d& skötte sig och var rlllttgt noEarfltck rnan blrJa nbryta färsktn 8(
döt hette dEjr i trakten-det var en lroknlnge.orocedur f-it fLrnet för att b.
bra.^tt::.---: lJet torde väl ha vorlt ni:got l släki med'rväLlnLnger,rpuo* sked'de:
de uppltindska vallonsmedJorne? Itriir den unge hade nbrytet f:irsktn I ett'pa:
tre årrblev han drjngreom flck s1å thop sn:{Itor 1mångt Ar ,lnnan han erki
d,es som smed,, Ea roästersmed var något oerhUrt förniilgrllgt vld de gamla bruJ
I vlssa vallonslii]rter har far och son varLt mästersned.er t r,ånga ledroeh
det blir son ett adelsmiirke.V|d österby flnns det nu en :,'r4stergmed adsläk
Gauffln I åttoncle ledet av miistersrneder. lläeterevennen var b8edeng nålrular
mgnrsom tut.ede ned t:or:on sf,lxskäia t sklftenrmen rlet var mrstarns uppglf
att på aöncagosiorUnarna nställa hJrdennlse t{ffratt aIlt var l ordnlng fij.
*si arbetetrson skulle i,5rJa L;en kl.6 på Biåariagsaftonen efter ett dygn;
stllLtret .ilet var noe,B metl att bottenhiillen var klar och hade den ruttoc
nästatvourllrlcllpa lutnlrt5en.O/hen eten hade ko:r.r'.rlt ln bland kolen under

bveckan,Erande den ha.t!14t.hq r,,.b*!,Ir1"tr99i,{q ,Tåg}" 9911,, sna§,E isaltfeltrigen,ren pqikarna hBde,.q,rtt-rrtfrir;ä"3"å SffiSEåå.3Fuåå,I"'iå,3å å8åoåå"t8,I"ååt-1,i..^. _l .,. ._ ,- r .iL-d lvL y.Jtr v\erl srss sauJ- 
Ta-mn_Ul-f"14 31505:1. Märta. ryfiffiGötlind.'1943UPI-.iraq .u:,1rCå sn:den l{rri,
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irt-E--
§:: : r:n Han ver lnte nå!,lg1orn late vlirnen varreot[ den skulle.PoJkarna kiln
hs f&tt akJuta tn ett per kubtlmeter blandad ved vld det laget.Ångpsruroln
I vaUonsmedJan satt ovanför håirdarna med, pannbottnen I hården.Yatten pu
padee ln i pgrum1rooh n-är smed,en bd§rjade k1.61sku11e nångan vara uppen §e
vld surlde vär&des Bannorrrgr fråm. eJiilva hiirden. .1ngan 8ttsk t111 hopolag-
ningshauuns.rn, son tt dlsaro d,rlvlts med vattenkraft {lyt, l(t ", Å n-:, k*{*
Vld flera brnk rvqf det poJkarnarsom skulle reglera r::'':.ä:'::-s:,':r $attenhJu
och cira på damqbo{detl Damrnbq{QsrvokgE hette de vld l§veta brukrrlamrnborcl
poJkar i iilvkarleö. len gamle Älvkarleösned.en Ilerrerf .185, försökte beskr
hand.greppen såluncla'iret var en krok 1 ned,re ändan på damnbordsetången oeh
Jlirnstång från Jord.en med h&1 l fastsatt dii-r. Eftersoiu &an vLlle ha hamna
te gr*i fortrså drog poJken nerroch sirulle d.en gå Iångsarntrtyfte han opp d.a
bordstången lite mer.San höll L krokenfi.
Vld VL bruk 1 Gestrtpand, glck det tlll likadant. Och sannollkt pÅ flere
hål1r

r @å;;eäerb,f,rf o-'.188F?*klrnile'-r+hsra-'trpl)''se-r-olika 'po$Esyasr
dåir vLdJ+trket*färtiiitöU-'*tt'dra-'tff-'ve&."wr^r1gå*hjlg5lgil..på*sönCäg =äfiiliä*'öä**+*+e- rTå;äää-äfterm'ådas*--,+Fr&r Forspark begittasratt guJardenren pojke mellan 16 och 20 å.rrhade att
dra på dauirrborclet och reglera hanraernrsö. att den slog-t:j"tare eller glesarGåJuiae;-,1";g-i-ån-åtar1giuom kr:nrle sättas 1n 1 ett nål. ',VätlätsrreE är.åa*rrraräår Jcrnet blev för hett.vatten lcom ;enom en riinne
och ur der.r skyfflode c1e på ji.rnet.nirortarertskrek sxceden iblanci.Det vllIe
till att göra sig l:,örd i elairrret.EDe var ohJäl.o11 gto.r'a irjulfsade en 8atrn
smed, på Hargri{nlragron f. 1ETt, trÅ de blev alltid tJockhörda t har,rmarn.n(l
irörcia?) Som npåclragare i fuarnrnsrnnstod poJken på en ^oal} och lyfte på enne
en1lgt förman Sten på öeterby.rersom är sakkunniga på vallonemedJornaB ItrE
perl,rtorde förstå ternerna och förkleriruar.rLa bättre iln f5rfattaren tlIL
sk!,ldring.De få kornplettera dunkla ställen gdrro* egns mlnnen. Åld.ersgrilru
för ollka poJksysslor blev naturllgtvls gansko flytanciereftegtom en de1 tr

var starkare byggda och hlindlqare , utlfr,-,fi?ffi,: Märra. lffiloor,ind" 1e4BI ip'
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ULMA 31sns:.r. Marta. ffiffi;**iä.uir4,UPL.-t-
JJet vll1e sannerlleen ttIl att poJken var flink och hiindlgsniir han ekulle

hu1.fra enilan av g1ödanale Jjrnst:in4er och Srycka ln bnrkats Jiirnstiimpel mecl erUT-,Jstarnprpå vilken uun,elog ned enklloslrar.,nsre.S4 vijrre var Cet att orlktq
sråinr-errrr.ån= sråiä&-en rrödit;{t"s;1fG-Aa;-bGn råBmed. en fyrakllos släof
J,rnstyckena skutte också tolliae.rdet vill såiga niäias av på miliLnefera'

- ,--r-----1 t ^L- .-*.-'l ,-s aiial,laomootrYti'!"Gi'rarlageq -/..1 s,reaaäd äs,"1,"?1,-b:ltlli'I?. *"*:I-"'l*uflH"T:,gffiäi;;;-ä;I"ilfuEk"A#-;",äiää-o,i,;äärr-n;oirråh mck veta,att han levde.
Vld flera brr:-k anförtrsddee också den ansvarsfulla errlvek:Lsyss1an åt poJke

fset den som vld i\sterby s;,ånlngora i-ivertols av gulåarhargratlallsterna jsora c( eJ.d jiirnelocksfl sirulle se tillratt iet fanns brln:ran<ie brljkol 1:fu 'r jel1järnotnr8en en
kcrg av JJrnspj1lor.oå en siing utanfijr valloasnedJan för a'ct lysa upp ingfu
i.Ien gar.rle srieden Clas,rartffin f. 1360 sade om poJkarnaratt nde snå kravl{ng€
fLclc vakta eltleg om lördagsnitterne i bolv tL.inrcar och lnl;e torcles ]-dgga sl{

ett tag, lla'oby f.ir ai;t lnio soiiilta.\tan:r,åste ju se efterratt det lnte tog e'
J. sne cl j ans tak. ftabhyxel*sraxiakke*s1åkaxslasst$sxs*xstilBxhssklxssxx$uxdenVld Ilarg och f-Orsr,airk sltulle olelv{:kterna oci<så- nåss1e -El}!!-'f,et var ganska
fiestande för lur6orna att siå och l:asta koL r"ot en rfssql-rext slogs gaL1er
son släppte igenom s,i;ybbenrme4an ie g,ccl,a lrolen siai-rnsc'e frnnfijr.stybben onvi
des tll1 attnstybba rr,r,llorn som fylLnlnermell rlen ansils inL: vara rnycket väirt
Dessa elclvakter irturrle ,cå llarg ha 40 tjre per r.tagrupplyste srr'ed'en J'illlsson'f
1a6?.tll1 rlessa .cojlcars ur;:1:,31fter hörtle oclcså att rulla ln göoar på stockar
srnedJan.Gösen iiunrie vliga 6-7 ceclionroch någo:: ledig smed flck trJalpa poJke:
ffi upp Cen -cil ri-rllenrnen 6ec1an kLarere halt den sjiilv.Gä;:,arna liig l etorft'tra'
pr"i rigrlenrdiiforslaco frfn nii;'r:ias'be fiiasugn.Yid, srarlth:iruoti io;s de' om hantl
err-riltsrirederna:rni,starn ellor n,']stergverulen'iant ilrd,ng octr ,!3lgl-e1ler som
rasn sad.e !å ret"r svenska llärltng.

Sklften var för hundra år seri,:in;ch en go'J bit i§trr:ifrt 5rr tlnfiarrse''1an b
,Je.4tr6 tlnnrnr ,S tir,-.rar.Det var oerliört p€r-frostande för poJkar;" ":'§on ä1

var l vLixt och utvecEungrait alclrlg få sova ut ordentll;t}#ot berätta+t*
svårt r]et vcr at't få
p,i olika bnrl(.d-'n let
upi:vCrrnd rned 'br:-r:ol i

lrv I demrnrir. tje sov i labby ellcr lobbe-ollkå Stavnl
var sa;-rna oalrlen prl;iitlv sovkottlmare lntlll su:edJant
en e.{cel :rcrr.in cllcr bidl .nre .rå e,t ?j;;-lc[ il-rrd'.
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Hiir sträckte de ut "ttaååUvLlsklften ned k1äderna på'Ja smed'erna'som vld'

Irurcarna arbetacle r uarffi3orta och försklnnrnåste lbrqr-rd dra på ett Far
lyxor 1 det svalare labbyrmen ofta bredde 6e lnget tiicke öve3 sig på h'al6-
bä,;clenrvars 6aLm inte byites om m€r rjrr I slåttertLden.För att få 1:Lv 1 tle sc
de poJkarnå lcr:nrlo kar::rater iblanil spruta vetten på dem.Jet h;irrderatt tröttki
da kqsar erler ka:,:spojlcar ,som västmrnlännin:arna g:if,rm kallade afe yrgsta bl
arbetar.nart.ex.vid, trångfors och i'.ntlelsbergrkuncle srrrmre t111 på kanten av
vasicrr'irenrdär de sliu].le vagka lcorsraen då farues clei n'å6on t111 lrand'srsom sta<
ner gröJange ju-rn I vattastroå clet spr"riad,e ir+a oclr stlink irlng 'Jen sovant
Han Vaktsr;ie sig bätire ni:sta gi,ng f5r att -somnå .'"' I tjJnsten'

flamm-Göt1lnd.ULMA 31505:1. Märra" ffir{r*68fi4ffi{ 194gUPL.
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len E:arlle :[Ivkarleös,,,,e,Jea He*e f. 1gi, .:shxö he*i*gr*HsL*Sxxf*frsökte l$ra Cerr fråi._vlsa rien frågvJ.e q "/ .. rr."nrhur det 6lcli_ltfJ- och beokrevhandg.replien ur6eflir så hörl nret en 'i.;rok i- n.: tire *J;&fiee -uå osrj.inborde-str:.ragen och en inrnst$#fEfterocn nan vtlle ha rrr to g;L fcrt re{.r{rtg;cJh:n iiorr;cjr elni.LJ-e§ti li',rUiamt rlyfte o.o1r Car"'rbor{ t,ii,^A;g{1|Le iler.iioa hglt L krorea)vld Yl brruk t o2{trlkland g.ter: cr) rLvi rirr.3dr.n.b.Nti"r poJkarna okulle gi oeh läsarflck da l-blar-rl tsr lrrr:äake{.a aed, sJ.g pdvLlslcLften 'Det vrir inttr sål no66r:,erl fr:1:<biLtlnrrrgen övor !:uvucr iagetrbarade ua5'a fort 'kom ut t fiirvZlrvsarbetet.och iincå ruåste rran siigarett bnrJ<spa-tronerns i rei.el höll slcolor vlcl slna trrrr.k på ett tldig,t eå8d1ru0.ya11oa,.befollmftt'5en var J'r cokså b:q.,3.e l.nteLrehiuellt och ;:,usikauskt begåved.vl finner r1e färsta for-irb.brroteken v*r 6a;a1e t,r,:k:1851 i lleftlTäeLna_nlo.dqch 185? vlit österby.Det v,*'IBeta arbetet kvlnnorna ooh iiven sriråfliekorna hace vlrl månrr},'bru-ken va'r sjogiåttern.-{.fle cr:eilcr och -irq,lssh.entve.t.irare i:aqe bosiäl'sir rnedkor och ffursom de pf. sonrarna fiek oläppn ut på b::,;,&scrkcgcn ned, genen'af,lva:'lkullarsedon man rned vargakall skrtj;mt vilccJuren tor:t irin b;rgcen.Lr,nruot eltrtet 8v 6o-tqret förelccrn det- vargar -Lflru.;t ner i sveela*d.Åden t111 vlnterfocler var brukaforket cfta hiinvleade att skörr'i.e vettenviixtert on vans oeh eterrfco.er..., :,. r.gJöslåtanerlot giillde brurkete a---.: .;::r:.

sxaffa fram vlnterfoder å6 rle sg.ns ciJurea.prrin tilno b,eäätteer.hur de hrnde_atq ref'a barnfroci<en ned sig lå:rud.ra oLdgn sJcn.rbranri var, Ju.ter ned,.rlarnfLck ta slg fram l vatten iln'-lr: tlL] hakauloctr cle vuxna stod i vi,i)an lbrondu'pp unrl'er briistet.De hade på sl6 nE;1on [ä,rfl81 k,fol och lrr:a by.,:or.sornrlgaharle stnr'n*uor och kEingor på. sii:.stsruen icröp u.T o uit,f Egr. li-roo.lnllrbe:rilätadsBn 1;oi.;ral t)sterbyrioro fru Gl]le f.1g43.Je flck 11:11 ;,r.1 ,torriorl i;ill kviilLm*rl riifeirn I vattnetroeh de si,g hw-rsorri,or 1lir11a gå froi;i;ar av gr,lis.,,,1e1 tnilolblov hug5en.nÅ Jo grst rL Ja sJöngrrr:ade den ganrra vr.d mirueet av rlet sv&ra

Jordetr l*-+ m.ld 1 faetsatt dlf.
rie:
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arbotet .ferroosflaskan v8r !c,ue tr.,;ifunnen.skördsfolket fl'ck lcva pÅ kal.l
mats.ick.l- .. --: ".:,';ilfldra pårom <le tllev glktbratna på gamla Cart
nijlen tnte behövd ?tltes rlotterreora fått träste.,öerl sJöslåtter a iäEä f5ff:4 grrricrin€ Lg22
slutade de.>å österby ned sJösl&ttern och flck ta arunat foder.
I}et hijndorott de fl.ck'etiiua slt och bry3ga eller.sitöta koraarn':dr r'Ie kon
hen trötta- oeir våta.\ Klass-skillnafun brr-rlsfo1k och atroi:er var st t berätta
frf r:' t'^rrro ratt patronens tiis, s5»rf v111e f ka\r r\?i r'DLeFcJuB si.!arl över
att t,Li 1ad d.u afu>,; J ke.tt, lciirrle ratt lion ;
r:.O.f , Illclians ;:or hfu a. ,i6n tokten att .kå1'1a uB ssenr låta i[:rma

{flldccbarnet be om fiir teI
Grorde nu lnte brultsiednirgen ni:goniing för barnen? JUrpå de uppJ.iiaclskavallonbruken firekou eu l5.l:.eb:st:j.!tnt,,Isez::: : co barnQ,iid. ,som t hög gra«l up.

muntrad.e barnrllia farnilJer och f5.nb:iiLracle iereis rnsgra liosthåll.?å ;sterby,Glryorlövsta ,iiargr[:öderfore och troli.;en p& flera bri:k fic]< brul<eborna en fji(201. )Cing extra s§anrnu,å1-'-vurl-l-i...en h;itf 'ben xi.'g och h:ilften korn--fiir varJe barn
mel1an 1 och 12 t",r.'rllC .Livsta änia iill 15 årrmen vid ilarg en,,r.ast för smede-första barnet menbarn Lrån tx*rrför Jorclbrukets !s3,s;6jså:l. arhetaro fri,ln .tredJe barnet med denrrar1gsklllnad mellan slrreCer och annat folkrscrt gjorde slg gäI1ande på rnågrgavic .-rarnsäden urp3:hi"irde vid cllka trcipunktrpå fisterby r:,e{ 1E$Q-taletrp& Ilargf'jrst 1920rdi'. man under första v:.rLdslcrigei;s.ronson-:rrir{ niste dela ut kontaita -cer:.gar i stä11et för extrs sjd til1 barnriha hern.i'ijrf.ber 1äsare frirn andr
t ruk o(n ulopglfter antr;f:ende barnsädrty_ qsom tiIläm.oats åtminstone påxng rse1, .lellan l;rir-lcsarbetarna och l:r,-rlunder den patrlarlcalislia tidenrr;ren *rciå.- vcr irlassLllnaden i:iycket'stor.Det be-itättas frr"l 70-taletrl,qr en sr.edsl,ojke i;r", §imo ka.ilat brutS,F&-r+* llan:rurrherri.eutelskiijl'is lllla dolier rq-ir durdi. lron vil-le i"lta i iiö,XlisiebgrJrelx Fllckarblev så siir$dratt hon;r:itroch poJ}<on f,lck stryk a'r sLn nor för opossand,e uppfijccnde.l.len --rili'::'rir.nan 1;- .'herrg;fir'.;er hs:is var l:lolE och balltfull:l:,on ksrll-ar--i) Coccen ocir i':irr:iddc doLi:nr ait bc or.: f'lrIåL:lce.Llet;!'li;o;:i f1c[ l1an prescriter I:i.r svr:r.l:i ccir v-:rlc.

+:ua-
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Barn rrå nu ha alirlg si rlycket arbetsplLkterrnr€rr os står inte utrom delnte också få.r ha litet rollit.Vld vissa tlllf&llen på året var ctet tradLtlo-ne1la nöJen'-'i.«i bruken.i:ideorr.rrarn fcrst och l'riirirstlmen då var det kanske allra

mest cien vuxna un5donrenrsom var i farten.Vl-d österby brukade ekoLan ha Julav-slutnlng på ejälva: ],ucladagen den 13 oe cemberroch g,an1e skoIlärarn'IedenLus
på 6o-70-ta1et kisacie på uragarna och safllareftersom nl nu har ekött er brareå
ska nl vlil he en l1ten l-ussidans. 'Ilot eftern,idrlagen kom de traskai.Glerallabrukets skolbarnrförsiedda nied. en liten drlcksflaska och ett taIgUdE,rE,ortr eattes
upp t bleckhåI1are vid väggen på skolsalen.Ie rnost betrod<ia pojkarna flek hederr
upporaget att ""J;ffiä3i;;or.Oå.)r1e bör;adc rinna,Efter kloekan nt-o frck de småi..gå hen och ien äldre ungd.omen tog vid med glad rlans tiIl klockan tolv.Osterby-
borna tror att den där l-ussidansen fanns redan för hirndra år sedan och liingretil-lbake under Gammel-Iammens tld.Och det 1är ha varit på 1840-taletrsom spel-
runn ilss-Blommen blev förfö1Jd av vargarr<1å han var på hemväg på Stordammens
is.sehx ilan drog frsm sin rr"yckelharpa och 61ck baklåinges och spel-ad.e för llvetltt1ls han bara hade en enda str5ng kvar.Då tumlade han ln i sin stuga med var-
garna hack l- häI.De lade upp tassarna på fönsterblecket.

få $Övste bruk var det stor barnfest I skolan på julafton med tåinda granar.
Julsko1an kallades festenrdå a1la skolbern sarn-Lades til1 julsång och julklappar,
medan föräldrar och snåsyskon tlttade på J- förstugan.På trettonhelgen var dettrllIla julaftonrr för alla brukets barn med kafferlek och dans kring grauarna .
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Jorr5-r.r,ena trr orlrli:erlll ,-:n sklfts:rde och trol',lfla {'r|l Ce gor;:18 brulcen I clen

garrla tlrlen.lUr.l;:r lare l".ra;-Lin franr li.'rB eLlcl;.,r'ov 1if. bornortretet oclr en

hCIr lcu:.--:nat ni-;.los av a}le ocni sor; Eadx s0. Leredvilli-t oclt oj'ta r.iucttgt
ber.i-tti;t oi:, hur C.ct Alek till f'jrr urld,:r' de.,. titiruo:,, vi lcallcr GerI patriarka-'
iardi., t:ru!:s;otroueri vo! s!i,: er: i.uurg t si'Lt lilla r"'ilteloch art'etarna lntc
or'f,airleert:de. Deras årtal- har niirnnts för att tL d:.ras niunen l,era tidsbestäul-;: De fick clrbeta turgt och triiget,lien tro lnterstt Ce',[er varlt eu.runrlntr.

pvlurtoml iläir nan BlrfJrar rjred, 6oadebefolknln:en vld de sveneks trallonbruken får
in en oeririirt starh ki::.nsla iclce blott uv erbetets nöda utan liirafulLt 8-v
r+tete g1åidJe .ttlag å:rilt och Jag s.iönglsom Cen unle kvlrtnan gJorde i Cen svå,miaftislfittess-fs orden llr:Ertar lJus över desca segs pllktriiianiskorpsoEl lnte gav
?p ut:-;n behäLI sitt gocia huErör li^nira up.p t rllderdonen trots det k"nogtga
Lllvaro de haft linda seden barnaårefl e

Märta Tanm-Göt1lnd. 1948
U LMA 31 505:1 . ftffis#(F#häffifffiS}+ "6.4+UPi-.
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rrBarnarbete och barnagtädje vid uppländska vallon-
bruk i patriarkalisk tid.rr
(.lvser bruken Gf-mo, Harg, Länna, Lövstar Söderforst
Älvkarleö, österby.) Manuskript tiII art.i UNT:s
julnr 1949 12 b1.44 xeroxkop.
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sarnqibete octr banuglädJ!\u{iLÅl.,,^!,' ,A'-' ''r""'-i 1)atrlarkallsk tid.
( L/,,r,( /r/>vallonhruk \\__

tT,!,'l,ilt
av Härta Tanm-Götllndfifu 1 o ckså"l Niir Södertors(iltht*^... för en sJuttlo-årt1o år sedan --och sar:nolikt-,-tfai.

g,are eek5åtrr- satt på skolbijnken I brukssirulan, kunde det'hiind;ratt det kom
bud frlur brukekontpret ti1l magisternratt riågra pojkar Senast måete släppasut för att , 'ffi träkoL @'uu skutorrEom hade kom.rnlt eeglande nerf ör Dal-
ä1ven norrLfrån. Sruket betiövde niini;der av triittolroch rnan hade byggt flera
kulhus vid älvstranden. ?ojkarna var blI1ig arbetskraftroch magistarn hade
då för tlden i:rgen talanlnär den nriktiga bruksledningen,kallade.Den had.e
ninea,:e uörtto:öI;.ljlforlrfäi "7':.':'+l:;lY ?"t:i*1-Tt-:::2't:';"n rork-
skolan vid söäerfors tn$attaOå;-1748/lnen'bruksarbetet var-f-äaAa fa1l num'
ro ett. let kan tiinkasratt en och annan pojke giirna lade iveig ifrån skolar
rien det var 5-r6et Iätt arbete de kaLlacies tillrty de måste sliipa. tunga kor-
gar ,ltrstade rnerl träko1 ffglan sicutorna uppför landgang?rry tilL koLhusen.
D lr; snå arbetarna fick ögonen ralrt ii;eng,rodda av k"i"+W

iKoLpo.ikeri t,etra.l.-taoes vicl suu,lli,o bruk soru den första enredslärlingenrYLträffar också på llonom rier6 i Väetnarrland vid Svanå bnrkrdåir poJkarnsqtåO"{*ar" frain kol frin kolhuset tlll smecrjarr utan att spllla på rnarken.Det var en hecler'att ha skött sig så nogaratt rrran i sinom tid sIäpptee frantill err sir,ideshärti för att -som det hette- bryte färeht.I ejälva verket ,"" autäliilredspojka.rs clr.dm abt få arbete vid håiden.
'--Diir kunde :aan ju stiga i gradezaa rbli båoe hjälpkarl oeh drrirrg, och mäster- -tarsven 1ti11s raan kanske en dag sJälv finge tireln mästersmed,,och de{var eJt

adelenamn oeh en hedersbenännJ.ng från clen rrnge brukspo jkens synpunkt eett -Jaräven i n§rcket viqare kretsar.f'btt nan blev inte mästare utan att ha passe-.rbrukens b - /.rat ella g,rad.erna roältäiv"rrrunr, ' fogaclee in i Fää€1'""etaben . De måste
då ertieta t skift dygnet runt llkBom d-e vur{na.hrnk och det var inga lätta

Tlamm-
U LMA-JI 505:ä. ff äi:ra- &hunqrGöilind. 19 49UFL.
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V1 ska ta afura stickprov ur arbetsllvet v1d en deI upliindska vallonbrukt

där förf .har gjort u,optecknlngar .hm de gantLl xusd bruksgårdarna el1er
letat t hund.rafrriga breveamllngar.Det gäIler frarnför allt 0sterby oeh trövsta
Gimo ,Llarg oeh 1,linnarAlvkarleö och Söderfors.1"t kan s jäIvfa11et bara bl-1
ni,gra srrrl<Ida drag av barnens rr,ödor och g1ädjeämnenrmen d,et.fu kanske än'lå

/. l<an hidragax*iii niå1a någon slda av den patriarkaliska tldens anslkte../.,/,rft111,tu gi.mger har sarsr,a slags sysslor utförts av samma årldersgrupper vld
oe skilda bruknnrnen lnte alItid. /Vi slca dra fram fr.Sru k'onitreta exg från a håll.lmDergström vi, ÖsterbyDen r:t,irkhyade .l-onen: med d.e k;ilI .r- -- buskl ögcnbrlrnen hade Eom/' tY{isuabörjat iohba/,';,amla steilsr,e d)t' som kolpoi/ i ,'./ti.n:nen ooro 116r,rmen 1 öre n"pä'roro han giol<

och springpoJlce med 3I,skif t. ,r

12txhg
öre L

.r-förrrran upp srir,nat sex ^,.1-;ii:.:.: viktiga ui,p6ifter fä.r pojlcarna vid bruket j/
sedan oe hade trlj.nat som enå liirirojkar ned säI;". '"r!'Ti:s:iiJ."'"-'1j'iru:i ?tt
syotta snö och vara hantlangare med, dtverse.En a'T:-: sysslorna htgto« i : att
!Era -Eggggre_rdet var att reglera harnnarn i vallonsuiedjan .Eainmarn hade
förut gätt med vattenk-raftrmen från fie7 drogs a", oFf ånga och det va.rI
ir,gen Iätt sak att stå på en palI och lyfta en tung spakrdra på l:'animarn
sakta och öka far.ten med att släppa fram mer e11er minrlre ångaDenla syseLa
motsvarade väI att elg jq dag4l-o-r§t-rsom det hette ex'vid Forsmark'd'är
pojkarnarlj-tet ä1lre iin tolvåringarna vi5serligen, skulle reglera vattnetr
så att hammarn slog tätare eller glesare+ Blev iäTnet för hettrskrek EItrB-
den på vatten fortare och fortareloch pojken måste paesa Bå hans or'der.
n0etvarohJä1p1tstorahju1,ochdeb].eva11t1drry"ihamrrarnnsade
en garura1 sued. i llargrntir han berättade om pojkårens arbete. riockhörd'--det
betydde lontrördroch ett hammardulket var påfrestande f5r hörselntkan
inffen undra på. Och tindå hör detta aunhtrrr de gamla brukens naäod.irälskad
€v smed.erna.I[är hanmarn tystnade var bruket inie riktigt likt s5'g.

Tbmm-ULMA 3'!505:?. Märta. xpffiffiirS66i;nd. 1?,19UPL"
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Å1dern på darnmborrlq:n-yckarpa ,eom de kallades vid trövsta bruk, varleradeväl någotQu borde ddr helst ha gått och täst.
Ilugga av ij.n«Ian_ på glöclande Järnståing€rrstämplar{räta och rikta stiinge."cna_ a_vai viktlga po$hsysslor vid Österby och flera andre bruk.En ganrnal "*uä\+%.-- ,-via iilvkarleö kallade dentträcktert glöc'anoe jilrnstången för rrhetaltrt ochskildr"a{e ,hur pojicorna fic}: hugga skorviirrdan av hetan med ett huggJiårn,Dnplfitrsom kallades -tqlE_ hdde de att mäta medrbåde lcanten och bredden på

Jtirnetånsen.Och nELr ffilåT I' te är.denr', satte rle bruksstiimpel på det glö-
dancle järnetroch ."': """r/t{" fOra" kunde v6.ga minst ett kl1o.

slags s^:ring,pojke för tr 7 öre i tirrnenrmen { örerom han-gick-§ffitiIt
med. tolv tinmars arbetsdegrvarav en del inföIl nattetid.t)"t ,e=t påfrestande för bg5nen var att aloriq få sova ut i ett sträck,FOr nun(ra aJ sedaxL-/niir de arbetade i sk-ift.Ltr.-i,i,ss T aC sEIf*t-er-bara lå timmarrmen dkade
srr,Euiingom tiII 4* timmar..'lrl fli1 var of ta förtuivlat svårt att få liv I poJk
stackarna, där de Ifu på labby och sov som stenar under vilskif tenJamratema
måste iblahd spruta vatten pä dem och föra oljud,rirutan rie kom på benen .labby var dea ytterst primitiva sovkarfinarenrsom fanns vld a1la bruken in-ti11 smedjan .Där kunde de elda lltet med träkolroch ofta 1åg de på bara
halmenlEorn minsann inte byttes oftaribland bara i skördetiden.Inte var det
sår noge med. hygienen 1övrigt heller.Ivåttnlng ku:ede fresta på hud,earmenad.e
somllgarmen vid. en del bruk lade smederna oå löraagen e, stoqlglödande
ji;,rnk1u-rriliw -'"E r[l"r*r"rr" vattensurnp loch så kunde man ta sig ett håi.rllgthett bad, så man såg u't helgfi:r ut t111 eöndagen.

Tamm-
ULtrYA 31505:?" Märra. 4+ä$?rGör[,nd" 'tr949
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Men dei fauns fler poJksysslor.ijn dem vi har nd.rnnt.trDldvektrdet ver det
första en blev 1 vallonsrnirlet jberattaOe en g,airuna1 }largsmeclrson för reeten
vr.r född på Forsmark och kåinde til1 Jobbet på båda hållen.Eld,sakterna
skulle se efter elden l smeiljanrså den inte fastnade i t.aket loch deskulle rissla ei;ybb.let var att kerrta kol mot en risselrett sl,ags gaIler,ty dr for stybben igenorr och d.:t ordentliga kolet blev kvar.Stybben an-
vli-nder ju ci{n nredesorlr till fJ,l-lirin$ i kol-niilorratt stybba rnll-orrmen dentt hancskae irred och inte hell-er n6,cket--vJr-d. y

irl
virr otäck a

Pa lr0VSt
Det var ing
s'Lura trava
amendebönc.i
pojkerr att
Cren - i-

tlrnmea hade eldvalcterna också att rulla in g,jsar I sriedjan på
a l-äita pjäserrde vä1d1ga järnstoekarnargösarna, som 1åg Ir på marken.le hede körts oit frårr masugnen 1lobo av brrikets
er.iiierr gösen kurrde Väga 6-7 d.eciton.I(6gon Brrr€d fick hJäi-par erlBamfå ulrp gösen på tlmmerrullenrlre.n sedan kr.mrre po jt-e--n, rulla fram,
ti1l härdenrdär cle$s ena tinCa sliöte in för e,tt si.-iä.Itas aa

m-äeter.snierlen och Cråingert och hjä.1pkar1en.Där var de ailteå tre vid en"clr potiuen ft2 t ' c"c{t poslren 611sina hill kunoe de vara fyre. kallades gtjar,
IX fa österby hacie iojkarna att vara elclvafgter om Iördagsnätterna ooh då

e.e tillratt inga gnistor tånae t smed.jans tak.Gamle mästersa-Eeden Claa

om löruagsne.tterna i tolv tLr-,narrorJr lnte tordes oe lägge sig ett tag L ilabby -fö:r att inte uoo*utlbn smålrringom överläts eldvektsyselen dEir till I' gubbarnard.e Brk. gratialtsternalsorir hade evgått med en vies naturapensLonl
:' :,'-:;' På l-ördagsmorgonen flck elden på hiirderr.

s1gc}.'rraroch poJkerna nåste städa oiirorakri-ng.Mästersmeden fick lnte 1åt'g
helgvtlartX på sändagsmorgonen måste han tlII smedjan för att eom det
hettelstä1k_lirir_ien_ och ee tiilrult elIt var i god ordnlng[locken 3\forsla /måete poJkarna giifka i gårrg med ut\ -q-f ved 1 smedjan och elda uncier
ånghammarnrså att Cen kunde d.ras pårdå mästarn btler mästersvennen kom
fön att börja snidet L§en kl.ockan 6 pä söncagsaftonen.Stackars poJkarrouett ;r.inte värmen vr" J.rgorl IiIl och med att elda under haumarn varprece-4fonpe!.bete. M( {rrÅ;-!"t i*;ilr^å_,t , lt !ULTXA 3,1505:2. tr,!§p6" ffi6x1rGörltnd. ,191g

Gauffin, son var född 1860, sade ,ätt"au emå kravJlngarna flck vhkta
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De sn.å och d.e ur€'e bruksarbetaras vi::rte frårr börJan ln l valloncmedernaatradltlon ratt det i-tagna arbetet skulle utföras väI och med rbekS'psngr och

I omtanken så Eom en gar:nal mästersmed för ett sekel sedan uttryckte saken iI,, ---1ett r.,r::.rk1ig,t testamente tlll ein efterträdare t harunaru ltrlnstruktion oblt ef-L fqr hans 1ivss"r,n typiskaW{erråttelse fcjr ciigrrfn urrge bror....rt.Dåir står bI.e. följande ordrEEm
"Oii o"OJrÄ\Lär nödvexdig uti ä114 enore förrättningar, så är rien visstailra nödv:,ncil:ast uti heil,narn..t' Och I den andan fick generatloner av

brukspcjkar sin u.opfostran av oe E,l-dre arbetskamraterna. i den gamla patrlar-
kaliska ticlen gturr-t*ffff*.*g:1' oeh- shy$gi:Sg: "r-.l"i :ljr?..?.y_..9?,+,sv-a*-._*j."- be_tVde].::f:1], 9rea1ls-qliqner ohh förmåne1.Iro1lgen hårnde sls månsa
ung,doner tyngCaxarxdef iblend upproriska mot det al-ltför tnnge arbetersom
nian kr'ävde av ciem. I'[en d.e nåtte ha haft en oerhört seg tåga i gig och en storden tcnea tar man inte miste påfor:.cl rrv gott hunör---dst; §-rrsri.ssk=ntigtx rnär man lyssnar till- vad gamla srne-
iler har haft att förtåfl{a om sina uppvlixtår vid br,rken.

vet är enellertici uppenbartreit de tolvårinlarrsom orkade arbeta i
sklft tolv tiurrrar om dygnetrinte var nybörjare i fråga om kroppsarbete,ÅneJ,
de fick börja träina lå.ngt tidigare' Ett par Gimosmecrer i:.ar trerättat om slns
barnc1ornsrrröd'gr:småpojkarp's.::-f=3:;:in,.ffihaderiycketjobbt
tegelbruket vid lrerbo, som platsen betecknande kallas.Den på vintern u:pptagna

\..\r#^+ar-- .;-\..:<. : j -_:-.1:./ F -'F'7:iw--§';-leran behandlacies tlllsarnnans med sand och vatten åv ett sleigs kranar rso![runt", n _OroEs-Äv o1g-T.En srned haoe vid 1 -A1 åru ålder exhritst f ör .?g*o:__;_*F*a4c# r*.Fsetat . j:,1:-_t:tff:. på kranstirrsenrlikscm det i jordbruk inte var sällsJrntratt man l*_:*:g:i5":_fjo^f^: ..to_".s}y,gl}..93.:_ llär så tese lsI a saren hade format
tegelstenarna ,bars de 1 gått tlllsterrd på stöd av brädlappar tiI1 en tork-
§lJ.a.Stenen-var 7 tum tjockr6 iuni bred oclt 12 tum långrså clen var ingen
leksak "ttj:I1j9.I_L9:gå*grt. pmå parvlar fick också sitta I tlmtal- på
stora vedstackarlesh langa upp och trava ved. Eåt annat småpojksjobb var att
skrapa bruksgatanreom blevtuktlst snrLltsad. av oxarna.ili"n.på lördagarna ftckna\)Ltyänkorna i stäUet Er\ygga @tan som ereåttning f ör ein (nenäionlgratialet.

Tamrn-uty ll_tcs'{. lerta" &rm-Görlind. 1e4eUPL.
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BrukepoJkarna hade ockeå många andra syeslor.De var ved-och trädgårdspoJkare11erry'kuskentJta-l}etelIervarhant1an;areåtbrukshantverkarna,

som var näst efter sured.erna l rang vld dessa små lcungarikenr6om de gamla bruh--ken kan llknas yfd.Bruksfiskrrn rliknudes till hantverkarna och han hade harnentiLl att skaffa sten trII sar:.ken och mask tlrr krokaraa.Llkaeå plockade bruks-barnen n6rcket bärrsom de så1de vld herrgården.Brtkepat"äEiiätä"Ätltird på
Glu,o hacle segt tl11ratt å.g, barn Einge evvlgasrnär de kom fiill köket me6bärroch d'et kturde i den gamla goda tiden bll så rnycket smultrornett ti1l och
med slottspersonalen var trött på. dem och gev dem åt grlsarnal Det nåtte haverl-t llilge eedanlIWIJ/sakert var brukehs småfllckor Cuktlga 1 bärplookning.Eftersom både emederI) och hantrrerkare hade självhushåll med korgrlsrfår och t4pparså fick rinsannint* kvinfolken-ligga på Iatsirfan.I 4ycket ganla bruksgårder hade de tilloch ined irdns in'ne i stugen ovanför den öppna spleenrd.är det var en l-ucka L tau-

treniRen-lr.ål-lningen i ett sådant hern mri:ste ha h1ivlt krävande. En 8åaarr[to*r"
Ifl-r:ns åi-nnu kvar på lama brukroch det berättasratt hönsen kqnde vEirpa Islingen. uc]cså lin-behand.ladee av hustrgrna på bnrkenroch flickorna fick ti-digt lär'a sig hantera Etumogsn. \morornalten det tyngsta arbetetr6orri de eanlt\har berättat om,ver eJöqlåttern.

Smed$orna etod. vlseerligen tysta en tid under höbiårgning och skörd.rdå smeclernavar rikttgt 1ätt rnot det dagliga slttetöt av ett få sova om rr.ätterna.l,fenfoder t111 bneksfolkets egna dJur måste 1111 stor oe1 skaffas fram av krlmf,stkhustnrr och barn.J(.orna gick visserligen i skogen med en vallkuIäa otn soflul{1r€rlr
men msn måste Ju ha vlnterfoderroeh vZi.gkanter och nagra backar gav lnte 11ogr
rtlan måste ta $iII -det febarkraftiga ejöfod.ret:vass och starrvtixter L sjöarqOs *-tltL- - soch åer.nn gäffilfiorrefru Gil-Ie, som var född lg4O berättade 1tvfullt oEeJöeIåtaaill Stord.ermen.Redan som barn flck fllckorna gå med från morgon 1111
k';ä11 och stå I lera och gyttJa ried vatten lbland åinda upp över mldJan. -
-Ej)tr-'l:;'b:::r= e.'-liuc iii-b,..,r-:- ds:l.rDo hade någon gammal kJOl och ett par kärrgor
pA slg och sJöväxterna enodde elg om dern.?Å rr{r?,_grätrå Ja sJöngtr berättade

ULMA 31505:?. l'1d.i'ta. Tltr#r-fötlirrr- Xg'i$ '-
UT}1.

Kopia från Isof, Acc nr. 31505:1-3, M Tamm-Götlind  UPL



--7--
den gamla tXrnkvlfillsllrsOm då var me1lan åttlo och nittlo å'''nlnte behövde vi nån idrott lnternlade herures dotter t!11.0ckeå hon hgcle
varlt med om sJöelåtter 1 s1n barndom. på åtttotalet.Ingen varmnat flek de
undgr arbetetrutan det var att ta slg någon rast för att äta,kaIlt fläsk och
potatls e'l1er ka1l pannkaka och dricka.Kaffe hade man lnte föffiin ganslca sorlto
Men inte förrän 1922 slutade de mec[ sJöslåttern där..vld J<r::.:::f BIit"rUy.

-'ä-'+

Kanske ko'rroer sjöfodret åter mera t111 sln rättlsedan man fått bättre arbets-
metoder. De brukaÅe dra hem fod,ret på sriporlgex8li3laxke**sdxax som .kunde
dras av en lerson.Slipan bestod av två lan$a etoekar, som släpade efter nar-
ken som err kälke,stockarna sanrmanhölls av en båge och fsamtllI var det rlbbor
riellan två tviirslåar. Een sJöslåttern var det värsta arbete de vlsstesceh det
hEinde rnär kvl-n:eorna kom hem våta och frusnaratt de måste stäIla eig att brygga
drlcka e1ler sköta korna IIUIIU

'/^-,1./ /,.{

Tamm-GötIInrl.ULMA 3'!505:?.. Märta. Tlrätfl$öffitfrl! 19r+9UPL.
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ueilLnför allt det arbetersom lades på barnen både genom brukelednlngen

och av hemmenrfrågar man slg oneklLgenr liinkte man lnte på barnene bästa?
Tad gavs det åt barnen 1 denna tldrsom biir namnet firfa*allskrdå brukspatro-
nerna ekuUe ha en vLss niorallsk förpllktel-se att verklLgen eörJa för eltt :folk?I detta BarrrtrEnhang måste man med en vLss g1ädJe anteckna en framsyntfoch ganska ovanlLg löneförrriån, som tiIlämpades vld de uppliindskapallonbrulh,
BeflgqJångt tlllbakardet var den s.k. W,i,*n'som der

"L)fr*l;A, på österby .S""J" bruksbarn oir'are-åiraer, ånlv\{tfffa"lning av en fJärdtng,rdet vl-lI s a 2O 11ter spannmål 1månaden.Sånuga
gJorrie rangsklllnad mellan srrled.Bbarn och lantarbetarbarnrsåsom $args bruk,..--sme dsf anilJ ernadiir'paedebernör ftck sln f$I;r*in6 bernfJdrding reclan vld fUrsta ba_rnetrmentautdeännufattLgate1antarbetarnaförstmedi""a1ffitiliga lönebestä:nrrelse upphörde emåningom.PåÖsterby redan med 8O-taletrpå Hargföret 1920roch man rälm.ade där med att trarneäd hade utdelats ged,an 1800-tå1etstldiga år.parnszm-Eä'F-ufterfrågete-{rid--il€.ra--}rrrk--l-endra.-.1and.skap, t. ex. 1 -..-_.:. -.,..-].- _Barneäd. har förgäves efterfrågats vld flera bruk i västmaiiland och vldiet de Geerska tr'inspong i östergötland.. bruken Strömbacka och FledvigsforsäIpsmeds änka och hennes barn Påtrönens EI.In. llamms år LB12 gifnasina nj-nd.erårige barn t hvarje mårnadr e r kapoe salt n. f'ör år räknat viir-åt sedan vld Strömbacka enligt anteck'-

å åil.' Hå' ? åt'iäffi§åHfäff" ttff ffi rlCrlingar och byg,gtiiästare.ebruken kontanta bidrag i etä11et förs ha irpphört där onkring 1912.Enlj.eListe r Parnsäd böUat u-ilisilas dii{---3l-Llt9ll.ne\ Plsio r r--I-o::11-,-. -,-^ ^^r^ xli,,>a'-ra n.,..onq-EnlieL.bste-sän;Ii[r,Eie" rsrar ror arr ,]-qen rrrl detta prakt5-eka och välkomna nbarn-biäragn rrar uieåit-just_ f"_åo österbyr_dpr den än1igt traditionen $vg}et barn-rrlima aah { ni ri qt{ vr^ilce lrrrrksogtroneä'p.f .lfama resläerade åren 1802-56,.d.a hiil-slngebruken samt för Älvkar1eö.ig sanf äirdsel.De -niiktiga Pltropelnaoä brevviixllngreå nya uppsleg hade
Det vore för utforskand.et av den gamla brukskulturen värdeful-ltrom någonlpårat barnsäden på andra hålI och vllle med.dela det ti1l förf.

Tamm-GötLind..Ut-M/t 3X505:?" Mär"ta. S4576S56p156c 1949UPI..
Kopia från Isof, Acc nr. 31505:1-3, M Tamm-Götlind  UPL



-?-
ax3-IJg4llls Ig :1--1 lka nlyo ke t s o m b a rns ädea--f t c!*de- g! örre- _§elglt yp o J ka rnat111. m$sonuarrmen den glck t111 brygden av mldsonnaröletrty det var poJkarnat-'--uppglft att ekaffa upp vatten 1 tlllräckJ.Lga mling,der ttII brygden och attröra 1 vörten.Jet blev a[tså ett slage lön för jobbet. De betaaktad.es Ju clåred.an som bruksarbetare.

-' ,. :flYhilrallnlngen vId bmken. var 1 regel ytterst entrel.Saltst§jrimlne och slII(_4togs hem delvls ger.om bnrksmagaelnene försorg.fien sllIen var dyrrdå man hadeont om tsn,ieNtrer reda pengar.Stallnäs$arns hustru vttl låinna bruk .sade oftaåt barnenl{u får nl lnte äta för rr,ycket eturför far ska har .Stt steka si11en ver för lyxfullt.Mor slog hett,: vatten på den och barnenftck doppa potatls 1 spadet.Pannkakor av =urr"r*Uu Eirterrbond,bönor och korn
uar ingen ovanllg rättroeh 1bärtld.en kunde barnen få tart ,Uot?r och kanter1...-.-rå en panne tåbktes med en rågmjölesmetrsura b1åbär eller llngon brerldes oilanlilch tarten gräljuedes 6uu" g1öden i cien öppna spisen.Ttll kvällen åt nian meist:ågmjöls$rötlför den 15-gger som bormrll krlng hjärtat|,ead.e Liinna-kusken åt

t4-q 1rina-.barnrom de i;yckte det var enforgggt.

tamm-GötI:-na.
ULM,A 31505:?. Märta, 4H&fsStiHqTä, '194?
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r aojt n"rMa"barnen ofta på vrntermor gnailta vld att mor redan

Jöng vlsorrsom barnen älskade' 'lJqt var så rollt A
,n berättade dottern rinnu härom åreigon sJöng alla 

r

111.nÅ hon tala om sagor.Då satte Vl Ose onkrfurg'ng
Den mod,ern var en levnadskonstnär ,som ekapade glädJe omkrlng eig trote tor't'

ga yttre förhålIanden' -:- # --d-'
ofta har bnrken haft skol0r på ett tl.tgt stadiumläven om rre kan ha varlt

rått prfunltlvaroch det lnte ver så noga med. Iåirarutbll6ningen a1la gånger.
yarrönerna had.e vid. invandrÅngen me. stg både *oräst och lEirare av oalvinek

bekännelse.Från169lflnnervlenlutherskskollEirarevidösterby'menhannåtte nog lnte ha haft det fett,.Ahnu 1720 klagar en skolmästare 6ver att han har
56 skolbarnrmen nhar lngen lön bekonunLtn'

en skolordning 1817,itå en #::99i9.I? "1?1-: Iärarsvss
.ru I l-ol_ skötte underv lsniru3n_t""1 ,:-: *'ut i,t':1"*ch innanläsnlnB oeh utanfasning f [ätäteäöä\ och stavyl
6-8-årsåldern.lEiraren hade där av åld'er lnte haft

annall Iön åin_ frltt husrun
Då var det betyd.ugt ättre ståut vj.d österbyrdär en prästman brukade håI1

ekola på bruksägarens bekostnad.Dlan har rönebestärnmelser frå, 181,roch d'e iir
för d.en tid.ens vauor inte så aåIlgarträr,a:en skurle ha trBoställesgårdr20 tunnor
Sparuremål, 1 Eunna Jlrter ,utfo{dring eller höslåtter för en Häetr3 Kor och

några får.rr.l,.räckeliga kryddgårdar och en säd.es, ret samt dlverse emärre för-
monerochs6Rbencog25sktlllngaroehettrunstyckelperurlngsl.n

gre lll'" . '--raoghnuvarancleliberalitetochmenskllghetkanman
förviinta, att denna tnrättnlng skallrOm eJ utVldgas' visserllgen orubbad blbe'
håIlae. und.ervisn-i_ng sker 1 ett dertirl v1d riirarens gård' upbygdt ekö1husr '
;;;; fr',,ä" rrr"r. und,er de srsta rro åren varlerat enellqn 25 och 40'Par-
net-r.-q-!geesr clä de-§unna läsa någofrunda rent l Bok ":":::.::::-::1 kostnatl
,.;;;;;ru'r".'"]J'*t undervrsas 1-sallshets ,]ffiä"r,"u;l- f,fi::[F,ffi#å,#"t;r*,UPL.
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De låiroböcker, son nyttJag tiro katekesea ooh Mlllers Blbliska Historier.

Un6ervlsnlngen sker 7-9 och från 10 t111 12 f.B. samt från '1hLLL 5 o.IIIo
liirotid,en tCrJar den 29 Januarlt och fortfar tfillen 19 Ju1llrdå den uphör

\.ttll den 16 SeBtember och fortgiitter,1111 den 15 december. Vld' sluåÖt av
So,rdnortermlnen anstäl1es förhör af kyrkoherden 1 tr'llme förgam-llng, som Jeinte
Bruks Egaren gch på dess begäran har Lnseende öfVer skolan.tr j

Katekesen var Ju på den tlden en av de viktigaste läroböokertra.und'er nödlåret
Ig45 hade llppsala stad anordnat soppkök för de många Eddli uthungrade männl-
skornarsom kom vand.ranile.Vn:ret folk flck utföra något settigt arbete för sln
Bopparmen qngarna sattes att plugga katekes I en hel tlmme för att förtJiina
sln portlont x;:::::-rrts::ilti:,::,-::.:"ril.;il:.-zgx;':.i;:e'i l-,s:rr:e-ts::i;:i:.:rrjr;::l;.ArbetsglädJen tor-
de he varlt mlnLmal.Al skolordntngen framgär vidare ,att höstterminen i regel skulle avslutas
d,en 17 d.ec6mberralltså på luciadagen.'en hsr varit skolavslutnlngsdag vld t:l

många låiroverk, ech man vet från flera hålI ,att lJus då har tiints.*at3' had'e
glvetvle intet annat lysermen det var rrog mera lJue Ein vanllgt.tr'rån Österby
har vl gamla livfulIa traditlonerlsortr berättarrhur skolliirarn gå:rLc-ce brukat
avsluta termlnens täsnlng mecl orderr.ltbaleftersom nl har skött er nurska vl våil
ha en llten lussl-d,anuilrrrr"r,. kom vandrande med talglJue oeh det blev en glad
fest l gkol-salen.t111 klocl<an 914å den ä1dre ungdorien tog vld och dansade-vå" enllgt traditionen På hemvägtitl mLdnatt.Det :r;: f rån ""-"a.a"" lussläans ,soå gamle spelman Blom någon
gung på 1840-ta1et ble.v förfölJd av vargar på storclammens ls och räcidad'e ltvet
genom att spela vilt på stn nyckelharparmeclan han bakliinges nalkades hemmet
och den ena strijngen efter d.en andra brast t kölden

Kring Julen var d,et andra rollgheter på vlssa bruk.På Glmo bJöds alla
helgaftnar personalenrkuskarna ohh lagårdsfolket med bern oolt veclpoJken
f .r:.-;i.s ln på lutflskrgröt och smörbakelse vtd lJuspryaaa bord[t1a husmöd.--vl
rar hade korg eller knyte med slgrty var och en flck en Julhög att ta med hem'
uen irurehäll en tJock och etor nind rågllmperen llka stor vetebulle och en
saffransl(us ned russln l.Barnen flck därtIll extra russl-n och nötter"
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--1Sr-
Glvetvge har barnen vld. varJe bmk haft sina sktftande 9,1ädJeämneri.r

r,Yi eka här eluta axplocknlngen om barnene mödorror!'-r förmåner ooh fröJder
med. den så kallade .Julekolan ooh 1111a .iulafton på tröveta bruk.

Julskolan var en ganska stl1lsam men mycket elterlåingtad feet-i-åko1un
på sJäIva julaftonld.å alla skolbarnen samladee klockan 4 t småekolan.De flck

någon Julpsalm.L en karmstol o ooh
§].å.na gäster trfd. vl-d hogtl-dllgheten.IV€t stora Sranat lyste med. en Ayckenhet ;l
av IJue, glltter och flaggoremesydeixfiekxin*exhitxiekxeehxdansxlu.tanx

§medernas egen hornmuelkkår spelade grantroch bernen flck ur skolliirarne
g.ar,a"" ,urufr, ,rrnr"nn från tlot"p"t"or,"rr.'"t kunde vara frtlTtiåi"n"rsduk
åt pojkarnalförkIäde etler näsdukar e1.dyl.åt fllckorna.Alla fick nlga och,(,Socka och ta patron i hand.öarnen fiek oskeå med, slg påsar fyllda mecl äpp1en,
i-|t..-'+^?nr-o",,,'. en etor kringla och en stor pepparkaka och gotter-frutshandlaraa_,L - I .\JL t ,itttL)-.

hede haft rnX-cket arbete för barnens Julgåvorloch föräldrarna trEingdes med
småbarnen i förstusan för att se på trilrllgheten.NEir man gick henitran JulekoJ,an
lyste det av tiintia gransr i alla henmen utmed den vackra brukegatan.Bet hör

ElOItrrväl t111 de nLnn""1ffilåIdrig glburutltq'fi=Eil ua""äåns-ge5
på julskolan flck barnen lnte dansa krrng ,";;;;"n på trettondagsafton tog

de skadan igenrätminstone under nltttotalet ,då baron Carl de Geer kallade
alla barn t111 n1111a julaftonn I storskolanrdiir d%t var dukat §affe mecl clopp
o-ch det blev munter 1ek och dansf;{, lc W;; {f14(-ArbetstlNurnera är brukspatronerna inte Jultom-tar f r---reslerg{ e.) 'arnavård, sooialvård ochgod underviening ger barnen en bättre start 1 livet-.Men mÅnga av de gamla, utan_bitte_rhetJeom har slltit hårt i sin barndomrkan ärrän1;ä-m-ii[äEä'-[å ,oaorr.a ned bådelhumor och stolthet över f,eestatlonernra.E;i:,:i::.:;i1- i *t u; jr ;i:, r,I-.E r

Och de har ett gott ml-nne ilför de glädJeäunen ,som bJöds.
Eeder åt ett sådant folkl

71505 : 2.Märta Tamn-Götl-lnd. 1949
.i _ .--- . r_-.- FLM{ ryfry*xrreffixsöffi#rx+wUPL.--
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Acc. 315O5:3

Märta trämm-Götlind, 1930-194o-talet
rrBarn vid vallonbruk. rr

(Avser bruken Dannemora, Gino, Harg, Lövsta,
Söderfors, österby.) 3 b1.A4
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BarnarbetB -4-
ärn nu oka #$ flytte btr.lcksn tXI& en holt annån ml,LJff tilr Upptand med dsaoftsr }andakapst karak*är{ptXoks många ualX,errbruken oeh någet fftlJa barnarbetsdär oah i ds&&§ emglvnl.ng msd b.inärd.ng*roCIEt uat meot på l§3$*octt 4s*talenpCIom Jeg hEft t.tll,fBllg ett besitka en rs.dbruk f$r stt epråke msd gnu*maLt feåkrbådo ömederlrl.antarbstar6 oolt kvinftrlkpoomhaft myck*t, att becåtta om dafl eå ltelläde ngallnla gnde tldonticofl nog Xftte gJordcekät för n€mnetrJag her booökt många uppl§erdeha järnUruk såaarr öator.bylL6vatel

E.l,mn;äI,vl«Erte$1SädenfororHBrS oeh ForsmarksLtans peh UatthsLmerEfta har mEn fåttbeeläktade uppgiftst från ds akI,lda brukanrmsn dgr hsf Ju oekEä veråt oätdtregr
Få Glms bruk fitfdmde Ban f,skäå taget au där beftnttåg låmp}Ig.IErEraop

behendtadae sed aand pch \ratisn B@fiem ksenarreom drog{u, orarrfriågon måete n*tEapå kranatånEan loeh t{IX. dot kunda men Färr tr"åta tlo-pl[re åre poJkef erbstaI tolu tLmman fflr en tr;Hn au ?0 Sse gar dagrWHr arbetErp eedan fermat dt fuktLge
tegalotentsEnq vEn de 5 tum tJucke 6 tum breda och 12 tum IAaga.En tum motav§-rEr ut{l ungefät 8ib cuntlmeterro6 den färdi.gform*Åda tegelets$Bn $es väIdlgt
Eungrd& dtsn ekulle flytteo bort tltt' sn torkhyåla.(n gammel, emed berättade dra-mattekt hur han med Jfimnårlga emåpqJ&(*B I sJu*åtta.pårs6lgsrn m&ste bäta dctunga tegaletenåräå Fä En brädlepp fsån tegel"bnuket tLI.I torkhyllan'
trbland f{ck snåpoJkar ooltså kiira tröekvnrk föE att Lnte tala our hur umåparvlary
kunr}e fä Xenga och tfeua vsd l. m4nge tJ.mtal.

p"r,lrksgaterna blev gruvlsgt emutsl,ga eftaf oxäsnao frcmftrtr6ch dst uatr p6J*
katrnao uppg{ft, under de fleeta ueekodag*sne ott, okrapa gatotne rcfre rRe6ir på
lördaganne rycltte en åflflsf{ äFbetarqtEm I näsekl,are åntdet vst brukofolltstsänkonlofts hpanpg ttrll åran ksmne reou då lplck Huer?s örbetqt med gatu*eng6-
rång.Bn l.sudo på aå l*sllrä gFstÅqtr6n ol.ape natutspsneionrsqo btukeJ,ednfl*gentyekte de atr<ulle gilra rtttt f$t.tr etsll och trädgårdnr fanna det Eckeå Jobb färbarn {, tidtq å}deslmen fS* . uatrIsnpsJkerns uar det an hedor eqt uld lä-&raål*
depn få något arbete rssh had6 med emtdeä stt gfira.0e villp Ju träna för atten gång kunna bi.{ m$etesaus$no* rJa ti.l} sch med mHateramsdpt"**det ver btrukonoflnastr arbetruppglftetloeh det {ir gråpande ett läes en gamua} msstersmeda tos*tamsnte fr$n lB48*ta,Let ,däf hgn tLXX otrt efter*trSdete hede Ekslvl,t ned 6nut*ökt ptlktm$nniahes råd tlll eih o*ngr brurfl *:ixä;.i,,rir den blr.vende sfisden
3- yakat mgd qrbatot t *hammstntrleoe ryar derl vErrl!§a batsgkmlnssn f,ör brukp*smedJen.krutt urd ur mffetereuedens gråpahde teetanerntefisom ordrr$,ng Hr n$d-
uändåg utl aLtre endtrE fsrrättnl.ngatleå Eir dan v§,Est allts nödvärrdlgaet utl
harnmarn t 6t&tper etf$å dat folketnueh brukspoJkarna könct6 ttdÅgä eX.tt anavEr f6f år-betpt,när do eftsr fyl,lde tolv år anf§ntroddEs uppOiftetreom hade med Jätnetatt gHra.§ad krnde poJkapoll.dgcsoå få f$r arbste med §$ tl,msers äkåft dygrrettuotiSärnet omältea med hJäIp Eu mllprnaa tr§kol under äIejre tsoo-tal*FoJlxatkun*e få etå I Edmmatat qch r{sula koletybbroch man irndrer hur da kloradslungotne r.

Tarnm-ULMA 31505:3. Märta. ftwprGötlind. 1930-1940-taletUPL.
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§ern*rhg&r *6*
&et h&ags stt &en f, '6q6 erls&rde &;fige f,oJ&*r eöh &I,du*htsf*ty tatrpt He3 s*fS*$l;u*n *n gam*nt s$*t*eemed *$F$Staeddp måp,att dst rwg f*nne nlek f&* sht såill-r$ä arbatnnr Str§llå uåfln &äE*t* r*å deå vsr'bsttrs att l&*e s$f,trs;,srdhbstr s14ä*ta eåduefttssrFlwffi ws** &St #* hr&t ur**§ erbpt,offia, åyfte tungp c.tr*frrss ujd &ng*hammro e}l*r eI* p& J$§f,sufinsor xo$ nt&p6ar. 1sa# *#g§# s*4 ,lrlld*UÅlr *ellsl*sbshä**,ttten SyE+tnt lnm* fåEk 6*hkx*a* tåksp*E ds uuxns bgrrkgarb*t*rne te a,tgr*ft sffiftlt[u lsuhfie&ås* ä*d tlr&Le h&rfdqr fy]l,da aed hglmrssft ygtst§*n$&åm äytåffs txtrfvu+tnfl,ng §åsr s*t n&pts,rl &srr fr&ga m på å§$d*&Es#rsrds hss*Iheäft mt*S *tr** *s*l nqn *wt$* tlt*ffa aÅg r*reur&.tsö SessfiE s*t tqaaås lStE gtö_då$*d* J$$n t stl t**tt*dpilnfs*hf&rpnfi,ns fröh *trydd,r&.ensr v&[ J,u obsft*ttråga föprfrtrtr*eu§suetmr fsnns d*t å nltn f*[] ti,dl6t uås *&n6e . r*k rån6t llend *mna* frner,ågsfåek aån fnl,k*k*I.så$&dse tmo8r $e& u*r&rt*m rrÄn taÅnnsr,rä 's*äädiiäfuä-iolg,*§t tn &§****ääsfrnsr hmda }S*e,s*ycslffi*B§& hsfi bö6ry äenrl&Bnst Sfr? Jou&,r* ttrÅIr§n hr**t#r* fisr,rs6sdffi*r! 7uffi hadsr,,et* iffim S*E*&r*,ngTf.Ns S,a ooll Otms*i,ng nshdst då våletåp*CIto sr uåtttårmsili#ssh u*s***pmtl*g * trstckp**n*Lärm*l,snufi besr# h*rnCvf+*"*t hutrtm* §et 6nt ft*d kåteks&s{r år br*§sttneeds fur stsru m*!ffieor t&ofi*r* *u*** m$a*usa,* wd &y ätf§IJange *pflL* fs* rtesq hqfotrhraå$sef;sugpr&xs*ta fiesa utgury.[t*** fmttJn.tr y ts].l t,ppr*f,* f& åks hJer,*&1ånt*g**&å1frk*B*äe hmdll"a sae f& uats trur ffiG*r,*nr*E. folk kt,*rdE få t,tfä** m*gu* uaätåp& stbste fS* sfi psrt&rm r§trå.ilr0 $ld at*dr*tu}lr*5x*r? rt§ tl*mWp{gr be*n*+* n&mtm &&sr k*t*lqs* m t*m* f$r stt fårtJ&rn *}aY§& f t,L.L * ffr* 1a& ear t,; ,1 i:i;.;ir,:ir å &ete&k*B a *ä s Stt m rk*tt ,r*rs kunqie t+*,|-l*s utfäa *§t tr*ae* t*fthuå fp*s{ pu&o*r*m ira* fl_ytmga på §*l§I fi t&** wtdfffr amldöt* äkrrl&r-t-Srrp* #åsk ftr,n*e slg ;or,lr pufrhg*ro hÅ&n ofäs g s&srt ttål äårsm f$r ntt Seneg ostr fes*r,ksl i rt$&Ieat för &tt *Itt* p& rtt*t*häati*I bt$k*h§nmsn ft*k fll,e*otns t"t#*Eä, h$etps tsåt amd ella uJ,mg ru e§bste,f .S§+ fanns d$un*n a8t a*ä*å1h&d* fu+r fån **h Ex*e;fact f,ssa*nrnn str eum6ä*n uall*-* akrgnn ff kuål r* aJslkntngea *kedde hnffi,§d*ä S&ttr.6 t *l,n ssor rtf flnn fi*k hcra rktakåtre h s fe* r*t*ml.§*ngereh dsx hruhmde vsxa frasåBrssss*E §th& Eälrsu$xt*t bre &ååI dJu*sr*t xånfrr*f,e6srr0at r*f me#&fap* e*& n&* emdflt,ckes**e tr§§I,p st& uts l. Sat k åtn mJ$v*t&*n*ft åkJ,*nd t*[l Suep CIådJås*I heud*lrtt§ltr *rbqt*rpf<ao ss orr *t*är* tllt ej$vsxto*nao rsröadmndä*Emh $rffna Ir*l"ä&S&S#,reuq ltkneds tåsdst fsu *tt pil **r* $rs&s* he* ti,Ii ärukst+§i*t, tåIlm #6ty#ht §&re *tt uf*Srd* *;tsfoderlffifd*kn*dds m16 mn gammo* yef,åg}nfml;§ftr* *ååa hsn *åtl.r*å J*g flp§t * Ian tJsoBt* fånk1v§,Lk*a l,sur*mdakurtxt å d*tra tuog*u*n$n t"{-m*as* kuååa erhst* ut*rr n&flt#l ry*nmuMe tås { en *rurqiln*psots *c*&e un*usFf+rflntn F6 drn tådsnrd& srt bs$e$ *l,gf flu h*r nan rltsB äettfr notode8l;näf rJg*fsUsr *ka ufcärd**rrsem *ftn får d** *t6 wärute*t*71505 t J,Märta Tann-GötIind . 19 7O-1940-taIet

U L MÅ *ffi5r&xFffiaffi särfi46mmrdxfi*0cf F$cr!il{ilUPL.
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I Earnarbot,a-6-
Hen m*n vLl.l scko& gärna berättq orn ett mHrklf"gt äbernh{dragtrt{1} }änarrtateomfrån ti.d.{.6t lSoE-taI gaue på månge av de upp}ändske uallenbrukonrtro1lgen med b6rJenpå S*terbyldär deb .t kssegHiiokas ftån IS2? finnE onglvet, ett bErnfamåIJor. f,åckEtt sxt,fa i,önetillägg &v dn fJärdångrdst ull.l eäqa bertåt &s lttar eäd *xtla, I

månadan f6r barn msllan t och 12 6n,Stärst* dslan eu l6nerfia ut,glek Juut f,n nature
som det, ka.X.J.adeerEqtne$d har epår6t6 vfd ruånga ualåonbrukl&uen I ett par hållelnge*bruk ,corn i många år hade &q$mB brukopatron Bgfin så kellade Semrnel-
Tammanrpehr AdsJ.f Tammseom breneg eaväJ.dlqt ragerguel tf'r6r femtio ås mel,lanr
1S,03 ueh 185&*På $argo bruk fiuk lantErbetssn.fi uänte p& barnbådragrt tllle tredJebarrr*t hade infunnX,t alg lfaet de ttog { ngel. hede dst kneppare åin smsdEfol.hetr§attltListvie fiade bruksbä*fisn rina gLädJeännen, framfilr eXIt vid mldsommerenl
eom var voi,lgrrbr.ukone stmrate ånsh$Etåd med ma.leLänqor eeh dene f§* unga ech gamler
fitran uL Eka eckså erlnra Enn stt pur oärhsgt.tden för bnlrkEbernenrF6, fistarby uBF dflttldlg& wntri.gt med sks.Lsuaåutnlng på eJ§ilve Luc!,admgen ;§ch då fJ.ck bEtnon påbv6ll,En vsss mpd oM an oå kstlad luesldens å aJäilua skE]hueetr[åSsn Luoiabr+rd hade
men d$s t tlpptand Lngatunda h6nt toJ,aa om f§rr$n Srfck&t esn t{droch basynnerllgtnog trodds fglket på eo underlig luoeefÅgurlaosr kufrde Etätla till ortldl om mangJords etorayeeLsr eom ävä*t eller hek el.Ior dylt,kt på dsn dagen,Fisn basnen f$,ck Iåila feLt korsma tll.l, sln okole med uafoått tai,glJus och ll,te dtlgka å en flIaeka,
[Juaen fäatse * små bshå]Xara si.d sS, gBIr ach i.ärarsn onf i$rtrsddo pllkten aLtnsnoppatr rdet, vill o$ga d& 6sh d& kl"ipFa Etr velcan p& talglJla*n 6t de rineet betroddask+lpaJkarna.Befpn ilerreadE {Långnlngn och lakte tdtt kl"EekEn g pä kuällan1då den&iLdre ufiSdomtsh lnfsnn elg fön ett dansa tål} kÅockan 12.$len det hes beräbtate att
epalrannen mad sJ.n nycl«aLharpa an LuaLanett bl.ev förfölJd Ert vårgarrd& hEn efter
mldna&t ekulle uendta hem över uJSn §TordauomonE ie+fia$ s&eäe epele och apafa'; fiJrltvet, för att ekråtmma dJurmnlså dan ena etsfinflen på nycke}*#pan braEt efter den
B$$äg och han n&tt seh lämt harrn ån S sln *Luga oed vårgnsna änOa uon{nå fsretu*på Liivstå bruk har dot, ber&tt,rta sB en fär bErnsn rlfterl.ängtad Julfeet ;BsFrbnukspat,Fonsr av eläkt,En de Eear hrr*kade ot,älte tf.LL Leko!.eel.sn på ejä1ua Jul--utk*äunEkElar'r kalledsE feeten msd darE atars J.Juepryd{q gtaner och muelk av hru-kete egon nsrtttk*ax hornmuslk*.iuallonarnE vas dJupt muaÅkaXiek*.Uartenda akElbEtnflpk en Julklapp oeh en påso med §p:pJ,en;gotäer seh psF$erknksr och dättlll an etorkringtr"e+0et sär e& högt$.dlå6t a*t någa och booka oeh te aJälue patren I hendllnoan
han uandrade hem utmed brukagatunrd§s f$f&ldrarna hadp tänt LJue I, fBnEtren .Fåtrtbtondagsfetsn fåck bsrnsn dsnee ut Julen I sturskol"gne aa}"

traarå har de gamla berättat om gångna tldare både m$dsr pch 6åädJeämnonpgiustuisllta tÅlke uld olllca bruk.flet har ver$,t, Lntta*aent osh månge gånget trltu hä,gtld-Ligt ntt få teekna upp *å myekut man kEnnEt hånne mod.Osb ffiån hår dJupt känt? åttdetta 6r ett stycke fötgången kul.turhåsttr*lå 1värd att s§.nnqrl

Märta f,aun-Söt1lnd. 1930-1940-ta1et
U LMF, 31 505:3. Miirtrx#itm#rbtlr#:6ffiD&ffimfmUPI..
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