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Fr&n min gamla hembygd
Ofta Nlla! miDnena lram friu min bamdorE bys4 iter
gamla ,bruket Alvestorp. Jas t:irker dA mest pa tiden tiire
selielskifter.
Det gamla biutel torde Ia ano! h.al 1500ra1ei. UNprunglisetr .IarDs eD hytta vid KefvinseborD, Varn?js var da h6g-

sakt rijl fiirvaltninse&
Hur tiase bnrlsli relsen bedrevs pa du plaGen kamer
iac ej tilt meD dE atverlijldes sA seniEgom fiU U]n:is
pi andE sider av si6n Ealvolsoren. ptarlen Lan!,s iin i
dag fiir PluLlamma$irintu'nen. I rair bandom arvandes
rostugnen h:ir fitr ritl<Dins av flas} och Lorv oc}l vi han

Fyra brkspoike vid sekelskifier Osar EEssarirrq AugGi
Miit, Htuing, LindstritE o& 3 k Osc sol
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lekle med vAra vatlenhjul och hanmarver* i striimmen.
Annu syns lemDingar jran en sehgen ijd.
Ar 1859 lryiiades sa bruksrtjrelsen 1i[ Avlestory Iijr
att drivas i stijtre skala. Her dltkom eii segaerk med eD
ran och ftantverk. I min barndom fanB ocksi er seg vid
den sa kalade sesdamnen nedanti,r Hjortkutlen. Denna
vadenbehellare iillgodosEg vatfehbelolet fdr iva iurbiner.
Den ena drev, medelst en Ung linledning tjver lorsen och
Asen, den nya sigen lid Halvarsnoren och den andra, oclsi
den med en line linledninq, tva torlmaskinenid Mossangen. Dessa maskiner voro i standisi brut idr ati f6rse racksnedjan med bransle. TiI hransle anvandes ocksi srenar
cch rdtter flen skogen som hijgss till pinnar och eldades i
en generaior dar sedan gsen lijrdes i eti pletrijr til1 viiUusDarna oc}I smedjan.

nacksnedjan hade fyra sldlhammae och en grovraclare
son kallades fijr "Mr11a". Det var i dema snedja son vi
poj}& Iiirst fick bijrja arhela da vi var i 10 12-Srsilden.
Det lar skiftging hed 8-timmars skift och nio skift i
veckan.

riclsnidei tog sin totirju vet jas ;j men det lades ned
ohkiihs 1891 och omkrins sekelskiltet blev denna smedja
inredd lirr manuial<tursDide. Detta shide, luvudsatlisast
jamvesssmide, lasick ej m an cirla Jem ar.
Ner

Sh:iltinedjan hade fem dubbe$ardar och en s. k. smalthatuare. Dea aavendes fiir att smida ui de smelior som

tili

shidesj;irn i hairdana. Tacl<jeueis pesetning til1 stualian var 165 1<9. mea utsmidet
blev c:a 140-150 ks. Fijr shelhilsen aDlandes tr;ilo1 med
kraliis blssie! Jitu en stor clintuisk bBsm.skin som Ievererade bleslen 1i[ Iea herdar. Strax liire se]elslittet
uppsattes yttedigare tva ha.dar. De byggdes octse ett
smnltes ned av tackjemet

valsverL lijr.nivalsnins av jArnet- 189? erdrades dubtelhiirdaoa ti1l enlefterdar son fijrsesos med s. I. hjelpbr,4are.
Detla blev 1i11 sto! laibad Jiir smede a. Deras "uniform'
bestod av en fing skjo a och }emgjorda tr5slor samt d
sol's }olkd pe benen.
Fa brDlei lanns ocl<s* en handsmedja, s. l<. LlenMedja,
med lve saeder och deras hjalpare. Deras arbete hestod i
reparationer 16r jordbtuLet, hytie, gruvorna, smedjorM
octr sigen. I samma byssnad soh stuedjan lanns ocksa en
kvarr med tve stenai, .der vi alla jick vAr sad malen
Dessutom larDs i samma hu tve hosGder om ett rum och
kijk vardera. DeE ena bosiaden var fdr njijlnaren och den
andra jitr en med. Om de var bekvama och goda €ti bebo
kan ai tala ti6t om. Ne! kvarnen r,,a. isene, vil er den
vd rzisian tela dyEneL se skal<ade hela hNei. Och an
varreblev det ner hanmareo i smedjan sattes igang. Diirlill
var huset till liitten uibygAt iiver vattensupen, men nigotr klasaE llan dem soa tebodde tasenherena trijdes aldris av. Bullrei och lukien blev lijr dem en vana.
Fijr s nedema tanns dpr I hus som inryrdp 34 L1 itjer
hed c:a 275 medle:mar. En de1 av berollninsen var placerad er bit lrAn brtrL€i

Tackj5lnet till smedjan lom frin hyttan octi de hiDsa
av de som nu lever aidds seit en sAdaa sl<a[ jag tala nesot
om hur den var bygsd och hur den funserade. Eyrian Lcstod ov en c:a 10 hete! h6g murad cylindrisk pipa, c:a 2
meter invandigt. Denqa pipa fylldes varwis ned hakol
limslen och olika sorters malm. Varje pafyllDins l<altades
''sathing" och med c:a I snitningar var hyttan Jyl]d. Iiire
tappning av jamet histe slagg iappas upprepade ginger sa
man kan LfijrsG hur myckei ,,oarrer,, halnen imehi,ll. Varje
iappr:ng sav @nI i1E 1000 kg. j;,m.
Tit'l tryiian hijrde eD rostugn dnr malmen rostades sami
eti hossverk och et[ stort kolhus. BlasteE iill hyttpilan k.m lran en stor blesmaskin som drevs av eri
vaiienhjd. Det fanns ochsE andra och mindre vatienhjul lijr
uppfordringar och dyliki. Fijr hyitabs del var der Jyra vat.enhjul soa Iick siti vatten fEn Svai.alven. Hyiiaa leg c:a
600 meter ijster om s4edjan. Den nedlader 1905 och dess
plais e! nu jamnad hed marken.
Malmen iiItr tryttaD iogs ftan fem A sex Bruvor som voro

helagna nigra hundra meier ijster tro om hyftan. En de1
av dessa voro mycket djupa och de ha bearbeiais under tens

lid. Eijr

gruvarhetarna la.ns ea siijrre och tyra mindre

kas:,rner, fyllda till bristningsgrenseD_ Or rring en km. rorr
om bruLet lesa de s. k. Holmgru,orna med tve bosiadshus.
Den eh- av d"s,! gruvo.llr v.ra my,.let stor och e1 B.T.

nal gruvtyggare har sagt hig aii det inte finns mera vir,
ke i hela Nora siad ;ir i den sruvaL
En s varhetale hade ati taga sina ler.kiyg, en hornlampa, horrstaggan och borr Iijr dasens behov! i eri rep
ijver axela och sedan pa sGgama Llattra her U[ sin arhets-

i gruvans botten. Ingen mdkiDdrili iaans amai en lijr
aii dEga upp haLnluMotua tiItr laveD. Detra shedde med
ett gruvspei soE dtues av eii vaiteD]1jul pa 800-1000
heters avstand. Det fanns ocksa e stijme vaflenhjul
som hade till uppgiJt att pumpa vaitner ur gruvan. pumpningeD s}edde med tva lenge armd av ireJ konsrarDar.
Dssa amar gingo pi siba siaiten n:ira harken och det var
.11a lojkars fijrijBnins ait :ka pa dem. Konsiarmarna ,oro
anslutna ti[ vaiienhjulets axe] led en vev i vardela enden
av hjulsiocken och jinso hii senom en f!am- och arergeende rijrelse pe c:a 1,5 neier. I gruv.n var Dettsatt etl ,,iij!,,
som var sjo{ av srova siockor med uborrad kerna. Dessa
voro sammanfosade sa aii de nadde enda ned ti]l gruvans
boiietr och ime i dem fijrdes en te4s stins, fd$edd ned
plats

en hderhylsa i eDden, upp och ned. Dessa puhpar oeste
ga das och naft, er efter 3r.

VaskhinB av malmen skedde i Unga variebtroar och Iijr
detta arhete anv:indes kvinlo! och bah. Dea tila inkomst
de fingo herav vd nijdvaDdis fb. famitjeis uppeh:nle.

T"a,.porro av mrlm ocn i.n {drFrogs med h:i!,ar, mph
ni.Bot lijrc selplsl<ilrel bye8des pn
jirnveg sor
"haLp8.iB
{ijreDade gruvoma med hyiiu och smedjona. Denna fijrLingdes sedan ii]I Svarralvsbanahs lasd.aj vid srauonen. I
siallet Iiii lo]! anlendes hashr och oxar som dfasare.
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Eornmuikkire vid Alvestolp. 6vre mde flatr !:insrer: c. Ilotms@!, xarl Bloberg, Erik Os)isso4
IIjalhar $ulhns. Nedre radm: OsL sjirtxnd, osku En4suijm, Kart CulNrEr. Oskd D,iidtery.

Ti[ bru]et litrde
IaDiE ej

nindE

an

ett rai! stort jord]ru]. 1 min beDdom
!:istar i sr.nbL I ladugtuden d der

ff

ei ovanligt med 80 kor ftirutom ungrijt varfijr ett $it arsentist m€je.i tilliirde earde. Det vu tuIl syssekad,ing
Jii! jordhml<ets Ia[< oc}l ofta fick torparna i]rkaltas titl
hjiilp. Vilteriid voro alla u}ltasna heal kitr !s av matn,

ocl rimner liir brukers.hebov.
Torpamas aHendeviiltor keruer jag ei sA noga till men
ias vet att en to4ae brul!.de vara slyldig att awerl<a tilt
och kola fy:a milor, kdra lle kolen tiU brut<ets LothE, samt iiven adra vissa dassverlen vid sA$kilda rillfiills.
Daspeninaen ,ar viniefiid ften IL 6 t m. rill kL 6 e. n.
kr- 1:10 och somariid frh k]. 6 L m. ti]l }I. 8 q m. tn.
1: 50. Seh kude det bli eD vedring till hemmet pe en etter
tr?i-kol

tiine:ith5lmdena fti] arbeluna voro ijver lag

knappa.

En god arlet&e lade c:a 35:-Lr. i manaden. Smeder, med
I god yfl<esskic}liglet, varierande melie 35:
ocL 45:
1r.

- rrgjord6
- de
hnerna nibelalades en ging i mAnadm ocl
delvis av sed och sill. Fitr shedema tillkom oclsa ,ktar,,.
Jas mirns saBlili s. I<. mjolklalpd sotu Iick tiimtd pa
konloret. D€t l<ude vara pe 30 liter s6t eller 60 tite! separqad rjijlk. Pdsei fijr ojit&d rar 10 dre Iiiem fijr snr
oc} 4 ijrE litern Iijr separe.ad. Bled Iijmmerna ,a oclsa
i6i bostsd, fast mychel delis, samt lett att saih ?5 liter potatis pA hsgadsjod. BarNeden kosrade 4:
kr. och
-

bjo*ved 6:
hr. fijr Ja@. Firr :igg
tjlset. Smijr,- som vi fick fteD 't@i,
kostade 75 iie sl<ilpudet
KHdeEa vorc

till mijblmanset,

i

resel av tremvevt iys et1 vavsbl hiide
och sedu rar det att anlita D"ason gam-

mal sl<raddare som sicL onrhirg oc} sydde. Det Uev ej
alliid se pe el<t. Byxsdmmen, s@ slulle vra vid side,
ble! illand aitt ftam pa buet, men aet letydde ei se Dyckel Man hade ju nya hemvevsklider och var gentleman
och da var man slad och lycklig. Skoma 'tilverLades ocke
i vera }em av en shomalamestare o.h nars Erpojke och
till en de1 av leder som sarvam iberett efter seDaste slaknerL

Fe hijslen slaltades i regel en.gris ochi;tt "nii" av negot
skdle racka srarre de-ler av Erei men der Nev
i rcsel slut i saltkder ftill an heraknat. Av de hudar och
skim som slattten gav slulle loiljen ha skox, och den som
det ej dckte 61 lick v:bta rill nesta er. Skor var neaor soE
man IicL lara sparsam med. Vi bam slreg barloia sa IaDg
och pa viltertr i:jljde far rill tr:isl<or av €ri
par hddbitar med en ladenen nver.
slag. Sovlet

Kosthetlet var en]<elt. Negot itverflitd var det ei }los !AI regel vuo Jamiljema stoE, ottast 8-10*12 bam, se
va. och en !m lijls€ att det }Ievds mycler av allr. Jag
nlinns €n av smederna som yttrade ari ,,om jag linse ata sill
gorl.
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och potaiis och brod se mycLet jas vil1e si shule tue vara
den lycklisaste mAnnislan i varlden'.
Masbrmedefta och miisiersvenDerna skiljde sis Irin de
aDdra arletada. Dei fanns de som hade esetr ]ryrLvasr
och esen l<yrklank di lyr}an besijhies. Och seiten var, att
shedrastaren alltial iniog sin meltid ned beiire mat i iler
s. l. IiEummet under det att drangama och pigan fick sin
iilldelhias av seDre mat i !i;ket. Ardra kaiegorier av a*eta.e hade det samre an b lsarbetarna. Gruvarbetaua, som
hade ett mycket hert och lunst arbeie, hade hyc}rer dels
betahibs, och der var aos |osien Llen. Den sro.a kasernen,
som de bodde i, kallades allmanr Jijr ',vaftvetli,gsloiieJ,.
Dm hade sextoa rum med eD familj i varje run. Man jrisar sig hur {01L kunde existeE ttder s:dana fdrhaflahden_
Da var hytta$ och shedjornas fotk batre tottade. De hade
i r;gel ett nm och kiik, Jastan primiliva. Men sa hade de
ocksa altid sLiftarbete med 12-tirlma!r skifr:

vi ser hedr.ev xkestorps Bruks A-8. ej se xinsa
riirelse vid sekelskiftet. Svar6lven med sina fyla forsar
Som

drev tre turtJiner och nitton laiien}ljul.
De sanna brulea hdrde ej iitt de Ilidtufla och lusru
platsena. Stddisheter var al1iid radande heltan de otika
y*esg ppema och sa var det ockse vid vart sabta brut.
UnsdomeD hade ockse lirr sed ait samtas vid LoLa brua
fiirsta och udra sitndasen efrer midsommar oct de kunde
det b[ riktisa batalje. Den sam]a fjeldingsmannen kunde
inie gila negot utan de fiDgo sliss till dess de hijrtnade

Omlrihs sekelskifret gjode organisationer.a sitt intag och
i myclet ]ivet pe bN}et. Dei blev mera
sammanhalhins tuellan arbetarla m6 nu lick man ',ijverheien" att kampa mo! vilken sjorde sitt h:ista fitr an hin&a
de oliha oiganisaiioDerna att hryta fru.
OmLrirs 1885 hade en bubandslijrenins bildats men deD
vaD ej nason vidare gerrklang bland uedonen. Deh drevs'
i sakta tempo aa nAgra gublar. MeD i slutet av 1899 bildades ea NGTO-loge. Den lick namuet 911 Elvan o.h de soiq'
iogo lLitiativet voro slgaren AugBt Jan$or, Oscar Ene-j
sirdm och kElen A ,gtr{ Eriksm. Den b,ldades en lirr:r
dae"lveu }os K. J. BF-eslrbm. Hd8bo.n. med t8 nedtemhar och medlecanraler vzixrF raslt. F6*ta ririern sam-l
lades vi till miiten !a{e l6rdagskvaU kl. 8 i veri kitk. Dt
aleita blev I5r litei sallde det att i ddnju]<}ei henvanda sig:
till bolasets hirssta chef och se fingo vi i nader anvandi;
en gdn aal drS"e5ruga son btutod av tv3
"m. Vi lict enr
dast a u:inda der sa. En titme'dre miireLs biirjatr li.k ii
hiim'ia nyckeln pe kontoret och LI. 10 skulle de! vsja pa
plais ;ccn. Medlers\are vaxte bgde frSn brulet qh
bysde. omLrins och om ett tu iick vi riva vageen melan
de bAda rummen- Nu vd allt mislroehde mor frjreningen
borta f.ah bade hi,sre och ftisre och vi kunde lortserh varr
arbeie i god sahja. Rguliaret av logens arbeie var synligi {iir alla. Efier er tid ibildade v,i en ungdomdloge liir
arbete bled det yngre slaktet- Denna vun srori gehai..
Dess Jijrsta ledare var Viktor Jitnbers.
Hijsten 1902 hildades eD lormusik]<er med sju medtemdetta lijrAndlade
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mar som pA egen bekosinad kitpie sev irsi.ument som
.oter. Ledare Iran bijljan var den som nedslriver dessa
minnen och jas stod kvar som ledare i tio tu varelter jas
pe gund av arbetsbrist mste flytia till anDan o!t. Samma
iide delade flera av de iivriga husikka@atelna. Dessa voro
Ka.l Gull ere, Hj. Hu]tman, O. Sjijlund, K. Broberg E.
Osearsson och o. Lindberg. Fa musiklerer ha val vait sa
uppskartade som den fdNta musikkaren pa Alvestorps bruk.
Sammehallni{gen inom nykterhetsorgaDisaiioneha gjorde ett mycket gott intryck i samhauel Men vi n6ego, att
negoi mer ford.ades fijr aii tirlja med den divecklrs som
pagick i ee.t 1md vid denna tid. Fijr dea albetande stammen lanns ej negot stdd. Vi voro sa a sasa shvasda av
vara arhelssivare och besli,to nu ait bilda en lackftjrenine
som l<uhde tiUvaratasa vera intre$en. En s5dan bitdades
ockse f6! jamindustrien 1902 men redan 1905 nedtades
denla indust varfiir lackliirenineen atdl.is tick nason betydelse. De av den gamla arbetarsiahmeh som ei flyriades
ijver iill segverket fick sdka sin utkomst pA annan ptais.
Ftjr de unsa som de vaxte ulp fans insen frahiid viil
Nigon kanske undrar hur vi unsa jren den tid jas skitd-
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rat levde lram vert [v. Jae kai svda att vi aven hade veri
slada liv, fast i enkla former. DA och da upplat nagon venlis Imilj siti kijk till en 1ek- och dansk : med Eusik till
munspel, oc} di stod sladjen hdgt i tak. Kunde man sedan
shamla ihop 25 ijrc var tiu kalfe och bdlar sa var det fesi.
Sommatid, dA dei va. vackert vnder, vandrade vi pa 16rdags- och s6ndagskvallarna i siupper om fyra fem pojkar
och llickor onkrins pa vaearna och sjiing.
Mengt och mycket, sod annu finEs i minret, skule kunna
tilliissas, men delu q.an lanske vara rcs. Niir mar pA 6ldems dar ser lillbaka pe sitt liv kanne! me sis anda lycklig onh Lillcred.s'e'ld. Vi garlilsa- e.o nog 6vereE om
att vi iDte kan infi,rliva oss i den nya tidens aIIa pilud
och moderniteter. Vi arbetade i vir ugdom ltir en battre
framtid, hen ej som ver ud nu har sestaltat sis. Meu vi
iilskar deh komaande generationen lycka och att det som
byggis upp skall h:ila.
Mih generation fick, som mM brukar s:iga, "Hra sig ta'
skeden i vacker hand", och vi klilde hiria en tds, da eh
sada! kom. Det arv, som vera hea sav oss de vi Umnade
dem, var var bihel och plalnbok. Vial de sivit har varit
nos aii bade leva och dij pa.
Oscar Engstriitu.

