
Den dan blåste det inte 
1912 års dammode var inte nådigt. Visst var hattarna 

granna - som på de här töserna från templarlogen Stjär-
nan i Barkhyttan - men det gällde att passa på vid lugnt 
väder. Blåste det ute, for hattarna all världens väg. Men 
den här dan, när logen hade utflykt i det gröna, var det 
vindstilla, i varje fall så pass länge att fotografen hann 
knäppa sitt kort. 

Då svängde det på fäboden 
Ingeborg Nilsson i Strömsund skickar mig en glad 

bild från gångna tiders fäbod, närmare bestämt mor-
fars fäbodar, som hette Näset och låg vid Tuvattnet i 
Laxsjö. I den stilla sommarnatten klingade sången ut 
över skogen, och såvitt Ingeborg minns så svängde det 
riktigt rart över grantopparna. 

Arbetets söner 
För en del var "den gamla goda tiden" inte särskilt 

god alls, skriver Emma Brusell i Kloten. Den var i alla 
händelser inte särskilt god för gubbarna som 1912 gick 
krokiga och planterade skog för en krona om dagen. 
Jag var själv med som liten tulta och hjälpte till, och jag 
såg med egna ögon hur trötta gubbarna var, hur de led. 
I dag är de borta allesammans, men träden de plantera-
de, de står och susar över deras minne. 

Putt-putt-putt... 
Folk har för sig att det förr i tiden bara fanns T-Fordar. 

Inte alls, marknaden uppvisade en nästan lika stor varia-
tion av märken som i dag. Bilden här, tagen i Sävedalen 
utanför Göteborg år 1919, visar en tysk Adler. Oeh vem sit-
ter vid ratten? Jo, Alice Lagerstedt, som i dag. 50 år senare, 
skickar mig bilden. Fast hon fick inte köra på riktigt för-
stås. Hon var ju bara 6 år den gången. 

Det var då det 
Ja, så här såg den helautomatiska tvättmaskinen ut 1916, 

skriver Arne Samuelsson i Johanneshov. Vad det är for 
märke på maskinen? Jo, den heter Dea Nässén, dvs så hette 
Arne Samuelssons mormor i ångermanländska Helgum, där 
kortet togs en dag för 53 år sen. 

Det var dans bort i vägen 
Äret var 1918, och det var gökotta med dans bort i skogen 

utanför Linköping, berättar Helga Lundblad. Det var hand-
klaverstrall och stoj så att det nästan var ett mirakel att 
göken vågade sig fram. Den största sensationen denna mul-
na majmorgon var emellertid varken handkla verslåtar na 
eller göken - det var blixten som bilden togs med. För man 
måste ladda med bra mycket magnesium för att lysa upp ett 
så stort sällskap och få med en bit av skogen till på köpet. 
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Bort längtande vekhet ur sotiga bröst . . . ville jag så när 
gnola när jag såg den här bilden. Men det är ju inte kolare 
som poserar framför den gamla timmerkojan i skogen, utan 
skogsarbetare. Kortet togs 1917 och kojan heter Hornåko-
jan vid Mörtsjön i Stugun. Jämtland. Gubbarna på bilden var 
Edvin. Alfred och Ernst Olsson. Nils och Erik Martinsson och 
så en som hette Lundberg. Förnamnet har Gärda Olsson i 
Järpen glömt. Det är hon som sänt mej kortet. 
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F-r-r-r-r-rum! 
De var kolossalt populära en tid på f r i d e n , de 3-hjuliga 

Phoenemobilerna med luftkyld motor på det ensamma 
framhjulet. Men bort rullade de, och det finns väl knappt 
någon kvar i trafik numera. Det här exemplaret fanns i Släp 
vid Särö år 1918. Det var pappas första bil. berättar Alice 
Olsson i Göteborg som skickat in bilden. 

Sådana här åk finns det heller inga kvar. Den kallades för 
"Dåna" för den dånade så när den gick. På 1910-talet 
fraktade den musiksällskapet Göta från Vänersborg på turné 
runt Vänembygden. Ibland slutade förstås färden i diket, men 
chauffören, brukade säga att det inte gjorde nåt, för han hade 
musiker med sig och "ska det gå åt h-e. så ska det gå med 
musik". 

Arbetets döttrar Vq . 

När man sitter och tittar pä gamla bilder som folk skickar in, så 
får man klart för sig att det onekligen har hänt en del i det 
svenska samhället under det senaste halvseklet. Titta pä den 
här bilden. Den föreställer tvätterskorna i Värnamo i början på 
20-talet. De försörjde sig pä att stiga upp klockan 04.00 varje 
morgon för att gä runt hos "de rika" och tvätta. Vid niotiden på 
dan skulle tvätten vara klar för hängning. Då sträckte man linor 
och stagade med störar och hängde tvätten — mitt i stan. Pä 
kvällen var tvätten torr, lakanen dragna och manglade, skjor-
torna stärkta och strukna och en dödstrött tvättpatrull kunde 
utkvittera en mager slant för besväret. Bilden togs 1923. 

Om-bappa, om-bappa, om-bappa ba! 

När det skulle spelas till dans eller blåsas marscher vid högtid-
liga tillfällen, dä engagerade man den här klämmiga oktetten 
från Fors i södra Dalarna. Bilden är från 1920. Viktor An-
dersson. som står med kornetten längst t h och lever än i dag, 
säger: Våra kostymer ser lite säckiga ut, men det beror pä att 
vi magrade så förbaskat under kriget allihopa. Edvin Lövkvist i 
Fors skickade mig bilden. 

Folkparkskvällar längesen . . . 

Det var i Grängesberg 1933. Till Höstspelen i Folkets park 
hade man engagerat det årets starkaste dragplåster inom den 
svenska nöjesvärlden — en ny primadonna som hette Zarah 
Leander. Lennart Giliuson från Ludvika stod i kulissen med sin 
lådkamera och knäppte ett 6x9 av divan. Han är inte säker på 
vem som sitter vid pianot, men han tror att det är Jules Syl-
vain. 

Flera kort från Folkparkskvällar längesen mottas med för-
tjusning. 



Folkparkskvällar längesen . . . 
Det var i Ravlunda i Skåne, det var i maj. Året var 1934 
då det fanns en festplats på orten som hette Tallunden. 
Där spelade den här kvartetten upp till många glada 
danskvällar. Det är Nils Persson från Vitemölla som 
trakterar fiol# det är Edvin Jonza Olsson som slår på 
trummor, och dragspelen sköts av Jonzas brorsa och en 
som hette Nils Nilsson i Tåghusa. Det var klanger i det 
kapellet, intygar Inez Andersson i Sjöbo, som skickade 

Arbetets söner 
Ute var hugger vi väl i sten ibland, men Ivar Andersson 
högg i sten i 26 år i "lappriket" som han skriver. Han var 
både järnvägs- och vattenrallare mellan Suorva och 
Jörn. De flesta gubbarna hemförlovades pä hösten när 
det frös i markerna och reste söder över. Men en del tog 
jobb i gruvorna på malmfälten. Ivar berättar: Karlsson, 
en smålänning, tog gruvjobb men kom pä kant med ba-
sen redan första veckan och bad basen "kyssa sej i än-
dan". Karlsson blev förstås uppkallad på gruvkontoret 
och disponenten sa: 

— Är det sant att Karlsson bett basen "kyssa sej i 
ändan"? 

— Mja, sa Karlsson som lugnat sig, jag har ångrat 
mej. Han slipper. 

Kortet här ovan, skriver Ivar, föreställer Henning Sö-
derkvist och mig. Det togs när vi byggde en vägport över 
banan invid "avrättningsbacken" i Jokkmokk. 

Arbetets söner ^ 

Ack dessa härliga bilder från det gamla bonde-Sverige! 
Här kommer en till, ett gäng skogsplanterare från som-
maren 1914. Platsen var Smålands Burseryd och 1 000 
plantor om dagen skulle ner i jorden. Det är 55 är sen 
och i dag får man väl förmoda att skogen susar stor och 
mäktig på platsen där kortet togs. 

I 

Det var då det. . . 
Alla vet vi vilken betydelse nykterhetsrörelsen hade för 
landsbygdens liv när seklet var ungt. Det här kortet är 
från 1905 och togs pä utflykt med logen Norrbergs Wäl-
gäng, som verkade i byarna kring Norrberg, Bjuråker, 
Hälsingland. Anna Bergen Sundström i Ängebo skriver: 
"Den ende överlevande från detta kort är den dä 13-åri-
ge Anders Jonsson frän Delsbo (längst t h) som numera 
är känd som spelmannen Bryggar-Ante i Delsbo.'' 

Det var dans bort i vägen . . . 
I skärgården brukar dansen gå pä alla bryggorna och alla 
myggorna är med. I Jämtland dansar man inte pä bryg-
gor, men det är desto större tillgång på myggor, sä där-
för byggde man förr små paviljonger för att få dansa i 
fred. Och så här såg det ut när man midsommaren 1910 
invigningsdansade i paviljongen i Strömsund. 
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Arbetets söner 
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Gubbarna i syrhuset, så kallades detta trygga gäng, fotogra-
ferat vid massafabriken Tidafors år 1900. Fabriken brann ner 
till grunden för länge sen, gubbarna på bilden är borta, kvar är 
endast de» gulnade korte». Mannen längst till höger är min far, 
berättar Gösta Sandstedt i Alingsås. Han hade just återvänt från 
USA där han huggit i Michiganskogarna i tre år. Han träffade 
min mor där ute, och när den här bilden togs hade de just be-
stämt sig för att sätta bo i det gamla huset. 

t var dans bort i vägen . . . 1 c 25 

i, gissa om det blev fart på påkarna när den här septetten satte 
ng och blåste i hornen! Ensemblen hette "Nygren septett", och den 
ade för musiken på "Dahlbergs Backe" i Eskilstuna åren omkring 
). Erik Nygren i Eskilstuna skriver att hans far Johan, som blåste 
rnett, var bas för basset. 

etets» söner 
rar i början av 30-talet, och ett gäng rallare drog Inlands-
genom obygderna fram till Arvidsjaur. Anna-Lisa Sund-
Luleå skickade kortet och skriver: Min far, Nils Löfbom, 

10 år, står längst t v på bilden. Rallaren skildras oftast 
en starka, glade bohemen, som visserligen jobbade 

men söp och dansade och slogs och var glad för det 
Men titta på dessa gubbars ansikten, nog verkar sk ra t-
glädjen sitta långt inne. Ansiktena präglas mera av 

i släp och hård kamp för tillvaron. Skriver Anna-Lisa. 

Än låter det i klaveret 
Två bilder damp ner på min 

bord, två bilder från ett liv 
— Gustav Anderssons spelmans-
liv. Gustav är 80 år i dag, bor 
i Linderöd och förnöjer fort-
farande vem som vill höra på 
med en trudelutt på sitt moder-
na italienska dragspel. 1914 
när Gustav var som mest i far-
ten på dansbanorna i trakten, 
hanterade han ett treradigt 
durspel. Det pep och det gnäll, 
men det fungerade till belå-
tenhet. Fast så fint som det 
nya spelet lä» de» förstås ald-
rig. 



Arbetets söner <w \o <• 

Putt-putteli-putt ^ 
Detta är en historisk bild, minsann! Den föreställer den 
Rengsjö-bilen! I Rengsjö, som ligger mellan Bollnäs och 
hamn, startade sågverksägaren Anders Jonsson en 
verkstad för framställning av bilar. Under åren 1914—1 
tillverkade han tio exemplar av en liten 10 hästkrafters bil, 
drevs av en vattenkyld, tvåcylindrig fyrtaktare. Vagnen hade 
remdrift, hel- och halvfart, men saknade backväxel. När Jons-
son skulle designa karossen tog han mått efter två fullvuxna 
hälsningar i vargskinnspäls, vilket gjorde att den lilla bilen 
blev förvånansvärt rvmlia. 

Gerhard Er iksson i Å b y h i t t ade de t här t u f f a kor te t i s ina g ö m -
mor . Det var en s o m m a r d a g 1 9 2 5 , det var d ro t t n i ngens 
föde lsedag, så kasernvak ten v id dåvarande M O i S t rängnäs 
hade beord ra ts a t t bära p l ymer i mössorna . Beredskapen var 
god. 

D r o t t n i n g e n blev säkert glad. 

Arbetets söner 
I dag är det ingen konst att vara grundläggare, i dag arbetar 
man i lätthanterlig lättbetong och i den mån man använder 
tyngre material står ultramoderna maskinella hjälpmedel till 
buds. Det var annat 1930, menar Ella Mossfeldt i Ekshärad, 
som skickar mig den här bilden av arbetets söner modell 1930. 
Då arbetade man i tung granit, och de stora blocken skulle på 
plats med tämligen primitiva redskap. En av gubbarna lever 
än i dag, Karl Åslund. 

Åre t var 1 9 1 6 , p la tsen var Tyr inge i Nor ra Skåne. Oscar S tåh l 
skr iver: 

B i lden förestä l ler arbetarna på S tanskn iv fabr i ken W e g a 
m e d fab r i kö ren Röscher. s o m var tysk. längst t i l l höger. Verk-
mäs ta re Genner t m e d k lockked jan var också tysk. Tredje m a n 
f rån vänster är A l f r ed Ståh l . m in far. g rabben i knäbyxorna är 
hans son Edvin, s o m 1 4 år g a m m a l läste för prästen en d a g 
i veckan och j obbade i fabr iken f em dar. M a n n e n m e d hel-
skägget he t te Fors. Hans uppg i f t var a t t se t i l l a t t lä r l ingarna 
f ick s ig m ins t en " l us i ng " o m dan så a t t de höl l s ig i schack. 
Lä rpo jkama t j ä n a d e 2 kr i veckan, arbetarna t j änade 1 : 2 5 
o m dagen. 

Det var bom, bom, bom . . . 

Håll i hatten, flickor! 
Det var i Växjö och det var 1909, berättar Doris Gustavsson, 
som sparat det här kortet i sina gömmor. Varenda söndag tog 
flickorna sina cyklar och trampade i väg till Helgasjön, 4 km 
utanför stan, och njöt av friluftslivet. Men när tramphojarna 
kom upp i varv fick man lov att hålla i hattarna, för de lyfte 
till väders för minsta luftdraa. 

I 



/ar storstäderna små . 

Persson i Södra Sandby har skickat mej ett knip-
;ort från 1902, som ja g tycker det är ett rent nöje 
ta och studera. Kortet här ovan föreställer Norr-
torg i Stockholm när seklet var färskt. Lägg mär-

alla droskhästarna t v och den hästförspända 
ignen som rullar in t h. 

i här såg det ut i Göteborg på den tiden det begav 
an ni upptäcka en enda automobil på bilden? Jag 
et inte. Men fotografiet, som bättrades på av en 
ire innan det blev vykort, är som sagt från 1902, 
it var väl sista året som Göteborg var bil- och av-
tt. 

»en hälsar vi på i Malmö. Så här såg det ut för 67 
i. Det är hotell Kramer t v med markiserna. Tor-
• sig ganska likt, tycker jag. Ack ja, tiderna för-
s och städerna med dem. 

. u fä Det var dans bort i vägen 0 

Året var 1910, och platsen var parken i Köpingebro 
i det skånska Österlen. Det var dans, och det var tut i 
lur med hela Köpinge blåsorkester, berättar Gustav 
Petersson från Löderup. Andra flickan från vänster 
är hans kusin. 

Välkommen i det gröna 

Det var mjölk för en del och bärsa för andra, men 
oavsett vilket så var stämningen hög den här midsom-
maraftonen i det gröna anno 1922. Ja, så här såg vi ut 
vi svenskar när vi drog ut på picknick för 47 år sen -
plommonstop och vit stärkkrage innanför den mörka 
cheviotskostymen. Inga storblommiga fritidspyjamas 
här inte! 



Det var dans bort i vägen . . . 
Vita strumpor har på senare tid varit ett mode bland 

våra damer. Ssss, precis som om det skulle vara något 
nytt, fnyser Elsie Pettersson från Torstunaby som skic-
kar den här lördagsdansbilden från 1926. Redan då stå-
tade damerna i vita strumpor! Bilden togs under en 
paus i dansen, då flickorna lockade med sig dragspelarn 
ut på en flotte. Ryssjön heter vattendraget där seglatsen 
ägde rum. Ack, ja. 

Helgdagskväll i timmerkojan 
Dan Andersson har ju diktat som ingen annan om ko-

larnas vekhet i sotiga bröst, om ensamhet i den rökiga 
kojan långt inne i sjumilaskogarna. Men Elvira Svensk 
i Ramsjö kan visa i bild hur helgdagskvällen på kol-
botten tog sig ut. Bilden är från 1910. Det är söndag och 
"besöksdag" vid milan. Far står stolt på milans topp, 
mor och son poserar nedanför. Klick, sa det i lådkame-
ran, sen fick mor och son skynda sig hem för att nå 
fram till bygden innan mörkret föll över skogen. 

Arbetets söner . . . 
Sommaren 1916 var het och varm, och både kolar-
na och deras hästar svettades väldeliga när de körde 
ved till milan bort i Värmlandsskogen. Ingrid Carls-
son i Lindfors berättar om det här kortet att de båda 
karlarna ännu lever/fast det är 53 år sen det togs. 
Han t v är bosatt i Filipstad, Albert Ericsson heter han. 

Det var dans bort i vägen . . . 
Edith Sundberg i Ockelbo sänder mig detta nötta 
gamla kort från svensk lördagsglädje anno dazumal. 
Aret är 1917. Logen Ockelbo framtid är på gökotta 
vid Luppbo fäbodar med trattgrammofon och allt. 
Skorstenen på fäbodstugan hade rasat ner från ta-
ket, men Edith försäkrar att man ändå lyckades koka 
potatis och steka sill - den enda föda som fanns att 
stoppa i matsäcken. (Det var ju krig och rasonering-
ar och ont om livsmedel den här sommaren för 52 
år sedan.) 



Putt-putt-putt 1 
De gamla bilarna och bussarna fortsätter glädjande nog 

att puttra in genom min brevlåda. Vad sägs om åket här? 
Det var den första bil som rullade in i Månsåsen i Jämtland. 
Året var 1912, och sällskapet var på premiärtur till Ovik-
en. Det är hon som sitter till vänster i baksätet, Anna Pers-
son, som skickat in bilden. Hon heter Olvingsson numera, 
och är det någon i bilen som känner igen sig så skriv till 
henne. Adressen är Adelgatan 12, 381 00 Kalmar. 

Det var dans bort i vägen . . . 

O S Törnberg i Skutskär har skickat mig den här intressanta 
bilden av hur man roade sig i Edsbyn på 1890-talet. Det var 
förstås dans bort i vägen, men till pjäsen hörde också att 
man skulle klä ut sig. Pojkarna klädde ut sig till kvinnor och 
flickorna till män, och sen samlades man kring tre läsk i vän-
tan på att dansen skulle bryta ut. 

Tramp, tramp, tramp . . . 
• Vår avdelning för 
återgivande av bilder 
ur den svenska tramp-
cykelns historia kan 
fortfarande glädja sig 
åt många intressanta 
bidrag. Vad sägs om 
ynglingen ovan och 
hans monumentala 
hoj? Ingeborg Thors-
sin Christensen i Göte-
borg berättar: Kortet 
är taget 1886 och före-
ställer min far, då 18 
år, och hans egenhän-
digt tillverkade cy-
kel med vilken han 
gjorde Göteborgstrak-
ten osäker. När han 
cyklade till Alingsås 
en gång sprang ett 
par gummor av vägen 
och gömde sig i diket, 
för - som de sa efter-
åt - "vi trodde det var 
själva skam som kom 
farande". Cykeln finns 
numera på Alströmer-
ska museet i Alingsås. 

• Nästa historiska cy-
kel kommer från Bra-
ås. Erik Lehmann i 
Gamleby berättar om 
den: ställningen är av 
självvuxet lövträ, lö-
ten och ekrarna är 
av trä och skodda med 
järnband. Gaffeln är 
av järn liksom styr-
stången och trampor-
na. Som en extra finess 
kan noteras att trä-
sitsen är fjädrade. På 
20-talet förvärvades 
hela härligheten av 
Braås hembygdsmuse-
um. 

Putt-putt-putt 2 
Bussen var av märket Vulcan och trafikerade 1928 sträc-

kan Odelplan-Drottninggatan-Gustav Adolfs torg-Rege-
ringsgatan-Tegnérgatan-Sveavägen-Odengatan och till-
baka till Odenplan. Artur Karlsson, chauffören på kortet 
berättar att många av den tidens kändisar var trafikanter 
och att bussen fungerade utmärkt, så de behövde aldrig gå 
av för att skjuta pä i uppförsbackarna som på många andra 
linjer. 

Älgjakten är slut för året och det är dags att blåsa Alg 
upphör. Så här såg det ut när man hade fällt årets tiotag-
gare i Edane för 60 år sedan. Det är ett jaktlag samman-
satt av fina typer från Ragnerud, Mölnerud och Byn. Kajsa 
Norman i Brunskog meddelar att det är hennes svärfar 
Adolf Norman som står under krysset. Ett festligt kort från 
en gången tid då man jagade storvilt i plommonstop och gå-
bortskostym. 



Arbetets söner 
Nej, det är inte en bild från röjningarna efter höstens 

stormfållningar utan ett kort från 1917, när timmerflot-
tarna i Hälsingland hade ett fasligt besvär med en stor-
bråte i Voxnen. Karin Persson i Alfta berättar att tre 
av gubbarna på kortet ännu är vid god hälsa. Fast de 
blir ledsna i ansiktet när de går ner och tittar på sina 
gamla flottleder. Där finns inte en stock att se i dag — 
allt timmer forslas numera på bil från skogen till sågen. 

Det var dans bort i vägen . . . 
Med flygande fana och klingande dragspel drog den 

socialdemokratiska ungdomsklubben i Alfta ut på gök-
ottor förr i världen. Det här kortet är från en ovanligt 
lyckad gryningsträff med dans våren 1919. Det är inte 
bekant om de politiska ungdomsklubbarna fortfarande 
har gökottor på programmet, men så mycket är dock 
klart att det i Alfta fortfarande finns en livaktig drag-
spelsklubb, så om gökottorna alltjämt lockar folk, så 
nog finns det musik! 

• i 

Det var dans bort i vägen . . . 
Det var på vårvintern 1921 som det var dans borl 

vägen i Ankarsrum, för gymnastik- och idrottsförenin 
en på orten ställde till med jättebasar. Men först mås 
man göra reklam för jippot. Den här truppen gick rui 
på bruket för att trum\na ihop folket. Förutom pellejö 
sen med bastrumman förekom den kända filmfigur< 
"Fyrtornet", som drog veven på det rullande positive 
"Släpvagnen" då? Jo, han satt inne i "positivet" och sp 
lade munspel. Erik Lehmann, min gamle vän i Gamleb 
tog kortet, som så här 48 år efteråt ger en rörande glir 
av hur man kunde roa sig på svenska landsbygden. 

:H< 

Arbetets söner 
Ledan på 20-talet körde man treskift vid sågverkei 

Gr göls bruk. Axel Eriksson har skickat mig ett ko 
av .betslaget. Själv sitter han trea från höger i förs 
raden, i dag lever han som pensionär i Finspång. N 
gon gång hälsar han på vid den gamla sågen, som all 
jämt är i gång, fast nu sågar man bara för brukets eg 
virkesbehov. 



Skridskoprinsessor modell ä 
Så här såg skridskoprinsessorna ut i den lilla skogsbyn i 

Uppland 1911, när de var redo for piruetter på den lilla 
skogstjärnens nylagda is. Kläderna var annorlunda, skrid-
skorna var annorlunda, men åttorna och treorna var lika 
fina då som nu, försäkrar Ingrid Ericson i Solna, en av prin-
sessorna på kortet. 

En palm och én till 
Det har hänt mycket inom svensk heminredning sedan 

den stora palmen i hörnet var den obligatoriska rekvisitan 
i varje familjebostad. Jag tar in den här bilden främst för 
att hugfästa minnet av denna vår barndoms eviga palm. 
Men jag har ännu ett skäl att publicera kortet. Det är en 
Palm till på bilden, mannen med skägget är nämligen ingen 
mindre än skräddarmästare August Palm, arbetarpion-
jären. Bilden togs i Malmö 1921. 

in 29 maj 1919 skulle Ulricehamns kyrkliga ungdomar ha gökotta, och två tappra 
ar i halmhatt hade avdelats till kaffekokning. Fast det tog en evinnerlig tid att få 
it i kokning i den stora kopparkitteln, och kokpatrullen tillbringade väntans tider 
nde med vetelängderna i nyporna. 

et var då det. . . 

Så här års, när vi lite till mans börjar söka oss ner till båtklubben och lätta på presen-
ngen under vilken vår sommarbåt sover sin vintersömn, tycker jag det kunde vara 
ivligt att sätta in ett litet sommarkort från forna tiders sjöfart. Året var 1930, och en 
mmarsöndag var det brandkårsfest i Abbekås i Skåne. De som hade fiskebåtar pas-
de på att tjäna en slant genom att frakta ut landkrabbor på en lusttur utmed Skåne-
sten. Sol, sommar och flaggspel. (Fast nån gång ska jag ta reda på varför svenska 
ggor alltid såg ut som finska på gamla fotografier och filmer.) 



Arbetets söner 2* 
Så här säg det ut 1908 när hela bagargänget samlades 

utanför Reinholds bageri i Stockholm, skriver Sixten 
Lindberg i Enskede. Han är med själv, sitter tvåa från 
höger i första raden. Tack för bilden, vi ska skicka en 
slant, hur mycket vi nu ska betala för en bild med 26 
bagare på. 

Det var då det.. . 
Till den här bilden skriver Ella Mattsson i Asarum: 

"Sänder här ett gulnat fotografi från år 1915. Den lilla 
rultan på fotot är min mor, som 14 år gammal fått arbe-
te på en gård, där det slaktas inför Mårtens afton. Med 
pä kortet är också min morbror (han med vidbrättade 
hatten). De är nu 69 respektive 71 år gamla. Mina föräld-
rar kan sitta länga stunder och titta på de gamla fotogra-
fierna i Aret Runt. Alla gamla minnen kommer då fram, 
och då ler de — fast de säkert inte haft det lätt i livet alla 
gånger." 

Tack för de raderna, Ella. 

Bom, bom, bom . . . 
De gamla militärminnena i fotografiform fortsätter att 
dugga in genom min brevlåda. Det här kortet är väl inte 
precis frän den senaste beredskapen, men det är en fest-
lig tidsbild ändå. Den något makabra exekutionen ägde 
rum i gryningen hösten 1914 och platsen var Gotland — 
som redan på den tiden kallades för "Kalkstenshawaii" 
av inkallade fastlandssvenskar. 

Nu har vi ljus här i vårt hus 
Ja, att det fanns levande ljus i svenska hem kunde man förr i 
världen tacka den här arbetsstyrkan för. Den bestod nästan 
uteslutande av masar och kullor från Dalom. Fabriken hette 
Clara stearinljusfabrik och låg i Bromma, där Barnängens fabri-
ker nu ligger. På den tiden fanns inte Tranebergsbron, utan för-
bindelsen med Kungsholmen bestod av en ganska eländig 
flottbro som det kostade 2 öre att gå över. Signe Johansson, 
yngsta kullan på bilden som togs 1912, skickade in kopian till 
mig. Själv bor hon i Borlänge numera. Hce& Cun^ ZO WV\ 

F-r-r-r -u-m! 
Hundratals personer samlades i Kvistofta den där sommarda-
gen 1918 när den första traktorn kom till socknen. Det var 
lantbrukare Hjalmar Persson som gjort den djärva investering-
en och mången gammal bonde skakade på huvudet åt nymo-
digheten. Men Persson fick god fart på jordbruket med sin 
traktor, och det dröjde bara några år, så brummade det trakto-
rer lite varstans på gårdarna. Bilden ovan är inte från 1918 
utan frän 1921. Det är pionjären Hjalmar som poserar med all 
den säkerhet som tre års kortraning hunnit ge honom. 

När rallarna var lediga . . . 
Ja. när rallarna var söndagslediga drog de på sig svarta che 
viotkostymer och satte de vidbrättade hattama på huvudet och 
for in till lanthandeln i Åseda, som var först i Sverige med att 
inte bara ha söndagsöppet utan även bedrev ölservering. En 
kringresande fotograf ställde upp hela railargänget och sa fick 
vi sena tiders bam ännu ett bilddokument från tider som gått i 
svenska bygder. 1907 togs kortet, 1970 hittade Ruth Svensson 
i Väckelsäng samma kort vid en skrivbordsstädning. Tack Ruth, 
för att du tänkte på Året Runt och mig. 



Hemma i Jularbo 

När seklet var ungt fick Sverige en ny idol, dragspels-
kungen Jularbo-Calle från Jularbo i Bergslagen. Det var 
från den här idylliska järnvägsstationen han startade 
sina triumfartade riksturnéer. Då var det liv och rörelse 
på stationen, berättar Stina Stålberg, född Dubois. Men i 
dag ligger den tyst och öde. Det är bara Jularbos låtar 
och skivor som lever kvar. Kortet är från 1903. 

v W e x V .' 'a. 2<o c. . r i \ f ( j 
Här började Birgit 
I alla tider har det 
spelats amatörteater 
i detta land, så även 
på Västkustens 
Ungdomsskola i 
Ljungskile. Så här 
såg skolans ensem-
ble ut hösten 1939 
och Lola Höglund i 
Brastad, som var 
med, skriver: Som 
du kanske ser så är 
flickan som står tvåa 
från vänster i övre 
raden ingen mindre 
än allas vår firade 
världsstjärna Birgit 
Nilsson. Det var här 
hon började sin ar-
tistbana. 

Arbetets söner 

Året var 1921 och då såg svenska murare ut så här. Bil-
den är från Malmötrakten, och Agnetha Hansson i Ab-
bekås berättar i anslutning till kortet, att murarjobbet 
minsann inte var så komfortabelt då som nu. Det fanns 
inga maskindrivna bruksblandare, utan man fick blanda 
bruket med spadar. Men det blev ordentligt gjort också, 
det blev väggar som står pall för alla orkaner i världen. 

Folkparkskvällar längesen 

I sex år arbetade det här trösklaget ihop, från 19 
Den härligt knivskarpa bilden från Kullastorps gård 
arp nere i Skåne ger oss sena tiders barn fina 
svenskt arbetsliv för dryga 50 är sen. Doris Holm i Eslöv 
kade kortet. 

Det var den där heta sommaren 1914 nar hela världen höll 
andan, för man väntade att det stora världskriget skulle bryta 
ut vilket ögonblick som helst. De äldres onda aningar färgade 
de yngres lekar. Den här tuffa stöttruppen fotograferades i 
Forsvik i Västergötland. Rättningen och stridsviljan var det 
inget fel på. Forsviks beredskap var god. 

Det var inga helskägg eller yviga polisonger på popmusiker-
na på 30-talet. inga islandströjor heller. Känner ni igen de här 
gossarna frän 1933? Titta noga på bilden . . . jo, där står Thore 
Ehrling, där är Thore Jederby och Gösta Hedén. Miff Görling 
och andra kändisar frän tiden. Vad är det för en som står längst 
bak? Jo. sängaren i gänget. Lasse Dahlquist! 

ftofeV, r u n t 17. o t x ^ b e r t i 70 

Klart till drabbning 

Arbetets söner 



r Arbetets söner 
När inlandsbanan drogs 

genom västerbottniska 
ödemarken och hunnit till 
Blattnicksele, hann fo-
tografen i kapp arbetsla-
get och tog den här bilden. 
Göransson, han med mus-
tasch, var bas för laget 
som opererade från barack 
136. Året var 1925, berät-
tar Tora Hjukström i Lom-
selenäs som skickat mig 
kortet. 

Bom, . bom, 
D O m . . • zz fr^rh 

Nu börjar de droppa in, 
de gamla beredskapsbil-
derna frän 40-talet som 
jag efterlyste häromvec-
kan. Året var 1940, plat-
sen var Sikäskälen i Jämt-
land och där svarade ett 
gäng glada "tornsvalor" 
för luftbevakningen. Pä 
detta nötta kort ser vi Nina 
Lindberg, Margit An-
dersson, Ingrid Söder-
ström, Agnes Åkerström 

| och Ingrid Grafström. Sen 
I är hon som skickat kortet 
också med — Asta Mun-
ther, eller Johansson som 
hon hette oå den tiden. 

teckning alls, i 
Dig en god ju 
nytt år. Hälls; 
Högfeldt o. Jo 
Kortet avstäm 
Oscar II pa i 
Hishult den 18 
Andersson fra 
hur det kan k 
kortet 70 ar se 
som auktionsg 
sjö, tre mil nor 
Någonting ta 
Charles återvä 
Sweden och hs 
la julhälsning! 
grapret. 

Det var < 
Visst var det gli 
och kanske ocks 
vägen när dei 
ländske gästgii 
Tenglund på IS 
personalen på f< 
na. dvs gästgr 
gård. Han tyck! 
som till vardags 
sa upp på den ti« 
de gästgiveriku 
gen kunde bet 
på fest själva 
Värdinna på fes 
gare Tenglunds 
ret. Och den som 
den stämningsful 
ter Vega Tenglu 
eller barnbarn ka 

Kortet som kom tillbaka 
I strömmen av gamla foto-

grafier frän det Sverige som 
försvann dyker det ibland 
upp ett och annat kort som 
har sin alldeles egna lilla hi-
storia. Det här är ett sånt. 
Hallänningen Erik Anders-
son i Eldsberga berättar: 
1899 skickade ett gäng skogs-
huggare i Hishult i södra 
Halland det här kortet till 
Charles Olsson, Long Is-
land, "Nort Amerika" Karl 
Olsson hade sökt sig till det 
nya landet för att skapa sig: 

en ny framtid, och hans gam-
la kompisar som gick kvar i 
skogen hemma i Halland 
tyckte att de till julen 1899 
skulle skicka en hälsning, in-
te bara till Karl, utan också 
till ett par andra hallänning-
ar som givit sig i väg med 
samma resa. Gubbarna pä 
kortet skrev: "Här kommer 
några julgubbar och hälsar 
pa. Du får se om Du känner 
någon af dem. Det är varken 
kungliga eller socialister, di 
har nog ingen politisk be-

P Kon»muMJnrbe««re* t re j l ren i M . l m B ««c>8. D . f r i v i l i i » . » nopninf f r . m f B r R»dhu«e t . 

Strejk för länge sen. . . 
I denna strejkernas vår skickar mig Elin Eiserman en 

bild från en strejk när seklet var ungt, närmare bestämt 
kommunalstrejken i Malmö i juni 1908. När de kommu-
nala sopgubbarna strejkade måste ju stan sopas på nå-
got sätt. Det fanns inga bilar utan hästdroskor på den 
tiden, sä om inte gatorna sopades blev stanken olidlig. 
Ett gäng frivilliga anmälde sig med kvastar och sä här 
säg det ut när dom poserade för fotografen framför råd-
huset vid Stortorget. 



Romantiken är på väg tillbaka, heter det. Jag undrar i 
mitt stilla sinne om den sortens romantik som danskväl-
larna ombord pö flottans fartyg representerade nånsin 
kommer tillbaka. Men här var det i alla fall 1917 och 
tonerna de gick och sjömanskragarna de fladdrade om-
bord på pansarbåten "Thule~ på Var bergs redd. På våra 
dagars marina fartyg finns det knappast någon plats för 
dans, möjligen blir det frågan om en liten tango för två. 

R r e f c - c v n i * * * * * m l 

Arbetets söner 
1920 var nödhjälpsarbetenas år i norra Skåne. De här 
gubbarna från Hastveda fick ge sig ut på vägbygge med 
bara spadar och korpar som redskap — några motsvarig-
heter till dagens moderna vägmaskiner var inte uppfun-
na. Med ömmande ryggar och några fattiga enkronor i 
dagsförtjänst brukade gubbarna återvända till sina 
hungrande familjer när aftonen randades. 

Vals ombord 

Arbetets söner 

Pling plong i ur och skur 
Det var 675 Sköld som körde och 670 Berg som klippte 
biljetterna på spårvagn nr 9 som gick mellan Järntorget 
och Långedrag och lät höra sitt glada pling-plong i ur 
som i skur. 675 Sköld hade det värst på den öppna förär-
plattformen, för när höststormarna och vinterns snöyra 
låg på från havet var det svårt att hålla värmen i kroppen 
— för att inte tala om hur marigt det var att hålla uppsikt 
över spåret. Alltid var det nån fotgängare som måste 
jagas undan med signalklockan. Bilden togs 1908, och 
det är 670 Berg som hittat den på ålderns höst och skic-
kat den till mej. fc^ 

Det första världskriget hade just börjat, men i 
Lindströms smidesverkstad på Södra Förstadsgatan i 
Malmö jobbade de sotiga smederna som vanligt. Det var 
ståtliga män i plommonstop och vegamössa som visste 
konsten att smida medan järnen var varma. I dag är 
smedjan jämnad med marken och på dess tomt reser sej 
Hyresgästföreningens fastighet, berättar Ove An-
dersson, vars far är den mittbenade mannen, dvs tredje 
man från höger. 

Vilka är dom här? 
Min far Johan-Erik Engstrand i Söråker utbildade sej en 
gång i seklets början till fotograf och tog massor av kort 
av både folk och fä, skriver Maja Erenius i Sundsvall. År 
1928 sänkte vi ned alla hans kvarvarande plåtar, som då 
var av glas, i ett källarutrymme som murades igen och 
glömdes bort. År 1966 skulle vi göra en större reparation 
av villan och öppnade golvet ovanför detta utrymme. En 
av bilderna var denna, tagen utanför ateljén i Söråker, 
eventuellt före 1916. Kan någon säja vilka människorna 
var? Och kan någon säja vilken sorts bil det var? Min far, 
säjer Maja Erenius, ägde en T-Ford av 1919 års modell, 
men den är det ju inte. 



Det var dans bort i vägen . . . 
Med nystärkta skjortor, nypressade kortbyxor och hela 
långstrumpor ställde barnen upp till dansen kring mid-
sommarstången i Vedum. Kortet är från 1908, så det är 
ett verkligt tidsdokument som E Dahllöf i Vedum skic-
kat in. Med i dansen var Asta, Hulda, Artur, Sara, Ar-
vid, Per, Olof och Ulf. <\>f\i ^ fAkC* ^rto 

Förbjuden 
Afsrjalpnmgsplars 

Det var då det 
Då, det var 1908, var Gärdet i Stockholm en lantlig idyll 
och det hände att stadens unga damer tog en promenad 
ända hit ut på söndagarna. Karl Sandqvist, som tog kor-
tet med lådkamera och i galghumoristiskt anfall place-
rade dem framför skylten som förbjöd "Afstjälpning af 
affair, skriver: Det var fyra systrar och en flicka till. 
Jag har varit gift med den långa under paraplyet i 49 
år! 

Det var dans bort i vägen 
Hffcfc r u n t V3 \ u \ V W K ) 

1910 var det en fin sommar, vill man erinra sej i Norrkö-
ping. Att det inte verkar'sä soligt på kortet, beror pä att 
det är taget i gryningen, just som nykterhetslogen Ver-
dandi väntar pä göken efter att ha dansat hela natten. 
Ack, denna ursvenska gökottetradition . . . vad har inte 
människor i alla tider hittat på för att fä någon anledning 
att stanna uppe om natten! Nog tycker jag att gökot-
torna var ett trevligare sätt att stanna uppe än dagens 
sätt, nämligen att gä pä nattklubb och betala 50 kronor 
för en pyttipanna och en pilsner. 

och göken gol i högan 
lind. 

g a r m^^WBä 

m m m m j m H 
Nästa gökotta knäpptes en tidig morgon i Grönskära i 
Kalmar. NGTO-logen "Blända" kollade göken somma-
ren 1919 och den till samhället nyss inflyttade kanonfo-
tografen var päpassligt framme och tog en bild, inte av 
göken, men av "Blända". 

Arbetets söner 

Det fanns bara spett och slägga och kroppskrafter när 
vägstumpen mellan Kärrnäset och Vedjeön byggdes av 
Hugo Nilsson och hans kamrater. När man tänker pä vil-
ka maskiner som star till buds vid vägbyggena i dag, blir 
man imponerad, säjer Hugos son Bengt Nilsson i Ström-
sund, som skickade mej kortet. 



c. 

Arbetets söner Hrefc cu^ 
Sommaren 1919 var det ont om jobb i Jämtland, dä 

som nu. I Dvärsätt, som ligger ett par mil från Öster-
sund, var det en gubbe som skulle ha några järnvägsvag-
nar lastade med hö, och dä blev det extrajobb för några i 
byn. Och här sitter de i en arbetspaus — Slaktar-Erik, 
Sme-Hemming, drängen Pål på Uddero och Målare By — 
fyra fina gubbar från tider som flytt. 

\ • 
\ 

Nu är det dags igen! 
I riksdagen har man i dagarna diskuterat lämpligheten 

av att bygga på ostkustbanan en bit, så att man under-
lättar kommunikationerna mellan Härnösand och stä-
derna norr ut längs kusten. Kanske skulle man pingla till 
de här gossarna och be dem om hjälp. Det var de som 
byggde ostkustbanan 1923, och flera av dem har kraft i 
arm än i dag. Bilden togs pä bangården i Sandarne, just 
som man justerade spåret, fyra masar, en bleking och 
resten hälsingar — alla under kommando av Bollnäs-Pel-
le som var bas. Gustav Möller i Katrineholm, som sände 
mig kortet, var med i gänget, bakre raden t h med keps. 

Det var då det . . . 
Man skrev 1906, och den sommaren var det utställ-

ning i Norrköping. En av de förnämsta publik attraktio-
nerna var en åktur med träaxlavagn efter enbetshäst. En 
av Östergötlands stora original på den tiden, "Sjödahl-
ska", var en gammal dam som aldrig visade sig ute utan 
att ha sin dräng i följe. När "Sjödahlska " gästade utställ-
ningen och åkte träaxlavagn var fotografen påpassligt 
framme för att knäppa evenemanget. För att göra "Sjö-
dahlskas" åktur extra festlig avblåstes hon vid starten av 
fyra muntra hornmusikanter. Ack, forna tiders 
nöjesliv . . . 

Arbetets söner t F r 
Det var i Gripenberg, det var i maj och året var 1920. 

Gänget vid sågen i Gripenberg ställde upp för fotografen 
på lunchrasten. Det var Norrköpings-Pelle och Teodor 
Olsson som hade pälsmössa. Det var Valter Jarl i keps 
och Josef Gustavsson i storväst. Det var Erik Svensson, 
Algot Andersson, Anders Gustavsson och Gustav Welin, 
som också kallades för "Gubbarnas gubbe". Och han 
som sitter på skakeln till skottkärran hette Emil Zackris-
son. Det var pojkar som kunde svinga en yxa och styra 
en stock genom sägen. 

Det var då det. . . 
Egentligen finns det väl ingenting så svenskt som det 

svenska kaffekalaset i det fria under sommarens lätta 
skyar. Den här bilden som Berit Johanson i Spånga skic-
kat in är sä typisk att den förtjänar en särskild applåd. 
Den togs en glad eftermiddag på 20-talet i en trädgård i 
Blekinge när goda vänner och trogna grannar samlades 
kring gräddtårtan. 

Detta var Fattigsverige 
Bland alla de bilder från det gamla Fattigsverige som 
läsarna skickat in till den här sidan vet jag ingen som har 
gripit mig starkare än den här. Det var synd om många 
gamla förr, skriver Assar Truedsson i Floby. Jag minns i 
min barndom för 45 år sen hur många luffare det gick 
på vägarna. Det fanns också den riksbekanta Palta-Lotta 
som luffade land och rike runt ännu vid 73 års ålder. 
Bilden är från det året. Ett ägde hon här i livet — sin filt. 
Den svepte hon om sig när hon på nätterna övernattade i 
böndernas lador. Palta-Lotta var alltid tacksam mot alla 
som gav henne logi i uthusen. 



Arbetets söner 

Det var spadarnas folk som ryckte in när det 1920 skulle 
bli väg mellan Forsbacka och Sandviken, starka män 
från Hedesunda. Tredje man från vänster, han med mus-
taschen, heter Johan Jonsson och bor i Valbo. Än i dag 
kan han ta ett tag med skyffeln, intygar Stina Wik i He-
desunda som skickade mej bilden. 

R r o n t H n o v f c m b e c 

Samma år var det stor efterfrågan på stuverijobbare i 
träutskeppningshamnarna kring Sundsvall. Och här är 
dom, pojkarna från Haga, Skönsberg och Heffners - ja, 
lagets kaffekokerska fick också vara med på ett hörn när 
fotografen kom. 

Östergök är kaffegök 
Någon borde faktiskt ta och skriva de svenska gökot-
tornas historia, bildmaterial behöver han inte lida någon 
brist på. Varje vecka kommer det minst ett par tre gökot-
tor dimpande på mitt bord, festliga kort från glada gry-
ningsstunder längesen. Det hette förr att västergök var 
bästergök, att södergök var dödergök, norrgök sorggök 
3ch östergök var tröstergök. I Alingsås fanns det ett 
gäng som tog termosarna varje gång göken gol i öst, för 
Jär betydde östergök kaffegök. Men gökottan på den här 
bilden är från Eksjö, där ett gäng ungdomar samlades i 
'Fattighagen'' tidigt på morgonen den 25 maj 1911. 

Damfotboll är ganska populärt nu för tiden. Tidningarna 
skriver om det varje dag och det låter på dem som om 
damfotboll vore något nytt. Pyttsan, säger Doris Gradin i 
Malmberget och skickar mig den här bilden som är 45 
år gammal. Doris har glömt vad flickorna heter, men en 
del kommer hon ihåg: Längst t v står Siri Söderstedt, 
fyra från vänster är författaren Björn-Erik Höijers syster 
och längst t h tronar målvakten Heiskanen i stilig keps. 

Putt-putt-putt. . • 
1926 köpte Gössa Per Andersson i Orsa sin första lastbil. 
Den var av märket Reo och en sensation på sin tid. In-
nan den kunde brukas måste den förses med förarhytt 
vid Fritjof Carlssons åkdonsfabrik. Och här är hytten 
nästan färdig och gubbarna poserar på flaket. Det är 
Fredrik Palm, Hurra Viktor, Manne Palm, Johan Sten-
berg, Gustaf Dahlin och Bruks Hans som fortfarande 
jobbar vid fabriken och har 51 tjänsteår bakom sig. Den 
lilla grabben pä bilden heter Birger Osborn Carlsson och 
var tio år när kortet togs. I dag är han direktör i firman. 

Arbetets söner 
Bort längtande vekhet ur sotiga bröst . . . Ja, visst får 
man den visan i tankarna när man tittar på den här 
bilden från tider som gått. Kortet togs vid Holsljunga 
ångsåg i Västergötland. Aret var 1930 och kolargub-
barna på bilden var bröderna Gustavsson från Holsljunga 
och Per Andersson. Bröderna är borta nu, men Per fyller 
70 i mars, berättar Olof Leandersson i Överlida. 



Tramp, tramp.. 

Ture Forssander heter 
slaktaren som på 20-talet 
for omkring bland bönderna 
i Sörmland och knäppte gri-
sarna åt dom. 

När det var julslakt i Tol-
torp i Katrineholmstrakten 
1920 passade en fotograf 
på att föreviga evenemang-
et. Ann Christine von Wac-
henfeldt i Flen, som har skic-
kat bilden, berättar att Ture 
Forssander är hennes mor-

^ r . Han är 80 år i dag och 
Pcill going kry. Men Ann 
ohristine minns en egen-
domlig episod när morfar 

inte alls kände sig kry. Mor-
far hade en tvillingbror. En 
dag när morfar var mitt 
uppe i en slakt kände han 
hur en förlamande matthet 
smög sig över honom. Han 
blev tröttare och tröttare. 
Småningom släppte trötthe-
ten. När morfar kom hem på 
kvällen fick han veta att 
just vid den tidpunkten när 
morfar känt den förlamande 
tröttheten, så hade man sövt 
hans tvillingbror på ett sjuk-
hus i en stad tio mil längre 
bort för att ta bort blindtar-
men på honom. 

Det var dans bort i vägen — 

Det var i Svennevad i När-
ke 1914. Han hade slitit i ett 
år för att spara ihop till en 
velociped. Och hon, hans sys-
ter, hade jobbat lika hårt. 
Det var en stor dag när cyk-
larna levererades, så stor 
att syskonparet genast drog 
på sig finkläderna och cykla-
de till fotografen för att be-
ställa ett knäpp. Ett tredje 
syskon, Maja Lisa Söderlund 
i Norrtälje, hittade bilden 
i sina gömmor. 

Erik Lehman i Gamleby, 
som inte bara är full av gla-
da minnen från förr, utan 
dessutom har massor av 
fascinerande bilder i sitt 
privata arkiv, brukar skriva 
till mig då och då och berät-
ta. Så här skrev han i vec-
kan: 

Under första världskrigets 
sista år vaktade vi gränsen i 
Tornedalen. Vi låg 28 man i 
Korpekylä. Gränsbygdens 
spelman var Pegaletti, som 
hade ett magdeburger med 
vackra rosor på bälgen och 
två tonställare - sk smörj-
koppar. Han var kubbinläg-
gare vid järnvägen under 
somrarna och skottade snö 
kring stationerna på vint-
rarna. Vintern 1917 gick till 
historien som en köldvinter. 
Det gnisslade kring medar-
na, det sjöng i telefonstolpar-
na och det smällde i knutar-
na. När vaktposterna av-
löstes efter nattpassen ha-

de de rimfrost i ansi 
För att förgylla uj 

formigheten ställde 
med bal i tomhuset int 
läggningen. Och Pej 
skulle spela. Honom v; 
inte svårt att få tag i 
höll till på gumman B 
kafé, för han hade et 
öga till servitrisen, soz 
te Ida Markinhouta. J 
tograferade Pegaletti 
tände grensle över en t 
och det är Ida som j 
dörröppningen i bak 
den. De blev senare 

Vi hade mera amat 
tonade musiker i kaf 
Deras fantastiska ir 
ment bestod av ett gan 
lieskaft och en gai 
nystvinda, båda förs 
med grova strängar, 
skaftet spelades med 
rama och påminde i k 
en om harpa, medan 
vindan trakterades mc 
påk som stråke. 

• I Vallås i Kinna i Västergötland var det gökotta 
med dans en vårmorgon 1911, och alla traktens ton-
åringar svängde om i det gröna till handklaverets to-
ner. Och när solen slutligen steg upp över trädtoppar-
na blev det så ljust att fotografen fick chansen att ta I O f l C r 
denna anslående gruppbild. Sejit omsider har den nått . . . . 
mig genom Elin Linusson i Kinna-Örby. VICf CfranSGfl 



r 

Arbetets söner 
Tacka vet jag den gamla goda tiden, säjer folk. Men 

Martin Lind i Uppsala vill, liksom de flesta som upplev-
de svenska arbetares vardag på 20-talet, inte ha den ti-
den tillbaka för allt i världen. På somrarna gick det väl 
an, för då fick man arbete i Vaksala tegelbruk, varifrån 
bilden är hämtad. Den togs 1925. Jobbarna tjänade for-
hållandevis bra. Men när vintern kom och efterfrågan på 
byggtegel sjönk, ja då var det bara för företagsledning-
en att köra hem gubbarna. "Kom igen i vår om ni har 
lust." 

• Gamla bilder av arbetslag inom svensk industri i gangna 
år har alltid fascinerat mig. Jag kan sitta i timtal och studera 
fysionomierna pä de gulnade korten. Jag gör det med ett nus-
talgiskt leende på läpparna. Jag gör det med respekt. Lyft på 
mössan för de här gamla kämparna, det var de som en 
byggde upp det svenska folkhem som vi lever i i dag! Bilden 
ovan är från 1925 och föreställer sågarlaget vid Barkhults 
såg i Virestads socken i södra Småland. Sågen är nedlagd — 
snart 40 år. 

Arbetets söner 
F) r e ^ c u r \ t o V u u&r 

• k * 

Bollen är rund . . . 
Mellan Falkenberg och Varberg på västkusten ligger 

ett litet idylliskt fiskeläge som heter Glommen, berömt 
for sina badvänliga sommarvikar. Och därifrån kommer 
det här kortet, som föreställer Glommens fotbollslag 
våren 1925. Det var idel fiskargrabbar från orten som 
bildade denna fruktade elva. Han som sitter längst fram 
med bollen i knäet heter Algot Svensson. Han är 66 år i 
dag och det är han som skickat kortet. Han berättar 
ingenting om hur laget låg i serien, men det ser ut att 
utstråla en sådan kämpaglöd, att det säkert låg i toppen 
- bara mannarna i kedjan höll i kepsarna ordentligt när 
de anföll. 

• Och så en bild från seklets början, som visar gruvarbeta-
ren Hjalmar Rovaniemi och hans arbetskompisar vid gruvan 
i Koskullskulle. Det var tuffa pojkar som inte visste vad en 
åttatimmarsdag var för något, utan borrade, laddade och 
sprängde så att Lapplandsbergen skakade och släppte guldet 
ifrån sig! 

L 



Arbetets söner : , v 
v ; 

Man brukar ju allmänt Na den föreställningen att rattar-
^ legendariska figurerna som byggde vara järnvä-

gar. hörde Norrland t i* hrtte vet jag varför folk tror det 
det fmns ju järnvägar söder över också. Sä När säg ralla-
ren av modell 1928 ut, ett salt gäng som byggde Nan-
stumpen mellan Rim bo ocN Hallstavik pä Roslagsbanan, 
nedlagd numera. Greta Engma*, som skickade mig kor-
tet. farm sm Ihrsledsagare i gänget, tredje man frän Nö~ 
ger. Hai» jobbar vid SJ numera. 

Det var dä det . . . 
Numera är allt automatiserat pä NoteHen, man stoppar 
in slantar och trycker pa knappar och ut kommer musik, 
skokräm eller kalle, beroende pa vilken knapp man valt. 
Pä den gamla goda tiden, som var god endast för dem 
som Nade pengar, fanns det personlig service pä Notel-
fen. Vad sägs om den När imponerande staben pä Gävle 
stadshotell? Tredje man frän vänster Nette Sandberg, 
Nan blev sedermera känd som krögare pä restaurang 
55:an i Stockholm Bilden togs en sommardag 191®, 
»är gubbarna var nere vid Gävle Central lör att möta de 
resande med Stockholmståget. 

Bom-bom-bom . . . 
De gamla krigarbilderna frän landstorm och beredskap 
duggar nu tätt in pä redaktionen. Den När veckan väljer 
jag ett kort frän 1926, en gruppbild av soldater vid Frösö 
läger. Frösoflickan Aina Olson-Wallin talar om att andre 
killen frän vänster sä småningom blev en känd person. 
Hans namn är Sigge Furst, polis frän Stockholm i det 
civila. För säkerNets skull har Aina skrivit "Sigge" pä 
magen pä honom. 

Det var då det 
När man om söndagarna på 20-talet gav sig ut på pro-

menad på den småländska landsbygden så hörde det 
till att man snofsade upp sig ordentligt först. Och så 
här stiliga var syskonen Hammar i Ekbylund, Betty, 
Ottilia, Albert och Gunnar, när det fingicks. R Blom-
kvist i Nybro bidrog med det festliga provet på små-
ländskt mode för 50 år sen. 

Arbetets döttrar 
Vi har här haft en serie gamla bilder under rubriken 

'Arbetets söner", men Lisa Andersson i Karlsborg har 
så rätt när hon anser det vara på tiden med ett knippe 
'Arbetets döttrar". Kortet, som i original har mycket 
vackra stämningar, togs kring sekelskiftet i Undenäs 
socken just som linberedningen pågick. Tre av flickor-
na på bilden är fortfarande i livet. 

Putt-putt-putt 
De kära gamla bilarna från fordomdags fortsätter att 

puttra in genom min brevlåda. Vad sägsoom det här 
exemplaret, en vacker lastvagn från Tibro? Årsmodellen 
ir 1922. Den har just lövats för att frakta ungdomarna 
Från Tibro in till bärfesten i Skövde, en fest som anord-
nades varje år när körsbären mognat. Linnea Ottosson i 
Tibro hittade bilden i sina gömmor. 



Hejsan, gamla Sweden! 

Ända från Bloomfield. New Jersey, USA, kom det post i veckan. Ur det 
granna kuvertet ramlade ett gulnat fotografi från 1915 och svenskameri-
kanen Harry Rosengren skriver: "De här pojkarna tjänstgjorde vid 
kungl Andra Livgrenadjärregementet på Malmslätt 1915-17. Från väns-
ter räknat är det Geiger Sundström. Arthur Svensson, Lindor Lind-
ström. John Gustafsson i Gärdsgården. Ture Karlsson och jag själv. 
Erik Lehman från Ankarsrum (jo, den känner vi till här på Året Runt) 
tog bilden. Själv emigrerade jag till USA 1923. men är det någon av de 
gamla lumparkompisarna som vill höra av sig, så är adressen Harrv H 
Rosengren. 81 Farrandale Av, Bloomfield NJ. USA 07003." 

Runt gård och 
stuva 

Så här års, när det är dags 
för Luciaval igen, brukar 
man undra hur gammal se-
den är att kora ljusdrott-
ningar. Uppgifterna skiftar, 
men Barbro Carlsson från 
Värnamo bedyrar att sä ti-
digt som 1924 var det en 
ganska allmän sed i Mellan-
sverige. Barbro bevisar sa-
ken med ett kort från tiden. 
Där poserar hennes svärmor, 
Ester Karlsson, född Lin-
dén, som grann luciatärna i 
Oskarshamn 1924. Svärmor 
och hennes väninna hade 
sytt sig tämklänningar av 
ett gammalt lakan, och så-
lunda skrudade gick de med 
tända ljus in i de gårdar och 
stuvor kring vilka skuggor-
na ruvade. 

Putt-putt-putt 

Utvecklingen har gått snabbt på alla områden, men snabbast tycks den 
ändå ha varit på kommunikationernas område. Eller vad sägs om den 
har bussen, den är ändå av så sent datum som 1921! Smidesmästare K N 
Lönn i Svärdsjö byggde bussen, tio Svärdsjöbor slog sig 
nomisk förening lör att driva den, och under några år pi 
den i trafik i Svärdsjö med omnejd. Några längre utflykter vågade man 
sig inte på, för det gamla åket hade en besvärande benägenhet att få 
motorstopp ideligen. 

Hejsan, Amerika, 
har kommer vi! 

Dra pä trissor! 

Året var 1909 och fem unga män, två norrmän och tre 
svenskar, hade i likhet med visans Petter Jönsson tröttnat 
på fäderneslandet och bestämt sig för att emigrera till löf-
tenas Amerika. Men innan de for, gick de opp till fotografen 
och förevigade sig i reskostymerna. Fem kopior beställdes 
så att var och en kunde skicka ett sista kort till anförvanter-
na. Det här är en av kopiorna, vilken ägs av Ella Karlsson i 
Hälsingborg. 

Sommaren 1908 grasserade 
diabolofebern i landet. Dia-
bolo var ett spel med trissor 
som liknade timglas. Man ha-
de en käpp i vardera handen. 
Mellan käpparna löpte en 
tunn lina. På linan rullade 
timglastrissan genom att 
man höjde käpparna växel-
vis. Slog man ut med armar-
na och spände linan flög 
trissan till väders, och var 
man riktigt skicklig kunde 
man fånga in den på linan 
igen när den kom ner. Sig-
frid Widfond, inbiten stock-
holmare, tog den här diabolo-
bilden i maj 1908 på sitt som-
marställe på Stora Essing-
en. Redan på den tiden fanns 
det självutlösare på kame-
rorna, så Widfond är med 
själv. Det är den runda karl-
en till höger på bilden. 



Det var dans bort i vägen . . . 

Mauritz Bergstedt i Ånäset i Västerbotten kommer med det-
ta praktfulla kort av en ovanligt magnifik mässingssextett från 
förr. Mauritz skriver: 

Kortet föreställer de Ånäsbor från Nysätra socken som vin-
tern 1915 startade Ånäsets hornmusikkår. Personerna är från 
vänster stående Gottfrid Bergstedt och Gustaf Lindström 
samt sittan e Eskil Westermark, Jonas Granström, Emil Wes-
termark, som var ledare, samt Erik Johansson. 

Musikanterna anlitades ofta vid bröllop, men mest till dans. 
Man for mellan dansbanorna på cykel med noter, notställ och 
instrument på pakethållarna. Det var inga bilar i gång på den 
tiden, utan ibland fick man trampa 3-4 mil, som t ex när man 
spelade i Mjödvattnet i grannsocknen Burträsk. 

Arbetets söner 

Från Eldsberga i Halland kommer veckans arbetsbiId från 
förr. Signaturen Charles skriver: 

Här är ett lag rallare som just bryter sten för ett brobygge på 
järnvägssträckan Borås-Alvesta. Året är 1902. Ynglingen vid 
krysset i förgrunden är Hallands-Pelle. Fritiof Persson, som 
sedan tog jobb vid Riksgränsbygget och därpå for till Kanada. 
Hallands-Pelle började som järnvägsbyggare även i det nya 
landet, men övergick till att hugga timmer, vaska guld m m. 
Han slutade som hotellägare och en svenskhetens utpost i Van-
couver vid Stillahavskusten. 

Då kom repliken 
# Drottning Viktoria av England firade diamantbröllop, 
och det var ingen ände pä raden av undersåtar som skulle 
till London för att frambära sina gratulationer. I kön sågs 
ocksä prinsessan Liluiokalani från Hawaii. När det blev den-
na exotiska prinsessas tur neg hon djupt för drottningen 
och sade: 

- Även jag har engelskt blod i mina ådror. 
- Sä roligt att höra, sade drottningen. Hur kan det komma 

sig? 
- Jo, det var sä att det var mina förfäder som käkade upp 

kapten Cook! log prinsessan och neg igen. 

Arbetets söner 
Bi lden är snart 80 år gammal. Den visar hur lant-

mätarkåren såg ut på den t iden - långt innan man 
fick moderna teodoliter och andra grunkor att arbeta 
med. Leonard Olofsson vid stadsingenjörskontoret i 
Sundsvall hittade bi lden vid ett besök i s in hemtrakt. 
Västbyn, Holms socken. "Snörspännarna" kallade man 
truppen på den t iden. Samtl iga på kortet har gått ut 
tiden, men tredje man från vänster, han med lådan, ar 
Olofssons morbror, då 16 år gammal. 

Här var'e veckotidningar! 
N o g for att Året Runt har många gamla trogna lä-

sare, men en del är så gamla att de läs te veckotidning-
ar långt innan Året Runt fanns . Som Sven Strand i 
Herrljunga t ex. Han var fanatisk veckotidningsslukare 
redan pä 20-talet. S v e n s sys ter var likadan. Och till-
sammans fann d e på att d e borde ta en riktigt f in pro-
pagandabild for veckopressen. Tidningarna, det var 
Vecko-Journalen och Allt for Alla, g i l lrades upp e f t e r 
konstens alla regler , och sen stäl lde s ig S v e n s sys ter 
bakom lådkameran. Men först i dag, drygt 40 år senare, 
kommer bilden i t idningen. Det kan man kalla en lång 
press läggningst id! Jag bockar och tackar på Åhlén 
& Åkerlunds vägnar. 



Lilla Edit i Lilla Edet 
Lilla Edit som gick i skolan i Lilla Edet i 
början av 20-talet hade inte förmånen att 
fostras i så ultrautrustade lokaler som 
dagens barn, men hon lärde sig veta hut 
ändå, berättar B Malmberg i Litla Edet 
som hittade det här gamla skolkortet i 
sina gömmor. Den övre väningen av skol-

Arbetets söner 
"Känner ni Karlsson, han som lägger ner rör?" sjöngs 
det i en Norlanderkuplett i början av seklet. Nej, Karls-
son känner vi inte, men pojkarna i Vara tegelbruk, som 
på den tiden tillverkade landets bästa täckdikningsrör, 
dem känner vi tack vare Dagny Johansson i Nossebro, 
som skickat det här gamla kortet. Det var ett gäng fina 
yrkesmän som skötte tegelbrukets rörmaskin. Halmhatt, 
keps, filthatt eller vegamössa spelade ingen roll, för den 
verkliga .huvudsaken var yrkeskunskapen. Bilden togs 
för snart 60 är sen. 

huset användes som prästboställe, för det 
fanns ingen prästgård på orten på den 
tiden. När det så småningom ordnades 
med prästgård fick skolan disponera hela 
kåken. Men glädjen var inte sä långvarig. 
För en tid sedan brann det gamla trähuset 
ner till grunden. 

Till sist 
tycker jag mig ha märkt att 
folk allt mer börjar misströsta 
om den nya skolans välsignel-
se. Allt flera föräldrar säger: 
"Varför ska vi låta ungarna ta 
studenten och gä vidare till 
akademiska studier, när det 
inte finns jobb för akademi 
ker? Redan nu är verkstäder 
na fulla av akademiker som 
kör svarvar och fräsmaski-
ner . . 

Det mä vara hur som helst 
med det. men nog verkar det 
som om erfarenhet och prak 
tik smäller lika högt som aka 
demiska examina pä arbets 
marknaden. Jag hörde en flic 
ka häromdan som sökte jobb 
som sjuksköterskeelev pa en 
läkarmottagning. 

— Har ni erfarenhet av 
sjukvård? undrade doktorn. 

— Javisst, sa flickebarnet. 
Jag har tre bröder som kör 
motorcvkel! 
Eder 
förbundne 

Arbetets söner r̂et r t 2 
Samuelssons snickeri- och* poferareverkstad var känd 
över hela Göteborg för det gedigna arbete som den ut-
förde. Den låg på den tomt vid Järntorget där Folkets 
hus nu ligger. En förmiddag 1927 kom en fotograf förbi 
och tog den här bilden av de nio hantverksskickliga 
gossarna på verkstan. Det är Lundkvist, Eskil, Egon, 
Agne, Allan, Eric, Albert, Gunnar och längst till höger 
stans bäste möbelsnickare som hette Erlandsson. Berät-
tar E Henriksson på Vadmansgatan i Götet, som skicka-
de mig kortet. 

och alla ställde upp till dans på lördags-
kvällarna. Och man slutade inte förrän 
söndagsmorgonen grydde och det blev 
gökotta på närmaste berg. 

Det var dans bort i vägen 
Året var 1925 och dansen gick i nyborsta-
de borsalinohattar och fladdrande bom-
ullsklänningar. Platsen var Ledsjö socken 
ett par mil från Skara. Det fanns massor 
av ungdom på landsbygden på den tiden, 



Då var livet livat på landet Det var dans borti vägen 
M r e h COf\t Vb Ar-vC nrYQC.C . 

Det här kortet, som är ganska illa medfaret, ger oss 
i alla fall en god föreställning om hur mycket folk 
det gick åt att bruka en gård på bortåt 100 tunnland 
åker för cirka 70 år sen. Greta Carlsson i Kristdala 
berättar: Enligt gammal god sed på Grönlids gård i 
Tuna socken, Kalmar län, skulle torpare, statare, 
trädgårdsmästare, kusk samt hela den s k 
"herrens" tjänarstab — husmor, kammarjungfrur, 
pigor och allt vad det hette - bjudas på mat när 
årets årets skörd var inbärgad. Det blev inget dåligt 
kalas, men först hörde det till att hela gården ställ-
de upp sig för den kringresande fotografen. För 
flera år sen tystnade vällingklockans "Blå välling 
och sur sill" på Grönlids gård. I dag ligger den stora 
mangårdsbyggnaden öde, flyglar och statarstugor ,̂  a I l a t i d e r s o m flickor ä m n a t 

ar också mörka. De flesta torpstugor har rivits, de vad ska jag ta på mej? Den villrådigheten existerade'dwk som står kvar har blivit sommartorp för semestran- P» Hallo i Karlshamns skärgård när seklet var ungt 
de stadsbor. anoEntrf - °Hn S å V a r d e V ° f ? n , S k ä r e å r d s f y r e n av IOGT som anordnade danserna och dit kom alla i logens uniform, vil-
m m ^ M m m i m i S m m

 k e * skapade en god demokratisk anda, om man får tro sig-
n ? t u r e n O b o > s o m skickat mig kortet. Bilden togs 1909 

w r ^ m m m * m t m m T f k Z ^ éL P ä sommaren, och sex av personerna är fortfarande i livet 

Den här bilden är tagen 20 år senare på en annan 
si ätterfest. Under pausen i höbärgningen på Frea- _ . . . 
reds gård, Skarphults församling, Fritsla kommun, u e x v a r a a d e t - • -
Markshärad, Älvsborgs län, trakterades manskapet 
frikostigt med slåtteröl. Bilden togs den 28 juli 
1921 och skickades 50 år senare in till Året Runt av 
Sven Andersson i Kinna. 

Tramp, trai 
När Greta Joi 

köping fyllde 18 
på sommaren 
hon något så st 
en damcykel i j 
kans cykelbild 
miärturen SOF 
Östra Ryd. Mai 
gamla bron i T 
upp lådkamerai 
av. Och så va 
blicket räddat åi 

Alla som under åren strax 
efter sekelskiftet tjänade 
kronan på Sa,nnahed minns 
förstås Hallgren - den gam-
la exercisplatsens original. 
Egentligen hörde han väl 
inte alls dit, utan han gick 
omkring i gårdarna och tigg-
de. Hallgren var mycket no-
ga med att aldrig tigga mer 
än ett öre /1 öre/ av vai je 
hushåll, för då kunde han 
komma tillbaka desto ofta-
re. En dag 1904 när Hall-
gren tog sig en tupplur på en 
milstolpe var någon påpass-
lig person framme och före-
vigade honom med kameran. 
C J Andersson i Kristine-
hamn har skickat bilden. 
Varsågoda! J / P ^ 1 



Då kom repliken 
Max Hansen, vars dotter 

vi såg i Hylands hörna för 
en del veckor sen, gästspela-
de över hela kontinenten. På 
en tågresa mellan Munchen 
och Berlin råkade Max få 
sällskap med ingen mindre 
än Albert Einstein, relati-
vitetsteorins skapare. Max 
fick av en slump reda på att 
den berömde vetenskaps-
mannen satt i kupén intill, 
varför han knackade på dör-
ren, öppnade densamma, 
bockade artigt och sa: 

- Ursäkta mig profes-
sorn, men kan professorn ta-
la om ifall Leipzig stannar 
vid det här tåget? 

Hurra, en taxi! 
Hurra, äntligen en taxi! Men ack nej. . . bilen är från 1915, 

>cti det var länge sen den slutade att gå i passagerartrafik 
Skåne. Oen här bilden, som jag fått från Elsa Andersson i Mal-

mö, visar den fina taxivagnen parkerad utanför Centralen i 
Lund. Det är Elsas pappa som sitter vid ratten medan en ung 
okänd supporter behagsjukt lutar sig mot karossen. Elsa har all-
lid undrat vem gossen var. Kanske finns han bland Aret Runts lä-
sare? 

Brrrruum-brum-brum 
Häromveckan publicerade jag en bild av den förmodligen förs-

ta bilen i Finspång. Det är möjligt att den var av något tidigare 
datum än denna, som dök upp på vägarna i samhället kring 
1920. Insändaren förmodar att det vackra gamla ekipaget är en 
Fiat, men därom må mera bilhistoriskt bevandrade personer än 
jag döma. För mig räcker det att vagnen är vacker, och att den 
minner om en tid som var en idyll, en tid då avgaserna ännu inte 
Kade tagit överhand över naturen. 



Ä hå bax, å hej bax . . . 

~ m 

Arbetets söner 
Bilden togs på Grans gård vid Bålsta i Uppland 1908. 

Visst tillät rättarn att den kringvandrande fotografen 
I fick ta en gruppbild på gårdens arbetsfolk, men då mås-
te det ske klockan 0700 på morgonen innan dagens ar-
bete började. Det var skördetid, och man hade inte råd 
att avvara några arbetstimmar. Och där ställde de upp 
sig, alla som sen skulle ut på fälten och skära säd med 
lie och alla binderskor som skulle ta upp efter dem. Alva 
Lindström i Bålsta skickade mig bilden. 

Putt putt putt 
En vacker forsommardag 1917 hette de stoltaste 

herrarna i landet John Andersson och Knut Eriksson, 
ty de var först att köra automobil genom Finspång, vars 
innevånare tidigare aldrig sett ett sådant åkdon annat 
än på bild. Det var en stilig cabriolet med träekrar i 
hjulen och starka karbidlyktor där fram. Den uppges ha 
varit ganska bensinsnål, men dyr i drift ändå, for vind-
rutan skyddade inte tillräckligt, utan bilen drog tre fyra 
halmhattar per mil. 

Året var 1930 och de stora 
hyrespalatsen skulle upp 
längs Norr Mälarstrand i 
Stockholm. Det var i juli 
manad och hettan tryckte. 
Det var Erik Johnsson, det 
var Ragnar Johansson och 
det var slagaren Lennholm. 
För att jobbet skulle gå lätta-
re med flyttningen av den 
stora pålkranen sjöng pålar-
basen Oskar Wass den gam-
la baxarramsan "Å hå bax, 
å hej bax och alleman i 
bax . . ." 

Rc&k c o n t Dressin den äldre . . . ^ 
Mänga underliga fordon har rullat pä det svenska järn-
vägsnätet. Med Elis Kindahl i Linköping undrar jag om 
inte den här dressinen tar priset — en gammal T-Ford 
som utrustats med järnvägshjul och tjänstgjorde på 
västgötabanorna under 20-talet. Elis morbror V Carlsson 
finns med på bilden. Banmästaren är pä besök vid Sol-
lebrunns station (sydöst om Trollhättan) just som 
dressinen puttrar förbi dragande på en hållplatsstuga 
som ska utplaceras nånstans utefter banan. Ack, ja. 

s s g g p g g g i B B 
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Arbetets söner 
Det var under de första åren av seklet då parollen 
"Proletärer i alla länder, förenen eder!" gick från bruk 
till bruk i Bergslagen. Här är gubbarna vid järnverket i 
Bång bro, dit arbetarrörelsen kom tidigt och där arbetar-
kommunen snabbt fick styrka och auktoritet. Fast det 
året stax före första världskriget när kortet togs, var det 
ännu en bit kvar till frihet, jämlikhet och broderskap. 


