
I Bennebol på 1860-talet 
Ur Adolf Bladins minnesanteckningar »Min första barndom » 

Inledning och kommentar 

OLA EHN 

Långt inne i den täta skogen och mellan Rörsjön och Norrsjön i södra 

delen av Bladåkers socken ligger helt för sig självt Bennebols bruk, en 

väl sammanhållen järnbruksmiljö med trehundraåriga anor. Bruket 

utgör ett av de mest sevärda minnesmärkena i Uppland från gångna 

tiders järnhantering, särskilt nu när brukets masugn och rostugn står 
nyrestaurerade. 

Bennebols masugn anlades 1680 av ägaren till H arg riksamiralen 

Gustaf Otto Stenbock. Masugnen brukades hela tiden för Hargs bruk, 

och Bennebol tillhör alltjämt detta bruk. I dag finns inte längre några 

bofasta i Bennebol. Avfolknin gen har skett successivt sedan driften vid 
masugnen lades ned 1884. 

Under årtiondena i mitten av 1800-talet var verksamheten vid Ben

nebol mycket livlig, och under 1850-talets högkonjunktur blev bruks

bebyggelsen föremål för en omfattande upprustning och komplette

ring. Större delen av bebyggelsen fick då sin nuvarande karaktär. Bl. a. 
byggdes masugnen från 1600-talet om och nyu ppfördes rostugnen. 

Vidare upprustades inspektorsbostaden med flyglar samt ersattes ett 
anta l äldre arbetarbostäder med nya. Under denna för Bennebol blom

strande period växte Adolf Bladin, författare till de här publicerade 

minnesanteckningarna, upp på inspektorsbostäl let i Bennebol. Hans 
far Lars Blad in var nämligen d å inspektor och förva ltare vid bruket. 

Adolf Blad in föddes 1856. Han kom att studera vid Uppsala universi

tet. 1877 skrevs han in vid Upplands nation och fem år därefter av lade 

han fil. kand.-examen. 1888 blev han fil. lie. samt disputerade han i 
kemi och utnämndes ti ll docent. 1900 utnämndes han till laborator vid 

Lunds universitet, men redan ett par år därefter, på sommaren 1902, 

av led han. Adolf Bladins vetenskapliga insatser bedömdes av samtiden 

som betydande och hans undersökningar gjorde hans namn känt och 
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aktat inom den kemiskt intresserade världen. Titeln på hans gradu

alavhandling var »Studier öfver aromatiska ortodiominers och fenyl

h yd razin s cyanadd i tions produkter». 

Som ~jugoåring skrev Adolf Bladin ned sina anteckningar om sin 

första barndom . Dessa anteckningar, som här publiceras i urval, utgör 

inte något litterärt dokument, men de ger en bild av hur en brukspojke 
upplevde sin lilla värld , Bennebols bruk, på 1860-talet. I anteckningar

na hittar man en rad kulturhistoriskt intressanta små notiser. Dessa kan 

gälla själva bruksmiljön i Bennebol, människor som bodde och verkade 

där, vardagssysslor och fritidsnöjen. De bladinska minnesanteckning

arna kan på sitt sätt bidra till att ge ökat liv och innehåll åt den 

kulturhistoriskt värdefulla miljö som Bennebols bruk utgör. 
Vid föreliggande publicering av Adolf Bladins minnesa nteckningar 

har avsnitt av rent privat karaktär utelämnats. Anteckningarna skrevs 

ju ner utan tanke på att de skulle publiceras. Vidare har texten fått en 

modern stavning. Kommentarerna är gjorda i form av noter. 

Det handskrivna originalet samt de här publicerade äldre fotografi

erna har vänligen ställts till förfogande av jägmästar e Stig Ringselle i 

Gimo, systerson till Adolf Bladin. Jägmästare Ringselle har också läm

nat värdefulla upplysningar om och synpunkter på materialet. 
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J ag är född d e n 23 o kt. 1856 vid Be nnebols masugn i Bladåkers socken. Min far 
är inspe ktore n Lars Adolf Blad in och min 11101· Hedvig Karolina Vestin, vilka 
ingingo ~i kte nskap elen 13 j an. 1856. Vid min föde lse lär jag ha ansetts som 
dödfödd, men d å barnmorskan, fru Eriksson i Knutby, slog mig med flata 
ha nden i min poste riora de l lär j ag ha givit ljud ifrån mig, vi lket ju tydligt 
bev isad e, att jag var vid liv. 

Ölsupa n 1 utgjorde min egentliga föda. En gammal piga U lla var min barnpi 
ga, vilken var m yc ket sömnig utav sig. Ibland o m n~itterna , d å ho n skulle giva 
mig ölsupan, kunde hon och jag somna. Det gic k likv~il av gammal vana för 
he nne att giva mig och få mig att taga e mot och svälja maten. \il e n o fta h~incle 

det då, att hon stac k sked e n i örat i ställe t för i munne n på mig. 
En ingenjör var vid denna tiden vid Be nnebol för a tt bygga om masugnshju

let. Min stör sta fr öjd var att få sitta på hans axlar. \ 1le n e n gång hände det ej 
bättre än an, d å ha n sku lle taga upp mig på sina axlar, j ag stötte huvudet mot 
taket ga nska illa. 

Ett nöje var det för mig att få brottas, och d å jag lyc kades slå o mkull någon 
gammal per so n (naturl igtv is kastad e ha n omkull sig sj ~ilv ), blev j ag outs~igligt 
glad. En gång minnsjag, hurjag på detta sätt slog o mkull länsman Söderlund , 
som är ganska lång och grov karl , och d å tyc kte j ag mig vara ic ke litet duktig. 

En gång :ikte moster Fredriqua, som under min sp~idaste ålder var vid 
Bennebol, i e tt stort hölass från Storröcljån vid Vellnoravägen. Av n:igon oför
siktig he t av mig rå kade jag att fa lla ned från det höga lasset, men moster hade 
nog själsnärvaro att hastigt sträcka sig efter mig och lyc kades fatta i min blus d :t 
j ag red an tagit överbalansen och fallit ett styc ke ned. Hade ho n ej så snart fått 
fatt i mig, had e j ag trolige n slagit ihjäl mig e ller åtminstone skadat mig m yc ket 
illa. 

Vid de nna tid fanns det m ycket kramsfågel2 om vintrarna vid Bennebol och 
pappa roade sig med att. skjuta sådana . En dag tog han mig med sig upp i 
Kull backen, där en stor snötuppssvärm:i slagit till i en hög björk, som ännu i 
d ag står kvar där vid ko lhuset. Han sköt d å 9 st. i ett skott. Strax som skottet 
small skyndade j ag fram t ill björken , där j ag fick plocka upp d e skjutna 
fåglarna till outsäglig glädje för mig. 

Då komminister G illjam i Blad åker skulle döpa min bror Axel, sprang j ag, d å 
själva döpelseakten skulle bö1:ja, förskräckt upp på vinden och stannade d är , 
tills akten var över och blott med största möda kunde de få mig därifrån. J ag 
trodde nämligen i min barnsliga o kunnighet, att präste n skulle göra illa min 
bror. 

August Lund, Stor-A ugust, som ha n ~a llades till skillnad från August Ytter
berg, som av mig fick he ta Lill -A ugust, var vid denna tid kontorsgosse. På 
somrarna plägade jag a ll tid följa med hono m då ha n föste i vall kalvarna till 
några hagar , som lågo upp på sku llen. 4 Då skulle j ag a ll tid gå in till Per 
Mats-änka n och tigga mig ett stycke n skarpost5 och sur limpa, som var min 
förtjusn ing. 

\il ine ur, som var bokhållare vid V ellnora,6 had e i e n bur en e korre, som var 
mycke t tam. E n gång då jag följd e med mina förälrar dit erbjöd han mig 
eko1-ren. Gärna skulle j ag ock vela t ha densamma; men jag var för b lyg att säga 
ifrån de t u tan sade nej; vilket jag sedan m yc ket ångrade. 
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I lllasugne n var d et mitt stiirsta niij e att g<01 och rota. De tta observerade ba1·on 
Oxe nst.ie rna , 7 och jag fic k av honom a ld rig he ta annat ii n lilla masmiistaren. 

D<°1jag var omkring 9 <I 10 <°ir Lit pappa giira tr:iskor och förskinn 8 åt mi g och 
sedan jag L01tt d e m gick jag säll an i masugne n utan a l.I vara uppsu·:ickt i dem . 
Vanligtvis g ic k jag cI:ir och samlacle.j:irnbitar . Sedan J;itj ag väga d e m och fick 
visst f"iir pundet. D <°1 karlarna sku ll e numrera giisarne , passacle jag pf1 och gjorde 
siffror i sand e n. Sedan d f1 utsla ge t!) b lev , bad jag n <°1gon masugnskarl au hälla 
j :irn i sifferformarna <01t mig. P<01 d etta s:itt fick jag en he l hop j :irnsiffror. 
Brukspojkarna road e sig med att. göra detsamma. En gå ng minn s jag d <°1 e n av 
masm:istare Lunds gossar hade gjort sina formar utmed mina. Lund h iilld e d <°1 
j ;irn i b:igge \' {1ra formar. \!lin siffra bl ev d ålig, me n lll asm iistarens sons blev 
\'acke r. .J ag tog cl ;'1 d en nes siffra i stii ll e t for min , v ilke t sf1 fiirargade masm ästa
re n, at.t jag u ncl e r he la bl f1ste n 10 e j tord es g <°1 ned i masugne n unde r hans tu nej 11 

s<°1 vittjag e j hade sii ll skap. 

En gf111g 1·ar kontorsgosse n , jag lllinns e j vi lke n, tror August Ytte1·be r g, ute 
och drog lllina S\'skon i e n lite n vagn. Han hiillju st på att draga den ned utför 
bac ken , som led e r ned fr f111 kolhuset vid Be nne bol. .J ag springer d f1 e fte r och 
hiingde lllig p f1 e fte r vagne n. vilke t hade till fö ljd att de nna stj ;ii pte och j ag 
skrubbad e mig du kt.igt unde r n :isan. De t kom kolst\'bb i sår e t, sf1 a tt iinnu i dag 
harjag e n svart !tick pf1 hiigra sidan unde1· n iisan. 

En annan gf111g hiill jag på och kl ev p<01 e n stor sten , som li gger vid mange lbo
d e n . .Jag föll d f1 omkull och slog p<mnan ganska ill a i e n ste n bredv id, varefter 
jag ;in nu har iirr. 

Åter e n annan gf1ng var jag 111 ed en skrivare, Lindholm . u< pf1 "lorrsjiin och 
sftg p f1 folk e t som skar rör i morarne. 12 .J ag halkar d f1 och slår mig framstupa i 
ise n och stiiter lllig strax o\'an v;instra iigat mot e n riirstubbe och riste r upp 
skinnet ett lfmgt st.\'cke. Efter detta niij e harjag :in nu kv a r ett duktigt iirr ovan 
v~i nstra i)gat. 

Et.t år , .iag ln>r d e t va 1· hiiste n 1866, hade d f1varande kontorsgosse n August 
Ytterberg hj ;ilpt mig au s;iua ut 1i ;1\'ar fö1 · niitskriko1-, av vi lka d etta :ir fa nns e n 
duktig miingd i lfmgvrete n ne re i ;in ge n. Vi vittj ade va rj e morgon oc h d e t. var 
)·tte1·s t säll an so m vi kom mo hem utan. 

Samma år se nare på hiis te n hade jag i e n li ten bjiir k vid Vellnoraviigen h iin gt 
ut e n dona"' for småfåge l och e n gång fick _j ag i densamma e n svartstare till stor 
g lädj e for mig. 

En morgon , jag kunde d å var a omkr in g 6 <'t 7 år , fiiijd e jag med pappa ned till 
Norrsjön. Där trfölade vi Lars Per sso ns son Edvard, som satt ne re vid Kärret i 
e n bå t och me tad e. J ag gick i båt.e n till honom och skull e stanna kvar där ti ll s 
pappa sku ll e komma ti llba ka fr ftn :ingen, elit han gåt t. \lie n Edva1·d rodde ut till 
d e t mitt emot ligga nde bra nLa \lletberget och jag följde med. Där satte vi oss på 
själva bra nt.e n och had e i varj e ögonb lic k kunnat fa ll a ner, och d å h ade vi 
omi~ligt kunnat komma upp ige n. Dit till oss kommo sedan en m ängd ancfra 
brukspojkar, utrustade m ed stiirar, d e m de a nvänd e till a tt slå sm å ta lgoxai-, 
tofsm esar , grönsiskor och d ylika små fåglar med . .Jag föijde då med d em och vi 
gingo och strövade omkr ing i skoge n ;inda till eftermiddagen. Då jag kom hem , 
hade de därhemma redan :itit middag. Pappa och mamma hade varit mycket 
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Bild 1. Rosrugnen och masugnen i Bennebol. Banan som förde den rostade malmen från 
rostugnen upp till masugnen finns i dag inte kvar. I bakgrunden inspektorsbostället. Foto 
omkr. 1910. 

oroliga över mig, oc h de trodde attjag gått och lagt mig i kärret och drunknat. 
Vid min hemkomst fick jag duktigt med bannor och det väl för~änt och fick ej 
gå utom gård e n på flera dagar. 

En gång, jag var då ej mera än 4 <I 5 år, kom mo kyrkoherden A njou i Knutby 
med familj till Ben nebol. Hans söner Karl och Knu t satte mig i en liten drag
vagn, som vi hade därhemma och drogo mig ned till kärret, men där sprungo 
de ifrån mig och lät mig sitta ensa m i vagnen, därjag måste sitr.a, tills någon korn 
och drog hem mig. 

J ag tror det var år 1865 ell er möjligen 1866 , som j ag första gången fick följa 
med mina föräldrar till U psala . Min syster Lotten var också med.Jag kommer ej 
ihåg något annat av denna resa, än au vi voro och porträtterade oss. 14 Lotten 
och jag blevo porträtterade på samma kort. Jag stod bredvid och hade min 
vänstra hand om Lottens ha ls, vilken satt på en sto l; men det kostade duktigt på 
att hålla Lotten om halsen , ty hon och jag kunde denna tiden ej a ll s tåla 
varandra. Ac k, hur många gånge1- har jag ej sedan dess ångrat min retsamhet 
och motvilja under denna tid mot min älskade syster Lotten. Och nu kan jag ej 
få gottgöra mitt fel mot henne genom att i dubbelt mått älska henne, då hon nu i 
lugn vilar under en gräsbeväxt kulle på Bladåkers kyrkogård, norr om kyrkan. 

Då Linctholm korn såsom skrivare till Bennebol 1864 el. 1865 skulle jag läsa 
för honom . Men vad jag lärde av Lindholm var ej mycket. Vanligtvis fick jag 
sitta och läsa innantill Alanders större svenska historia. Under tiden låg han på 
soffan och ofta somnade han. Denna tid hade jag ganska svaga ögon så att då 
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Bild 2. Inspektorsbostället i Benne bol där Adolf Bladin föddes och växte upp. I den 
bortre flyge ln var brukskonto1·et inrymt. Foto omkr. 19 10. 

jag läste länge, det bö1jade värka i dem. Dåjag läst så länge att det bö1jade sv ida 
i dem, sade jag ti ll , att det gjmde ont i ögonen på mig. Då fick j ag vila mig en 
stund, innanjag åte r fic k börja läsa. i\ll e n ofta sov Linclholm så attjag på detta 
sätt fick sitta fl era tim mar a lldeles utan sysselsättning, och då grät jag högljutt. 
Ja, nästan va1je dag kom jag gråtande ned av kammaren. Jag fick slutligen 
genom det behandlingssätt jag rönte av Lindholm en riktig motvilja for allt 
läsande, så attjag ofta gömde mig, d :1jag skulle upp och läsa. 

Linclholm och skrivaren vid Vell nora, Be1·ggren, vo1·0 va nligtv is goda vänner; 
me n en gång rå kade d e b liva hätska ovänner; varför ve t jag ej. Berggren går d å 
en kväll till Bennebol upp på Lindholms kammare och ställer handfatet, fyllt 
med vatten under täcket: i Linclhoms säng som var bäddad. Då Linclholm senare 
på kvällen sku lle lägga sig, sätter han sig i vattfatet och vattnetstänkte över hela 
sängen. Lindholm måste då svepa täcket omkring sig och ligga hela natten på 
golve t. Detta var mitt i vintern, så att Lindholm på morgonen va1· a lldeles 
utfrusen. Från d e n stunden blevo Linclholm och Berggren aldrig rikti ga v ~inner 

mera. Linclholm sökte e n tid därefter hämnas på Berggren genom att en kväll 
gå till Vellnora och strö klippt tagel i Berggrens säng; men Berggren märkte 
detta innan han lade sig, så att Linclholm ej hade något för sill besvär. 

Hösten 1868 kom moster Ellida, som då var vid Bennebol, upp en kv~ill och 
skulle båda Lindholm ner och äta. Men d å hon komme1· på vinden och sku lle gå 
in i hans rum - Lindholm bodde på norra vinetskammaren d å i kontorsbygg
ningen - störtar han ut och stöter he nne utför trappon1a. Lindholm vi lle 
nämligen ej att ho n sku lle få komma. Denna händelse gjo1·de likv ~il att Lind
holm några dagar därefter måste flytta från Bennebol. Han var myc ket snäll 
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e mot mig. Om kvällarna sutto han och jag och gåvo namn åt korten. Han fick 
a ldrig he ta annat av mig än Kalle H ampa. På samma tid he tte skrivare n vid 
Vellnora Karl Engstrancl , nu kassör vid Österby och honom kallad e j ag för 
Kalle Enta. 

Då jag var e n 8 a I 0 år fick j ag ibland följa med masmästare Lund ut på 
Norrsjön och meta. Meta har alltid utgjort e tt stort nöj e för mig och e n ovanlig 
tur har jag alltid ha ft. Likaså d e nna tid. Ibland fick j ag så stora abborrar på 
kroke n, a tt jag ej r ådde draga upp d em , uta n Lund måste hjälpa mig. 

En gång höllo j ag och några brukspojka1· på och slogo kägglor. Då råkade 
mitt högra långfinger komma mellan två klot som med häfti ghet stötte mot 
varandra. Långfingre t var sed an fl er a år duktigt tjockt till följd av d e nna 
händelse, me n nu ä r de t åter riktigt bra. 

T algoxar fån gad e j ag - i synnerhet ett å r , jag minns ej vilke t - i s. k. 
ta lgoxfällor , vilka pa ppa gjorde åt mig. Dessa had e j ag utställda vid ett par 
j asminbuskar i lilla träd gårde n. Nästa n va1je dag fic k j ag e n e ller fler a. 

Nog minns j ag ele n dagen j ag för sta gånge n rökte en cigarr. J ag ku ncle d å ej 
vara mera än e n 9 a I 0 år. Lars Pe1·ssons son Edvard had e nämligen såd a na till 
salu, och av ho nom köpte j ag en för 3 öre. De t var vid vedbod en vid V ellnora
vägen , som j ag köpte ele n och på förmidd age n. Strax skyndar j ag in e fter några 
täncl sticko1· och så ned till kärre t, där j ag tänder d e nsamma, jag satte mig i en 
bå t och började blossa på duktigt. Då j ag r ökt halva cigarn , tyc kte j ag a tt d e t var 
nog och gick hem. Me n nu d å j ag bö1jacle rör a mig fick j ag känna verkningarna 
d ärav. J ag ha nn ej längre än till bac ken u tanför vedbode n, förrän j ag bö1jacle 
spy och d e t duktiga tag. Och hur j ag våndad es och hur sj uk jag var ! Det var 
omöjligt för mig ele n d age n a tt kunna äta någonting till middagen. J ag tror ej , 
att mina föräldrar fingo ve ta attjag rökt c igarr, ty j ag ka n ej minnas, a ttjag fick 
några banno r där för , vilke t j ag o tvivelakti gt få tt, om d e fåt t veta d e t. 

Nog minns jag när j ag bö1jacle lä ra mig läsa och »tuppen v~irpte•>, 15 hur j ag 
u nclrade hu r det ku ncle vara möjligt, att han kunde värpa. I e n Abc-bo k hade 
jag tv å tuppar och j ag funderade ej lite t, vil ken av dem som v ~irpte åt mig. En 
gång värpte tuppen en pe nning pung åt mig, vilke n j ag ännu har kvar. Och så 
glad j ag blev, när j ag fått ele n.Jag trodde att inge nting kunde göra mig så glad. 
J ag var som barn mycket förtjust i bruna bönor. En dag finner j ag, d å j ag skulle 
se e fte r, om tuppe n värpt, e n stor stru t bruna bönor ligga i bo ke n och d å blev 
jag riktigt glad . I d essa bruna bönor var j ag sed an så kär, att j ag en lång tid 
sparcle d e m uta n att nännas ~ita u pp dem. Me n till sist bad j ag mamma ko ka 
dem och j ag åt upp dem. E n gång minns jag, att tuppen värpte ett bj örkris åt 
mig, men d å blev jag likasom lite t ledsen , men riset gömde jag. 

Ett stort nöj e var det för m ig a tt o m vintrarna stå på ko ntoret och se på, när 
bönderna och bruksfol ket lät sina kör slor och d agsverke n u ppskrivas. Då vid 
göskörningen 16 passad e j ag a lltid på och samlad e u pp lapparna, varpå d e 
avgående gösarnes nummer voro uppskrivna. Sed an spra ng j ag upp och a n
tec knade, vilka gösar avsänts, i e n kl add, vilke n j ag förut u pprätta t i likhet m ed 
gösavvägningsklad cle n på ko ntore t. Min kladd had e j ag u pprättat på d e t sättet, 
a tt j ag i m asugnen avskrev gösarnes n u mmer och vikt, vilket där stod up pskrivet 
på e n svart tavla. Me n m in kladd blev ga nska ofu llständ ig, alldenstund d et 
ibland hände, a tt Lincl holm redan avskr ivit d e n svarta tavlan och si ffrorna blivit 
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Bild 3 . Adolf Bladin och han s 
tv<°1 år vngre S\·s ter Lo11 e11 . Foto 
P. H an se lli 186?i e l. 1866. 

utstrykna, d å.jag kom ne r och sku ll e aneckna d e m. En dag komm er pappa att 
L01 se min kladd , som j ag förut h ålli t he mlig och få r se hur ofull st;inclig el e n var 
oc h e rbj öd mig att li'ma u pp kladd e 11 fr i'111 ko 11tore t och avskriva d e n, vilke t jag 
ock g jord e. 

\!l in egentliga le kkamrat sedan de nna tid e n var Lars Pe rsso ns son , Anton. 
Han och jag byggd e oss le kstugor uppe p :°1 be rge n bredvid rättarb yggninge n. 
Dessa le kstugor b\ggcle vi si'1 att vi lade sten på ste n runtomkring tills vi få tt 
stugan s;°1 slor, att , .i go11 kund e sitta inu1i ele n. sedan vi n ;imlige n fö1 ·s1. lagt 
briicl c r iivcr d e nna . vilka sku ll e f"iir es tiill a tak. Vi bvggcle s;i!Jan någo n till sam
mans utan \·i hade vi'1ra egna. I d essa le kstugor sam lade vi a llt söndersl age t 
porslin och glas , so m vi kom iivel". Av d e tta gjorde vi sedan koppa r oc h några 
andra sake r. A,· d e t j ;imna porsline t gjorde vi rutor , av vi lka vi till sist had e e n 
ga nska ansen lig m;in gcl. Så simpl<t våra mate rie ler iin voro, tog det sig ej ill a ut 
a tt se v;01ra stu gor iivera llt hesa tt:a med ,· fira saker. 

Då Stor-Au gust. va1· kontorspoj ke fö lj de jag n;istan a lltid med honom och 
föste i va ll korna uti'1t byv;igen. [) ;°1 roade vi oss med at t r yc ka upp torrveclsstub
bar , vilka vi lad e tillhopa i e n hiig v id e n fl a t ste n vid stora Gr;insbron . Me n e n 
d ag finna vi stubbarna omkullr ivna oc h till en d e l borttagna. De tta had e Larses 
Anton gjon, vilke n av någo n orsak. som jag ej minns, blivit ond p i't August oc h 
mi g. Efter el e n sw nd e n u p phönle \'i med vi'trt st ubbsa m la ncl e. 

En g i'mg fic k jag fiilja med m in far. d å han gick ut oc hjagad e . Vi hade med 
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Bild 4. Adolf Blad in och hans 
inform ato rjohan N)' lund. Foto 
omkr. 1867. 

oss e n hund , som hette Klang oc h som var grå och vit till färgen. Men det 
lyc kad es ej att få någonting, ty Klang var så lat, att, då vi satte oss och vilad e på 
en sten, ha n satte sig bredvid och tittade. J ag hade naturl igtvis ej någo n bössa 
med mig. 

Då jag var helt 1 i ten , kom baron C . G. Oxenstierna med sin lilla dotterson Carl 
Joachim Beck Friis e n gång till Be nnebol. Den ne och j ag som voro ungefär 
jämnåri ga le kte på salsgolv e t, men hur vi le kte d är , komma vi slu tligen i gräl oc h 
bö1jade slåss, varåt baron Oxenstierna och pap pa hj ärtli gt sh attad e. 

Då Lotten var en 5 ä 6 år oc h j ag således en 7 år , sade Lotte n ofta att ho n 
skulle gå till Amerika. En gång klädde hon på sig en mängd schalar och 
bordsdukar och gic k ut på Vellnoravägen, säga nde, a tt hon skulle gå till Ameri
ka. Det trodde j ag i min barnslighet verkli ge n, att ho n skull e gå dit ho n sade, så 
attjag skynd ar ut efter he nne och hindrar henne med våld att gå vidare. J ag 
älskade ändock upprikti gt min syster Lotten , fast jag ofta var retfull mot henne. 

U nder d e nna tid pl ägad e en tiggare , Kalle på Näset kall ad , gå vid Bennebol. 
Denne var mer än för låtligt snuskig. Såt. ex . kunde han , om han hittad e någo n 
död r åtta, taga henne och äta upp henne r å e lle1- om masu gne n gick, taga he nne 
med sig upp på masu gns kransen 17 och ste ka he nne med hull oc h hår och tarmar 
och seda n med god sma k äta upp henne. 

På försommaren 1867 reste pappa in till U ppsala för att skaffa mig e n 
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Bild 5. Inspektorsbostället i Bennebol från öster och den s. k. Kullbacken vid kolhuset. 
Ti ll vänster skymtar labbit, den byggnad där masugnsarbetarna sov mellan arbetssk iften. 
Ti ll höger masmästarens bostad och därbortom ekonomigården med sta ll , fähus m. m. 
Foto 1890-talet. 

iriformator. Han såg då i en annons i tidningarna, att en nybliven student 
önskade sig kondition 18 och för vidare upplysningars erhållande skull e den härå 
reflekterande vända sig till 1-ektor Annerstedt. 19 Pappa gick då upp till honom. 
Då pappa trädde in, satt gubben Annerstedt vid bordet och åt, men strax reste 
han sig upp därifrån och mottog pappa på det artigaste sätt. Han rekommende
rade den kondition sökande, som va1- Ny lu nd, 20 såsom en ordentlig gosse. 
Sedan blev det avta lat med Nylund, att han sku lle bli min informator, vilket han 
antog, ehuru han redan nära nog antagit en annan kondition, som ti ll på köpet 
var akademisk. Strax före midsommar kom Nyl und ut ti ll Bennebol. Om dagen, 
då han kom ti ll Bennebol, kom jag just från Kärret med ett metspö. Jag hade 
då varit där nere och metat, och jag anade genast, att det var min blivande 
informator. Nu insåg jag, att det var slu t med att leka och att jag hädanefter 
skulle få ringa tid därtill. Nylund sade sedan åt mig, att jag föreföll honom 
mycket liten och klen och för mina I O~ år, och han trodde, att det ej skulle gå 
bra med mitt läsande. Dagen efter fick jag genast läxa av honom i svenska 
grammatiken, vilken läxa jag omöj ligt kunde begripa, utan han måste ändra 
läsordningen så, attjag läste mina läxor på de timmar, som voro mig bestämda 
till läsning, och jag slapp några läxor att läsa över till nästa dag. Lotten läste 
även för honom, oc h om henne sade han, att han a ldrig sett någon med 
bättre huvud än hon. Hon hade så gott huvud, så att hon lärde sig sina läxor 
så fort, att han till slut ej visste , hur han skulle sätta för henne att läsa, 
medan han väntade på att jag skulle hinna lära mig samma läxa. Nylund var 
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Bild 6. Bruksgatan i Bennebol med bruksarbetarebostäderna. Foto 189 1. 

myc ke t snäll att läsa för och j ag kan ej nog visa min lyc ka a tt få en sådan 
informator som han. En gång hade Lotten och jag på något sätt retat honom, 
så att han i sin häftighet slog pipskaftet - han rökte starkt - i bordet, så 
a tt pipskaftet flög i fl era bitar. Lotten oc h jag kunde ej hå lla oss, utan vi 
bö1jade skratta åt hans missöde , vilket ännu mera retade honom. 

Om somrarna då det var vackert väder gingo Nylund och jag vanlige n ut i 
Stora trädgården e ller till Linden i Änga och läste där, e ller oc k gingo vi ut och 
botaniserade om kring på backarna e ll er ti ll Bennebolsbyn , varav j ag var mycket 
road. 

Min läsn ing fö1· Nylu nd gick sin j ämna gång: den e na dagen va1· lik den 
andra. Understundom under sommaren voro vi ute och fiskade e ller togo 
kräftor och ibland voro vi bortbjudna som naturligt var. 

Nylund lärde oss att spela boll , vi lket nöj e vi förut där vid Bennebol ej kände 
till. Därmed roade vi oss sedan ofta om aftnar na. Kransar gjorde han ock, och 
att kasta kransar är ett ganska trevligt nöj e. 2 1 Utom dessa lekar var det många 
andra, som han lärde oss och av vilka vi hade roligt. 

En gång på vintern 1867 reste Nylund, jag och Axel till Gränsta22 för att åt 
pappa lösa ut ett rekommenderat brev. Jag hade förut ej varit i Gränsta många 
gånger. Då vi reste hem fick j ag köra, men d å vi kom mo till Åsby körde jag 
to kigt, i detjag tog av ti ll höger upp till byn i ställ et för att hålla ti ll vänster. 

På hösten 1867 föddes min yngsta syster Ida. Nylu nd stod fadder åt henne 
och kyrkoherden Roselius i Ekeby (han dog i juni 1870). Då d e nne skulle döpa 
henne, höll han på a tt tappa henne i golvet, så att mamma e ll er någon anna n 
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(jag kommer e j ih [1g vilken) m[1ste taga barne t och hålla det i sina armar , med a n 
pr~isten öste vatte n p:1 he nnes huYud. 

P:1 sommaren 1868 gingo N1 lu11d och jag, Edvard :'\yström och Lotten ti ll 
Björkö gi'trd, 23 varest gam la fru Nyström boll. Hon var nu död , men Edvard 
N ystriim hade mfö1ga saker kvar d ~i r. J ag fic k då av honom ett he rbarium 
v;ixter, bland vilka det fanns m[mga rara. 0: ylund fick av honom B l.i chners 
konkordans och Lotte n e n bok , som var översau av drouning Lovisa , och som 
jag tror he tte .. Ving:irdsarbetar ne ., e ll e r n:1got s[1clant. 

Nvstriim spelade ha r pa24 ganska v ~i l , och jag va r m ycket förtjust i att höra 
honom spe la harpa . .J ag fiirsiikte ock all spe la på d e nsamma. En dag frågade 
han mig - var cl [1 vid Be nnebol for til!Hill e t - om jag 1·ill e ha harpan , varti ll jag 
naturligtvis svarade ja . Denna harpa hade j ag sedan med mig en termin ti ll 
Uppsa la, men jag har el e n d;ir , allde nstund Nyluncl e j vi ll e hiira sh~ill et och 
pipet av he nne c1 :1jag filad e med str :1ken på he nn e. 

Följande vill jag till;igga , vilket jag glömt omta la. 0 :1jag var li ten , tyckte jag 
m ycket om att se p:1 herrarna , c1 ;1 d e spelade kort. jag fic k då ibland taga upp 
korte n åt pappa. Bokh :dlar e \1ine ur va r ofta vid Ben nebol och då spelades det 
m yc ket kort. Han brukade s ~iga ;011 mig, d å jag satt. och s:1g på dem spe la kort, att 
jag ej finge spe la kort , fii1T~in j ag ffat sbgg. 

V id auktionen vid V e llnora efter bokh :dl are \i[ ine ur va r jag med mina föräld
rar n;irvarande. D:1 e n kopparflaska gick under klubban , sade pappa åt mig att 
jag skull e ropa på he nne. Jag ropade d å (huru mycketjag bjöd komme1· jag ej 
ih :1g). Auktioniste n slog c1 :1 med det samma och flaskan var min. 

Kommentar och källor 
I. Öl.rn/J11 , e n fön ganska vanlig m;11r;iu, va r e n soppa som bereddes av i huvudsa k mjölk, 
mj öl och dricka och som kryddades med sa lt. soc ke r och ingefä ra . . 
2. Kra111.1fågel, be n;imn ing p;°1 d e småfåglar , t. ex . domherrar, side nsvansar, sparvar och 
trastar , so1 11 ft111 gacles el le1· sköts f<)r alt anv ~indas ti ll f<>da, vi lket fötT var vanli gt h ~ir i 
landet. 
3. Med snötup/J aYses sidensvans. 
4. Skulle, dia le k1 a l beniimning p;°1 backe. Troligen anes d et högt belägna området strax 
iister oc h sydöst om bruksgatan med arbetarebost;iderna i Benneho l. 
5. Med skarpast avses mi~lige n e n va nlig l\'jJ av mjukost, d e n so m bereddes av mjölk som 
få tt sj;ilvsu rn a och som därefter uppvä rmd es i en gryta till den ystat sig. Sedan sa lt och ev . 
annan krydda rörts i ostmassan fi ck d enna stå n :"1gra d aga r så au den bö1jade syra. 
6. \!ellnora i Knutbv socken ligge r e ndast e n kilometer sydväst om Bennebol ute fter vägen 
till Knutby kyrka. Vel lnora ar liksom Benncbol e n viilbevaradjärnbruksmiljö. H ammaren 
vid Ve llnora nedlades redan 1735 , men masugnen drevs ti ll 1890. 1735-1774 brukades 
masugnen för G imo bruk. därefter för R:"tnäs bruk. 
7. Frihe rre Carl Gabriel Oxens tierna var den siste av sHikten Oxenstierna som inne hade 
Ha rgs bruk, under vilke t Bennebol löd. Efter baron Oxenstie rnas död 1873 övergick 
bruket t ill dotte rn Ebba, gift Beck-Friis. Det är dennas son Carl.Joac him Beck-Fri is som 
o mn ärn nes i senare de len av Adolf Blad ins minnesa nteckningar. Han var innehavare av 
H args bruk från 1888 till sin död 1927. 
8. Träskor ochjlirskinn ingick i e n masugnsarbetares giingse arbetsdriikt. 
9. Betr.u.tslagse not 10. 
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I O. Med blåsten avses den tidsperiod d å smältning pågick utan avbrott i masugnen, alltså 
mellan den s. k. påblåsningen och den s. k. avblåsningen. Längden på denna tidsperiod 
kunde var iera och rym ma många utslag, dv s. u ttappnin gar av det smälta j ärne t. Utslagen 
gjordes ungefär var 4 :e timme. 
11. Tunej (turnej ), benämning på ett ca 3 timm ar långt arbetsskift för va llonsmeder och 
masugnsarbetare. 
12. Morar, benämning på skogbevuxna sumpiga områden. I det här ak tu e lla fa llet avses 
med morarna san nolikt det m yrlikna nde område vid Norrsjöns nordöstra d el, som 
sträcker sig upp mot Bennebol. Rör, dvs. vass , skar man , d å vattnet var fruse t, för att få 
täckn in gsmater ia l till ytterta ke n. 
13 . Dona var en snara i vilke n man fån gade småfåge l. 
14. Porträttet som togs vid besöket i Uppsa la ä r det här publicerade fotot på bild 3 . Det 
togs av Per H anselli, en av 1860-ta lets me1·a kända uppsalafotografer. 
15. Talesättet .. tuppen värpte" h ängde, så som det framgår av Adolf Blad in s antec knin gar , 
samman med läsn in gen av gångna tiders ABC-bok. På första sidan i ABC -boken fann s 
a lltid en tupp avbi ldad . När man hade varit duktig och läst i boken fick man e n belön ing. 
Denna belöning bestod i att tuppe n värpte något. 
16. Göskörning var det tillfälle d å gösarna e ller tac kj ä rne t, huvudprodukten från masug
nen , hämtades av bönderna i trakten och bruksfolket för att forsl as till smedjan i Hargs 
bruk för bearbetning till stångjärn. 
17 . Masugnskransen är de t rum som omge1· masugnens övre d el. Där fördes j ärnmalmen 
och träkolet in genom en m ynning upptill i masugnspipan. Denna öppnin g var under 
drifte n täckt med stora j ä rnhällar , vi lka helt naturligt blev myc ket he ta. 
18. Förr var det vanligt att studeranden vid universitetet var u te på kondition under 
ferierna, dvs. man hade plats som informator i någon famiij för att finansiera de akade
miska studierna. 
19. Rudolf Annerstedt (180 1-1 876) var rektor för Katedralskolan i Uppsala 1845-1866. 
Den gård re kto r An nersteclt ägde och bebodde vid Adolf Blaclins fars besök är elen 
a lltjämt bevarades. k. Ihregårcle n, Övre Slottsgata n 4 i Uppsa la. 
20. Adolf Blad ins informatorj ohan Nylund (1846-1 926), bild 4 , blev sedermera präst oc h 
slutade som ko ntraktsprost och kyrkoherde i Skogstibble och Åland sydväst om U ppsala. 
21. Den kast le k, kasta kransar, som J ohan N ylu ncl introcl uceracl e i Bennebol var möj ligen 
samma kranslek som finns om talad från a ndra platser i land et, bl. a. Malin gsbo i Dalarna. 
Kransarna , ca 30 cm i diameter, tillverkades av rotting e ller vidjor och lindades med band 
e ller tygremsor. För varje d eltaga re i leken användes en krans och en käpp. Käpparna, en 
ha lv meter höga , stac ks ned i marken 6 a 8 m från varandra. Varje deltagare sku lle i tur 
och ordning kasta sin krans med avsikt att få den över käpp nr I . Den som först lyc kades 
med detta skulle stäl la sig vid den första käppen och .därifrån kasta över käpp nr 2 osv. 
Spelet vanns av den som först lyc kades få sin krans över sista käppen. 
22 . Gränsla ligger ca 2 km sydväst om Knutby kyrka och ca 1 mil land svägen från 
Bennebol. H är fan ns bl. a. gästgiver i och ha ndel. 
23. Björkö, en av de större gårdarna i Knutby socken, ligger ca 7 km sydväst om Bennebol. 
24. Med harpa avses här sannolikt nyc kelharpa. Nyc kelharpan hade ju och har fortfaran
de specie ll anknytning till de uppländska järnbruken. 
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E. Holm kvist, Bergslagens hyttspråk, Uppsala 1945. 
I. H ortling, Svenskafågelnamn, Stockholm 1944. 
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B. G. Söderbe rg, U ppland , 1. Slott och herresiite11 i Sverige, \1almii .1967. 

U ppgiften i not 2 1 om hur en kransl ek kunde gå ti ll :tt e rfinns i Diale kt- och folkmin
nesarkivets i Uppsa la acc. nr 200 1 :2. 
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