Wendela Gustafva
Sparre af Rossvik
Axel Oxenstiernas hustru
Hösten 1801 gifte sig Axel Oxenstierna med den avsevärt mycket yngre
Wendela Gustafva Sparre af Rossvik. Året efter giftermålet föddes Carl Gabriel
Oxenstierna, som under sin barndom drabbades av en allvarlig sjukdom. Endast
14 år gammal blev han också faderlös, då Axel Oxenstierna hastigt avled. På
Harg tornade problemen upp sig. Under sommaren ledde långvarig torka till
foderbrist för kreaturen och skogarna härjades av bränder. På vintern hade
man problem med driftstopp vid stångjärnshamrarna. Med hjälp av goda rådgivare och egna tillgångar räddade Gustafva Sparre Hargs bruk åt sin son, som
så småningom skulle komma att ta över ett bruk med god ekonomi.
Södermanlandsflicka
Gustafva Sparre föddes den 14 december 1772 på Långdunkers herrgård i Hyltinge
socken i Södermanland, som dotter till kapten Gabriel Sparre af Rossvik och Maria
Wendela Ulfsparre af Broxvik.
När Gustafva Sparre var tolv år gammal dog hennes mor och kapten Sparre blev
då ensamstående far till sju minderåriga barn. Vid den tidpunkten bestämde han sig
för att flytta till Axelsbergs herrgård i Mellösa, som han ärvt genom sin hustru, vars
mor hade ägt stället. Axelsberg fick senare namnet Harpsund och tjänar numera
som sommarresidens åt Sveriges statsminister.

Giftermål och bosättning
Den 15 oktober 1801 gifte sig Gustafva Sparre med den 31 år äldre Axel Oxenstierna och bosatte sig på Hargs bruk. Eftersom Axel fortfarande tjänstgjorde som
överhovjägmästare, vistades de dock mestadels i Stockholmsvåningen på Fredsgatan
16 vid dåvarande Norrmalmstorg, en representativ bostad med många rum, som de
övertagit efter Carl Oxenstierna.
När den efterlängtade sonen, Carl Gabriel, föddes hösten 1802 kom Gustafva
Sparre att tillbringa alltmer tid på Harg och Christineholm medan Axel Oxenstierna
skötte sitt arbete i Stockholm. Till sin hjälp hade hon en amma och en barnsköterska, förutom det övriga tjänstefolket.

Friherrinnan Wendela Gustafva Sparre af Rossvik (1772–1855). Oljemålning av Carl Fredrik von Breda,
1805.
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Lille Carl Gabriel
Carl Gabriel Oxenstiernas tilltalsnamn var egentligen bara Carl, men för att inte
låta honom förväxlas med sin farbror, överhovstallmästaren Carl Oxenstierna,
benämns han fortsättningsvis i denna framställning med båda sina namn.
Carl Gabriel Oxenstierna var från början ett mycket sjukligt barn och för hans
skull föredrog man att vistas på landet, istället för i den ohälsosamma stadsmiljön
i Stockholm. Vid dopet i Hargs kyrka var det flera av brukets smeder och smeds
hustrur, som fick den stora äran att närvara som vittnen vid det lilla gossebarnets
dop tillsammans med prominenta släktingar och vänner till paret Oxenstierna. Med
tanke på att det var en blivande bruksägare som skulle döpas, var det kanske inte
så dumt att knyta arbetarna vid bruket till honom redan under ett tidigt stadium
i livet, och det var väl inte för intet som de yrkesskickliga och vördade vallonsme
derna gick under benämningen ”smedsadeln” eller ”träskoadeln”. För övrigt var
det också några av socknens nämndemän, tolvmanshustrur och frälsebönder med
hustrur som ingick i den digra skaran av dopvittnen.
Vid tio års ålder drabbades Carl Gabriel av en allvarlig sjukdom, som nästan
berövade honom livet. Han hade under en längre tid mycket hög feber, huvudvärk,
andnöd, diarréer, kräkningar och spasmer. Flera läkare konsulterades och olika
botemedel prövades. Bland annat skrev professor Jacob Åkerman ut kinin, som
skulle blandas med gröt och rött vin, för att sedan läggas i omslag på magen. Mot
huvudvärken ordinerades pulveriserad spansk fluga. Detta var medikamenter som
av läkarna rent allmänt ansågs ha en balanserande effekt på patientens kropps
vätskor, vilka man trodde hade kommit i olag.
Carl Gabriels mor beskrev sjukdomsförloppet mycket ingående i sin antecknings
bok, och i Hargs kyrka bad församlingen sju söndagar i rad, under kyrkoherde
Johan Liströmers ledning, en bön om den lille baronens tillfrisknande. Först efter
två månader blev Carl Gabriel friskförklarad från den gåtfulla sjukdomen, som
inte kunnat beskrivas med namn. Om det var förbönerna i kyrkan eller de ordine
rade medikamenterna, som bidrog till att han blev återställd, lär vi aldrig få veta.
Kanske var det båda delarna. Professor Åkerman belönades i alla fall med en stor,
vacker silverskål av de tacksamma föräldrarna. Att de varit mycket oroliga för sin
ende son är förståeligt med tanke på att sjukdomar skördade många barns liv vid
den här tiden. Vanliga orsaker till för tidig död var smittkoppor, mässling, kikhosta,
halsfluss och lungsot.

Axel Gyllenhammar
Carl Gabriel Oxenstiernas kusin och trogne vän

Överst t.v.: Carl Gabriel Oxenstiernas välskrivningsböcker. Överst t.h.: Miniatyrporträtt av Carl Gabriel
Oxenstierna, sex år gammal, 1808. Nederst: Handskrivna noter på spinetten som Carl Gabriel Oxen
stierna spelade på som barn. Spinetten tillverkades av hovinstrumentmakaren Pehr Lundborg 1788.
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Eftersom Carl Gabriel var det enda barnet i familjen Oxenstierna, och hans hälsa
var mycket bräcklig, kom han att bli väldigt ensam. Hans omsorgsfulla och kloka
mor såg därför till att så småningom skaffa ett lämpligt sällskap till honom, hans
jämnåriga kusin Axel Gyllenhammar.
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Vid 1800-talets mitt hade man därför börjat övergå till täckdikning, vilket på de
flesta håll gick till så att man fyllde upp bottnen i det djupa diket med sten eller
ris, för att sedan lägga jord ovanpå alltsammans. Först under 1870-talet började
systemet med nedgrävda tegelrör att slå igenom, men på Hargs bruk hade man
använt sig av denna metod sedan 1850-talet. Något som förmodligen berodde
på att rören kunde tillverkas vid det egna tegelbruket.
I Carl Gabriel Oxenstiernas almanackor finns några spridda anteckningar om
tegeltillverkningen på Hargs bruk:
1853 Af 10 lerlass slogos om våren 800 st murtegel. 1 lass lera till 80
tegel.
1855 Tegelrörslagning med Tenggrens mashin. 350 rör slogos på
 agen af 1 man vid mashin, 2 som slogo skifvor, 2 gossar hantlangare,
d
således 3 man och 2 gossar. Leran var då en gång förut renad samt
2 gånger bråkad.
Hur mycket lera som åtgår till ett visst antal taktegel är icke kändt af
någon här. 14 rör= 4 taktegel.
1862 Tillsats af sand till slammad lera till dikesrör, ¹⁄7 mot leran,
d.v.s. 6 kärror lera och 1 kärra sand renad från jord. ¹⁄3 sand 2⁄3 lera
till murtegel. ¼ sand ¾ lera till taktegel.
1865 Till täckdikning i Tegelhagen brändes 3.400 rör.

Arbetet på åker och äng
Klämtning i vällingklockan
När rättaren klämtade i vällingklockan på morgonen samlades folket som skulle
utföra dagens sysslor på åker och äng, för att få ingående instruktioner om de
arbetsuppgifter som skulle utföras och vilka arbetsredskap som skulle brukas.
Rättaren hade i sin tur fått order av bruksinspektorn om vilka arbeten som
skulle prioriteras.
Arbetsdagarna var mycket långa, men arbetstakten var i gengäld inte så hög.
Måltidsrasterna var många och kunde ofta kombineras med lite längre vila,
om inte arbetsuppgifterna var särskilt brådskande. Man arbetade i regel från
klockan sex på morgonen till klockan åtta på kvällen under sommarhalvåret,
vilket i praktiken betydde tolv timmars effektiv arbetstid varje dag utom på

Vällingklockan vid Bruksgatan på Hargs bruk med hammarsmedernas fähus i bakgrunden. Inskriptionen i
klockan lyder: ”Tillhörig Hargs Bruk. Omgjuten av Gerhard Horner, Stockholm 1817”.
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lördagen, då arbetet kunde avslutas något tidigare
inför söndagsvilan. Under vintern var arbetstiden lite
kortare beroende på att mörkret utgjorde ett hinder för
många av sysslorna.
Klämtandet i vällingklockan markerade arbetsdagens
början och slut, liksom måltidsrasterna däremellan.
En av vällingklockorna på Hargs bruk var uppsatt i
en fristående klockstapel vid Bruksgatan, medan de
andra var placerade högt upp på taknocken på några
av ekonomibyggnaderna så att klangen nådde ut till
arbetarna. Befann man sig långt borta från vällingklockan, markerades tiden av arbetsledaren med några
slag i en stor triangel. I den bullriga stångjärnssmedjan,
där fyratimmarspass gällde dygnet runt, använde man
sig också av en triangel.
Skylad säd
En stor del av bruksfolket var tillsammans med de
underlydande torparna och bönderna skyldiga att göra dagsverken och beting
av olika slag, bland annat på brukets åkrar med hästar eller oxar. För djupare bearbetning och uppluckring av jorden användes ett årder, eller en plog som
både luckrade upp och vände jorden. Därefter jämnades den till med en harv,
som också framfördes med hjälp av dragare.
Utsädet, som förvarades i en såskeppa, bredsåddes för hand. Nedmyllningen
gjordes med hjälp av en vält bestående av en eller flera stockar, som med järnaxlar var rörligt förbundna i ett ramverk, på vilket man kunde lägga tunga stenar.
De arbetsinsatser som utfördes av bönder med egna dragare och redskap gick
under benämningen ökedagsverken. Då bönderna hade mycket att göra på sina
respektive hemman, skickade de vanligtvis sina halvvuxna söner eller drängar
för att utföra det arbete som de själva var ålagda att göra. Ökedagsverkarnas arbetstider var något kortare än för övriga dagsverkare, eftersom det åtgick tid till
oxarnas och hästarnas omhändertagande, till exempel på- och avselning.
Vid skördetid deltog torparnas och böndernas hustrur och pigor. Männen skar
av säden med liar och kvinnorna band sedan ihop sädesstråna till kärvar, som
tillsammans träddes upp på krakstörar och restes till tork på de skördade fälten.
Man sade att säden ”skylades”. I särskilt små och steniga åkerpartier var man
tvungen att använda sig av skäran, en beprövad föregångare till lien.
Skylad säd. Till höger: Tröskslaga bestående av skaft och bultstycke förenade med slitstarka läderbindslen.
Med tröskslagor turades två till fyra man om att i jämn takt slå kornen ur sädeskärvarna, som lagts med
axen mot varandra på loggolvet. Nederst: Av hopsydda råghalmsflätor tillverkades halmskor, som bars
utanpå kängorna eller läderstövlarna vid till exempel vinterfiske och kalla slädfärder.
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sig detta löneunderlag tillbaka till brukskontoret.
Arbetet i gruvan var påfrestande och farligt. Det var inte ovanligt att svåra
olyckor inträffade i samband med ras. Under den mörka, kalla årstiden var det
dessutom halt och slipprigt att ta sig ned på de rangliga stegarna, som hängde
utmed bergväggarna, samtidigt som man balanserade med ett bloss eller en
lykta i den ena handen. Den ständiga fukten och stendammet gjorde också att
många drabbades av reumatiska sjukdomar och lungbesvär. Det var inte bara
män som arbetade vid gruvan. En och annan kvinna, oftast änkor efter gruvarbetare, var också tvungen att få sin försörjning genom gruvan, vilket oftast
bestod av mindre avancerade uppgifter, som att till exempel sortera malm. Detta
arbete utfördes även av många gruvarbetarbarn, som därigenom bidrog till
familjeförsörjningen.
Gruvdrängen Mats Holmbergs dagsverken
Av dagsverksböckerna framgår att det inte bara var det dagliga arbetet i gruvan
som skulle utföras av gruvdrängarna. De fick även vara beredda att sköta andra
sysslor, som krävdes för att verksamheten vid gruvan skulle fungera. När det var
mindre att göra på själva gruvplatsen kunde de också kommenderas till Hargs
bruk för att hjälpa till där, vilket kan utläsas av nedanstående redogörelse för
gruvdrängen Mats Holmbergs arbetsinsats:
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
		
Sep.
		
Okt.
		

Pumpat vatten, nedsatt pumpen och skottat snö
Skottat snö och pumpat vatten
Pumpat vatten och snöskottning. Dannemoravågen
Gjort pannor vid Bruket
Pumpat vatten vid Bruket. Ved till Fröberg och Aspman
Ved till Aspman och vattenkörning
Vattenkörning
Kört vatten, upptagit lera, täckt gamla tak
Höbärgning, höbärgning till Alpman och täckt tak
Rensat Långsjöån, Alpmans höbärgning och murat
kring malmhögen
Täckt hjulhustaket på ackord, lagat slutluckan,
gjort bryggor och täckt Alpmans tak
Lagat spelet, lagat masugnsdammen, på murning,
huggit ved, bärgat mossa

Det berättas att den sex kilometer långa vägen från Björsta till Hargs bruk kunde vara en besvärlig färd, då där under sommarhalvåret var ett tjugotal grindar
i olika hägnader, som skulle öppnas och stängas innan man var framme.
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Hammarsmeder utanför sina bostäder i Bruksgatan på Hargs bruk, ca 1875. Från vänster:
mästersmältaren Johan Douhan, smältardrängen Henrik Sandberg, räckardrängen Karl Söderqvist,
mästersven Johan Wahlström, mästersven Henrik Douhan, smältardrängen Johan Eric Modin, hjälpsmeden
Johannes Douhan och räckardrängen Carl Erik Douhan.

Vallonjärnets betydelse för den högklassiga stålproduktionen i England
Det svenska vallonjärnet stod fortfarande högt i kurs, trots att järnexporten från
Sverige till England totalt sett hade minskat från och med 1800-talets början.
När engelsmännen under 1700-talets slut upptäckte att stenkol gick att använda
som bränsle istället för träkol, vilket var en ständig bristvara, hade de själva
kunnat göra stora satsningar inom järnindustrin igen, men det svenska vallon
järnet var ändå svårt att efterlikna ur kvalitetssynpunkt. Dannemorajärnet hade
nämligen den egenskapen att det kunde klara högre temperaturer än annat järn,
något som lämpade sig särskilt bra för tillverkning av högklassiga stålprodukter,
såsom knivar, saxar, rakblad, kirurgiska instrument, klockfjädrar och synålar.
I samband med att tullsatserna för stångjärn sänktes kraftigt i England
1826, lyckades de svenska järnbruksintressenterna samtidigt höja kontraktspriserna, vilket i många fall innebar en fördubbling av de dåvarande exportpriserna på vallonjärnet. Från och med nu rådde lysande konjunkturer under
en tioårsperiod framöver. År 1838 blev det en tillfällig nedgång i efterfrågan
med fallande priser till följd. Därefter kom en period under 1840-talet med
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Stångjärnssmedjan, vattenkvarnen och klensmedjan vid Opphammaren på Hargs bruk.
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