BYAR I GÄSTRIKLAND

OSLÄTTFORS
EN LITEN BY MED STORT NATUR- OCH KULTURVÄRDE

LITE KULTURHISTORIA
INFORMATION HÄMTAD FRÅN ARKIV GÄVLEBORG:

I Oslättfors, 2 mil nordväst om Gävle, fanns förr ett järnbruk – Oslättfors Bruk,
grundat 1697. Bruket tillverkade framförallt spik av god kvalitet, i många olika sorter
och storlekar.
Den mest framgångsrika perioden var från slutet av 1700-talet och fram till mitten
av 1800-talet, då sex spikhamrar var igång. Därefter minskade efterfrågan
successivt och bruket lades ner på 1880-talet. Verksamheten vid Oslättfors övergick
till jord- och skogsbruk.
Arkivets handlingarna berättar om människorna som arbetade på bruket, hur mycket
de arbetade och med vad, hur mycket de fick i lön och vad de köpte. Råg, korn,
malt, salt, fläsk, strömming, morötter, kålrötter, vitkål, majrovor och persilja är
exempel på livsmedel som fanns att tillgå.
I avräkningsboken för 1880 finns uppgifter om bl a smeden Karl Pierrou som
tillverkade 29000 båtspik nr 2 (av totalt 70000) och Anders Sandin som kolade 86
stigar kol samt skolläraren Brovall som förutom sin lärarlön också fick ”orgelnistlön”.
Även några kvinnor var anställda av bruket – dalkullan Brita Ersdotter som det året
gjorde 254 ¾ ”qvinodags-verken” och pigan Kajsa Lundqvist som städade
brukskontoret och gick med posten och därför fick extra ”skopengar”.
Idag finns ett fåtal byggnader kvar, några smedbostäder (byggda 1810),
brukskontoret och ett kolhus, som visar att Oslättfors var ett blomstrande
brukssamhälle för drygt hundra år sedan. Det är fortfarande många som bor här och
platsen är ett populärt utflyktsmål tack vare den historiska och vackra miljön.
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LITEN TUR I
NATURRESERVATET
Se rödmarkerad stig nästa sida!

BYVANDRING
Ta en promenade på de vägar
som nedanstående karta visar!
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Byvandring i Oslättfors
Använd kartans vägar och stigar för promenader i Oslättfors fina kultur- och
naturmiljöer! Om du t.ex. har en app med gps-funktion (t.ex. Topo-Gps) nedladdad
i din mobiltelefon ser du hela tiden var du befinner dig på kartan.

SERVICE

Smörnäs

Lugnets Kafé

Om du har nytta av denna presentation är du välkommen att hjälpa till med finansieringen av vårt arbete med tips på aktiviteter i Gästrikland. Skicka gärna en slant till
Swish 1233604477 eller Bankgiro 5415-7276. Ange B3 vid betalning!
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