GEMLA BLADET
Årgång 13 Maj 2020, Ges ut av Gemla Samhållsråd!
————————————————————————————————————-

Tor 7 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfile, potatis och sallad.
Tor 14 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kalops och potatis.
Ons 20 Kl 19 Granvallen Träningsmatch GIF– Ingelstads IK
Tis 26 Kl 18 Samhällsrådet sammanträder I Gemla Leksaksmuseum. Alla välkomna

Tor 28 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Pannbiff med lök
och potatis
Fre 29 Kl 19 Granvallen Träningsmatch GIF—Tingsryds United FC

Varje år utkommer Gemlabladet med 12 nummer, ett inför varje ny månad! Du vet väl att
Du också kan bidra med material och information till Gemlabladet! Skicka gärna bidrag till epost gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad. Annonsera? Kontakta Ola
Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com
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Idag talas det ofta om att arbeta hemma eller hemmifrån.
Längre tillbaka i tiden hade ordet hemarbete en helt annan
betydelse, nämligen att man utförde produktionsarbete i
hemmet.
Industrier i Gemla och på andra orter lämnade ut material till hemmen. Kunde vara att en
arbetare på Gemla Leksaksfabrik tog med sig material när han gick hem. Några dagar senare lämnade han tillbaka dem och fick betalt för arbetsinsatsen. En del industrier hade logistik för att köra ut, ofta med häst och
vagn, komponenter och ta med färdiga produkter tillbaka till fabriken. Fabriken kunde öka produktionen utan
att anställa fler arbetare och investera i lokaler. Hemarbeterska, för ofta var det kvinnan, hade heller ingen
anställningstrygghet, fick arbete när det fanns produktion som passade. Idag kallas det för konjunkturanpassad
produktion. Timlönen för en hemarbetare är självklart svår att uppskatta eftersom det ofta blev avbrott för
barnpassning och andra hushållsgöromål. Kan ha handlat om 25-30% lägre timlön än för en fabriksarbetare. En
stor fördel för familjen var att mor alltid fanns tillhands i hemmet och kunde ta emot barnen när dom kom
hem från skolan.
En annan fördel var att huset var välstädat och maten stod på bordet när mannen
kom hem från fabriksarbetet. Det vågar man knappast berätta om idag men nu är det
gjort.
Den mest drivande fördelen var självklart de pengar som tillfördes familjekassan, ofta
under uppsikt av frun i huset. Hon kunde köpa sig en kappa ”för egna pengar”.
Man kunde uppbära lön upp till ett visst belopp utan att betala skatt. Fanns det sedan 2-3 barn hemma och i
arbetsför ålder kunde det bli en bra slant. Inte helt utan vedermödor men jag kan tänka mig att det ofta fördes
trevliga samtal över köksbordet när man vek ihop kanisterpåsar åt Gransholms Bruk och samtidigt p planerade för vad man skulle göra med förtjänsten. Att lyssna på radio, utan proppar i öronen, gick också bra. Minns
en populär radioteater av Francis Durbridge som handlade om amatördetektiven Paul
Temple. När avsnittet var slut blev det heta diskussioner om vem mördaren kunde tänkas vara.
Gransholms Bruk använde hemarbetare till att klistra och vika så kallade kanisterpåser,
valkuvert tillverkades och troligen var det hemarbetare som klistrade dit en tråd som
användes när kuvertet skulle öppnas.
Gemla Leksaksfabrik lämnade ut flera olika typer av hemarbete. Det kunde vara att rigga och knyta solv till
vävstolar. En arbetare tog med sig fårskinn och ovala träplattor hem. Fårskinnet spändes och spikades fast och
blev till en taveltorkare. Innan de lämnades tillbaka skulle fårskinnet klippas och kammas.
Micki och andra leksaksfabriker (det fanns 10-15 i Gemla på 50– och 60 talet) fick hjälp med att sy segel och
rigga segelbåtar, knoppa tågräls, limma stegar till brandbilar och montera gummihjul på fälgar.
Helmerts och Bakelitindustri Magnusson & Karlsson använde hemarbetare till att montera julgransbelysning
och packa dockserviser i fina kartonger.
Efterhand som hemmafruarna sökt sig ut på arbetsmarknaden och barnpassning ordnades av samhället, minskade intresset för den här typen av lönearbetet. Hemarbetet flyttades efterhand till handikappade på olika
vårdboende. Alkoholistanstalter och fängelser blev också involverade.
Text: Ola Aronsson . Källor: Sven Aronsson Holger Samuelsson, Göran Håkansson och Anita Åkesson.
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