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BESKRIVNING

Plötsligt är jag infångad av starka armar och nerlyft från stabben. Jag blir så rädd att alla tankar försvinner.
Nu är det färdigarbetat för idag, säger han som lyfter ner mig. Jag vill fråga vad han menar, klockan är väl
inte ens halv fem, men jag får inte fram ett ord. Plötsligt är det tyst i Svartvik. Gnisslet, braken och
rösterna som hörs dygnets alla timmar utom på söndagarna finns bara inte längre.Det är tyst i de andra
sågverken också, alla Sundsvallstraktens sågverk utom ett.Brickens pappa låter henne inte vara med och
strejka på riktigt, fastän hon vill och fastän hon är en riktig arbeterska, en ströflicka som börjar jobba vid
halv sex varje morgon. Strejken är för vuxna karlar, säger pappa Edvin, den är för plankbärare och
hjälpsågare och andra som fått lönen sänkt till under förra årets nivå och inte har råd med mjölk till gröten
längre. Trots att sågverken fick tre miljoner från svenska staten. Pappa, som fick sluta som plankbärare när
hans axel sjönk ihop och bli hjälpsågare istället, går till Skarpskyttelägret tillsammans med de andra som
strejkar. Nu när de är så många måste väl ändå sågverkspatronerna lyssna på dem! Vibeke Olssons roman
Sågverksungen tar oss med till Svartvik under senvåren 1879, när sågverken runt Sundsvall tystnar och
kanonbåtarna kommer. Det är Bricken som berättar, Bricken Eriksson, född i Kalvträsk, snart elva år,
ströflicka, kasernbo, sågverksunge, strejkare. "Vibeke Olsson är en skicklig berättare och romanen är
författad med en stor kärlek till ord och ords valörer." Erik Löfvendahl, SvD "...en mycket läsvärd
arbetarroman." Norrbottens-Kuriren "Det har blivit en varm bok, snudd på allåldersbok. En klassisk
arbetarroman, spännande och lärorik" Nerikes Allehanda "Det är en dramatisk fresk med livfulla färger,
dofter och klanger Vibeke Olsson målat fram. (...) Hon skriver i en fogelströmskt lättläst episk tradition,
tillgänglig för alla mellan tio och hundra."Västerbottens-Kuriren "Det är så starkt att jag ryser. De här
böckerna borde alla gymnasieelever läsa och utifrån det diskutera samhällsansvar och gemenskap. De
sätter våra liv i perspektiv."Josefin Edlund, bibliotekarie i Sundsvall, om Vibeke Olssons Bricken-böcker
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sågverksungen | Skönlitteratur | STUDENTBOCKER.SE

Första boken om Bricken som är elva år och arbetar som ströflicka på Svartvik sågverk utanför Sundsvall.
Nu är det 1879 och sågverksstrejken drar igång.

Recension: Sågverksungen - Vibeke Olsson | SvD

Bricken är inte ens elva år gammal, men hon jobbar. Och som hon jobbar! Hon börjar jobba vid klockan
sex på morgonen (och ännu tidigare om det är sommar) och ...

Ny roman av Vibeke Olsson: Sågverksungen - Libris förlag

26 februari 2012
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SÅGVERKSUNGEN

https://www.bo-fi.club/?p=S%C3%85GVERKSUNGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=S%C3%85GVERKSUNGEN&ln=se
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