Mattvätt vid Nybron
Text och foto: Tord Bodin
Det är lätt att bli hemmablind, något som de
flesta drabbas av om man inte stannar till och
tänker efter vilka fina trakter vi ändå lever i.
Det är lätt att rusa bort från vardagshändelse
och tycka att ingenting är märkvärdigt.
Ta bara detta att kunna tvätta mattor i en å
med rinnande, förhållandevis rent vatten
omgiven av kraftig grönska. Ja visst jag är
medveten om att den idyll man ser på gamla
bilder från 1900-talets början när "gummorna" låg på knä i rader för att tidigt på våren
eller försommaren få bort vinterns smuts ur
mattorna och ersätta den med väldoftande
såplukt, dessa miljöer vanliga i våra byar har
försvunnit så även de gamla skurgummorna.

Idag är det inte många kvar av de tidiga
mattvätterskorna bryggorna har även de gjorts
om ett antal gånger och Oppala byamän har
bidragit med ett bord och bänkar. Idag börjar
en ny generation ta vid. Man färdas med bil
och en del kommer ganska långväga ifrån för
att tvätta sina mattor vid "Nybron".
Den gångna säsongen blev ovanligt lång och
tidigt i våras invigde Lisbeth Bohlin
bryggorna och det var även hon som satte
punkt den 30 september, då tvättades den sista
mattan upp som de äldre ofta uttryckte det.

Så vitt jag vet förekommer nu den
traditionella "bryggtvätten" endast i Oppala
men om någon läsare har annan åsikt hör av
er till redaktionen för då blir det stoft för
ytterligare en artikel.
Nåväl i Oppala tvättas det i alla fall vid
Nybron, längre tillbaka var det en träbro över
ån men i mitten på 50-talet ersattes den med
trummor som även dessa fått bytas en gång
under årens lopp.
Trycket var stort bland Oppalas beslutsamma
damer att när den nya bron var på plats så fick
man även ombesörja möjligheten att ordna
med bryggplats så det gick att tvätta mattor.
Jag kommer ihåg när jag som liten var med
och sprang i vägen när stensättningen gjordes
på vilka bryggorna sedan dess har vilat.
Insamling gjordes för att få in medel till de
första bryggorna samt en enkel torkställning
så mattorna kunde rinna av.
På den tiden var det inte så lätt att frakta
tvätten blöt och tung för i allmänhet var det
cykeln som var transportmedlet. Då i mitten
på 1950-talet var det nästan kö till bryggorna,
tidigt på morgonen innan värmen kom.
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