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Mitt barnbarn 10 år skulle bo hos mig några dagar. Det var sportlovsvecka. Hon

kom och hade mycket att packa upp, bland annat ett par sönderklippta märkes-

jeans. Jag talade om för henne hur det var när jag var barn.

Vi hade inga långbyxor alls, bara korta underbyxor med resår nertill. På vin-

tern hemstickade strumpor, som kliade hemskt. Oftast var de så korta att hela

låret blev bart.. Ganska kallt! Då vi hoppade i snön så hade vi kängor och ga-

loscher. Gummistövlar fanns inte. På sonmaren fick vi gå barfota så mycket som

möjligt för att spara skor. En del barn fick vara hemma från skolan då deras

kängor skulle halvsulas.

Jag är född och uppvuxen mellan två världskrig, med allt vad det innebar av ar-

betslöshet och fattigdom. Jag var yngasta barnet av sex, så jag kunde aldrig

få något nytt. Fick alltid ärva. Två av mina lekkamrater var grosshandlarbarn.

De fick vad de pekade-~på, men jag kände aldrig något avundsjuka. Det bara var

så. De kunde t.ex. bryta en skida på flit för att få en ny. Jag tyckte redan

då att det var förskräckligt, men de visste ju, att deras föräldrar kunde ge

dem nytt. Jag fick visserligen ett par skidor, men när de gick sönder blev det

inga fler. Några skridskor fick jag aldrig. Återkommer till det senare.

En tandkrämstub kunde man få som julklapp. Den skulle räcka till nästa jul an-

nars fick man borsta tänderna med salt. En syster, Annie tog cuprolin - ett...o. ; ;

medel att putsa koppar med. Tänderna blev mycket"vita. Nar man skulle blanka

sina svarta kängor tog man sot under vedspisringarna. Några veckopenar fanns

inte. Man kunde få 3 öre, som marmnakallade uddören, när man gick och handlade.

För detta fick man en 2-öres ischoklad + l-öres pralin. Frukt fanns ej på vin-

tern. Någon illsur apelsin på julen ibland. men vi hade egna äppelträd, så

äpplen åt man så länge de stod sig. En del skalade vi, gjorde ringar och tor-

kade på snören. Mammablötade dessa och kokade kräm på vintern. På sommaren

åt vi harsyra, ängsyra och stensöta. Så tog man kåda i skogen, som man tuggade

som tuggummi. En sort var lös och kallades snorkåda. Det fanns även pärlkåda.

PÅ våren åt man färska granskott. Kallades svinmat. Jag åt också alla krusbärs-

kart, så det blev aldrig några mogna. Jag tyckte också mycket om råa rabarber,

så- jag fick väl mitt järn och vitaminbehov stillat där. Mammaodlade ärtor.

och morötter. DE ville .jag äta råa, men det var okynne. De skulle kokas till

soppa. Då ville jag inte ha dem. Vi hade naturligtvis inget badrum, så man fick

bada i träholk på lördagkvällen. Sen kunde man få risgrynsgröt.

Jag ville så gärna gå till bastu i Bofors, men det kostade 15 öre, så det kun-

de inte bli så ofta. Man fick en liter mjölk för 12 öre. En brödkaka kostade

12 öre, ett hg hästkött 35 öre, ett wienerbröd 6 öre utan vanilj och med kräm

8 öre. Hela sommaren ifrån april till oktober badade vi vid Sandtorpet hela

dagarna, så då höll man sig ren.
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Vi växte upp. Mina systrar, 4 st. fick bli bitäden eller pigor, som man sa då.

Min bror blev bonddräng hos en snål bonde, där de inte fick rensa den salta

sillen utan måste äta upp inälvor och svansen.

Jag var ett sladdbarn, 8 år efter de andra, så jag... upp mycket ensam. Utan

enda barnets privilegier. Jag växte upp och fick arbete på Bofors kontor som

kopist. F~rsta lönen 4.50 gick till julklapp åt mamma+ en biobiljett. Men and-

ra lönen hade jag lovat mig själv att köpa skridskor. Men det regnade den lör-

dan i januari så jag köpte ett par gunnnistövlar, som jag också önskat mig. De

kostade åtta kronor. Det blev aldrig några skridskor. Jag förtjänade 50 kr i

månaden. Av det skulle jag betala 30 kronor för mat och husrum. Så skulle jag

köpa bränsle till zulukaminen i mit t rum. Min pappa var död då. Han hade vari t

6 år i Amerika på grund av arbetslöshet i Bofors. Manma jobba då ibland på när-

liggande bondgårdar i skördetider och ibland för att passa smågrisar.

Så träffa jag min blivande make. Han ville snart gifta sig, för det var trångt

i hans föräldrahem i Rosendal. Han var äldst. Vi byggde en Ii ten stuga nära

badet på Sandtorpet . Det var modernt med WCoch badrum. Jag fick till och med

el-spis. Var nog bland de första i Karlskoga. På den tiden slutade man förvärvs-

arbeta då man gifte sig. Jag fick 2 pojkar. HUset slukade allt min man tjänade.

Så pengar till kläder fanns inga. Det var till sy om gamla rockar och byxor

man fick av släkten. Sen fick man köpa stuvbitar och sy byxor. Tröjor och

pullovrar, vantar och sockor stickade man. Garnet:. var inte så dyrt. En Bo-

forsarbetare tjänade ca 3000 kr om året. Vi hade ju inte kylskåp, frys, telefon
eller tvättmaskin.

Men 1946 ville min make ha lantbruk, så då flytta vi till Östervik. Där fick

jag vänja mig av med alla moderniteter, såväl el-spis som toa, badrum och av-

lopp. Där fanns inte vatten på tomten, så det var att bita ihop, bära vatten

och ved och slask, elda i vedspis och kamin. Lära sig mjölka kor sköta grisar

och kalvar och får och höns, hund, katt, kalkoner, ankar, gäss och hästar.

Sen, plötsligt hände något helt otroligt. Jag och mina 4 systrar vann 10000 på

penninglotteriet. Visseligen blev det bara 1600 på oss var, när skatten dra-

gits, men ändå. Jag som aldrig hade sett en 1000 lapp.

Det blev varsin skinnjacka till pojkarna, som då var 6 och 11 år gamla. Maken

fick ett par fårskinnsfodrade handskar och jag själv en ny vinterkappa. Dess-

utom kunde jag betala en elektrisk installation, somvi måste göra. Det var

otroligt att kunna handla så . Så småningom fick man barnbidrag. Det hjälpte

upp mycket. Jag vill minnas det var 35 kr per barn i kvartalet. Sen har vi un-

dan för undan fått mycket bättre. Telefon satte vi in 1950. 1956 fick jag kyls-

kåp. 1958 tog jag körkort. Vi köpte bil och traktor. 1960 fick jag föräldraarv.

Jag köpte frys och dammsugare. 1965 byggde vi till huset, fick WCoch badrum

och det bästa som hänt mig, oljeeldning. Så det har bättrat sig un~~~ej~
är inte ledsen att jag är fattigt uppfödd. Därför har jag lärt mig sätta värde
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på livets goda. Det är saker som ni barn tycker är Självklara, som vi äldre

fått kämpa mycket för att få.

~n tro inte att era föräldrar inte behöver kämpa. De har det säkert mycket

arbetsamt också. Jag tänker bara på att rycka upp sina småbarn varje morgon

och iväg till dagis eller lekis. Det har jag aldrig behövt. Jag är mycket tack-

sam att fått vara hernmamaIm1a.Eller att vara på jobbet och ängslas för vad de

större barnen tar sig till efter skolan. Så därför, sätt värde på att era

föräldrar jobbar och sliter och köper er varma fina kläder och dyra märkesjeans!

Klipp inte sönder dem. Jag förstår inte att ni kan göra så? Är det en protest
emot välfärdssamhället? Eller är det för att ni får vara ensamma när föräldrar-

na jobbar? Eller varför vill ni se trasiga och fattiga ut? Varför är det tufft?

Jag var jätteglad när jag fick något som såg nytt ut som barn.

Nu har jag det jättebra. Jag är pensionär. Många klagar att pensionen räcker

inte. ~n den som lärt sig vara fattig, kan inte slösa. Nu har jag pengar och

kan köpa kläder, men det har inte så stor betydelse numer.

Jag reser lite istället, för semester hade vi ju aldrig förr, när vi hade djur

att passa. Når andra hade semester hade vi som mest med skördearbete.
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