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Det skulle spelas in en film i Karlskoga . Den skulle heta Storgårds-Annas fria-

re. Året var 1924, tror jag. Det var inga professionella skådespelare utan

helt och hållet amatörer. Det var flera kända personer i samhället, men jag

var så liten så ja~ kommer inte ihåg vad de hette., utom vår givna revypri-
madonna Ester Berggren, som stod i Berggrens kiosk. Kusinen Birger Berggren

var hennes motspelare. Där fanns flera friare, bland dessa vår fotograf Pontus
Andersson.

Men det var inte själva filmen som var mest intressant för oss, utan förspelet.

Det skulle heta: En sommardag i Karlskoga. Det skulle bland annat handla om

badlivet vid Sandtorpet. Där vistades jag och min syster Greta samt våran sto-

ra hund Stella så g~~t som varje dag ifrån början på april till 17 september.
Då fyllde syster Annie_år. F6delsedagskalaset brukade avslutas med årets sista

dopp.

Det klart att vi var extra ivriga att vara där varje dag. Stella kunde lite

konster, som vi lärt henne. Hunden Lassie var väl inte född ännu. Men det var

alla fall något i den stilen. Jag vem vet vi kanske kunde bli upptäckta själva
också.

Me!].det fanns ett krux. Jag ägde ingen baddräkt ..}nte ~c,\att jag fick bada na-
ken. O nej då! Jag var allt ordentligt påklädd. -En undertröja med halvlång ärm,

samt ett par vita tygbyxor, som en syster sytt i slöjden. Benen var halvlånga

och det var en bred brodyr nertill. Mammasa att de var så fina. Det hette mam-

melucker - Men det tyckte inte jag. Jag tiggde och bad: kan jag inte få en

baddräkt. Vi får väl se sa mamma. Jag anade kanske att jag får en till födel-

sedagspresent. Men det var ju långt till den dagen, så då hade mer än halva

sommaren gått. Kanske att filmgubbarna hade varit där då. Men allt gick bra.

Min födelsedag randades. Man valalade tidigt då. Mammarustade i köket. Glän-

tade på dörren. Jasså du är vaken. Kom in med brickan. Dukade fint med årsti-

dens blommor. Mina var törnrosor. Vi fick alltid kaffe på sängen, vi barn, då

vi fyllde år. Jaa då, där låg också ett mjukt paket. Jag hoppade upp med sam-

ma, för att prova. Eftersom vi inte hade någon stor spegel så fick jag stå på

en stol och försöka se mej i pigtittaren på byrån. Ja, det var ingen vacker

syn. Då kom syster Greta in. Hon sade: " Mamma neej, så kan väl jäntan i alla

fall få se ut. Som vanligt hade mamma tagit till i största laget. Det skulle

finns att växa i. "Är det något fel" sa mamma." Det ser du väl" Den hänger ju

ända ner på hälarna på henne. Jag var ju ganska mager som Ii ten. "Jaha sa

mamma, då får du gå med henne och byta, för jag går inte till byen mer denna

veckan! Så det var bara att ta på hatt och kappa, för det måste man ha när man

gick till byen, om det var alldeles så varmt. ---------
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Så fick jag då en baddräkt som passa lite bättre. Det var bara det att när vi

kom på hemvägen så träffade vi grannflickorna. De kom från sjön och berättade

att de just blivit filmade. Så våran Stella blev.ingen filmhund och vi inga

filmstjärnor.

Avskrift av Gunnar Gren 28/9-2005.

Edit Green (1918-2005)
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