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MINNEN OCHHÖRSÄGNERFRÅN MIN BARNDOM

Jag är född 1918 under första världskrigets sista år. Då hadeen arbetarfamilj

det mycket fattigt. Det var inte bara fattigt. Det var dessutom mycket ont om

mat på grund av kriget.. Jag var den yngsta av sex barn. Vi kanske inte hade

värst. Det fanns familjer med betydligt större barnaskara.

Når ett nytt barn föddes, fick man gå till kristidsnänmden och få brödkort.

Inte bara brödkort utan allt var ransonerat. En syster till mej skickades dit,

eftersom manmavar sängliggande några dagar. Mammasa: "Se nu till att du får

alla sorters kort. Så när de frågade Annie "Äter hon fläsk: Jaha det gör hon,

"Äter hon ägg." Jaha det gör hon o.sv. Jag åt allt som tänkas kan. I den mån

man hade råd att köpa ut det. Ibland fick syskonen stå i många timmar i kö,

för en enda paltbrö~skaka. Mycket kunde köpas på svarta börsen. Men det var ju
bara de, som hade mycket pengar. På kvällarna var det vattgröt(Frigröt)? På

lördagskväll kunde det bli fingröt (risgryn). Då togs en stor holk in på köks-

golvet, manmavärmde vatten. Hela familjen badade i samma vatten. För det var

ont om vatten också. Våran källa sinade vissa perioder om året. Då fick man

samla regnvatten och så fick man bära från sjön. Vi bodde en knapp kilometer

från sjön. Man tvättade sej med såpa och aseptintvål, som var så skarp, att man

blev alldeles röd i ansiktet. Efter badet skulle }nan ut,' och springa naken i snö
och isgata ca 500 m. Det ansågs att härda barnen och var en gammal sed. På som-

maren var inga problem med hygienen. För då badade man hela dagarna vid Sand-

viksbadet. Man började i april. Då det fortfarande låg någon driva snö kvar

bakom Sandtorpsudden sen höll man på till oktober om vädret tillät. I varje

fall till 17 sept. För då fyllde en syster år. Det var aldrig några fritids-

problem. För det mesta lekte vi på närliggande bondgård. Vi fick vara med om

de olika aktiviteterna under året. Roligast var nog att åka i höga hölass.

Så kunde vi vara 8-10 ungar som hoppade i höladan och klämde hop höet så bon-

den fick in hela skörden. Vi lekte också bongård själva. Grankottar var kor.

Tallkottar kalvar grisar o får. Alkottar var små griskultingar. Vi kunde också

leka affär, uppe i skogen och sälja en massa trasiga saker, som vi hittade, som

folk slängt ut. Det fanns ingen sophämtning då. Man fick också hjälpa till att

plocka kottar och grenar i skogen, som sommarbränsle. På tal om skogen där

hittade man kåda att tugga på som togs på gran o tall. Det hette pärlkåda och

snorkåda. Det var säkert nyttigt för tänderna. För mej veterligt hade jag in-

gen tandborste förrän jag började skolan och fröken sa till om det. Tandkräm

hade man inte råd att köpa, man fick ta salt. Man kunde kanske få en tandkräms-

tub i julklapp i bästa fall. Den måste då räcka till nästa jul. Annie tog

cyprolin (Kopparputs). Man borsta skorna med sot och spissvärta.

trår bärtiden kom, fick man gå till skogen och plocka-bär. Smultron brukade fin-
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nas i dikena: Då turades man om att gå först o ta de största bären. På vårarna

åt man späda skott av tall o gran. Vilket kallades strunt. Man åt också harsyra

ängssyra o stensöta. Man var alltid så sugen på något grönt, som säkert var

hälsosamt. En del tappade ~ av björkarna på våren. Vi hade några krusbärsbus-

kar hemna. Det blev aldrig några mogna bär. Jag började äta av blommen.

Ibland kunde man få någon ~ av bonden.Vi hade också rödvinbär o hallon o

äpplen så frukt fick man väl på hösten. Man1na torkade äppelringar som blev till

kräm på' vintern. Till jul kunde man få någon illsur apelsin, som man sockrade

på. Mamma odlade morötter och spritärtor . De fick man inte ta av. Det skulle

vara till soppa. Men då ville. ja inte ha det.

Jag fick ~n liten spark av mina systrar som jobbade. Sen åkte man i smedjeback-

en. Jag hade också en stor fördel för vi hade en stor hund (grand danois).

Stella att leka med. Stella ärvde vi efter en stenhuggare som hyrde hos oss.

Innan han dog bad h~mamma, att vi skulle ta hand om Stella. På vintern drog

hon mej på sparken. Men man fick passa sej, så hon inte fick se någon katt.

För då bar det av över diken och gärden. En gång gick sparken sönder. Då var

min snälla mamma arg. Stella var min käraste lekkamrat både sommar och vinter.

Sorgligaste dagen i min barndom då Stella avlivades. Vi var då 11 år båda två.

Jag sörjde henne länge länge. ----

Man hade inte några långbyxor på den tiden. Når man hoppade i snön blev låren

alldeles röda. ::.', ii

Kläder. Man hade en särk av bomullstyg. Sen kunde man ha en undertröja av bom-

ull eller ylle på vintern. Så hade man ett livstycke som man lmäppte byxorna

på. På sommaren ett par på vintern 2 par. Man lmäppte också långstrumpor: _l...på

strumpeband som lmäpptes på livstycket. Livstycket var av tjock trik~ om det

v8r köpt eller av flanell om det var hemsytt. Vinterstrumporna var oftast

hemstickade av vasst ullgarn, som kliade i knävecken. De räckte sällan längre

än till knävecken. På den följd att hela låren var bara. Man frös om låren,

då man hoppade i snön.

Sen hade man kängor och galoscher. En jul fick jag lackskor och pampuscher

och ett par fina skinnhandskar från min bror i Amerika/ vilka jag tappade bort

på våren då jag plockade vitsippor/ stor sorg och letande. Vidare hade man

klänning och förkläde. Så hade man stankofta halsduk kappa mössa o vantar.

Man fick inte gå till byn utan kappa och huvudbonad om det var aldrig så varmt

sommartid. Sommartid gick man barfota. Man hade klänning och alltid ett förklä-

de, som man drog över huvudet, så det var både bak och fram. Förklädet byttes

varje vecka! Men klänningen kan jag inte minnas att den nånsin tvättades .På

vintern då den var av ylletyg. En del hade nålvantar.

Mina föräldrar hade eget hus i Sandviken. Vilket jag senare fått höra ansågs

smått förmöget av de som bodde i Rosendal. Jag ansåg rosendalsbarnen previli-

gerade. Bruksbarnen hade finare kläder små ringar o halsband. De hade även

någon slant att köpa tuggummi för i Staffs affär
..- --
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'En stor händelse. Når jag börja skolan vid sju års ålder. Jag gick i Bricke-

gårdens skola. Vi hade lika nära till Rosendal. Menmin mammatyckte det var

bättre i Brickegården, dels hade alla mina 5 syskon gått där så det var sanuna

lärare som uppfostrat oss. De kände ju hela familjen. Dels var det inte sån

tävlan, vem som var bäst klädd. Mina kläder var ju mest arvegods efter mina

äldre syskon. Det var inte så noga om det passa eller ej, bara man hade något

att ta på sej. Ibland kunde en klänning vara fotsid. Ibland var den för kort.

Jag minns kappan jaga hade, när jag läste fram. Den var efter en ganska korpu-

lent dam i Stockholm. Jag var mager. Jag såg ut som jag var ute och tälta

Men före den tiden år 1922-1923 efterkrigstiden. Var det arbetslöshet i Bofors.

Så min pappa o min bror låna pengar och reste till Amerika. Min bror kom aldrig

tillbaka. Men min pappa kom ju hem efter några år, men då hade jag glömt honom.

Jag var ju bara fyra år då han reste. Mina syskon flyttade hemifrån en efter

en, så snart de slutat skolan. Trots allt var min barndom ganska lycklig. Jag

hade en mycket snäll mor. Men man måste spara på allt. Till ex på kvällen fick

man inte tända lampan för tidigt. Då skulle man kura skymning. Då satt man och

berättade gamla sagor och sägner och gissade gåtor. På helgkvällarna slog man

på stort. Då eldades brasa i kakelugnen. Så kolade man äpplen på glöden. Då

brukade mammas junga gamla visor o ballader o skillingtryck.

Efter vårdagjämningen bar tranan ljus i säng. Då fick man inte alls tända kvälls-

lampan . Det gick mycket folk och tiggde o nasa ~örr. ALla fick kaffe o en smör-
gås av mammamen inga pengar, för det hade vi så lite av själva. Jag minns någ-

ra gummor som övernattade hos oss. En från Vikarbyn i Dalarna sålde dalaväv-

nader, som hon och hennes systrar vävde. Hon återkom varje år. Hon hade en stor

röd lösperulc. Hade jobbat i en fabrik och fastnat i en maskin och blivit skal-

perad. En annan gummahade nio underkjolar men antagligen inga byxor. Några

kjolar tog hon av sej innan hon la sej. Då blev hon betydligt smalare.

Når pappa var borta i Amerika brukade mammahjälpa till på bondgårdarna, med

mjölkning. Man mjölka ju för hand. Mammavar bonddotter, så hon kunde ju ta

upp säd och allt som tillhörde lantbruket. Ibland brukade hon passa grissuggor

om nätterna. Då fick hon 5 kr natten. Det var oerhört mycket pengar på den ti-

den omkring 1925-1929. Då fick jag ju vara med och ligga på ett sofflock och

stinnstoppad halnmadrass. Vasst hemvävt lakan. Så jag ramla i golvet när jag
sonmat.
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