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Utskrift: November 1991 av Bibbi Backgård

E

Jag heter Hilma Charlotta Eneroth, född Karlsson, född den
9/10 -89 på Näsvikens torp i österåkers socken, Akersberga.

G

Akers Runö, ja.

E

Akers Runö hette de ja, då.

G

Och föräldrarna ?

E

Mina föräldrar. Min pappa han hette Karl Alfred Karlsson
och han var född 1860 i östra Ryds församling och min mamma
hette Carelina Klint och jag vet inte var hon var född nånstans , men hennes pappa var soldat nånstans, jag vet inte var.

G

Han var torpare vid Näs ?

E

Ja, han var torpare på Näs gård.

G

Betalningen ?

E

Han hade l krona per dag i dagpenning och sen hade han ett
litet torp som .. det tillhörde ett potatisland och sen var
det lite fiske på våren.

G

Så det blev 5 kronor i veckan då, en dag för torpet ?

E

Ja, en dag för torpet fick han göra och sen fick vi det
andra i pengar och på det skulle vi leva hela .. fyra barn
och pappa och mamma och det blev ju därefter.

G

Bostaden, hur såg den ut ?

E

Bostaden var väldigt dålig. Det var ett stort rum och en
liten, liten kammare och det var så kallt där i det där
stora rummet, där låg vi alla, utom mamma, för att hon var sj u
då låg hon i den där lilla kammarn och där fanns en liten
järnkamin som dom elda i, och det var så kallt därinne me,så
de var ingen värme alls där.

G

stugan, var den ordentligt byggd ?

E

En gammal stuga, den var
under fönsterna rätt ut,
na så satt pappa opp ett
frös vattenhinkarna ändå

G

Det var inte lätt att hålla sig frisk då inte ?

E

Ingen järnspis hade vi , en öppen spis bara, fanns ingen järnspis, den kom senare och då hade vi såna här grytor med tre
höga ben på som vi fick koka mat i, och så hade vi en trefot
som stekpann~fick stå på,när det skulle stekas nånting.

G

Men vem ägde Näs ' gård ?

E

Det ägde nån vid Näs, kyrkvärd Andersson ägde det väl och
hans hustru.

G

Och dom kallades för ?

E

Han kallades för kyrkvärden och hon för kyrkvärdinnan.
Och så hade dom en son som kom dit, han hade bara en son,
förresten, och han hette Konrad och han kalla sig för Wiren.

murken, så man kunde peta fingrarna
och där var ju så kallt så på kvälla r
stortsängtäcke för dörren och sen
som vi hade där inne.
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G

Och han skötte gården då ?

E

Jaa, det gjorde han, delvis, men det var nog pappan som skötte
gården egentligen.

G

Ja, men han var lantbrukare ?

E

Jaa, han var lantbrukare.

G

Ja, och fru Eneroth har flera tidiga minnen, inte sant ?

E

Jodå, jag har många minnen ifrån det där, men jag kan inte
komma på alla just nu. Jag kommer bara ihåg, när min mamma
dog, det minns jag tydligt, det var halv sju på morron och
pappa var inte hemma, han var i stan och körde hö.
Dom körde hölass te stan med alla hästar dom hade på Näs
och då var han med och körde,så han kom inte hem förrän på
eftermiddagen. Dom körde på kvällarna, på nätterna, körde dom.

G

Var ni bara barnen hemma, eller hade ni nån ... ?

E

Vi hade en tant som va hos oss, som bodde i en liten stuga,
en bit ifrån bara. Hon var hos oss då för att vi inte skulle
vara ensamma. Och när mamma dog, jag tyckte det var så förskräckligt. Jag kan se det än i dag.

G

Hur gammal var fru Eneroth då ?

E

Jaa, jag vet inte.

G

sex-sju år ?

E

Ja, jag hade i alla fall inte börjat skolan. Jag fick inte
börja skolan för jag var dålig hela tiden när jag var liten,
och de va väl brist på mat och sånt också och näring, jag
fick väl inte de jag skulle ha, det fick väl ingen då, jag
kan inte tro det.

G

Men det var andra saker också som fru Eneroth kommer ihåg,
som när lillasyster föddes.

E

Jaa, men ..

G

Det var väl ett par år ...

E

Jaa, det var -95, 1895 föddes hon och då skulle inte jag få
se det, men jag gick ut och titta genom ett fönster, och så
kom pappa och mota bort mig för dom höll på och körde sand
eller grus eller nånting sånt där till vägarna för dom fick
ju sköta yägarna, gårdarna fick ju sköta sina vägar själva då.
Men, när han hade gått oppåt sin grusgrop igen, då gick jag
ner och titta. Jag ville se det där, hur det gick till, och
det fick jag se också, fast utan lov.
Och det var solsken och varmt den där . dan, d et v e t jag , men
det var lite snö kvar, så dom körde på kälkar och såna där
flak, gödselflak eller nånting, vad det heter, som dom körd e
gruslass i. Det fanns inga bilar på den tiden.

G

Men mamma hade det väl släpigt där, mens hon

E

Just det, mamma hade väldigt släpig_t . Mycket arbete hade hon
ju och vi var ju små, alla var ju små.

G

Och så gick hon och handla den där långa vägen.

E

Ja, vi hade ingen affär, så hon gick till Pålhammar vid Akersbro. Och jag vet en gång, me n det va ju kanske ett år före,
hon var där och köpte 100 kg rågmjöl och släpa h em det på en
tung dragkärra.

G

En s kottkärra då e ller .. ?

E

Ja, en v a nlig s kottkärra me d ett

järnhjul på .
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G

Drog det från Akersbro då ?

E

Ja, Akersbro och hem.

G

Till Näsviken.

E

Till Näsviken. Ingen väg fanns det där då, väldigt dålig
väg. Vägen där den blev gjord 1918.

G

Jaha. Det var bara som nån stig då eller nån ... ?

E

Ja, genom skogen där och .. en massa rötter, trädrötter och
vattenpölar och .. och den vägen fick vi gå i skolan, vi hade
ingen annan väg och gå.

G

Var har fru Eneroth gått i skolan nånstans ?

E

Ja, jag börja skolan ner vid Husby, det där stora vita huset
som är därnere.

G

Vad hette lärarinnan då ?

E

Där fick jag börja skolan för då byggde dorn Runö skola under
tiden.

G

Vad hette lärarinnan ?

E

Hon hette fröken Pettersson och jag gick tre veckor i första
klass och sen fick jag komrna i andra klass för jag hade lärt
mig både skriva och räkna hemrna och läsa.

G

Vem hade lärt fru Eneroth det ?

E

Det lärde jag mig efter min bror för han var ett år äldre.
Och han läste högt och jag lärde mig bokstäver och sånt,
alla siffror och .. Och så lärde mig mormor, tror jag, lärde
mig en hel del.

G

Bodde morrnor tillsammans med er e ll er .. ?

E

Nja inte jämt. Vi hade ju så trångt. Hon kunde inte bo där.
Men hon var hos oss ofta och d å höll hon på och läste och ..

G

Men var bodde hon, hon måste heta Klint hon ?

E

Jaa, hon bodde i össeby-Garn.

G

Jaha, så hon korn bara ner och hälsa på ibland ?

E

Ja, men då stanna hon kvar några dagar. Hon kunde inte vara
länge för vi hade ju själva knappast plats i huset.

G

Neej, och då läste hon alltså .. ?

E

Nja, jag lärde mig mest efter bror min för h an var ju ett
och ett h a lvt år äldre.

G

Hur var det med mat och såna saker ?

E

Jaa, mat vet jag inte, sill och potatis och salt strömming
och r ågmjö lsgröt och mjölk och rågmjölsgröt och sirapsvatten
när vi inte hade nån mjölk.

G

satt ni

E

Nj a , ibl a nd ~att vi vid bordet, ibl and stod vi pä kn ä vid
en träsoffa vi hade. Ja, fick vi lite mat på en tal l rik .
Det var en bedrövlig tid, men det gick i alla fa ll.

G

Ja d e t var väl inte bara sorgligt, det var väl roligt ibland
också ?

E

Nj a det vet jag inte på d e n tid e n, inte så länge mamma var
så där sj uk. Och före det kommer jag int e ihåg nånting.
Och eft er så var det int e roligt h e ller för då hade pappa
hushåll e rska och dorn var inte så bra tyck te jag, me n sen

tillsa~~ans

när ni åt, vid bordet, e ller åt ni . . ?
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blev han ju omgift och då vart det ju bättre, men jag tyckte
också att det var tråkigt.
G

Ja det är klart att sorgen efter mamma satt väl i länge ?

E

Jaa, det gjorde den, den satt i, jag vet inte, den sitter
i än, för man får ju ingen mamma igen, man får ju ingen
mamma som e som mamma. Den som blev mamma sen, hon var ju
väldigt duktig, det måste man ju säga, att hon var, men ho n
var inte mamma. Jag sa aldrig mamma åt henne, jag gjorde inte
det, jag kunde inte. Hon hette Emma och jag sa Emma, jag kan
inte hjälpa att jag inte kunde säga
mamma var borta.

G

Var det tidigt en morron hon ..

E

Jaa, hon dog halv sju på morron.

G

Och hade srnåbarna omkring sig då ?

E

Ja, vi bodde ju hemrna alla fyra då ? Min bror han var vä l ,
han var nog två år äldre än jag och sen var min andra syste r
född -92 och sen den yngsta -95.

G

Dorn var bara 3-4 år dom också. Hon dog -96 på höst en , var
det så ?

E

Ja, och Anny var född -95.

G

Bara ett och ett halvt år.

E

Ja, hon var ett och ett halvt år. Ja, det var en sorglig tid .
Usch . Kallt var det, det var så förskräckligt kallt. Och så
skulle dom ha med mig på mammas begravning och jag ville inte.
Och jag had e ingenting att ha på mi g , jag hade en brun kappa
vet jag, och så hade jag en sån där svart schalett på huve .
Och jag tyckte, jag kunde väl ha fått vare hemma, nää, jag
fick inte va hemma, jag skulle följa med och se. Me n jag
tyckte det va så tråkigt ändå så, men det gick väl, det med.

G

Vem bestämde d e t ? Var d e t pappa som ville att .. ?

E

J a , han ville jag skulle följa med. Han tyckte att mamma var
allt för mig.
----- (Paus)

E

-----Och då fick vi ju mjölk när vi fick en ko.

G

Men hur fick ni den då ?

E

Mjölken ?

G

Kon?

E

Kon, den fick v i, pappa var till Brollsta i öss e by-Garn,
han hade var it där förut och då fick han lå n a e n ko där
och kom h em med den där. Han var borta en hel söndag, han
skulle gå dit och gå hem och vi var j u så n yfi kna om h an
skulle na nån ko sa-vi va på halva väg e n och mötte honom.
Vi visste ju var han skulle komma , då kom han och ledde en
ko där. Den där kon hade vitt huvud och så var h on brun för
resten och h o n hade ny ss kalva då.

G

Hon var med kalv när hon k om ?

E

Nää, det var hon inte, hon var i nte med kalv när hon kom ,
utan pappa var till Näs och fick henne betäckt eller var
dom sa , och sen fick vi ha den där kon till hon fick en
kalv oc h d e n kalven den fick vi ha och kon också h ade vi
kvar. Vi h ade kalv en kvar så l änge han behövd e dricka mjölk
och sen gic k pappa tillbaks me d d e n där kon och då g rin a jag
för jag tyckte att vi kunde h a kon kvar, rn~ n det fick vi ju
inte. Men sen vart ju d e n där kalve n stor sen , så den fick
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ju i sin tur kalv och då hade vi ju en ko och en kalv
ändå, fast vi fick lämna tillbaka den där kon.
G

Första kon
fall ?

E

Ja, då hade vi ju mjölk i alla fall. Det fick vi ju mesamma
då, när han kom hem med kon, för hon mjölka ju då.

G

Hur var det med kläder då ?

E

Kläder hade vi väl inga, det fick mamma~. Emma hette hon.
Hon fick .. jag vet inte, hon tvätta och hon var väldigt
duktig på nå vis så hon tjäna ju lite extra pengar.

G

Det var nya ..

E

Det var pappas nya hustru, som inte jag ville säga mamma åt.
Jag kan inte säga det, kunde inte.

G

Så hon vävde lite grann ?

E

Ja, hon vävde och hon var duktig på alla vis, väldigt duktig,
det kan ingen ta ifrån henne, fast ~ inte tyckte om henne,
men det är en annan sak.
Och sen höll hon på så hon tjäna lite pengar och skaffa lite
garn och vävde bomullsklänningar åt oss så vi fick på sommarn.
Det var bomullstyg, ibland var det rutigt och ibla nd var det
randigt, blått och rött och vitt och ..

G

Vad tjänade hon pengar på då ?

E

Tvätta. Och så gick hon och hämta tvätten först och sen stod
hon ute i backen och tvätta, vi hade ju ingen tvättstuga
el l er nånting utan stod där ute i snö , på vintern var det ju
snö och kallt. Och på sommarn då gick det ju bra .
Hämta tvätt, jag vet inte, i österskär och .. hon gick långt
och hämta tvätt ikring med en skottkärra.

G

Men det måste vara på gårdarna då för österskär fanns ju int e
då ?

E

Nej, österskär, jag vet inte, hur hon hämta, det fanns väl
sommargäster på somrarna som hon tvätta åt . Dom hade ju inge n stans att stå å tvätta och ingen tvättinrättning fanns det .
heller. Ja, jag vet inte var hon hämta tvätten. Hon tvättade
så länge hon l evde, förrest e n, så länge hon orkade, och sen
sparde hon alla gamla strumpor och sånt där och så köpte
hon ull och så _lämnade hon det där på spinneri i stan så
blev det . . trasgarn hette d e t. Och då fick vi vinterklänningar också utav det där trasgarnet. Det var grått och sen
var det lite andra färger i, det var ju som trasorna var,så
blev garnet. Det var inte färgat e ller nånting. Och då blev
det ju · lite bättre.

G

Skor, då ?

E

Skor, det h a de vi inga . De fick man va hemma då man inte
hade nånting. Pappa ville ha ifrån skolan att j ag skulle f å
e tt par skor. Neej, det fick j ag inte.

G

Och det var inte höger-och vänsterskor, sa fru Eneroth ?

E

Nee jdå, dom gjorde raka skor, skomakarna gjorde alldeles
raka skor åt oss, som vi fick ha eller känger hette det
förresten, men det var ju så låga skaft på dom, så när man
gick i skolan, så var man ju blöt långt opp p å knäna för
vi had e ju aldrig n å n v äg , f a nn s ingen väg därne re då .

G

Bara gå e n v äg .. ?

E

Bara e n gångväg och ibland f i ck ju pappa gå om mornarna och

Men då blev det lite bättre med mat i alla

pappas

?
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trampa lite väg åt oss så vi skulle gå fram och när vi gick
sen så var det igenyrt, så man såg inte vägen.
Det var bedrövligt och gå i skolan. Och ingen mat hade vi
med oss utan ett par torra brödbitar som man gick och satt
sig i skymundan och ' åt och så kanske man hade en fläskbit.
G

Varför i skymundan, hade inte alla lika dåligt då ?

E

Nää, det var det inte. Det var många som hade riktiga smörgåsar och mjölk och .. Och mjölk hade vi ju fått när vi
hade kon. Då ville inte jag ha mjölk i skolan, för jag tyckte inte att jag. ville ha det. Och då gick man undan med sina
brödbitar och satt sig och äta n å nstans.Ibland hade vi fläsk
och bröd och sen kanske det blev lite margarin och bröd iblanc
Det blev i alla fall bättre, när Emma korn dit, mycket bättre
blev det förresten.

G

Hann dom bygga Runö skola då under tiden ?

E

Jaadå,oh,jag gick bara ..
i första k lass g ick jag i nte många.
tre v eckor eller vad det var, för jag fick flytta opp i andra
klassen.

G

Hos fröken Pettersson ?

E

Jaa, det var fröken Pettersson där.

G

Har fru Eneroth något minne av henne ?

E

Jaadå, jag var och hälsade på henne. Hon flyttade ut till ..
usch ja nu minns jag inte var hon flytta. Jag var och hälsa
på henne sen jag blev stor. Hon blev så sjuk, hon blev full
med reumatist, så hon kunde inte gå. Jag tyckte hon var så.
snäll så. Hennes mamma bodde också sen , när vi kom opp i
Runö skola, så bodde h o n där en trappa opp och däroppe fick
jag gå och äta så många gånger så. Så dorn var väldigt snäll.
Jag kommer inte ihåg vad det hette. Hon bodde utanför stan
i alla fall nånstans så jag och min syster vi var ute och
h älsa på henne. Och sen dog hon strax efter , då kunde hon
inte gå alls. Jag tyckte så synd om henne då, och nu kan
jag själv inte gå heller så. Men det är ju inte samrna sjukdom.

G

Vad blev det för lärare i

E

Jag hade en lärare som h e tte Hö glind, han var värmlänning.
Och jag vet inte, han var inte där .. han sluta när jag
sluta, men han var ju där före, innan jag kom opp där.
Vi hade ju me llanskolan också där var det en som hette
fröken Johansson och sen när jag korn opp i storskolan,
då var det Höglind.

G

Och det var inga problem me d skolgången ?

E

Nej, det var bara bra. Jag ville ju fortsätta skolan. Jag
fick inge n hj ä lp. Pappa hade ju inte råd och kosta på mig
nån skola . Jag vi ll e läsa mera, men det var bara te sluta
de och bli bondpiga sen. Jag var tretton år , när jag gick
och läste och jag fråga ändå h err pastor östman om jag
fick gå och l äia fast jag var så ung. Jaa , gå med, sa ha n ,
så får vi se hur d e t går . Och det gick bra för jag fick
följa med h e la vägen där vid läsningen. Så gick vi fram
den 3 juni 1903.

G

Kommer fru Eneroth ihåg några läskamrater och sko lk amrater ?

E

Ja, jag har två läs k amr ate r, tre , tror jag , här, men jag
vill inte umgås med dom, nää.
Jodå jag komme r ihåg mång a , komme r ih åg vad dom h ete r och

G

Några som gick i s mås kol an samtidigt ?

storskolan då ?
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E

Ja, jag satt .. jag hade en klasskamrat i småskolan, hon
hette Alma Furman, bodde här vid Johannelund och hon hade
fallandesjukan, när hon dog strax sedan efter .• hon gick
inte många dagar i skolan förrn hon dog. Hon föll ju så
ofta så. Jag tyckte . det var så obehagligt för hon satt i
samma bänk som jag och då kom dom där anfallena ibland.

G

Vem tog hand om henne då ? Tog fröken hand om henne ?

E

Ja, hon dog inte i skolan, hon dog hemma.

G

Nej men när hon fick sina anfall ?

E

Jaa, då tog fröken hand om henne. Och då fick hon ligga,
det var ju bara ett draperi för,där i våran skola där nere
i Runö, ja, det stora huset där nere.

G

Ja, Husby.

E

Ja, Husby hette det, och där var det bara ett draperi för,
och innanför där så var det soffa och då fick hon lägga sig
där inne på soffan, när hon tugga och tugga. Jag tyckte det
var så synd om henne så. Jag har varit så,så jag har tyckt
synd om alla människor som har varit sjliKa. Det är väl för
att mamma var så sjuk, jag vet inte.

G

Och så blev det konfirmation och efter konfirmationen då
var det bara att gå ut i livet.

E

Jaa, jag var inte gammal då.

G

Tretton år.

E

Ja, kom jag till en bondgård i östra Ryd och fick mjölka
sju kor och det var inte så lätt tyckte jag då precis inte.

G

Vad hette den som ägde den gården då ? Vad hette gården ?

E

Gården hette, ja, d e n finns inte kvar nu, den är borta.
Den hette, vad hette den, den hette i alla fall Malm ...
nej,det hette den inte. Jag vet ju så väl för jag tänker
på det i många, många dar, ibland när man sitter ensam
här så tänker man på allt det där.
I alla fall så, ja, dom skulle ju ha mj ö lken ner vid ångbåtsbryggan där vid Röskär klockan sju på morron. Och ibland
var hon me och mjölka och ibland var han me, gubben, men han
kunde inte mjölka och sen hade di en pojk som hette Oskar,
men han kom ju aldrig me, han bara låg ju och sov om mornar na,
han kom när det var färdigt. Och jag var så trö tt ibland så
jag höll på å stupa, när man satt oc h mjÖlka. Usc h , usch ..

G

Och sen köra ner mjölken till bryggan .. ?

E

Nej , det kom han och gjorde. Gubben, han hette ... tänk att
det ärborta nu.

G

Men sen var det fullt med sysslor hela

E

Jaa, vi hade grisar ock . . och som man skulle göra rent åt,
smågrisar, suggor med smågrisar och andra gr isar som skulle
göras rent åt och det där skulle pojken göra, men han hann
ju ingenting, jag v et inte vad han gjorde egen tli 9en.

G

Hur läng e stanna fru Eneroth där då ?

E

Ja, jag var där en h e l somm-a r, sen f ick jag inte vara där
längre , för min faster kom dit och fick se hur jag hade det.
Då tog hon dän mig, j ag fick inte vara kvar där. Men dom
brydde sig inte om mig hemma inte och inte var jag hem på
h e la sommarn utan jag var där .. vad h ette det där stället,
j a , j ag kommer inte på't. Och jag tyckte vad jag slet där
u sc h, och då ko m faster Anna och jag var så g la d när h on

dage~

?
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kom, det var ingen dit och hälsa på mig på hela sommarn.
Och inte fick jag gå hem, jag hade väl fått, men j ag våga
väl inte be och f å gå hem heller, för då visste dom väl
att jag inte skulle . komma tillbaka mer. Men hon sa helt
enkelt ifrån,att här får du inte stanna, så här får du
inte se ut. Jag vet inte hur mycket jag hade i lön, jag
fick väl en fem kronor i månaden tänker jag. Och jag var
ju alldeles naken, när hon kom. Jag hade ju inga kläder
när jag gick dit, jag hade lite i ett knyte, e n halsduk.
Det var alla mina kläder. Mina vardagskläder och konfirmationsklänningen hade jag väl på mig, tänker jag. Den
var svart, den kunde jag ju inte ha, p å våren, d e n fick
väl hänga.
G

Vad blev det sedan för nånting då ?

E

Ja sen fick jag en plats igen, men då vart det ju lättare
i alla fall,jag behövde ju inte hålla på ensam.

G

Var då nånstans ?

E

Ja, jag fick en plats i östra Ryd igen. Det var ju så många
som tyckte jag skulle gå därifrån för att jag hade det så
förskräckligt och jobbigt och liten och spenslig var jag ju.
Jag rådde ju ingenting men jag fick lov och rå, man fick ju
bara ta i, det var inget annat än te ta i och sen göra rent
åt de där stora grissuggorna som dom hade som hade en massa
smågrisar.

G

Men på nästa plats ?

E

Ja då fick jag bättre, för där var vi en piga till, som det
hette på den tiden, så där fick jag ju l ättare , det var ju
inte så svårt.

G

Men nån gång måste det väl ändå ha varit roligt ?

E

Jodå, sen vart det ju bättre, inte var det nå roligt å vara
på det där första stället i alla fall, det fanns inge n öje .
Jag gick och plocka smultron där i backen, sen tog hon pengarna, hon åkte te stan me mjölk och grönsaker och allt vad hon
hade, så tog hon pengarna för smultrona, så jag fick inte
dom en gång. Det kanske inte var mer än en krona för en lite r,
men jag hade behövt en krona, men den fick jag inte .
Men sen fick jag ju bättre, där fick man ju i alla fall
lite mera betalt och sen fick man ju hjälp och mjölka och
man var ju två i alla fall om samma arbete fast det var flera
kor, me n allting var ju lättare när man är två.
Och så vart det ju bättre mat och bättre allting.

G

Bättre tider kanske också ?

E

Jaa, de var det, ja tide rna kanske, ja man behövde ju inte
gå opp så tidi gt om mornarna.

G

Ja men jag tänkte att det blev kanske bättre för alla
människor.

E

Ja det vet jag inte om det var .

G

Kommer fru Eneroth ihåg nån jul, som har fastnat i minnet på
ett särskilt sätt ?

E

Som var roligt ?

G

Ja, eller ..

E

Jaa, jag tycker inte att n ågon jul h ar varit r ol ig,egen tligen.

G

I h e la live t

?

10.
Och julgran den stod kvar där, det vet jag inte hur länge
dom hade sen, för den ställdes ju tillbaks igen, så vi hade
inte julgransplundring där inte, men vi fick var sin påse
me nå sån där konfektkaramell och pepparkakor som dom hade
bakat själva men det var ju väldigt gott för oss och sen
ett par tre äpplen och vad det var för nånting och sen
innan vi gick hem så fick vi risgrynsgröt och mjölk, fick
vi äta så mycket vi ville och sen fick vi traska iväg.
G

Och det var inte så nära hem till Näsviken därifrån ?

E

Neej, men vi knalla iväg hem i alla fall sen och där var
det ju lite väg för där gick ju pappa •. han gick ju där
varje dag till arbetet.

G

Fru Hilma Eneroth intervjuades den 25 / 6 1969 av Helga
Gäfvert.

