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NYBERG, Margareta (1901- ) 

Fattigdom, Österåkers socken 

Intexvju: 1970 av Helga Gäfvert 
Utskrift: 1994 av Anne-Marie Torssell 

l 

Jag heter Augusta Margareta Nyberg och är född den 10 september 
1901 i Kylan under Margretelund. Mina föräldrar heter August Albert 
Jansson Bukt och Anna Ottilia Lindgren. Mor är född den 18 november 
1878 och pappa är född 28 oktober 1873 under Margretelund och· mor i 
Vingåkers socken i Sörmland. 

Intexvjuare: 
Och Du har tidiga minnen från den här tiden på Kylan? 

M.N Ja, jag var född 1901 och 1903 gick jag med mat till Härsbacka gruva 
åt pappa i en liten korg som var åttkantig. Men vi kom inte över stora 
diket vid Härsbacka. På den tiden var det ett stort dike. Det är borttaget 
nu, men då hjälpte farbror Viktor oss över. Så kom pappa opp ifrån 
schaktet, för han var schaktborrare i gruvan. Han kom opp och åt sin 
mat, och så fick vi gå ungar gå hem igen. 

I. Hur långt var det? 

M.N Ja, det var nog ett par kilometer. Men det var inget att säga. Det var 
inte till att säga: "Jag vill inte gå." Det var bara till att gå. 

I. Hur länge var ni på Kylan? 

M.N Vi var där till1904, då flytta han till Singösberg. Där var vi till 1907. 
Det var torpställen, men då var det slut, det var gånget. Spritens konto 
hade tagit alltihopa. Han fick lov att sälja sista kon, då, för sextiofem 
kronor till Wallensten på Singö gård. Så fick han ta statarplats som 
stalldräng. Mamma fick arbeta i ladugården som lagårdskarl. Hon fick 
sköta lagåm och mjölka och köra mjölken till Åkersberga station och 
det var gamla vägen. Den nya vägen fanns ju inte då. Vi skulle gå i 
skolan, men vi kunde inte alltid gå. Elin gick, min äldsta syster, hon 
som är död. Jag orkade inte gå, för jag var lite för tjock, så jag fick lov 
att sluta. 

I. I vilken skola? 

M.N Stenhagen. Det var långt att gå från Singö gård till Stenhagen. 

I. Du minns även från den tiden, då ni bodde på Singösberg? 
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M.N När vi bodde där, arbeta pappa i gruvan. Han kom hem nästan alltid 
hem barskrapad, så gott som. Det var bara fyllan, det var bara spriten 
och sen var det till att leva rövare och ta pengarna, dom som mamma 
hade fått för mjölk, smör och ägg, och så ge sig iväg till Vaxholm efter 
brännvin och drack ur det då, förstås, och sen så var det till att vara 
borta. 

I. Rodde han över? 

M.N Nej, han drog på kälken, när det var vinter. Annars så segla de med en 
gammal båt ifrån Härsbacka till Vaxholm. Då följdes de åt. Då var det 
inte litrar, inte, utan det var kaggar. Kaggar fanns det på den tiden. De 
köpte sig en hel kagge, dom som hade räd, och slog sig ihop om, och 
drack. Man vet tider, som har varit i spritens konto, ja. 

I. Och så kom han hem till familjen? 

M.N Ja, just ja, full och inte hade ett dugg. Inga pengar och knappt kläderna, 
för de var ju pantsatta eller bortspelade. De spelade kort. 

I. Sä stället gick ifrån er? 

M.N Ja, stället fick han gå ifrån. Det gick inte. Det fanns inget kvar, för han 
var så skuldsatt med gamla höstackar och halmstackar och allt vad som 
tänkas kan, ropade han in i fyllan och villan, till och med gamla kälkar. 

I. Och det måste han betala? 

M.N Ja, det mäste'han betala. Det är klart det. Var skulle det tas? Koma fick 
gå de. Han hade fem stycken k9r., Vi hade det ju bra då, när han tänkte 
sätta opp som torpare. Men det ·gi~k åt fanders det. Det gick inte alls. 

I. Och så kom ni då till Singö gärd? 

M.N Ja, sen var det Singö. Där var han stalldräng. Men det var bara ett par 
är, frän 1904 till1907. Det gick ju inte heller för brännvinets skull. Det 
var olidligt. 

I. Han kunde inte sköta det alls? 

M.N Nej, han skulle sköta ridhästar och allting åt Wallensten. Det gick inte 
helt enkelt. 

I. Är det en stor gärd, Singö gärd? 

M.N Ja, det har varit en fin gärd, Singö. Han skulle sköta det, men det var ju 
ingen ide att hålla på. Sedan flyttade han 1907 till Harsbro, under 
Hakunge. Han fick börja där och sköta om det åt general Hult på 
Hakung e. 
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I. Då hade han stat? 

M.N Ja, då hade han stat. Det var 4 l mjölk och sen var det 600 kg råg, 400 
kg vete, hel säd förstås. Sen var det blandsäd till grisen, 300 kg och så 
var det 50 kg ärter, en fjärding strömming och en tunna sill och 8 kg 
lutfisk och 4 kg ull och så hade han 180 kr i lön om året. 

I. Hur många syskon var ni? 
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M.N Vi var sex. Eva vart född sen hon, vid Harsbro. Jag vet, när hon skulle 
komma till Eva, det tänkte jag inte på då, för då var man så barn, men 
nu efteråt, sen jag själv har fått mina småbarn, så tänkte jag: "Herre min 
je, mor hade ju inte ett dugg att sätta på sig, när hon skulle få." Inte ett 
dugg hon hade. 

I. Hur var det med mat? 

M.N Vi hade inte ett dugg. Vi hade ingenting att äta annat än sillen. Det åt 
vi varje dag. När vi gick i skolan, då fick vi en kopp kaffe och sen fick 
vi ta det där hårda brödet, som mamma hade bakat, som satt i taket. Det 
fick vi doppa i kaffekoppen. Det var vår frukost. Smör eller något annat 
pålägg fanns inte. Det fanns ingenting. 

I. Du gick i skolan i alla fall? 

M.N En dag i veckan. Vi fick bytas, när vi inte hade mer än ett par kängor 
på vintern och vi var fyra som skulle gå. 

' 
I. Ni fick gå var sin dag? 

M.N Ja, och det var höga knäppkängor, som mamma hade fått någonstans, 
bara för att vi skulle kunna gå i skolan. Vi hade inte ett dugg. Vi hade 
inte inga strumpor. Vi fick sticka våra strumpor själva utav ullen, som 
mamma spann, när vi blev så stora så att hon kunde lära oss. Det har 
inte varit sötebrödsdagar det, inte. 

I. Vad sa lärarna? 

M.N Det var inte så då, för alla klasser var i ett, för det var så få. Det var ju 
bara Järsätras och så vi och så Bromseby och Pukeby och så gamla 
Harsbro. Vi bodde ju på nya Harsbro. Det var inte mer än femton -
tjugo ungar, knappt det ibland. 

I. Och skolan hette? 

M.N Harsbro skola. 

I. Kommer Du ihåg vad lärarinnan hette? 
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M.N Fröken Lindqvist. Å, vad stryk vi fick. Inte jag så mycket, men min 
bror Franz. 

l. Varför det? 

M.N Han hade svårt i skolan. Han fick inte gå mer än vad vi andra fick gå, 
en dag i veckan. Han fick ta kängorna den dagen, sen fick Elin ta dom 
och sen fick Hilma och så jag. Jag fick ju först,_ och sen dom andra två 
efter mig. Vi fick bara gå var sin dag. 

l. Dom där kängorna kunde väl inte passa alla? 

M.N Passa, det fick man inte se på. 

I. Hur många år var det mellan er syskon? 

M.N Jag är född 1901, Hilma 1903, Franz 1905, Ragnar 1907, Walter 1912, 
Eva 1917 och Elin, hon som var död, var född 1890. 

I, Det var ni fyra äldsta då, som använde kängorna? 

M.N Ja, det var jag, Hilma, Franz och Ragnar. Vi skulle ha de där, vi. Dela 
på det. Sen flyttade vi från Harsbro. Vi kunde inte vara kvar där längre, 
för det skulle arrenderas ut på nytt, åt en arrendator. 

l. Det där med matsäcken? 

M.N Maten i skolan? Det var bara sill och potatis vi fick. Vi tog det med oss 
och så ställde vi det under en gran i skogen och så sprang vi dit och åt. 
På sommaren, när det var så där så att man kunde springa, då sprang vi 
hem, för då fick vi ärtvälling och det var kokt på bara vatten. Men 
sillen och potatisen tog vi med oss. Ibland kunde vi få byta med 
Ljunggrenama. Jag brukar säga det åt Ljunggrenama, att vi kunde få 
byta med dom ibland. Jag har talat om det för dom nu, på senare. Då 
säger dom, " att folk hade det så dåligt." "Ja, men det behöver bli 
välling nu", säger jag, "för nu är det så mycket på andra hållet igen." 
Vi har haft det för svårt, när vi var barn, men vi var nöjda. Vi visste 
inget annat av. 

l. Du sa att Du skämdes för den där sillen? 

M.N Javisst skämdes vi för sillen, för vi kunde ju inte ta fram den till skolan. 
När de andra åt, sprang ju vi bort på vägen och åt. 

l. Hade dom bättre mat? 

M.N Javisst, det var ju bönder. Det var ju Järsätra, Bromseby och Pukeby. 
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I. Och dom h~de mat? 

M.N Ja, dom hade mat med sig. Ibland hade dom smörgåsar med något på. 
Dom kunde ju få en liten fläskbit, för dom hade ju bondgård. Men vi 
fick ju ingenting, vi hade ju inget. Ibland kunde vi få byta med dom, så 
vi fick en liten annan bit. Ja, men vi, vi tänkte inte på det. O, milda 
makter att man kunde leva, säg. 

I. Vad bruka mamma säga då? 

M.N Hon sa aldrig någonting. 

I. Brukade hon prata med er? 

M.N Ja, det gjorde hon förstås. Hon visste ju inte ibland, vad hon skulle ge 
oss, när vi kom och grina. Utan vi fick ta en brödkaka i taket, för det 
fanns ju jämt och på vintern hade hon limporna, och då fick vi det. Vi 
fick inget på. Dom hade gris, men den måste dom sälja, för annars hade 
dom inte fått någonting. Det hade inte blivit några pengar. 

I. Hon måste ha haft det svårt, när far använde pengama till sprit? 

M.N Ja, det är klart det. Det var hugg och slag det. Han kunde gå med den 
där mortelstöten i stövelskaftet, ifall det kom någon. Så blev han ju 
svartsjuk också. Det blir dom ju ibland, gubbarna. Han blev det också, 
tillsammans med allt annat elände. Han skulle slå till då, om det 
kommit någon. Han kunde gå ut ibland, han, och så kom han hem och 
hade både revben och annat avslaget. 

l. Undrade ni inte vad han hade gjort? 

M.N Slagsmål. Dom hade det svårt på den tiden. Sen flyttade vi från Harsbro 
1918 och kom till Smedby. Då vart det ju ljusare tider, men med spriten 
lika illa. Det var det där gamla "Gästis", Gästgiveriet, som fanns. Då var 
det lika illa. 

l. På vilket sätt blev det ljusare tider? 

M.N Det vart ju annat med lön, och så fick mamma gå i Smedbylag och 
mjölka. Då var det bara morgon och kväll. Det var inte middags
mjölkning. Då vart det ju pengar, och därav blev det lika illa med 
spriten som förut. · 

I. Men ni blev större? 

M.N Ja, vi blev större och vi kom iväg. Jag kom iväg, när jag var femton år 
och sen flytta Hilma hemifrån och Emil dog ju. Så det vart ju inte så 
många att försörja. 1920 flytta han om igen till Åkersberg, till Husen. 
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Det gick iUa där med. Där höll han på att slå ihjäl henne, mamma. För 
att då blev hon opererad för en sjukdom i underlivet. Dom tog bort 
livmoder och hela alltet. Efter det blev pappa ändå värre. Jag hade 
Märta liten, och vi fick gömma knivar och allt upptänkligt under Märta 
i barnvagnen, för där rev han inte opp. 

I. Hur mycket har Du gått i skola egentligen? 

M.N Jag har gått mina sex år i skolan. Hon hette fröken Lindqvist, 
lärarinnan. Hon var en förfärligt elak människa. Jag fick ju inte stryk, 
men min äldre bror, han fick stryk varenda dag. Till sist så gick han 
inte till skolan. Hon slog honom över händerna med pekpinnen. De fick 
piska och mota iväg honom med en lång piska med läderrem på. De 
slog honom på benen med den och då måste han ju springa. På det viset 
fick de iväg honom. Men han blev efter utav att det var så fattigt 
hemma. Han kunde inte följa med, utan han blev lite på efterkälken. 

I. Och så hade han det så svårt i skolan? 

M.N Ja, han hade det så förfärligt besvärligt. Han kunde ju inte lära, det var 
omöjligt, till lära sig läsa. Han kan inte än i dag, fastän han är 
sextiofem år, så har han fortfaradesvårt för att läsa och skriva. Han är 
på Mjölkcentralen i Södertälje. Men han har haft svårt till att klara sig 
fram i livet utan. Det är bara för att det som skulle vara, när man var 
barn, det var borta. 

I. Tillräckligt med mat? 

M.N Ja, tillräckligt med maten? Det fanns ju inte ett dugg annat än den där 
eländiga sillen och strömming och potatis och mjölk. På sommaren var 
det bondbönor och lite annat, bondbönsvälling och ärtvälling, som var 
kokt på vatten. Men vi var så tacksamma, när vi satt oss att äta. Det var 
inte lönt att säga på det viset att vi skulle klaga. Leksaker, det hade vi 
ju inga. Det fanns knappt en säng åt oss att ligga i. Vi låg bara på 
trasor. Det fanns inget att köpa för, då kunde man ju inte ha något. 
Barnen kom oppe i varann, så det kunde inte bli något. 

I. Berätta om en vanlig dag! 

M.N En vanlig dag börja med kaffe och bröd, hårt bröd, hembakat rågbröd. 
Det fick vi börja med så fort vi kunde tugga. Så fort dom sluta med 
bröstmjölken, så fick dom börja med det där kaffe och bröd. Eller också 
stötte mamma brödet i mortelstöten och så slog hon mjölk på det i 
tallriken och så matade hon dom små ungarna med det. Det vart som en 
gröt. Men inget annat på eller någonting. 

I. Och sen var det att börja arbeta då? 
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M.N Sen börja vi arbeta. Vi fick gå ut på gärdena på sommaren. Franz, min 
äldsta bror, som var lite efter, han fick börja köra i skogen. 

I. Inte som liten? 
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M.N Jo, han hade inte börjat skolan, när han fick sätta sig på kälkarna. Pappa 
jobbade ju i Hakungeskogarna och körde timmer och då hade han ingan 
att sitta. Då tog han med ungen, så liten han var. Han var nog inte mer 
än sju, åtta år. Han fick sitta på timmerlasset. Dom skulle köra ända ner 
till Garnsviken med det, för dom flottade ju där, på den tiden. Det var 
ingen ide att han sa någonting. Jag vet att han hade just ingenting på 
fötterna. Mamma gjorde allting. Hon hade fått tag på ett par träskor och 
på dom sydde hon ett par skaft, som gick opp en bit. Pappa kunde ju 
inte göra någonting sånt där, men mamma kunde. Det var hon ju 
tvungen till, för det fanns inget. 

I. Men vad gjorde ni andra då? Vad gjorde Du själv en sån här vanlig 
dag, när Du var en fem, sex år? 

M.N Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag kommer ihåg när jag var 
sju år. På sommaren väckte mamma oss tidigt på morgnarna, då skulle 
vi gå med henne ut i skogen och plocka smultron. Och då skulle vi gå 
ner till general Hults på Hakunge och sälja de där smultrona. Och då 
satt hon i skogen och vänta. Hon sydde såna där förkläden med 
hängslen på och då hade hon det med sig och satt på oss och vi fick gå 
fram och sälja smultrona medan hon satt i skogen och vänta på oss. 
Sedan tog hon oss med hem igen. Det var så kallt. Klockan tre, fyra på 
morgonen, väckte hon oss att vi skulle gå med henne. 

I. Fick ni en liten slant för det då? 

M.N Ja, jag tror att det var sjuttiofem öre vi fick för litern. Sen fick vi nog 
någon godsak utav generalskan. Vi var så glada att vi hade fått de där 
örena. Det var mycket pengar det. Jag vet en gång, den glömmer jag 
aldrig, om jag så lever tills jag blir hundra år. Jag var så liten och pappa 
var utan snus och åskan gick och det regna och vi skulle gå ända från 
Harsbro till Lilla Garn. Det var rätt igenom en stor skog, en gångstig. 
Det fanns en gammal väg, men då skulle man gå så långt ikring, då 
stack man istället rätt igenom skogen. Och åskan gick och regnet föll 
och man såg hur blixten var som kulor utefter vägen. Men vi vågade 
inte säga: "Vi vill inte gå." Det var bara att gå det, efter ett hekto snus 
åt en. 

M.N Hur långt var det? 

I. O, ja, det var nästan en mil. Det var inte lönt att säga att han kunde 
vara utan snuset, inte. Då kostade det arton öre ett hekto. Det var bara 
att sticka iväg och tillbaks hem igen i regnet. Och vad tjusigt man hade 
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på sig. Man vart ju alldeles sur. Sen gick ju tiden och vi blev större.Vi 
fick gå till farmor och hjälpa henne bära ifrån affåm. Det tyckte vi var 
hemskt roligt. 

I. Hur gammal var Du då? 

M.N Då var jag tolv år. För att Edith, min äldsta syster, hon fick ge sig iväg 
bort. Hon var bara tretton år, när hon gav sig iväg bort och tjäna. Hon 
kom till David Ljunggren. Han var nygift då. Och vi fick gå till farmor. 
Farmor fick hämta matvaror, alla specerier och allting i Stenhagen, för 
åtta kronor i månaden. Det skulle räcka en hel månad. 

I. Det var fattigvård? 

M.N Ja, fattigunderstöd. Så fick vi bära hem det. Vi mötte henne vid 
Stenhagen. Och en gång hade hon en tallrik med smultron inlindad i en 
halsduk. Och hon kom där, gumman, och hon var så glad, när hon fick 
se oss, att vi kom då. 

I. Ni gick från Harsbro till Stenhagen? 

M.N Ja, rätt genom skogen vid Järsätra. 

I. Hur långt är det? 

M.N Oj, det är väl nästan en mil över skogen. 

I Och hon kom ifrån? 

M.N Nyhagen. Hon kommer från Nyhagen, hon gumman. Hon bodde där. 
Hon hade gått den långa vägen på morgonen dit ner, för att hämta det 
där, de fattiga gamla fick. De fick inte pengar, och kläder var det inte 
frågan om att de skull ha. Så fick vi vara kvar då, från den ena dagen 
till den andra, hos farmor. 

I. Hur var det att gå då, från Stenhagen? Bjöd dom på någonting? 

M.N Ja, vi fick kaffe utav gamla fru Lindblom, far och mor till Ragnar 
Lindblom. De hade Stenhagen på den tiden. Då fick man komma in där 
och få kaffe. Farmor fick kaffe, och då fick vi slinka med på ett hörn. 

I. Det var gott? 

M.N Ja, då var man riktig i himmelriket, när man fick sig lite kaffe med. Sen 
handla gumman det hon skulle ha och det vart ju mycket. Det vart en 
väldig massa hon fick för de där åtta kronorna. Det var ju så billigt på 
den tiden. Men det var ju heller inga pengar, men det vart mycket och 
det räckte till farmor hela månaden. Ja, sen fick vi vara kvar hos 
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gumman på natten. 

I. Vilken väg gick ni till Nyhagen? 

M.N Vi gick gamla vägen opp förbi skolan och Åby och förbi Ljunggren där 
oppe, Grindtorp och gamla vägen runt ikring ut till Singö affår. Då 
fanns inte den stora vägen. Det var en gammal väg där, då. Så kom vi 
hem till farmor. Så fick vi lite om hon hade. Vi var ju så glada om vi 
bara fick en potatis. Farmor och vi åt bara potatisen och då hade vi salt 
och lite mjölkdopp på. Det var vi så glada åt så. 

I. Hade hon fint i sin stuga? 

M.N Ja, hon hade bara ett rum. Det var kök och rum alltihopa i ett. Där hade 
hon bott i alla tider, så länge jag kommer ihåg. 

I. Hon var vänlig och snäll? 

M.N Å, vad hon var snäll, gumman. Hon var så snäll, den gumman, så det 
kan ingen tro. 

I. Vad hade hon för blommor omkring stugan? 

M.N Ringrosor och praktmalva och syrener och så där. Lite som hon gick 
och pyssla med. Om vi kunde slinka någon gång, bara att vi tyckte det 
var roligt att komma till farmor, så sprang vi iväg över skogen och iväg 
till henne, utan att det var den första i månaden. Och då såg vi henne 
stå i dörren, i dörrhålet, och titta. Det var en sån där gammal nerfallen 
dörr. Hon var så krokig så. 

I. Finns stugan kvar ännu? 

M.N Jadå, den står kvar. Jag har varit dit, och då satt jag mig på gamla 
bänken utanför och jag hade några bananer och så åt jag dom och så 
tittade jag på fönstret. Det var precis likadant som när farmor bodde i 
stugan. Den står tom nu. Sen gick jag opp och titta på gamla källam i 
backen, där vi hade gungan. Vi fick en gunga, som hon hade gjort utav 
ett rep, som vi fick ha när vi kom dit. Det var kvar, trädet. 

I. Hon brukade prata med er och lära er saker? 

M.N Ja, när vi skulle gå och lägga oss på kvällen, hon hade ju bara en 
fotogenlampa, men den ville hon ju inte tända, för hon var rädd om 
fotogen, för det kostade också pengar. Då fick vi krypa ner i sängen, 
hon hade en sån där gustaviansk säng, och då skulle vi läsa aftonbön, 
när vi skulle gå och lägga oss. Vi skulle knäppa händerna så noga. Det 
såg hon till, att vi knäppte händerna riktigt. Och då läste hon först: 
"Gud som haver barnen kär", och så läste hon den här: "Det gick en 
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ängel kring vårt hus, han hade två förgyllda ljus, han hade boken i sin 
hand, han hade Jesus i sin famn, så somna vi i Jesu namn. Amen. De 
barn som frukta Gud och lyder mor och far det allra bästa hopp om all 
sin framtid har. Likt blomman i sin vår vars knopp skall frukter bära, 
dess ålder blir beprytt med dygd och vett och ära. Amen." 

I. Det läste hon för er? 

M.N Ja, det läste hon. Och det har jag lärt mina ungar, när de var små med. 
Dom var så vana vid det, att de inte somna annars. Det var väldigt 
roligt med farmor. Men sen så blev det morgon och vi fick oss lite 
potatis och sen gick vi hem. Vi var ju inte vana vid någon mat. 

I. Sprang samma väg tillbaka? 

M.N Ja, vi sprang samma väg tillbaks, barfota. 

I. Vad sa mamma, när ni kom hem? 

M.N I a, hon var glad när vi kom igen, förstås. Det är klart. Men då vi hade 
varit till farmor, var det i alla fall en liten lättnad hemma. Det var inte 
så många då. Men om man tänker sig, att det kunnat vara såna tider, att 
man har kunnat växt opp. 

I. Det var annars inte så många glada minnen? 

M.N Nej, det hade vi inte. Vi hade mest bara sorgliga och tråkiga, ja, och 
arbete. 

I. Men arbete är ju inte tråkigt, egentligen? 

M.N Nej, men vi var för små. Vi var för unga. Jag fick barnförlamningen. 
Jag var bara tolv år. Jag fick det i ena sidan. Man vart väl inte omskött, 
när man sjuk. Det var ju inga läkare. Den här armen och benet är lite 
tokiga ännu. 

I. Din syster, hon dog tidigt? 

M.N Ja, hon var bara femton år. Då hade hon varit borta i två år och jobbat. 

I. Vad hade hon för sjukdom? 

M.N Hon hade ledgångsreumatism. Hon dog i det. Hon var alldeles förstörd i 
lederna och sen slog det sig på lungorna också. Hon fick lungsot. 

I. Och så dog hon? 

M.N Ja, på fjorton dagar. Ledgångsreumatismen låg hon länge i, men sen 
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slog det sig på lungorna och det blev galopperande lungsot. och då 
levde hon bara fjorton dagar. 

l. Hon dog hemma då, och ni var omkring henne alla? 

11 

M.N Nej, det fick vi inte. Det var en gammallägenhet ovanpå och där fick vi 
vara. Vi fick inte vara där nere där hon var, inte. När begravningen var, 
det var inte någon begravning, det var bara en svart trälåda, inga 
blommor, ingenting. Hon dog den 15 december 1915. 

l. Du minns begravningen? 

M.N J a, vi hade inte någonting att ta på oss, inte mamma heller hade något, 
pappa bara. Det var inga mera än bara bärarna. Maten fick vi från 
Hakunge gård. Dom hade lagat så att vi fick en bit kött. Mamma koka 
köttsoppa. Det var inte något märkvärdigt. Köttsoppa, pepparrotskött, 
som vi fick bjuda på då, bärarna. 

l. Var ni med till kyrkogården? Mamma? 

M.N Nej, hon hade inget att ta på sig. Bara pappa tog hästama och körde. 
Han hade häst. 

l. Och tog denna svarta trälåda? 

M.N Ja, på sån där kälkfrakt, de kallar det, för det var ju vinter. Hon dog i 
december. 

l. Hur var det på julen då, efteråt? 

M.N Ja, det var lika som vanligt. Vi hade ingenting annat. Vi åt den vanliga 
maten. 

I. Inte risgrynsgröt? 

M.N Nej, lutfisk, för det hade ju mamma gjort i ordning själv. Det åt vi hela 
året. Så man var så led på lutfisk så. Åtta kilo torr lutfisk, det blir ju 
massor när det blir lutat. Men det åt vi. Ingen risgrynsgröt, inga 
julklappar. Det var ingenting sånt. 

l. Men julgran då? 

M.N Ja, julgran förstås, med lite papper i och jag tror att vi hade vanliga 
julgransljus. Det hade mamma skaffat åt oss, som vi fick. 

I. Sjöng ni och skoja? 

M.N Nejdå, nejdå, det var så tyst och lugnt så. Det var inte någon ide till att 
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göra någonting där inte, för då var han så arg pappa så, för då hade han 
fått sprit. Då hade han skaffat sig det. Det var bara till att vara tyst det. 

I. Och hålla sig undan? 

M.N Ja, vi fick sitta på soffa, gamla träsoffa. 

I. Söp han tillsammans med vänner? 

M.N Ja, han gick till gubbar ikring. Han kunde gå långa vägar han. Han 
kunde gå ända över till Bromseby och Pukby och det är ju himmelens 
långt över lärsätraskogen och rätt över där. Han kunde vara borta länge. 
Om han gick på lördagen, så kunde han komma hem på 
måndagmorgonen. 

l. Och ni var ensamma då med mamma? 

M.N J a, det var vi. 

I. V ar ni inte ängsliga för honom? 

M.N Nej, det tänkte man inte på, då. Man var så van vid det där brännvinet, 
men man var rädd ibland. Det var vi förstås, när han kom raglande och 
skrikande och gapande. 

l. Att han skulle slå? 

M.N Jaa, o ja, det'var man ju, men det gick, tiden har gått. 

I. Mamma hade inte många glada dagar? 

M.N fute, oj, oj oj, nejdå, det hade hon inte. Hon hade fått sitta emellan, hon, 
för allting. Jaa, det hade hon. Till och med nu sen han blev gammal, så 
blev han så sjuelädans svartsjuk. Till och med, ja, jag var ju alldeles 
olycklig, för jag håll ju på att bli slut i nerverna. Hon fick inte ligga i 
soffa, utan där på golvet fick hon ligga. Och då var hon så gammal och 
gubben var ju så gammal. Han var så svartsjuk, så det var nåt alldeles 
förfärligt. Sen fick jag ta dom till mig, och försöka ha dom hos mig 
bägge två, i prästgården. Det var hemskt trångt i ett rum och kök, Vi 
var själva fyra och så ha dom också. Ja, det var arbetsamt. Jag trodde 
han skulle ta dö på mig. Egentligen har han varit den enda som har tytt 
sig till mig. Han tyckte inte om dom andra. Han tydde sig till mig och 
där ville han vara. 

I. Och Du klara av honom? 

M.N Ja, du ska tänka, han sprang över kyrkogården tio gånger en söndag och 
trampade ner gravarna, så det var något hemskt. Morsans guldringar, 
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dom grävde han ner. Han vet ju inte var och vi vet inte var han gjorde 
av dom. Hån sa att han grävde ner dom på kyrkogården. 

I. Var hon död då? 

M.N Nej, dom hade han tagit. Dom grävde han ner, men var någonstans. Vi 
trodde att han hade grävit ner dom på kyrkograven och att det skulle 
komma opp någon, men nej då. Å, vad han var tokig. Å, vad han var 
tokig. 

M.N Men varför försökte ni inte få in honom på någon anstalt? 

M.N Vi tänkte det. Dom skulle försöka. Men man tyckte det lite svårt att 
sätta in honom, när han var så gammal. Så bar det sig inte bättre än att 
gumman kom på sjukhuset. Så kom hon hem och hon fick inte komma 
annat än till ålderdomshemmet, men då var det lika illa. Och då var jag 
ner till kommunalkontoret och sa åt dom: "Kan ni inte ta in honom", sa 
jag, "på ålderdomshemmet?" "Nej, vi har ingen plats." "Ja, men jag kan 
inte ha honom, för vi är ju så många själva. Vi är ju fyra stycken", sa 
jag. "Vi är fyra stycken i ett rum." Dagen efter fanns det plats. Han var 
så glad, när han åkte opp. 

I. Levde mor då också? 

M.N Ja, då levde mamma. Men hon levde bara ett och ett halvt år däroppe, i 
lag med honom. Han var lika illa där. Dom hade ju dubbelrum. Så fick· 
hon sitta på sin säng där. Hon fick gå ner och äta, men han vakta henne 
annars. Så hon har inte haft många roliga dagar. Det ska då alla veta. 

Intervjuare: 
Fru Margareta Nyberg född Jansson Bukt, intervjuades den 4 april1970 
av Helga Gäfvert. 

Utskrivare: 
Margareta Nyberg levde fortfarande när denna utskrift gjordes den 13 
december 1994. 
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