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En liten återblick som minst av allt har något gemensamt med uttrycket ”den gamla goda tiden”. 
Istället får verkligheten tala sitt eget tydliga språk... 
 
Föräldrarna kämpade hårt. 
Deras adelsmärken  var 
Bekymrens rynkor i deras 
 pannor. 
 
Som en följd av naturens lag och mänsklig drift, kom storken med min obetydliga lekamen till 
Åsbäcksgatan 21 i Söderhamn den 10 april 1917. Det var självfallet en inte alltför uppseendeväckande 
händelse, men däremot kan kanske en skildring från den tiden ha något av intresse. 

I mitt födelsehus bodde ett fåtal familjer i små lägenheter om enbart ett rum eller ett rum och kök. 
I husets nedre del var det inrymt en tvättstuga där tvättkar fyllde hela golvet. Många kvinnor i den 
närmaste omgivningen tvättade kläder inte enbart för den egna familjens behov, utan även åt välsituerat 
folk, något som kunde inbringa en extra slant ibland. Men utläggen för tvättmedel och ved gjorde, att 
inkomsten inte blev alltför översvallande. Hyran för den lilla bostaden var väl inte mer än omkring tio 
kronor i månaden, men en tia betydde en hel del på den tiden för pappa Teodor och mor Maria. I 
förhoppning om att i någon mån förbättra levnadsvillkoren, så beslöto de att flytta till Baracken på 
andra sidan gatan, där fattigt folk fick bo alldeles gratis. Sagt och gjort! Jag var två år då.  

Baracken 
I samband med storbranden som drabbade staden 1876, uppfördes skyndsamt fem baracker avsedda 
som nödbostäder. Av dessa byggdes två vid Åsgatan samt tre vid Åsbäcksgatan. Endast en barack 
(slöjdskolan Åsbäcksg. 14) firms kvar. Vår barack (Åsbäcksg. 12) var underställd Fattigvårdens 
beskydd. Dit fick vi flytta in i ett järnspisrum som mätte 5x5 meter i fyrkant, liksom för elva andra 
familjer. På vinden fanns ytterligare fyra mindre rum, avsedda för äldre makar eller ensamstående. 
Familjerna bestod mestadels av fem till tio personer och det sammanlagda antalet inneboende i 
baracken var vid den tiden åttiotvå (82!) personer. 

För de tio kronor som nu sparades in i hyra varje månad, kunde det kanske bli mer ved och 
dessutom mer garn till vantar åt ”slitvargama”. Kanske till några extra julgransljus också! 

Naturligtvis var situationen for baracksfolket ingenting att jämföra med den stora nöd, som var 
millioner människors öde uti stora världen, men nog fanns det skuggsidor i vår ”liggande skyskrapa”. 
Ändå gick det väl an för oss barn, som mestadels var saligt ovetande om våra föräldrars ständigt 
gnagande ekonomiska bekymmer. Inte var det väl alltför skrattretande när utrymmet i vedboden blev 
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alltför stort. Vid samtal under senare tid i ”återblickens tecken”, har jag ibland mött kommentaren 
”men snälla Sven, var det verkligen så dåligt?” 

Men trots allt så skänkte barackstiden även ljusa och minnesvärda minnen. 
Minnet av min tidigaste bamdom kan jag skönja från det jag var mellan tre och fyra år gammal. Min 

egen lilla intima värld bestod av fyra brädväggar och ett trägolv med en och annan dragig golvspringa, 
som åstadkom ”gratis ventilation”, något som var särskilt ovälkommet under vintern när kalla vindar 
sökte sin väg genom de ofta inte alltför välfyllda vedbodama inunder. Sågspånet i de underliggande 
vedbodarnas innertak var nämligen ”bortblåst” för länge sedan. Under årens lopp hade det ju bara 
varit att lossa på en och annan bräda och skaka fram lite sågspån for att på så sätt minska på värme-
kostnaderna. För att i det längsta bevara rumsvärmen under natten, så brukade Teodor låta någon av 
spisens ringar ligga lite på glänt och av eldskenet blev det samtidigt mystiskt dansande skuggor i taket, 
som det var väldigt spännande att ligga och titta på. Men så småningom tog sömnen mer och mer 
överhanden, skuggoma suddades ut och jag somnade mellan Teodor och Maria.  

Även med risk för att utmana läsarens tålamod, ber jag att få beskriva vårt enkla bohag, som minst 
av allt för tanken till ”Rokoko”. Det var enkla doningar som fick lov att tåla både repor och stötar. Av 
utrymmesskäl gällde det att placera de fåtaliga möblema på rätt plats. Den obligatoriska ”stor-byrån” 
var något av ett ”allt i allo”. I en mindre byrå fick vi tre syskon spendera över varsin låda, något som 
lärde oss att hålla ordning och reda på våra prylar. Två rymliga koffertar innehöll diverse husgeråd. 1 
kommoden, som var den tidens oundgängliga standardmöbel, förvarades tvättfatet och den obliga-
toriska pottan. Ett skåp från golv till tak innehöll bl.a. ”husets porslinsförråd”. En enkel hatthylla med 
krokar för ytterkläder. I ett hörn tronade vedspisen och ovanför den satt den vida plåtkåpan, vars 
funktion bestod i att samla upp ”oset från stekama”. Efter en tid inköptes en billig korkmatta, som i 
själva verket var av pressad tjärpapp. Den täckte endast halva golvets dragiga springor. Tvånget med att 
behöva snåla med allt var tämligen konstant.  Man lånade både socker och salt av varandra. ”Man satt i 
samma båt” så att säga. Vatten för hushåll och törstens släckande hämtades i hink från pumpen 40 
meter bort på andra sidan gatan. En nog så trevlig sysselsättning vintertid när pumpen frös till av is och 
den fordrade en halv hink hetvatten innan den lät sig bevekas. 

Ensam men ej övergiven 
På dagarna var Teodor på skomakarverkstan och pliggade åt sig någon krona. Maria tvättade kläder åt 
folk eller skurade golv någonstans. Min bror och syster gick i skolan och själv var jag ensam hemma. 
Men tro för den skull inte att jag hade långsamt; det har jag förresten aldrig haft. I vår farstu bodde tre 
andra familjer där jag var ofta och hade roligt. Hos den blinde borstbindaren och strömmings-
försäljaren Lundbergs stora familj var jag mest. Hans tre döttrar brukade dansa omkring med mej och 
naturligtvis var dom alla ”min fjälla”. Tant Lundberg själv tyckte om att lura mig till att göra små 
rackartyg. Som den gången när diakonissan kom på sitt rutinbesök i baracken och jag sa till henne 
något i stil med ”hu ä mä dä ha fette på dä?” (hur är det med dej, har du skitit på dej). Naturligtvis var 
det tant Lundberg som låg bakom den grejen. ”Vad säger pojken?” sa diakonissan. ”Äsch ingenting”, 
sa mor Maria som just råkade höra ”dialogen” och i all hast ryckte mig därifrån. 
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Medan Lundberg sysslade med sitt borstbinderi hade vi två alltid mycket att prata om. När han 
fann tiden vara inne för att avsluta ”konferensen”, brukade han ge mig en femöring och sa samtidigt att 
det var en krona. Men så en dag hade mitt begrepp om pengars värde börjat blomma ut och då hette 
det inte ”en krona” längre (men femöringen var ju lika välkommen ändå ). Under somrarna gick 
Lundberg omkring med en kärra och sålde strömming. Det var något av en förmån att följa och leda 
honom då. Som 10-åring ansågs jag vara vuxen den uppgiften och tjänade 1:50 varje ”strömmingsdag”. 
Det hade regnat mycket en natt och vägen mellan Öster och Thelbacken var välförsedd med 
vattenpölar så Lundberg sa: ”nu Sven ser du till så att jag inte trampar i en vattenpöl!” ”Ja visst ” sa jag 
och tittade samtidigt med stort intresse på de stora och fina lokomotiven, som då hörjade rulla på den 
nyligen invigda Ostkust-banan. ”Plask” sa det plötsligt, följt av ett osande Jävlar-anamma! Naturligtvis 
hade jag glömt vattenpussarna och Lundberg. Visst blev han arg men han gjorde inte bruk av sin käpp. 
Vi var ju goda kompisar!   

Ibland fick jag förtroendet att kasta in ett vedlass i någon åldrings vedbod och man blev femtio öre 
rikare i en hast. Den sysslan var något av ett abonnemang hos tre pensionerade lärarinnor. Tack vare 
dessa lärarinnor kunde mor Maria till och med nedbringa sina kaffeutgifter. Två gånger i veckan fick vi 
nämligen gå och ta tillvara lärarinnomas kvarblivna kaffesump, som dom var vänliga nog att spara åt 
oss. Vi var så att säga lyckliga nog att få suga musten av det som var kvar.  

På lördagarna skulle det vara lite extra festligt. Då brukade Maria skicka mig till ”Nils-Ers“ 
charkuteriaffär, för att köpa för en hel krona ”påläggs-avfall” som bestod av demolerade och osäljbara 
korvskivor och annat åtråvärt. Med både vänlig och medömkande blick, brukade då ”Nils-Ers” rafsa 
ihop lite av varje i en påse. Jag hade en stående order av Maria att inte öppna påsen och smaka av 
innehållet på hemvägen - en förhållningsorder som var nog så svår att helt respektera ibland... Maria 
var sträng men rättvis och lät oftast ”nåd gå före rätt”. Som den gången då jag sträckte mig upp för att 
om möjligt kunna nå och dricka av det åtrådda lagret av grädde, som flöt överst på mjölken i 5-liters 
spilkummen. Tyngdlagen förnekade sig inte, så spilkummen välte och tillgången på både mjölk och 
grädde blev i all hast översvallande! Maria bedömde det som ett ofrivilligt missöde, som inte föran-
ledde någon åtgärd. 

Mitt första förtroendeuppdrag 
Det blev dags att börja i skolan och allvarligare ting stundade för mig och min jämnårige lekkamrat 
Melker. I våra lekar var väl Melker liksom alla vi andra, men vid tillspetsade situationer brukade han 
bli orolig och ville då helst springa sin väg. Naturligtvis var hans mamma medveten om det och bad 
därför mig, att hjälpa Melker tillrätta vid skolinskrivningen. Alla andra barn hade sina mammor med 
sig, men inte Melker och jag. När skolklockan ringde till samling blev Melker orolig och ville springa 
hem, men jag höll i honom och fick honom med mig in i skolan. Uppropen började och när ”fröken” 
frågade Melker om hans faders namn, så förblev Melker tyst. Jag förstod honom. Han tyckte nämligen 
mycket illa om sin fader som sällan var hemma men desto oftare på krogen. För att hjälpa Melker på 
traven så stack jag fram mitt huvud i mängden och sa ”han heter Anton”! Det hördes ett lika dumt som 
överflödigt fnissande omkring oss, medan Melker stod och svalde gråten. Men som tur är så glömmer 
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barn fort ibland. Som 8-åring blev jag åsyna vittne till hur Anton en dag blev utmotad för alltid från sin 
familj. Hans hustru fick samtidigt ett bekymmer mindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolfrukost med förhinder 
Det var skolfrukost. De fria skolmåltiderna hade ännu ej hunnit blomma ut, så jag gick hem som 
vanligt för att få något i min kaloritrånande mage. Ingen var hemma. Maria hade väl blivit fördröjd 
med skurning hos något herrskap. Jag sträckte mig upp till hårdbröd-korgen och fann att den 
behagade vara tom. Självfallet gråter man en skvätt. Skogsarbetaren i rummet intill kom in och frågade 

Här leder jag den blinde Lundberg till hans hem på Villagatan, efter hans dagliga”konferens” hos 
min morfar som bodde i Baracken. Till höger är tant Pettersson (”Pettra”) på väg hem till 
Baracken med ett fång kaffeved. Det stora gräs- och buskområdet kallades för ”Slänten”, som var 
ett härligt område för lekar, idrott och andra aktiviteter. Längst till vänster står huset där jag 
föddes (Åsbäcksg. 21). Framför huset syns pumpen där baracksborna hämtade vatten. Från höger 
syns vår barack Åsbäcksg. 12 (riven), därefter gamla slöjdskolan Åsbäcksg.14 (ännu kvar), samt 
Stadsbaracken Åsbäcksg. nuv. nr 22-26 (riven). 
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hur det var fatt. Jag teg. ”Är du hungrig, Sven-Erik ?” frågade han. ”Ja” sa jag. Erik gick men kom 
omedelbart tillbaka med en halv hårdbrödkaka med mycket smör på. 

Vid jordfästningen av Erik många år efteråt, tackade jag Erik tyst för smörgåsen. 

”Skol-dramatik” 
Det var teckningstimme. I bänken bakom mig satt Astrid, och nyfiken på vad hon hade knåpat ihop, 
så vände jag mig i bänken för att se efter, men råkade samtidigt välta omkull hennes bläckhorn. Som 
tur var så tittade hon i samma stund på sin bakomvarande kamrats förehavande. Snabbt satte jag mig 
tillrätta och låtsades som om ingenting hänt. 

Så kom det då från Astrid  ”OJOJOJ!” ”Så synd då, Astrid” sa jag och konstaterade samtidigt att 
hennes ljusa klänning, till stor del hade blivit blå. Ingen trodde annat än att hon själv hade råkat slå 
omkull sitt bläckhorn. Efter många år påminde jag Astrid om malören och talade samtidigt om rätta 
sammanhanget, samt frågade hur hennes mamma reagerade vid hemkomsten från skolan. ”Hon 
tröstade mig”, sa Astrid. ”Skönt att höra”, sa jag. 

Slöjd med ”avhyvling” 
Slöjd var något av det roligaste i skolan, men... 
Den något barske slöjdläraren brukade blåsa i en visselpipa när slöjdarbetet skulle avstanna och han 
hade något av vikt att meddela. En dag blåste han och vinkade med sitt pekfinger att jag skulle komma 
fram till honom. ”Vad är det nu på gång” tänkte jag. ”Du ska låta klippa ditt hår tills nästa slöjddag” sa 
han. Men det bar mig emot att tigga 50 öre av pappa Teodor för klippning av håret, något som 
brukade få anstå tills hushållskassan så medgav. Men den tankegången skulle visa sig vara förfelad! 
Redan i början av nästa slöjdtimme blåser slöjdläraren i visselpipan och vinkar åt mig att komma. Av 
hans blick att döma förstår jag, att ”nu är det klippt”, och åskväder på gång, Mina kompisar låter 
hyvlarna vila och står avvaktande för vad som komma skall. 

Blixt nr 1: ”Jaså, du har inte klippt dej!” Blixt nr 2: Med sina fingrar greppade han tag i min 
oklippta kalufs och snodde mig runt några varv, samt gav mig ”respass” på ett par meter. Efter 
intermezzot uttalade mina slöjdkompisar viljan att ha hjälpt mig, om jag hade gjort motstånd mot 
”hårjägaren”. Kanske var det önsketänkande från dem, men tanken i sig själv var både god och faktiskt 
lite tröstande... 

”Loppologi” 
Baracks-folket besvärades aldrig av krav på hyra, men desto mer av ohyra. Den svarta loppan var 

väldigt duktig att bitas när den fick tillfälle därtill. Under en skoltimme fick jag ett bett av en ”svarting” 
på bröstet. Att det var en ”svarting” kändes minsann! Jag smög handen sakta uppåt för att klia mej, 
men ”auktoriteten” vid katedern spände sina ögon i mej och jag måste låta handen retirera halvvägs 
från ”målet“.  

Hon såg festlig ut vår gamla fröken. Den svarta fotsida klänningen pryddes av en vit krullig linning 
vid halsen. Över hennes ena axel ringlade en räv-boa och ett långt pärlhalsband ringlade sig i många 
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varv kring halsen med utflöde över bröstregionen. Istället för glasögon använde hon en lornjett, som 
var försedd med ett 2 dm långt skaft. 

Den förbannade loppan fortsatte att bitas. Återigen försökte jag att smyga handen till den bitande 
skinnknutten, men vid halva distansen vred ”tyrannen” vid katedern på huvudet och gav mig en drä- 
pande blick. Synd att inte den blicken träffade loppan istället! 
Men därmed nog om ”loppologi”! 

”Kyrko-historia” 
Det var sångövning före en examensdag. Platsen var orgelläktaren i kyrkan och vi höll just på med att 
inöva den hurtiga sången ”Marschen går till Tuna”. Alldeles utanför fönstret hamrade samtidigt två 
plåtslagare på kyrktaket. Genom fönstret försökte jag med gester, att få de båda plåtslagarna att hamra i 
takt med vår sång, vilket också lyckades. En som däremot inte tycktes uppskatta mina ”dirigent-
talanger”, var vår sångledare Erik Lundström. Orgelläktarens helgd räddade mig den gången från en 
handgriplig tillrättavisning och det hela utmynnade endast i en gravallvarlig erinran. 

På examensdagen förde som vanligt gamle prosten Molin befälet i kyrkan. Hans kortväxta och 
svartklädda lekamen kröntes på huvudet av en vit kortsnaggad lintott. Hans eviga ”mymmande” 
verkade sövande med påföljd att en och annan slumrade till, men vaknade till liv igen när orgeln 
brakade loss med ”Den blomstertid nu kommer”. Han inpräntade hos oss det förkastliga med 
svordomar. Själv brukade han poängtera sin irritation med att ibland utbrista: ”JÄRNGRINDAR”!!!  

Lurad på ”konfekten” 
Vid Köpmantorget fanns en liten, konfektyrbutik som ägdes av en äldre dam. Melker och jag gick in 
där och köpte något så nymodigt som kokosspån, som brukar lossna från kokosbollar. För tio öre fick 
vi lite i en påse och satte oss på en parksoffa och började mumsa i godan ro. Rätt som det var tittade vi 
på varandra med frågande blickar och började spotta. Det var något konstigt med spånet. Det konstiga 
var myror. Förklaringen lät inte vänta på sig, ty efter en stund kom gottatanten ut till sin gotta-automat 
utanför butiken och från en lång smal hylla på automaten föste hon ner lossnade kokosspån i en påse 
och som hon sedan sålde utav. Att det samtidigt följde med en och annan myra i kokos-spånet kunde 
ju inte hjälpas...! Nej tacka vet jag de inköp som vi gjorde hos konditor Mårtensson (”Tårtensson”). 
För en femöring skrapade han rent på det stora bakbordet. Det brukade bli en rejäl strut och om vi 
hade tur, så kunde vi ibland hitta en och annan kletig grej bland smulorna. 

”Guldgruvan” 
Vid Norrmyra låg stadens stora soptipp. För oss grabbar var den något av en guldgruva och en säker 
inkomstkälla. När farbröderna som jobbade där hade slutat för dagen och begett sig hem, vågade vi 
oss fram ur buskama för att leta efter säljbara grejer. Vi brände kablar och fick fram koppartråd. 
Mässing och vissa tomflaskor hade också sitt värde. Sedan bar det iväg raka spåret till skrothandlaren 
med hela klabbet. Kurt, som var lite äldre än oss andra, var professionell på det här jobbet och 
arbetade helst ensam. Han kunde konsten att till och med lura en garvad skrothandlare. Med sin 
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högra hand fyllde han skrotvågen och fick betalt, men med vänstra handen ryckte han tillbaka en del 
av det redan sålda bakom skrothandlarens rygg och sålde det på nytt. Kanske tog Kurt alltför 
bokstavligt på det bibliska ordet ”låt ej högra handen veta vad den vänstra gör”! Tilläggas bör att med 
åren blev Kurt en både arbetsam och hederlig medborgare. 

Någon ovanligt het sommardag kunde det hända, att någon speceriaffär måste kasta bort några 
kartonger med solskadad, degig och osäljbar kola, som då hamnade på soptippen. Alltid var det någon 
av gänget sorn gjorde den upptäckten och omgående kom då ”fältropet”: ”det finns kola på tippen”! 
Om det blev allmän rusning? Ja gissa!! 

Lushagen 
I Lushagen där som LM:s fabrik nu är belägen, brukade pokerhajama och ölgubbarna hålla till. Dom 
hade dock det ”goda”' med sig att lämna kvar tappade småpengar, som vi tacksamt delade mellan oss. 
Vi snokade även reda på en del tomma ölflaskor som vi sedan sålde. 
 
Fotboll 
På gamla idrottsplan vid Villagatan spelades det en fotbollsmatch varje söndag. Naturligtvis hade vi 
grävt en ”privat” ingång under planket åt oss, som blev något av en följetong. Den fylldes rned gräs av 
vaktmästaren, men länsades omgående av oss när behovet så påkallade. Om det blev alldeles omöjligt 
att smita in, så fick man vackert stå utanför och vänta tills bollen behagade komma dansande över 
planket. Den som då hann först på bollen fick gå in med den och stanna inne under resten av 
matchen. Mindre bemedlade människor brukade åse matcherna från den närbelägna kyrkogårds-
muren, men fick då nöja sig med att se endast halva fotbollsplanen. Ibland kunde det pinsamma 
inträffa, att det blev stormande hurrarop från fotbollspubliken när det gjordes målt samtidigt som en 
jordfästning ägde rum på kyrkogården. 

Båtbygge 
Under regniga dagar var vedboden mitt hobbyrum. Med hjälp av de enkla och fåtaliga verktyg som 
fanns till hands, körde jag en gång extra hårt med att snickra en liten segelbåt. Efter målning blev den 
så pass fin, att mor Maria gjorde sig tid till att sy segel till den, och jag var nöjd med mitt ”verk”. Så dök 
då Ingemar upp i dörröppningen. Det var synd om Ingemar, för han var rörelsehindrad. Han stirrade 
stint på båten men sa ingenting. Att han skulle vilja äga båten förstod jag. ”Hur i helsike ska jag göra, 
ska jag vara tvungen att ge bort den” tänkte jag. Ingemar fortsatte att titta på båten. ”Vill du ha båten, 
Ingemar?” sa jag. ”Ja-a-a” sa Ingemar. ”Här har du den då” sa jag och räckte honom den. Med båten i 
sin famn och glad i hågen gick han sin väg. Efter att ha suttit en stund på huggkubben och funderat, så 
kände jag mej ändå på något vis nöjd. För Ingemars del. 
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”Läsmössa” byter ägare 
 
 
Birger var några månader yngre än jag och bodde några tiotal meter från vår barack. Ekonomin i hans 
familj låg på ett högre plan än vad vi voro vana vid. Trots detta så ägde följande rum, enligt vad hans 
mor påminde mig om många år senare. Jag hade ”gått och läst” samt konfirmerats. Kort tid efteråt 
skulle det bli Birgers tur. ”Men det blir nog inte av, för jag får nog ingen ”läsmössa”, sa han till mig. 
Min läsmössa var fortfarande väl bibehållen. Den svarta mösskullen glänste fortfarande och 
mösskärmen var blank. ”Här har du min då” sa jag och slängde mössan till honom. Huruvida den 
"gesten” räddade hans konfirmation låter jag vara osagt. Jag fick inga bannor av mor Maria för min 
frikostighet. Förmodligen skulle hon ha handlat lika själv. För övrigt lär det ska vara ”saligt att giva”... 

Storhelgerna 
Särskilt på Mors Dag kom samhörighetskänslan till heders hos baracksfolket. Alla hjälptes åt. Det 
dukades på långbord i förstugorna med kaffe och saft samt ”bullar i långa banor”. 

Varje midsommarafton gick alla vi yngre till skogs och hämtade björkar, som vi spikade fast vid 
broarna. Lövruskor kilade vi fast i förstugor och trappor. Till den helgen körde vi extra hårt på 
soptippen med att samla så mycket flaskor och ädelt skrot som möjligt, som skulle ge pengar till både 
läskedrycker och bullar. 

 
Fredik Karlsson i Norrala kommer med potatis till Baracken.  
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Julafton var väl lika efterlängtad av oss baracksbam, som de välsituerades bam, även om vi mer än 
väl visste, att värdet av julklapparna varierade. Maria har berättat att till en julhelg, måste Teodor gå till 
pantbanken och låna fem kronor för sitt fickur i pant. Så var då lutfisken räddad till den julen! (hur det 
var med eventuella julklappar, nämnde hon inte). Genom välsituerades fönster glittrade julen med en 
helt annan lyster än i våran barack, och jag tyckte att det var lite orättvist här i världen. Till varje jul 
kom Diakonissan och delade ut ”jul-tian” i ett litet vitt kuvert till både baracksfolket och andra 
behövande i stan. Äkta makar fick en varsin tia och ensamstående fick en. Var säker på att det var en 
efterlängtad ”julklapp” för många! 

Mitt livs julafton som barn var när jag fick order, att gå till Församlingshuset (Kungsg. 12) för att få 
en julklapp av ”Söderhamns jultomtar”. Det var en förening som delade ut julgåvor till behövande. 
Med stor förväntan satt jag där tillsammans med många andra förväntansfulla barn. Det drog ut på 
tiden utan att mitt namn utropades och man började så smått att fundera, om det hela skulle vara en 
miss. Men äntligen blev det min tur, och vem hade kunnat ana, att jag skulle få ett så stort paket. Med 
paketet under armen fick jag extra bråttom hem den gången. Med största iver rev jag upp paketet och 
fann en väldigt fin grå jacka av vadmal. Visserligen var den av samma sorts gråa vadmalstyg, som 
fattighusgubbama hade i sina vardagsbyxor... 

Pepparkakan 
Fest på Frälsis. Mycket folk som vanligt och både rika och fattiga syns trivas med varandra. För egen 
del sitter jag och tittar på, hur den ena tårtbiten efter den andra försvinner in i munnar både till höger 
och vänster om mig. Tårtbitarna är täckta med tjock och härlig grädde men de kostar 25 öre styck. 
Ingenting for en penninglös barackspojke att sätta sina mjölktänder i alltså! Men jag gör ett fynd! Det 
ligger en alldeles hel pepparkaka på golvet. När mumsade man på en pepparkaka sist? Minns inte. 
Men jag får problem ty pepparkakan är omringad av fötter. Tänk om någon ömsar fot och gör mos av 
den! Jag börjar att bli lite otålig och undrar, om inte fötterna ska ge sig av nån gång. Till råga på allt 
elände, så råkar en av fötternas ägare fånga upp mitt intresse för kakan. Jag har förrått mig och känner 
mig faktiskt lite skamsen. Nu bara sneglar jag så där lite nonchalant åt kakan. Jag fick en upp-
muntrande blick och uppmaningen ”ta kakan du” ! Men då gav jag upp och drog mig sakta tillbaka så 
värdigt som möjligt. Ja det var en festkväll liksom många andra på Frälsis. Men på vägen hem tyckte 
jag, att nog var det lite synd det där med pepparkakan. 

Ingen hyra - men ohyra 
Som nyss nämnts så var ohyran en rätt så besvärande företeelse i baracken. Största orsaken till eländet 
var väl de många skrubbama på den stora vinden. De voro synnerligen välfyllda med gamla 
klädesplagg ”alla kategorier”, och ett kärt tillhåll för ohyran. Det var en oskriven lag, att alla kläder 
skulle sparas och användas ”intill tredje och fjärde led”. Inget ”slit och släng” här inte! Som bam gick 
man högst ogäma ut på den stora vinden efter mörkrets inbrott. De två mycket svaga vindslamporna 
åstadkom både mystiska och kusliga skuggor. Den stora skorstensmuren med sin alltid hotfulla och 
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kusliga skugga halvsprang man förbi, isynnerhet när någon av baracksfolket nyss hade lämnat det 
jordiska. 

Snabbvisiter 
Vi hälsar på som hastigast hos ett par baracksfamiljer och börjar hos Molander. Dom var åtta personer 
i sitt rum. Bland de fåtaliga möblerna stod en gammal liten orgel och trängdes om utrymmet. Jag 
hörde aldrig att dom ens någon gång spelade ”Gubben Noak” på den. Däremot visade det sig, att den 
var rena rama sparbössan på vägglöss. Men att göra sig av med det gamla orgelskrället, - aldrig i livet! 
Molander själv hade en mycket finurlig humor och kunde på ett försynt sätt avvisa näsvisa frågor. Som 
den gången när en granne frågade honom, hur det hade varit på en begravning. ”Jo vi grät och hade så 
roligt” blev svaret. 

▪ 
Tant Amalia var änka. Hennes bästa vän var en resegrammofon med en 1judstyrka som trotsar all 

beskrivning. Redan klockan 6 inledde hon dagen med att låta grammofonen vråla ”Stilla natt, heliga 
natt”. Sedan följde andra gamla stenkakor vars raspiga oväsen inte bekom Amalia det minsta. Hon 
piffade upp sin enkla tillvaro med hjälp av två stora porträtt, som hon torde ha skaffat sig från någon 
postorderfirma. På det ena sågs Oscar II med ”medaljer och allt”, och på det andra hans nådigt 
blickande gemål ”Oscaria”. 

▪ 
Även inne hos Bergmans ståtades det med en grammofon, som hade formen av en fyrkantig 

trälåda. Både den och skivoma hade väl sett sina bästa dagar, men dugde bra att lära sig dansa efter. På 
lördagskvällarna skulle båda döttrarna ut på dans och innan dom kom iväg, blev det alltid samma 
ritual. Det började nämligen med att dom rafsade med stor frenesi i strumplådan, för att först hinna få 
tag i de minst slitna strumpoma. Ibland råkade dom hålla i samma strumpa med ”strumpfejd” som 
följd. Då drog dom i varsin strumpända med ena handen och med den andra handen viftades det vilt 
med en kvast och en spiskrok. Vid sådana tillfällen lyste syskonkärleken brutalt med sin frånvaro. 

▪ 
Innan jag sätter punkt för ”stickproven” hos grannama, vill jag till sist ändå nämna en familj, vars 

existens torde kunna betecknas som något av ytterligheten i vår barack. Det är med största respekt och 
beundran som jag nämner namnet Augusta Karlsson (namnet autentiskt). Hon var änka och mor till 
åtta söner och en dotter. Tio personer i ett rum alltså! Det talades aldrig om ”TRÅNGBODDHET” 
på den tiden! Fråga inte mej hur dom låg och sov på nätterna! Jo, jag minns att äldste sonen Sigurd, 
sov på golvet inuti deras långa diskbänk. På familjens brödskrin hade Augusta ett litet hänglås och med 
tungt hjärta, men därtill nödd och tvungen, portionerade hon ut av det hårdbröd som fanns. Vad annat 
kunde hon göra? Hon var ofta anlitad som skurhjälp och hann nog med, att nöta ut åtskilliga 
skurborstar under sin levnad. ”Mamma skurade ihjäl sig” sa en av sönerna. (prata om medaljer!!) 
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Julved 
Till julhelgema utdelades ett vedlass gratis till bade baracksfolket och andra mindre bemedlade. Jag 
gick till Fattigvården och frågade, om Teodor och Maria kunde få sågad ved, något som var en vanlig 
favör för äldre människor. ”Teodor har väl så gott om tid, att han kan såga sin ved själv” fick jag till 
svar. Jag tittade lite förvånat på givaren av det svaret. Han ändrade sig och Teodor fick sågad julved. 

 

Vårt rum i Baracken. Underredet till taklampan var gjort av ståltråd och överklätt med kräppapper. 
Marias gamla gitarr fick ofta göra rätt för sig. Ibland tittade Karl Bergman in med sitt 2-radiga 
dragspel. Som tack för fikat brukade han lära mig gamla låtar. De välgjorda mattorna var vävda av 
Maria. Blombuketten på bordet bestod mestadels av reseda och brudslöja från vår egen lilla jordplätt. 
Blomskålen av glas hade Teodor och Maria fått när dom gifte sig. 
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Arvegods 
När en änka eller änkeman hade avlidit i baracken så var det vanligt, att fattigvården gjorde anspråk på 
vederbörandes kvarlåtenskap som kompensation, för att den avlidne hade fått bo gratis i baracken. 
När min morfar hade dött kom en representant från Fattigvården och inspekterade hans fåtaliga 
ägodelar. Mor Maria bad att få ärva en ynka liten korkmattstump, men svaret blev inte helt oväntat 
”NEJ”! Men Maria tiggde igen och representanten lät ”nåd gå före rätt” den gången, så Maria fick ta 
mattstumpen. 

I samband med dödsfall kan nämnas att Fattigvården tillhandahöll kistor och svepning gratis. Som 
liten pojke tyckte jag, att den svarta klädsen på kistorna påminde om svart takpapp och dekorerad med 
något som liknade små gnistrande saltkorn. Den detaljen ändrades så småningom till något i 
mörkbrunt med påföljd, att rangskillnaden på samhällsstegen inte var så iögonfallande längre... 

Konfrontation med herrskap 
När jag var tolv år bar jag in ved ett par gånger i veckan hos rektor Morin. Varje gång fick jag ett glas 
saft och två bullar, samt fyra kronor den sista i varje månad. Till en julhelg gick jag med mina fyra 
kronor och köpte mitt livs första bandyklubba som julklapp åt mig själv. Den kostade tre kronor och 
för den fjärde kronan blev det lite julgodis förstås. Skridskor var inte att tänka på, så det blev att idka 
”spring-bandy” ännu ett tag. 

Morins var nog snälla människor, men... En gång när jag helt apropå blev ”nödig” under 
vedbämingen, bad jag att få låna deras toalett. men då var humanitetens gräns nådd. Dom hade 
nämligen en torrklosett och den lånades inte ut. Prata om ”nödsituation“! Min första”konfrontation” 
med herrskapsklassen kan uttryckas med: ”att skita eller inte skita”. 

Ännu en konfrontation 
En tid bar Anders och jag ut en dagstidning i stan. Den sysslan gjorde mig 25 kronor rikare varje 
månad och äntligen kunde jag köpa den efterlängtade cykeln på avbetalning med 10 kronor i måna-
den. Så en dag fick Anders och jag order att bära ut affischer för ett kommande politiskt föredrag. 
Med tanke på föredragets politiska inriktning och på min egen spirande politiska uppfattning, så 
nekade jag att utföra den ordern. ” Då kan du dra åt helvete”, fick jag till råd av uppdragsgivaren. 
Anders affischerade, men för egen del föredrog jag att ”dra åt helvete”. 

Bergfest 
Det är lördagskväll och fest på Östra berget. Inträde en krona. Har ingen krona. Vad gör man? Smiter 
in naturligtvis, för i kväll måste man både höra och se sångidolen Zarah Leander. Som vanligt håller vi 
isär taggtrådarna åt varandra och via vaktemas ryggar, är vi snart blandad med publiken. Efter festen 
snokar vi upp en hel del säljbara tomflaskor. Och Zarah gjorde succé som vanligt. En helt lyckad 
lördagskväll alltså! 

  



13 
 

Dystra år 
Det rådde stor arbetslöshet. Priserna för mat, kläder och hyra var låga, men samtidigt var penning-
bristen stor för många. ”Ha-begärets” gräns var mycket snävt tilltagen, särskilt i arbetarhemmen. 
Mannen kunde under långa perioder vara sysselsatt med grovarbete i Arbetsmarknads-
Kommissionens (A-K) regi många mil från hemmet, något som på sitt sätt knappast bidrog till ett 
lyckligare familjeliv. Hur fick inte arbetarhustrun ”vända på femöringen” innan hon släppte den ifrån 
sig. Möjligheten till att få Fattigvårdshjälp var starkt begränsad både vad det gällde mat och kläder. En 
så kallad ”matlapp” av fem kronor värde delades ut i nödfall. Den berättigade till inköp av matvaror i 
någon speceriaffär. Att det kunde uppstå förvecklingar framgår av följande: J-son gick till Fattigvården 
och bad att få en matlapp för sig och hustrun samt deras lille son. J-son blev nekad matlapp och gick 
sin väg, men kom omgående tillbaka och hade då med sig hustrun och sonen. Till den som hade 
nekat honom att få matlapp sa han: ”Ta hand om gumman min och grabben! Jag sticker nu och kan 
nog klara mig själv”. Det var ett besked som inte missförstods, för J-son fick en matlapp omgående. 

Istället för att dela ut matlappar till baracksfolket, skickade man Fattigvårdens svinskötare (K. A-n) 
med muntligt erbjudande, att den som ville, kunde få äta gratis i Fattigvårdens matsal. INGEN antog 
erbjudandet. Inte på grund av sturskhet. Ordet var: FÖRNEDRING! 

Villkor för en kostym 
Behovet av en kostym blev mer och mer pockande för mig, men hur få pengar till att köpa en? Jag 
gick till Fattigvården och bad att få såga ved för en kostym. Jag var 18 år då och ansågs vara något för 
ung för den favören. Men det skulle ändå kunna gå för sig och jag fick ansluta mig till det mera 
garvade vedsågargänget. Jag fick följa en tjänsteman för att gå och se ut en kostym i Fattigvårdens egen 
garderob. Hur kostymema såg ut? Jo, dom ”såg ut”! Med största sannolikhet var dom sydda för min 
morfars generation och hade senare donerats till Fattigvården som osäljbara. Om jag hade visat mig i 
någon av dem, så skulle jag med all säkerhet ha orsakat mina kompisars snara hädanfärd, för dom 
hade nog skrattat ihjäl sig. Jag kände mig besviken och sa till tjänstemannen: ”Jag tror att det får vara”, 
och inte blev jag gladare av svaret som jag fick: ”det är inte meningen att du ska gå omkring som ett 
mode-lejon”! Jag drog mig sakta mot dörren, men ropades tillbaka och fick ett intyg, som berättigade 
mig att själv gå och utse en kostym i en av stans herrekiperingsaffärer. Det blev en randig rigg i brunt 
för 65 kronor (mycket pengar på den tiden!). Så var det då bara att sätta igång och handsåga ved för 
kostymskulden. Det skulle sågas drygt 32 kubikmeter och varje meterlängd fordrade 3 kapningar. 
Varje kubikmeter betalades med 2 kronor. Två vedsågare försökte driva upp tempot genom att hålla i 
varsin ända av samma såg, men det ”rationaliseringsförsöket” gav den ene ”knarr” i handleden. 

En morgon saknades en av vedkapama. Onda aningar besannades. Hopplösheten hade blivit 
honom övermäktig.  

Han hade hackat upp en isvak – åt sig själv… 
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En ekonomisk vändpunkt 
En tid efter det jag hade ansökt om jobb vid SJ, kom besked att  jag skulle få börja jobba den 29 juni 
1936. All misströstan var med ens som bortblåst. Äntligen skulle det lossna! När jag läst beskedet, så 
hoppade jag på cykeln och trampade iväg för att meddela den glada nyheten till en god vän. På vägen 
dit råkade jag i hastigheten kollidera med en lastbil och vaknade ett par timmar senare i en säng på 
lasarettet. En lindrigare hjärnskakning hade konstaterats, men den var bortblåst efter en vecka. Under 
tiden hade utredningen av olyckan givit vid handen, att jag hade brustit i uppmärksamhet till 50 
procent, men lastbilens förare till 70 procent. Jag tillerkändes ett skadestånd på 75 kronor och med 
dom pengama på fickan, gick jag direkt och köpte mej en modern överrock. Kontant för ovanlighetens 
skull. 

De första månaderna vid SJ bjöd endast på tillfälliga jobb och löningarna var i proportion därtill. 
En månad fick jag jobba endast en dag och sedan avdrag gjorts för Fackförening och Försäkring, så 
återstod i avlöningskuvertet 20 (tjugo) öre. Avlöningsförrättaren tröstade mig dock med orden: ”du fick 
i alla fall över till fyra”Broadway” (cigarretter). Men i grund och botten så var man ändå glad i viss-
heten om, att det skulle bli bättre och bättre med tiden. 

Det var med en skön känsla, som jag snart nog kunde gå till Parkförvaltningen och anmäla, att nu 
hade Maria krattat färdigt i stans parker. Maria blev lite lite överraskad av mitt självsvåldiga handlande 
men gladdes över den nya situationen. Från och med nu skulle det bli att handla ”på bok” hos 
specerihandlaren… 

Mor Maria 
Under senare delen av 1800-talet pågick den stora ”Folkvandringen'' till sågverken utmed Norrlands-
kusten. Maria var en bland många värmlänningar. En vinterdag 1883 började vandringen från Torsby 
tillsammans rned mor Kerstin Persdotter och Marias yngre bror Johan. Kälken var lastad med det 
allra nödvändigaste. Överst på lasset satt den fyraårige Johan och Maria gick bakefter och sköt på. Mor 
Kersti gick framför och ”bara” drog hon! Fadern Olof hade skoarbete att utföra och skulle komma 
efter senare. Kälklasset var tungt och det blåste kallt ibland. 

En del ay tillhörigheterna måste säljas i gårdar utefter vägen för att få pengar till mat. Den gamla 
järnspisen från hemmet blev det tolv kronor för. Efter fjorton dagars strapatser var man framme i 
Finnfara utanför Bollnäs, och blev omhändertagna av en släkting. Familjen bosatte sig sedan i byn 
Näcktjäm i Mo socken, som på den tiden var militärort. 

För att hjälpligt hålla nere matkostnaderna, brukade Maria meta abborrar i Näckt järn med hjälp av 
sytråd som metrev och krökta nålar som metkrok. Kersti själv tjänade någon slant genom att koka 
kaffe åt soldatema och tvätta kläder åt befälet. Efter några års tjänst i stadens lasarett, gifte sig Maria 
med Teodor år 1905. Under åtta år forslade hon mjölk från en bondgård, belägen fyra kilometer 
utanför staden till mjölkkunder. Söndagar såväl som vardagar. Semester - vad var det för något? Fyra 
kilometer till bondgården och lika långt tillbaka blir åtta tillsammans. Lägg därtill två kilometer för 
utbämingen i stan, så blir det en mil om dagen. Under åtta år blir det 2 920 (två tusen nio hundra 
tjugo) mil! På vintrarna drog hon mjölken på en släde och på somrama i en kärra. Under höst och vår 
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var det arbetsammast, när snömodden gjorde det tveksamt om hon skulle ta släden eller kärran. Vad 
skulle gå lättast? Eller rättare sagt, vad skulle gå minst trögt? För denna syssla erhöll Maria fyra liter 
mjölk om dagen. Då kostade en liter mjölk 18 öre, så de fyra litrama gav i penningvärde 72 öre för 
varje mjölktur. Efter den dagliga ”mjölk-svängen” var det för Maria att sätta igång med skurning, 
tvättning, lappning m.m. åt andra, som kunde inbringa någon extra krona. Under nio år krattade hon 
löv i stans parker. Höstlöven var tungarbetade, och Maria var inte van att spara på kraftema. En gång 
när hon kom hem var hon så trött, så att hon bokstavligen stöp omkull på soffan och somnade direkt. 
Tala om ”arbetsmyror”!! Men det skulle randas bättre tider även för Maria. 

Pappa Teodor 
Teodor växte upp i Smedjebacken men blev så småningom söderhamnsbo. Den ekonomiska 
utdelningen från hans skomakeri var inte så särskilt lysande, så han skaffade sig en eka modell 
”baktråg1' och rodde ofta gäddrag på Lötån. På så vis nedbringade han matutgifterna tack vare en och 
annan gädda. Trots sitt glada humör så kunde han bli lite ledsen för att hushållskassan inte tillät inköp 
av mer ”attraktiva” julklappar till oss barn. Min första julklapp var en enkel tre decimeter lång trumpet 
modell ”entonig'r. 

När Teodor och Maria undfägnades den väsentligt förbättrade pensionen, ansåg dom sig ha råd att 
äntligen bjuda ett farväl till baracken. Dom hyrde sig en liten etta och fick uppleva en mer människo- 
värdig tillvaro på ålderns höst. Som pensionär fördrev Teodor tiden med att ofta spatsera omkring och 
heja på gamla bekanta och han kunde till och med kosta på sig, att se en fotbollsmatch från INSIDAN 
av planket! Maria satt helst vid sin vävstol och stortrivdes. Under ljumma sommarkvällar satt hon 
mellan tallama och lät sina tankar flykta till sitt kära Värmland. Samtidigt unnade hon sig ”lyxen” att 
sitta och mumsa på en klase vindruvor och en färsk mixkaka. Ibland hördes hon tänka högt: ”vem 
hade kunnat tro att jag skulle få det så här bra”! 

Mormor Kersti 
Även mormor och morfar bodde i baracken. Trots sitt liv i fattigdom och försakelse, så var mormor 
alltid gladlynt och givmild av det lilla hon hade. Men en gång grät hon! Hon hade nämligen inte råd att 
köpa sig ett par nya glasögon, så att hon skulle kunna läsa tidningen (hur var det med uttrycket ”den 
gamla goda tiden”!!). 

”De gamlas dag” brukade firas på Östra berget och då deltog alltid mormor och morfar. Då satt jag 
alltid otåligt väntande på att dom skulle komma hem igen. Mormor brukade nämligen spara en härlig 
macka med sig hem till mej. Jag kan ännu se framför mej mixkakan som var rikligt täckt med smör 
och en tjock skiva medvurst. Det smakade det! Ibland kunde det hända att mormor gick och hälsade 
på hos några av sina gamla väninnor och då skulle jag göra henne sällskap. Det brukade bli en rätt så 
givande rundvandring, för det vankades både kakor och karameller, ja, till och med en och annan 
femöring, som de gamla tantema mönade åt mej. 
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Ålderdomshemmet 
I det föregående har baracksfolkets och andras beroende av Fattigvården berörts. Hur Fattigvården 
fungerade som ålderdomshem, kan kanske ha något av intresse. Vid ärkebiskop Nathan Söderbloms 
visitation i Söderhamn år 1919 påbjöd han, att benämningen ”Försörjningshemmet” skulle ändras till 
att vara Ålderdomshemmet. Men ännu i många år kom det likväl att kallas för Fattighuset av äldre 
människor, som med en viss oro gruvade sig för en eventuell inkvartering där. 

I en av gavelbyggnaderna hade pappa Teodor sin skomakarverkstad inrymd hyresfritt. Eftersom 
det återstod två år innan jag skulle börja skolan, så brukade jag ofta gå och hälsa på hos honom. 
Samtidigt passade jag på att göra mig underkunnig om ålderdomshemmets funktion. De inneboende 
kallad.e mig för ”skomakams pojke”. I nedre våningen bodde farbrödema och vissa rum kunde 
härbärgera sex personer. Atmosfären blev därefter, särskilt med tanke på farbrödemas gemytliga 
”brakande”. Dom gick klädda i blåblusar och grå vadmalsbyxor, samt grova och klumpiga skor. 
Tantema bodde i andra våningen. Dom gick i långa och mörka kjolar och bar hucklen på huvudet. 
Olika sysslor tilldelades var och en allt efter ork och håg. Som portvakt satt ”Kerstin i porten”. Hon 
hade besvärligt med sina onda ben. Från en stol i det lilla vaktrummet, reglerade hon portlåset med 
hjälp av en lång lina. Innanför porten möttes man av doften av den tjocka tjärmattan i korridoren, där  
gamlingarna satt i inte alltför bekväma träsoffor. De svaga taklamporna gjorde knappast tillvaron 
ljusare. 

Sundström var ”köksbjörn” och ansvarade för att kökets vedlår inte blev tom. Med hjälp av en 
träställning kom han kånkande med sina vedbördor på ryggen. Självfallet låg han bra till för en extra 
fika ibland i köket. 

Larsson svarade för omsorgen och utfodringen av sina skyddslingar i grishuset samt de så ”väldigt 
viktiga” postärendena. 

Bohman sysslade för det mesta med sina små och behändiga modellbåtar, som var exakta kopior 
av passagerarbåtarna som på den tiden trafikerade i skärgården. Med sin värdiga gång visade han att 
han inte var ”vem som helst”! Sitt otroliga vetande poängterade han med att ta av sig mössan, peka i 
den och säga: ”det ryms mycket jävelskap i den här mössan”, och tillade för säkerhets skull: ”ja, jag är 
en jävel jag”! 

”Spel-Nils” förhöjde stämningen någon grad med sitt gamla enradiga dragspel. Varje 
”framträdande” avrundade han med sin egen signaturmelodi ”Himmel och jord må brinna”. 

Engström hade som vana att varje sommar ge sig ut på vandring. Redan första varma sommardag 
gav han sig iväg. Iförd rena kläder och försedd med rejäl matsäck, bjöd han ”hemmet” farväl mot löfte, 
att komma åter vid sommarens slut. Under sin vandring visste Engström var han kunde gå för att få sig 
en portion gröt eller en macka till skänks. När han i slutet av sommaren återkom, leddes han som 
vanligt direkt in i tvättstugan för avlusning. Där blev han helt avklädd och kläderna med alla sina 
småkryp förpassades omgående in i elden under pannmuren. Efter ett bad och avlusningen stod 
Engström åter att känna igen. 
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Tant Tora var något av en trotjänarinna. På sina starka armar bar hon med största varsamhet sina 
skyddslingar i sjukrummet. Hennes ”ögonsten* var den unga flickan, som aldrig skulle få erfara hur 
det var att kunna gå på sina egna ben. 

Under vintrama sysslade farbrödema mest med vedhuggning i den stora vedboden. Under somrar-
na var det fullt pådrag i den stora trädgården. Mängden av grönsaker var så stor, att en hel del kunde 
avyttras till allmänheten. 

Strax före matdags satt alla församlade utanför matsalsdörren. Vid klangen av ”vällingklockan” 
bänkade sig var och en på sin egen abonnerade plats vid de långa borden, som var försedda med 
omslagspapper som bordsdukar och fastsatt med häftstift. 

Varje lördagsförmiddag stod eller satt gamlingarna i kö utanför kontoret, dit alla fick gå in och 
kvittera ut ”veckopengen” (aven kallad ”flitslanten”) å 2 kronor. På lördagskvällen brukade några gå 
ner på Frälsis och ”slå runt” på kaffefest. Den avbränningen kostade 25 öre i inträde, samt 25 öre för 
fika med dopp, något som gjorde vederbörande 50 öre fattigare i en hast den kvällen. Vad blev kvar av 
2-kronan tills nästa lördag för dom som snusade eller gillade karameller! 

Vid förseelser mot reglementet, eller annat som kunde väcka misshag, kunde vederbörande dömas 
att ej få deltaga i någon som helst sysselsättning under en hel vecka och gick därmed samtidigt miste 
om sin veckopong (2 kronor).  Det var både hårt och förödmjukande för den som drabbades därav. 

På den tiden var det vanligt, att även människor med orolig och avvikande livsstil inhystes i ålder-
domshemmet med påföljd, att en våldshandling kunde uppstå ibland. För den skull var det inrättat ett 
litet speciellt rum med gallerförsett fönster högst uppe på vinden, där vederbörande placerades för att 
lugna ner sig. Denna företeelse förekom ännu in på 1930-talet. 

Från Fattigvård till Socialvård 
Fattigvården och det gamla ålderdomshemmet hade spelat ut sin roll. En epok var ändad. Ett nytt 
ålderdomshem invigdes 1952.  Jag väntade tills dagen efter invigningen för att i lugn och ro göra en 
”privat” inspektion. Vid åsynen av allt som ett modernt samhälle ställer till förfogande i våra dagar, så 
korsades mina tankar av många minnesbilder och jämförelser. 

Den tjocka tjärdoftande mattan i korridoron hade fått lämna plats för glänsande golv. De hårda 
träsofforna var utbytta mot bekväma fåtöljer för trötta och utslitna ryggar. Kvinnomas dystra och fot- 
sida kjolar och hucklen var utbytta mot tidsenliga klänningar och männens blåblusar och gråa 
vadmalsbyxor var ersatta med kläder av modernare snitt. 

Håglösheten hade förbytts mot livsbejakande terapiarbeten av alla slag. Den tunga vedsågen var 
ersatt med en lätthanterlig snickarsåg. I allt det storstilade så var det likväl matsalen som gjorde det 
djupaste intrycket på mig. Jag trodde knappast mina ögon vid åsynen av de dukprydda matborden 
med blombuketter som ”pricken over i-et”! Även ”vecko-pengen” (två-kronan) var ett minne blott... 
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En påminnelse om det som var 
”Ja Sven-Erik, nog minns jag hur det kunde vara för er som bodde i baracken”, sa en dam till mig 
många år senare. Här berättar hon själv: 

Torsten i baracken var springpojke i en speceriaffär och kom hem till oss med varor som min mor 
hade beställt. Vi satt just då vid matbordet för att äta, när Torsten kom med varoma.  

Mor frågade Torsten om han ville slå sig ned och äta pölsa tillsammans med oss och visst ville 
Torsten ha pölsa!  

Mitt under måltiden lade Torsten ifrån sig både kniv och gaffel och satt alldeles stilla. Vi tittade 
lite undrande på Torsten. Till slut sa min mor: ”Smakar det inte bra, Torsten”? ”Jo”, sa Torsten. 
”Varför äter du inte då?” frågade min mor. ”Jag tänker på dom där hemma”, sa Torsten... 
 

”Återsken” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Jag bor åter vid Åsbäcksgatan. Inte mer än ett kvarter från gamla anrika Baracken, men 
under helt andra förhållanden. 

Minnet av järnspisrummet i Baracken och allt som var förknippat därmed lever kvar och  
sist men inte minst, minnet av en tom hårdbrödkorg. 
 

 
f.d. barackspojken 
Sven-Erik Eriksson 
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