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Pappa Petrus 

Min pappa hette Olov Petrus Blom. Han föddes 1885 i byn Åttersta i Ovansjö. Farfar 

hette Anders Olsson, men när han gjorde rekryten, fick han namnet Blom, eftersom det 

var så många som hade sonnamn. Pappa hade två bröder och en syster. Farmor hette 

Greta Persdotter. Farfar tillhörde en bondesläkt och släktgården i Storbodarna 1 i 

Ovansjö. 

 

Pappa började arbeta på järnverket i Kungsgården när han var 13 år. På sin första 

arbetsdag fick han en liten hammare, som hans chef gjorde åt honom. Den hammaren 

har jag kvar. Den är stämplad med pappas initialer (P.B.) och årtalet (1898). När sedan 

järnverket i Kungsgården lades ner flyttade farfar med sin familj hit till Hofors. Det var 

1903 eller 1904. Han fick jobb på verket här. De bodde på Nygatan till att börja med. 

 

Mamma Frida 

Min mamma, Frida Maria Ekengren, tillhörde en mycket gammal smedsläkt, som kom 

ifrån Flandern vid sekelskiftet 1600/1700-talet. Första gången namnet Ekengren nämns 

är 1734. Därförut hette de på sonnamn, Velamsson, Jakobsson osv. De placerades i 

Hammarby och där föddes mamma 1885. Hennes far hette Knut Ekengren och var 

klensmed. Alla män i släkten före honom hade också varit smeder. Mammas mor hette 

Erika Norbeck.  

 

Mamma hade sex syskon. När hon var 11-12 år dog hennes far och hennes mor måste då 

försöka försörja sig och barnen. Det fanns ju inga socialbidrag då, utan hon fick arbeta 

borta i familjer, där hon städade och lagade mat. Så småningom köpte hon en liten stuga 

i Åshammar och flyttade dit, men då var min mamma utflugen. Hon tog plats som husa 

och kom till disponent- och ingenjörsfamiljer.  

 

Mamma kom hit till Hofors för att arbeta som husa på herrgården. När hon satt på tåget 

hit, var också min far och kamrat till honom på samma tåg. Pappa sade: ”Stiger den där 

flickan av vid Hofors station, så ska jag gifta mig med henne”. Det gjorde hon! Mamma 

kom då från Stockholm och var klädd i Stockholmskläder med rysch och pysch. Så 

småningom friade pappa till henne och de gifte sig 1913. De fick lägenhet på Hagagatan 
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10 (första huset på nuvarande Storgatan, vid Ankdammen). Jag föddes sedan 1914, den 

28 februari och döptes till Helena Maria.  

 

Pappa jobbade nere på verket som synare. Det tog sju år att lära sig det yrket, har han 

berättat. Sen ”upptäcktes” han av ingenjören på hans avdelning, och han föreslog att 

pappa skulle läsa litet grann, så han kunde komma litet längre. Ingenjören ordnade så att 

dels undervisade han själv pappa och dels läste pappa kurser på Hermods. Han kom 

senare in på kontoret. Där var han i många år. Sista åren var han förrådsmästare. Då 

skötte han centralförrådet. 

 

Pappa var lokalombud för tidningen Norrlandsposten. Det var den tidning som på 

landsorten föregick Gefle Dagblad, kan man säga. Han skrev Hofors-nyheter i den. Pappa 

var dessutom kassör i Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa. Det fanns ju inga 

allmänna försäkringar på den tiden. 

 

Mamma hade inget yrke, utan hon stod till tjänst och passade upp på herrgården och i 

disponentbostaden, där det ju var många kalas och fester på den tiden.  

Jag hade inga syskon, men när jag var fem år tog mamma och pappa ett fosterbarn. Det 

var en flicka, som när hon föddes, inte var välkommen i sin fina familj. De sökte någon 

som inte kunde få flera barn (och det kunde inte mamma), som kunde ta hand om den 

lilla flickan. Jag vet inte hur mamma söktes upp på för sätt, men den här lilla flickan 

hamnade hos oss, men hon blev inte adopterad. Hela tiden upplevde jag henne som min 

syster. Hon bodde hos oss tills hon kunde försörja sig själv. Hon flyttade senare till 

Stockholm. 

 

Bodde på Hagagatan i ”Tian”  

Det var rätt ovanligt att man fick rum och kök när man gifte sig på den tiden. Man skulle 

ha flera barn för att få det. Jag vet inte anledningen till att mamma och pappa fick ett 

rum och kök. Farmor och farfar bodde en trappa under oss. Det bodde åtta familjer i 

samma hus som vi. På vardera gaveln bodde det fyra familjer, två på nedre botten och 

två en trappa upp.  

 

Det var väldigt stora rum. Det fanns ett stort skafferi, som nästan var som ett rum. Inga 

garderober fanns för kläder eller andra saker som man måste ha i ett hem och som man 

inte kunde ha i rummet. En trappa upp fanns en jättevind, som var uppdelad i olika 

avdelningar, där man kunde ha sina andra kläder som man inte använde för tillfället. Där 

uppe fanns också en liten avdelning som jag kunde ha som lekstuga. I rummet fick man 

inta ha så stora utrymmen för lek, utan det var en liten hörna i köket som man kunde ha 

för sina leksaker. Sen var det krokar på väggen, minns jag, där man hängde sina kläder, 

som man inte använde för dagen, men som man kanske skulle ha senare. Det fanns inga 

andra möjligheter. 
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Det fann ju heller inga kylskåp på den tiden. Nere vid trappan fanns en lucka i golvet och 

där fanns en liten jordkällare, där man bland annat ställde mjölken. Det var det enda 

förvaringsutrymme vi hade där, som jag minns. I stora skafferiet var det kallare än i 

rummet. Dessutom hade vi en rymlig matkällare i Storgatan 11 (”Elvan”), där vi förvarade 

potatis. 

 

Vatten och avlopp fanns inte då vi bodde på Hagagatan. Det kom senare, närmare 

bestämt 1927, och vi flyttade därifrån 1923. Skulle vi hämta ved i vedboden, fick vi gå 

över gatan en bra bit (ungefär där brandstationen är nu). Där var det ett stort uthus och 

där fanns vedbodar och dass. Dit bar man slasken också. Källvatten tog vi från nuvarande 

Godtemplargården. Mamma hämtade vatten i kopparhinkar. Vatten till tvätt och disk tog 

man då i dammen. Jag har plurrat i som liten. Jag har ett minne därifrån (det kan vara 

mitt första barndomsminne). Mamma satt och plockade vinbär och fick höra ett plask. 

Det var jag som bakom hennes rygg sprungit upp på banken och plurrat i. Farfar var ute – 

han fick tag i en båtshake som han sträckte ut och hakade i mitt lackskärp (rutig klänning 

hade jag också, kommer jag ihåg) och drog in mig till land. Jag kan ha varit 3-4 år då.  

 

Vi hade en liten trädgård med bärbuskar och blomland. Det hörde ju till. När jag var 

ungefär 4-5år planterade jag en äppelkärna där. När vi sedan efter några år flyttade till 

vårt hus på Kapellgatan, hade det blivit en telning. Den grävde pappa upp och vi 

planterade här på tomten. Den växte upp och det blev ett stort träd. Vi kallade på 

trädgårdsmästaren, som ympade in klarastrakan. Just den här månaden är det precis 70 

år sedan vi flyttade in i huset. Det var nämligen i september 1923. 

 

Byggde hus på Kapellgatan 

Tomten var en stor stenbacke med många granar och tallar. Det var så tätt med 

växtlighet här att det var för mörkt för att fotografera med en vanlig kamera. Pappa 

gjorde grunden själv. Han borrade och sköt med dynamit. Grunden är en meter tjock och 

gjord av den sten som de sprängde då. Hela det här området, som nu är odlat, har sten 

under. Det var så mycket sten här att man jämnade ut marken och så kördes det på jord. 

Därför är det så väldigt svårt att göra ett hål när man skall plantera något. 

 

Skolan 

I småskolan gick jag i 1906 års skola för Ida Pettersson, en underbar människa. Hon var 

en lärarinna av den gamla stammen med höghalsad, lång klänning med långa ärmar. 

Tyvärr fick jag öroninflammation redan efter ett par månader i första klass. Jag måste 

därför åka till Gävle lasarett (Sandvikens sjukhus fanns inte på den tiden). Där låg jag från 

oktober till februari. Det var just den tiden när mina kamrater lärde sig att skriva 

bokstäver, läsa och räkna. Någon undervisning på lasarettet förekom inte då. Det fick jag 

klara själv.  

 



4 
 

Det var ju inte så lätt för mamma och pappa att komma och hälsa på mig. Dels kunde de 

inte lämna min ”lillasyster”, dels jobbade pappa. De åkte tåg från Robertsholm ibland och 

hälsade på mig. Jag vet att mamma fick bo hos några avlägsna släktningar till henne. 

Mamma lämnade frankerade kortbrev med vår adress till sjuksköterskan, som fick skriva 

varje dag och tala om hur hög temperatur jag hade och hur omläggningen hade gått. Så 

började jag skriva med de bokstäver jag kunde och med de meningar jag kunde få ihop. 

Mamma skrev i sina brev: ”Du skall vara en duktig flicka. Det är jobbigt och svårt nu, men 

du skall vara duktig, så kommer du hem snart.” De korten har jag kvar än. Mina 

klasskamrater skrev också kort till mig, till exempel ”Bli bra snart”. Dem har jag också 

kvar i en låda.  

 

Det var jobbigt på sjukhuset. Jag hade värk och det var svåra omläggningar. Jag blev 

aldrig bra i örat, så det har jag besvär av än. Vilken oro och ängslan det var för dem här 

hemma: En liten 7 – åring som ligger där och längtar hem, som har ont och som skall ha 

omläggningar som är mycket svåra, och som är omgiven av främmande människor. 

Antagligen hade jag permission under julen, för det är ingenting i de sparade korten som 

säger att jag var kvar på sjukhuset under julhelgen.  

 

När jag kom tillbaka efter ett halvår kunde jag fortsätta i klassen. Sen gick skolarbetet 

som smort. I folkskolan gick jag för Agnes Hedin (som gift Andersson). 

 

Lekkamrater 

En av mina lekkamrater hette Birgit Eriksson (hon heter Birgit Andersson nu). Den här 

tomten sträckte sig bara till häcken. Där var det gärdsgård. Sen var det skog här bara. Det 

var en trampad stig till ett hus längre upp, där Birgit bodde. Här nere gick det hästar. Vi 

plockade smultron och jagade ödlor. Vi åkte också skridskor på ett ställe som vi kallade 

Blåbärssjön. Det var ingen sjö, utan en liten myr med vattenpölar som frös till. Birgit och 

jag har fortfarande kontakt (är med i syföreningen och Vita Bandet båda två). 

 

En annan lekkamrat jag hade var Erik Hedbom, som senare blev kyrkoherde. Han växte 

upp i huset snett över gatan. Vi lekte mycket ihop och hade väldigt skoj tillsammans. Han 

bröt av armen på mig två gånger (!!) under lek. Ena gången skulle vi gunga på ett 

gungbräde som låg över en sten. Han var ju kraftigare än jag och hissade upp mig gång på 

gång naturligtvis. Då skulle jag försöka hissa upp honom. Jag tog tag i en gren för att hålla 

mig nere, med den påföljd att jag gjorde en saltomortal bakåt och fick armen under mig. 

Andra gången jag bröt armen var när han jagade mig när vi lekte ”Lacken”. Armen var 

inte riktigt avbruten, men doktorn tog och bröt upp det helt.  
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Öppet hus för släkt och vänner 

Det var naturligt att vi skulle hjälpa till både min fostersyster och jag. Vi diskade, bäddade 

våra sängar med mera. Vi slet inte ont och vi hade nog väldigt mycket tid att leka. Här var 

det alltid öppet hus för kamrater och vänner. Vi fick klä ut oss och vi hade fester. Mina 

föräldrar var väldigt vidsynta och förstående och de tyckte att det var roligt själva att 

hålla på. De hade också en stor vänkrets. Vänner och bekanta var alltid välkomna. Man 

bjöd på vad som fanns. Det där sitter i fortfarande, att man ska vara gästfri och öppna 

dörren. 

 

Vårt hem var mittpunkten i släkten när det gäller mammas släkt. I Hofors bodde två av 

mina morbröder och två av mina mostrar. En morbror, Knut Ekengren, var ogift och en 

moster, Helén, hushållade för honom. De bodde också på Hagagatan. En annan morbror 

hette Viktor. Han var gift med Anna Drugge.  De fick en son. Jag hade en morbror till, 

Gustav, som fortsatte det här med smedsyrket. Han var verkmästare här under många år, 

men flyttade senare till hästskofabriken i Uhrfors i Ovansjö. Han var gift med Nanny 

Åselius och de fick tre döttrar. En moster, Lisa, var kokerska på gamla sjukstugan. Min 

moster Karin var sömmerska och bodde tillsammans med mormor i Åshammar. Hemma 

hos oss var den fasta punkten. På julaftonen, till exempel, var de alltid här allihopa som 

bodde i Hofors. 

 

Pappas bror Oskar med familj bodde också i Hofors. Han var gift med Maja Forslund och 

de hade fyra barn. De var alltid hos oss på trettondagsafton. Pappas syster Andrea med 

familj var ju också här då förstås. Hon var gift med Emil Lindberg och hade en dotter. De 

bodde också i Hofors. 

 

Pappas bror Johan arbetade i Porjus och flyttade sedan till Stockholm. 

 

Ville bli lärarinna 

Jag bestämde mig för att bli lärarinna när jag gick i folkskolan för Agnes Hedin. Hon var en 

ovanlig lärarinna på det sättet att hon var mycket modern och vi fick lära oss att 

framträda, hålla föredrag och redogöra inför klassen. Det visade sig att jag klarade det 

där ganska bra, så hon förstod att någonting måste göras för att jag skulle kunna få 

fortsätta att läsa. Då fanns ju inga skolor här förutom fortsättningsskola. Realskola fanns i 

Storvik och i Sandviken, men då fanns ju inga skolskjutsar och inga kommunikationer som 

passade. 

 

Agnes Hedin var gävlebo och hon föreslog att jag skulle söka till en privatskola, Gefle 

Borgarskola. Den var känd för sin lärarkår, som var en gedigen kår som stannade, och 

rektorer som verkligen satsade på sina elever. Agnes Hedin pratade med pappa och 

mamma och sade att de måste försöka hjälpa mig så att jag kunde komma iväg. De var 

införstådda med det, för de hade ju märkt att min håg stod åt studier.  
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Det var naturligtvis fråga om ekonomi. Mamma och pappa hade ju byggt huset och hade 

skulder. Pappa hade ingen hög lön, varken som synare eller på kontoret, och mamma 

hade ingen egen inkomst. De ville i alla fall satsa på att jag skulle få ta realen. Mamma var 

väldigt skicklig på att väva, så hon satte upp fina dukvävar och sålde dem till vänner och 

bekanta. Hon fick på så sätt ett tillskott. Förutom att pappa fick betalt för det han skrev i 

tidningen, och hade en liten ersättning för kassörsarbetet i sjuk- och begravningskassan, 

sålde han isborrar genom kataloger. Han hade kontakt med en smed som tillverkade 

dem. Pappa hade isborrarna i källaren. Mamma målade skoporna och pappa paketerade 

och skickade iväg dem.  

 

Inackorderad i Gävle 

1927 började jag som elev i Gefle Borgarskola. Jag blev inackorderad i en familj som var 

släkt med mamma på långt håll, men som jag inte alls var bekant med. Där bodde jag i 

fyra år, från det jag var 13 till dess jag var 17 år. Det var lite bekymmersamt. Första åren 

hade jag inget eget rum, utan jag hade en bädd i matsalen. Böcker och kläder fick jag ha i 

en liten skrubb. Jag satt vid matbordet när jag behövde skriva. Sista året fick jag ett litet 

genomgångsrum, där alla gick igenom, men jag kunde i alla fall stänga dörren ibland. 

 

Jag trivdes bra där, men det var en helt annan miljö än vad jag var van vid hemifrån. 

Familjen var en grosshandlarfamilj, som hade en stor firma. De hade ofta många gäster 

och de hade också en jungfru. Jag var ju inte van vid sådana förhållanden. De var mycket 

vänliga och rara och tog mig med till sina bekanta. 

 

Ungefär en gång i månaden åkte jag hem med tåg och hälsade på. Jag hade inte råd att 

åka oftare. Jag ville aldrig be om mer pengar hemifrån än jag fick. Jag tror att jag inte 

ändå förstod riktigt hur stora uppoffringar mina föräldrar gjorde för att jag skulle få läsa i 

Gävle.  

 

I april 1928 konfirmerades jag. Vår lärare i kristendomskunskap hette Algot Törnqvist och 

var kyrkoherde i Valbo. Han hade också konfirmationsundervisning för Borgarskolans 

elever. Vi var 70 konfirmander som konfirmerades samtidigt i Heliga Trefaldighets Kyrka. 

Det är ett fint minne. 

 

Skolan var 4-årig, men jag var borta ett halvår för att jag var sjuk (öronen igen). Det var i 

tredje klass. Då var jag borta hela vårterminen. Jag fick läsa in allt, först på sjukhuset och 

sedan hemma. Jag fick hjälp med språken här hemma av ett par lärare, som mamma och 

pappa betalade. Jag fick tentera i alla ämnen. Jag kommer så väl ihåg att jag tenterade i 

kyrkohistoria för kyrkoherden. Han sade: ”Vore du min flicka, så skulle du gå om hela 

trean och inte tentera i alla ämnen.” ”Ja, men det gör jag inte, utan nu ska jag tentera”, 

sa jag. Jag blev godkänd i alla ämnen. När jag sen gick ut fyran fick jag stipendier.  
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På grund av att jag var så pass klen av mina öronoperationer, orkade jag inte arbeta så 

mycket under mina skollov. Jag behövde dem för att vila upp mig, men jag jobbade 

ibland i affär och på posten för att få lite slantar.  

 

Folkskoleseminariet i Falun 

Som jag sagt tidigare ville jag gärna bli lärare och när jag tagit realen i Gävle 1931, sökte 

jag till folkskoleseminariet i Falun, som låg närmast till. Det var inte så lätt att bli antagen. 

I dag, när man söker till högskolor, skickar man in sina papper bara och så går de efter 

poäng, men så var det inte då. Då var det inte så många som hade möjlighet att studera. 

Det var en viss grupp människor, som hade råd och möjlighet, med påföljd att man inte 

kunde bygga intagningen på betyg. Många, som inte hade gått i skolor, men som själva 

hade studerat och fått kunskaper så de skulle kunna klara sig, sökte för att bli lärare. 

Intagningen ägde därför rum med en veckas prov i samtliga ämnen. Vi fick pröva både 

skriftligt och muntligt. Dessutom fick vi visa vår färdighet i att spela orgel eller piano. Jag 

kunde spela orgel- jag hade gått för en lärare här. Så skulle man också kunna sjunga och 

kunna handarbeta. Vi fick sy knapphål, minns jag, och vi fick också sticka avigt och rätt. 

Man skulle ju undervisa i slöjd också som folkskollärare, därför behövdes de här proven. 

 

Första gången jag tenterade, kom jag inte in. Det var ju stor sorg förstås. Men vi var 

bekanta med en lärare i Falun och han gav mig tipset, att jag skulle gå i en förberedande 

kurs på ett halvår i Falun först, för lärarna där visste vad som krävdes för att komma in, 

och de trimmade sina elever just på sådana saker. Jag gick där en termin. Det var den 

värsta pluggskola jag varit med om. Man skulle kunna alla städer, alla sjöar, alla berg med 

mera i hela världen. Sånt som vi tycker är vansinnigt nu, men det var sånt man pluggade 

där. När jag sedan sökte in på folkskoleseminariet kom jag in. Vi var 315 sökande och 40 

som kom in. Då var det glädje. Jag kunde ju inte ringa hem då, eftersom vi inte hade 

telefon, men jag skickade telegram: ”Har kommit in som nr 5”. Jag kommer ihåg att de 

rappade huset där då och telegrampojken kom med telegrammet till mina föräldrar.  

 

På folkskoleseminariet gick jag i fyra år. Jag hyrde rum hos en tant. Det fanns inga billiga 

matställen eller barer. Jag åt ett mål mat hos en annan familj. Morgon och kväll fick jag 

ordna bäst jag kunde. Jag hade en doppvärmare, så jag kunde göra i ordning te och koka 

ägg. Jag tog lån dels på banken och dels inom Svenska Missionsförbundet, där jag 

tillhörde ungdomsgruppen. Lånet var räntefritt så länge man studerade och när man fick 

arbete skulle man betala tillbaka det med förhöjd ränta. Jag fick vara väldigt försiktig med 

de pengar jag hade. Antagligen fick jag hjälp av mina föräldrar till kläder och sådant, för 

mina pengar räckte bara till böcker, hyra och mat.  

 

Jag trivdes väldigt bra på seminariet. Det var gamla, mycket stränga och mycket 

fordrande lärare. Det var en helt annan anda än vad det är nu. Vi neg ju, fast vi var vuxna, 
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för docenterna och de andra lärarna och vi titulerades som fröken. Vi hade ingenting att 

säga till om. Vi fick visa vår vördnad för lärarna som hade makten.  

 

Vi studerade alla skolämnen. Dessutom skulle vi till exempel lära oss trädgårdsskötsel. På 

den tiden hade ofta skolorna trädgårdar och då måste vi ha kunskaper. Vi skulle ju lära 

barnen det sedan. Vi fick till och med lära oss ympa träd. Vi kvinnliga seminarister skulle 

också ha skolkök en gång var fjortonde dag. Det tyckte vi var så väldigt fånigt. Vi var ju i 

20-års åldern. Nog kunde vi laga köttbullar, koka potatis och kräm allt! Men de manliga 

seminaristerna behövde inte. Det förmodades att de skulle gifta sig och få fruar som 

lagade maten till dem. Det var alltså inte för att vi skulle undervisa i skolkök, utan det var 

för vår egen skull. Men det stod i stadgarna, så vi var tvungna.  

 

1937 tog jag min folkskollärarexamen. Det var en glädjens dag när vi kom ut med 

blommor och pekpinnar (istället för käpp). Vi var ju 40 som kommit in och det blev två 

klasser med 20 i varje. I vår klass dog en elev första året, så vi var 19 som gick ut. Och av 

oss 19 lever 8 fortfarande! Vi har haft kontakt i alla år. Vi skriver brev som går runt och vi 

träffas en gång per år. Vi är utspridda över hela Sverige. Den som är längst bort bor i 

Malmö, många bor i Bergslagsområdet. I början träffades vi vart femte eller vart tredje 

år, men när vi blev äldre, så tyckte vi att vi måste passa på, så nu träffas vi varje år. Det 

brukar vara i maj månad. Vi vet det mesta om varandra, om barn och barnbarn, om 

bekymmer med mera. Det blev en väldigt bra sammanhållning efter seminariet, men den 

var inte så bra under seminarietiden, för vi var ganska olika och hade olika intressen och 

vi var i olika grupper. Men sedan när vi kom ut på våra arbeten, så slipades vi av, så det 

som skilt oss åt försvann mer och mer, och det som vi hade gemensamt, det var det som 

var det viktiga. Vi har väldigt mycket trevligt.  

 

Första jobbet 

Vi kom ut i en tid när det rådde stor arbetslöshet och det nästan var hopplöst att få 

arbete. Av oss 19 var jag och en till de enda som fick en tjänst på ett helår, alla andra 

hade småvikariat. Vi fick vara glada för alla vikariat vi kunde få. Min första tjänst fick jag 

1937 i Silvergruvans skola, som låg i en liten ort en mil utanför Hällefors. Där undervisade 

jag elever i tredje och fjärde klass. Jag trivdes mycket bra med barnen – det var 

underbara barn, som verkligen hade det arbetsamt ibland. De bodde långt uppe i 

skogarna. Pappan arbetade i Hällefors på bruket där och mamman och barnen skötte 

gården och djuren. 

 

1972 blev jag bjuden ner dit till en skolträff och jag träffade de här barnen igen. Det var 

väldigt roligt att träffa dem efter så lång tid. De var ju vuxna nu. Jag läste då upp det brev 

som jag hade skrivit till mina seminariekamrater, där jag berättade om mitt första intryck 

från Silvergruvans skola.  
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Det var en älv (Svartälven), som gick igenom Silvergruvan just vid skolan, och den var 

mörk och otäck. Skolan var väldigt dålig och ruffig. Det var bara en sal och den var 

nedsliten till det yttersta. Det fanns en lärarbostad där den manliga läraren bodde, men 

han hade sitt klassrum i Folkets hus, som låg en bit upp i skogen. Småskollärarinnan 

bodde två kilometer bort och hade sin småskola i samma byggnad. Jag fick ett spisrum 

uppe i lärarbostaden och där hade jag en spis och en diskbänk, en bädd, en stol och ett 

bord. Inga bokhyllor och inga skåp, utan bara lådor som jag lade grejerna i. Sedan fick jag 

en bostad, som de gjorde av ett litet torp inte så långt från skolan. Det byggdes om så jag 

fick ett rum och kök på övervåningen och småkollärarinnan bodde under mig. Då fick vi 

det bättre. 

 

Under tiden jag var där byggdes en modern och fin skola med tre klassrum, så alla lärarna 

var i samma skola så småningom. Den var så modern att de till och med byggde en 

duschavdelning i källarplanet, där barnen duschade var fjortonde dag. Det fanns inte 

duschar i hemmen där på den tiden. 

 

Silvergruvans skola låg en mil från Hällefors. Det gällde att cykla när man skulle dit 

förstås, men det kom en buss med varor till Silvergruvan ibland. Då tutade chauffören 

och då fick jag lämna skolan och springa ut och köpa falukorv, bröd eller smör, eller vad 

man kunde behöva.  

Småskollärarinnan hade en fästman och han hade bil och då kunde jag ibland få följa 

med dem till Hällefors och köpa skolmaterial och annat. 

 

Det var sådan dimma vid Svartälven och jag tålde inte klimatet. Jag fick inte vara kvar där 

för en läkare så jag var tvungen att säga upp mig. Jag blev därför bara kvar i två år. På 

läkarens rekommendation vistades jag två somrar på västkusten. För att försörja mig då 

tog jag plats som föreståndare på barnkoloni. 

 

Åtta olika orter på tre år 

Efter de två åren på Silvergruvans skola var det mycket svårt att få arbete. När skolorna 

började i augusti hade jag ännu inte fått någon anställning. Det fanns en sorts 

arbetsförmedling för lärare, men det fanns inga jobb där förrän de ringde en gång och 

sade att jag kunde komma upp till Ore församling och hålla fortsättningsskola, som var 

jordbruksbetonad! Jag skulle lära eleverna hur man sår och sätter och sköter jorden och 

så vidare. Jag svarade att jag kunde göra en kärve, för det hade min mormor lärt mig, och 

att jag hade varit med om att trampa hö i en lada. Det var allt jag visste om jordbruk. 

 

Det fanns också en kurs till om husdjursuppfödning. Jag sade att det enda jag visste var 

hur man mjölkade en get, men att jag aldrig försökt. Det där med mjölkning av ko, såg 

lätt ut för mig som barn. Men jag var mycket fascinerad av hur mormor betedde sig, när 

hon kunde hålla fast geten, medan hon mjölkade.  
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Jag var tvungen att ta det jobbet, för de fick ingen annan lärare och kurserna skulle börja 

veckan därpå. Jag visste inte hur jag skulle klara det, men det var bara att hoppa på det. 

Jag hade tre kurser där. Pojkarna var 14-15 år, bondsöner, stora kraftiga pojkar som 

kunde en hel del. Men sen fick jag ta skadan igen, för vi hade bokföring, och det kunde 

jag ju, och vi skrev annonser och liknande saker för tidningar. 

 

Fortsättningsskolan fick ha sina lektioner efter att den vanliga skolan hade slutat sin 

arbetsdag. Vi började vid 15-tiden. Jag bodde hos folkskollärarinnan. Under oss bodde 

folkskolläraren. 

 

Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut. När jag vaknade den morgonen var 

gårdsplanen utanför full med karlar. Det var papporna till mina elever som blivit 

inkallade. De satt där utan uniformer och utan vapen. Där var de flera dagar. Befälet 

bodde hos den manlige läraren. Barnen fick ledigt och var hemma för att ta hand om 

skörden och ta upp potatis med mera. Det var litet förvirrat. Det här minns jag väldigt väl.  

 

Efter de två första åren nere i Silvergruvans skola flängde jag under de närmaste tre åren 

kring på åtta olika orter (från Vuollerim till Kolbäck) med några veckor här och några 

månader där. När kriget bröt ut blev de manliga lärarna inkallade och då kunde vi 

kvinnliga lärare få några jobb också. 

 

De här fem åren som jag var ute var otroligt viktiga för mig för att jag fick uppleva så 

många skiftande miljöer och arbetssätt och människor. Det var en väldigt fin påbyggnad 

till examen. Man lärde sig otroligt mycket. Det var jobbigt att flytta omkring så där och 

jag hade ju inget hem nånstans då. De möbler jag hade köpt i Hällefors, sålde jag när jag 

flyttade därifrån, för dem kunde jag ju inte ta med mig. Jag fick inackordera mig på de 

olika ställena.  

 

Tillbaka till Hofors 

1942 kom jag tillbaka till Hofors. Här blev jag kvar tills jag pensionerades 1979, och ett 

par år därefter tjänstgjorde jag som vikarie. De första åren i Hofors var jag vikarie och då 

var jag runt på alla skolorna. Så småningom kom jag till Värnaskolorna, men det dröjde 

ganska länge innan jag fick ordinarie tjänst. Då var jag yngsta läraren där. En del av 

lärarna som tjänstgjorde där när jag var barn var kvar när jag kom dit, som till exempel 

Agnes Hedin, Ruth Ljungkvist, Elin Lundborg, Karl Sundin och Erik Edman. Dem hade jag 

ju nigit för som barn. Det blev väldigt känsligt, tyckte jag. Speciellt med Agnes Hedin – jag 

hade ju otroligt respekt för henne. Det fick till följd att vi aldrig blev riktigt intima. Jag 

kände hela tiden att hon var så väldigt duktig och att jag aldrig skulle komma upp i 

närheten av henne, så jag vågade aldrig tala om vad jag gjorde eller fråga till råds och så 

vidare. Men jag kunde gå till de andra och de var hemskt bussiga och hjälpte mig. Agnes 

Hedin var sedan kvar tills en av mina elever, Greta Nilsson (gift Claesson), var klar lärare. 
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Då var vi alla tre lärare på samma skola; tre generationer. Då var tidningen där och tog 

kort och skrev om oss. 

 

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Visserligen har jag väl haft dagar, då jag tyckt att jag 

misslyckats och det inte blev riktigt som jag tänkte. Det är ju alltid problem när man har 

mycket med både barn och föräldrar att göra. Men på det hela taget, hade jag fått 

möjlighet att välja om, så hade jag blivit lärare i alla fall. Men inte nu, under det här 

sättet att gå i skola.  

 

Vi hade väldigt mycket trevligt och gjorde många resor. Jag var bland annat till Skåne en 

hel vecka med en klass och till Östergötland med en annan. Klassfester med mera hade vi 

också, eleverna fick inte bara plugga.  

 

Under 15 år var jag tillsynslärare på Värnaskolorna. Det gick också mycket tid till detta. 

Man skulle skaffa material, se till att saker blev lagade med mera. Då fick man ta loven till 

hjälp ibland. 

 

Under en följd av år använde jag en del av sommarlovet till att förkovra mig i yrket. Jag 

gick på kurser för att ta del av nya pedagogiska grepp. Det gällde till exempel 

undervisning i engelska, orienteringsämnen, skolsång, teckning med mera. I vår 

seminarieutbildning ingick det inte att undervisa i engelska. Borgarskolan var 

engelskbetonad, andra realskolor var tyskbetonade. Jag hade läst engelska i fyra år. Det 

räckte inte. Därför varjag under två år på sommarkurs ute på Tyresö hos en fru Beskow 

och pluggade engelska och så var jag på västkusten en sommar. Jag har också gått på 

högskola i England två somrar. Det var väldigt roligt. För att sedan få undervisa i engelska 

till och med årskurs 7 måste man godkännas i muntliga och skriftliga prov.  

 

Aktiv inom föreningslivet 

När jag var ung deltog jag i ungdomsverksamheten i Missionskyrkan, dels var jag junior 

och så tillhörde jag ungdomsgruppen. Jag fick också komma med i kören, och det var det 

viktigaste för mig. Jag var 13 år när Erik Edman (som lärde mig spela) sade att jag skulle 

komma med i kören. Det var då bara äldre människor med. Mamma tyckte jag var för 

ung, men Erik Edman sade: ”Det är nu de skall tas.” Sedan dess har jag sjungit i kör ända 

tills för 14 dagar sedan. Jag har varit med i Hofors kyrkokör från 1942 till 1983, då den 

lades ner och då flyttade jag över till Hammarby kören (mina föräldrar var ju ovansjöbor). 

Där har jag upplevt en otroligt fin gemenskap. Men det har varit jobbigt att åka bil under 

den mörka delen av året, och jag var den enda som reste från Hofors.  

 

Jag har alltid bott i mitt föräldrahem och hela tiden jag arbetade i skolan var körsången 

det enda jag hade tid med förutom arbetet, och på senare år, skötseln av mina föräldrar. 

Mamma låg omväxlande hemma och på Sandvikens sjukhus och behövde aldrig komma 
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till en institution och det behövde inte pappa heller. Jag skötte honom till tre dagar innan 

hand dog, då han var tvungen att åka in till Sandvikens sjukhus.  Mamma blev 86 år och 

pappa 93 år. Jag hade också gamla mostrar och morbröder som jag var springflicka åt och 

passade upp. Så kören var viktig för mig att få vara med i, det var den enda fritid jag 

hade.  

 

Mamma var med i Vita Bandet och medlemmarna var ofta hemma hos oss, eftersom de 

inte hade någon lokal att vara i. Jag var inte medlem, men jag ställde ofta upp och hjälpte 

till. När mamma sen var död (1972) frågade de om jag ville bära hennes brosch. Det ville 

jag, men jag arbetade ju i skolan, så jag kunde ju aldrig gå på några sammankomster. När 

jag sedan blev pensionär, frågade de om jag ville vara med i styrelsen och 1984 blev jag 

ordförande och det är jag fortfarande. 

 

När jag fick anställning i Hofors kom jag med i kyrkokören. Senare gick jag med i en 

grupp, som arbetade för ett församlingshem. Det bildades en stiftelse som hade en 

syförening på kvällarna för att samla in pengar till en grundplåt till församlingshemmet. 

Jag jobbade ju då, men jag satt ofta hemma och stickade och sydde. Församlingshemmet 

invigdes 1967. Sedan överlämnade vi som hade startat församlingshemmet det till Hofors 

1977. Då hade vi utrustat dem med gardiner, handdukar och porslin med mera, men 

allting var inte betalt då.  

 

När jag sedan blev pensionär kom jag in i kyrkans syförening. Först hjälpte jag till med 

kaffeservering, sedan blev jag med i en handarbetsgrupp och sedan blev jag vald till 

ordförande. Nu måste jag trappa ner där, för nu känner jag att jag inte kan bränna mig så 

hårt. Vi har varit tre förut i handarbetsgruppen, Ellen Magnusson, Birgit Agerdahl och jag, 

och när jag nu hoppar av, har en ny kommitté bildats. Men jag stannar kvar som 

ordförande 1 år till. Vi är en stor förening med 50 medlemmar, varav 35 är aktiva.  

 

Jag har ett fritidsintresse till: hembygdsföreningen. Mina föräldrar var mycket 

intresserade av hembygdsrörelsen och deltog i studiecirklar och utflykter. Därigenom 

väcktes också mitt intresse. Mitt engagemang består i att jag guidar då och då på 

hembygdsgården. Guidningarna ökade i samband med att ett särskilt Kerstin Hesselgren-

rum ordnades där. Jag har haft tillfälle att deltaga i en studiecirkel, som samlat fakta om 

Kerstin Hesselgren, som växte upp i Hofors och som blev den första kvinnan i Sveriges 

riksdag och som blev internationellt känd som expert på sociala frågor.  

 

Pensionärsdrömmar  

Sista åren jag jobbade såg jag fram emot några saker jag ville göra när jag blev pensionär: 

 

- Jag ville fara till Holland på våren och titta på blommor.  
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- Jag ville gå och lära mig att väva. (Mamma hade varit väldigt duktig att väva, och jag 

hade varit med och hjälpt till en hel del, men jag hade aldrig gått på kurs) 

- Jag ville åka till Musikens vecka vid Musik vid Siljan. 

 

Alla tre drömmar fullföljde jag ganska snart efter pensioneringen. Redan första året var 

jag till Holland. Det var fantastiskt, alldeles otroligt. Jag har varit mycket ute och rest: 

Österrike, Schweiz, Italien, Jugoslavien och Norge. Så fick jag mitt lysmäte på resor. 

 

Jag gick på TBV och lärde mig väva, så jag har bland annat vävt de här möbeltyget på 

stolarna som vi sitter på. 

 

Musik vid Siljan har jag varit på samtliga somrar efter pensioneringen och jag fortsätter 

än.  

 

Nu när jag är pensionär har jag fått en förmåga att kunna slappna av. En vanlig vardag 

kan jag sätta mig precis när som helst och lösa ett korsord, läsa en bok eller gå och hälsa 

på någon eller något liknande. Jag tycker att jag utnyttjar tiden när jag inte är aktiv till att 

kunna koppla av. 

 

Slutord  

När jag nu som 80-åring ser tillbaka på mitt liv, är jag medveten om att jag har levt ett rikt 

liv. Jag hade lyckan att växa upp i ett gott och tryggt hem och fick med mig i 

”kappsäcken” en fin grundtrygghet, en ljus livssyn och en öppen blick för andra 

människors behov av omtanke. Jag är innerligt tacksam till mina föräldrar för att de 

förstod min håg till studier och att det trots ekonomiska svårigheter gav mig en start på 

studiebanan. Tack vare att jag inte bildade egen familj, kunde jag vara pappa och mamma 

till hjälp under deras sista år och därigenom på något sätt avbörda mig min tacksamhet. 

Jag har haft ett intressant yrke och jag har haft möjlighet att odla mina intressen, 

framförallt efter min pensionering. Visst har jag som alla andra upplevt svårigheter, 

bekymmer, sorger och sjukdom, men min ljusa livssyn har varit min styrka. Dock har jag 

ibland upplevt stunder av ensamhet, då jag inte har några nära anhöriga. Därför blev min 

80-årsdag en oförglömlig högtidsdag, då jag fick erfara, att jag inte var ensam. Jag var 

omgiven av många goda vänner, och jag är innerligt tacksam för livet.  
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