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STORBERGET 

 

Informant: Lisa Malmberg, Vall, 813 40 Torsåker, tfn 0290 – 402 33. 

 

Intervjuare: Bo Engström, Råbackavägen 21, 810 10 Torsåker, tfn 0290 – 851 74, samt  

Hans Henriksson, intervjuare för projekt Järnriket. Intervjun gjord den  

18/10 -95 hemma hos informanten. 

 

Intervju- Direkt avskrift av bandinspelning. Avskriften gjord i juli 1996.  

protokoll: Originalinspelningen förvaras i länsmuseets arkiv. 

 Band nr 113. 

 

Intervju med Lisa Malmberg, som har viss anknytning till Storberget genom sina förfäder – 

hennes farfar var nämligen gruvfogde vid Storbergsgruvan. 

 

Intervjun kretsar mycket kring farföräldrarna och hennes egen far. Andra personer man 

kommer in på är brukspatronen, Pers-Johan i Fagersta och Hedvig Ulfsparre. 

 

Vidare handlar intervjun om informanten själv och hennes skolgång och yrkesliv, familjen, 

bostaden, föreningsliv mm. Man kommer även in på Stollen, herrgården och dess 

omgivningar, brukskontoret, Petregården m m.  

 

  _____________________________________________________________________ 

 

 BE: Ja, idag är det den 18/10 -95, och vi är på besök, Hans Hellström 

  och jag, Bo Engström, hos Lisa Malmberg.  

 

 LM: Ni pratar så lågt, så jag hör inte. Jag har inte satt i min (hör)apparat

  för att den är så dålig. 

 

 BE:  Jo, jag är djup i bröstet. Vi är i Torsåker, vi är på Olsbacka och 

  även på länsmansgården. 

 

 LM:  Ja. 

 

 BE: Och vi är på kaffebesök här en fin höstdag när solen skiner in genom 

  fönstret. Vi sitter och pratar och tittar på kort och så där. Men jag har

  lite grann att fråga om här. För Lisa, indirekt så är det ju så här med 

  Storberget, det finns anknytning för dig och din... Hör du mig? 

 

 LM:  Nej. Jag ska gå och sätta i hörapparaten få se om det hjälper. 
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Farfar och farmor BE: Bra, då stannar vi till lite grann… Jo, det var det här med 

   farfar, som hette Anders Gustaf Hellberg. Och vad du sa då förut, 

   så kom han från Västmanland. 

 

  LM:  Han kom från Norberg, Kärrgruvan. 

 

  BE:  Och då kom han hit då som gruvfogde? 

 

  LM: Ja, det gjorde han. 

 

  BE: Och kom hit som ungkarl? 

 

  LM: Ja, det gjorde han. 

 

  BE: Och han träffade på en flicka då förstås, så småningom? 

  

  LM:  Ja, han tyckte att det var ensamt i Stollen, så han frågade nån

   arbetskamrat om det fanns några flickor i trakten här. Och då sa

   han, ”gå till Kratten för där finns Anna-Stina Berg”. När farfar 

   var ledig, då vandrade han till Kratten. Och på vägen mötte han

   en flicka, hon gick och stickade. Det måste dom göra på den 

   tiden. Och det sa ”klick” på en gång faktiskt, så att dom blev kär i

   varann och hon flyttade till Stollen då. 

 

  BE:  Han bodde tidigare ensam i Stollen då? 

 

  LM:  Ja, det gjorde han. 

 

  BE: Han flyttade upp dit och bodde i huset där då? 

 

  LM:  Ja, efter vad jag vet. Dom var inte så pratsamma, farmor

   och (farfar). Och vi hade inte förstånd att fråga på den tiden. 

   Så vi vet inte. Men det här berättade han, hur han träffade 

   farmor. 

 

  BE: Så bosatte dom sig där uppe då? 

 

  LM: Ja. 

 

  BE:  Och gifte sig, och så kom din far då? 
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 LM:  Ja, dom fick fem barn. Dom fick först två pojkar, som dog i difteri eller 

  scharlakansfeber nånting. Och sen fick dom en dotter och två pojkar till 

  då. Så dog hon också, så hon begravdes på sin bröllopsdag här i Torsåker. 

  Och sen blev det pappa och en bror till kvar. Och hans bror hamnade i  

  Värmland, så det blev bara pappa kvar här. 

 

Fadern BE:  Så han föddes i Stollen, han då? 

 

 LM: Ja, alla barna’ föddes där. 

 

 BE: Jag har nåt (papper) här, där det står att han var född den 11/6 1876.  

  Stämmer det? 

 

 LM:  Ja. 

 

 BE: Och din far, han vart affärsman då i Hofors? 

 

 LM: Ja, det vart ju slut med…Du vet, pappa jobbade i gruvan först, han. 

  Men jag har inte hört nån prata om det, men ibland så vaknade pappa 

  om nätterna och ”klättrade på väggarna”. Och då sa mamma att han  

  hade stått bredvid en som det föll ner stenar på. Och vad jag fattar så  

  hade den dött, men jag har aldrig hört det… Om det där stora raset, det  

  hör man ju mycket.  Men jag har aldrig hört om bara en. Inte vet jag, men  

  som jag minns när jag var riktigt liten, så vaknade jag av att pappa var 

  alldeles vild på nätterna och försökte komma undan. För då drömde han 

  om det där raset. 

 

 BE: Han gjorde det, ja. Ujujuj!... Det står så här, dom bodde i Stollen till  

  ca 1896. 

 

 LM: Ja, det var väl så långt. 

 

 BE: Och sen flyttade dom, så att säga då, upp till Hofors då? 

 

 LM: Ja. 

 

Pers-Johan BE:  Jag skulle också be att får fråga om det här då med Fagersta och det här  

i Fagersta  med Pers och alltihop, vad är det för anknytning? 

 

 LM: Jo, farfar hade två systrar. Och den första då, hon kom ju hit som jungfru, 

  piga, till farmor och farfar. Och det står i kyrkboken, det har jag skrivit upp 
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  där det står om pappa, att hon… Det är väldigt mycket som står i kyrk- 

  boken. Och bl a så stod det om farmors mor, att hon kunde hjälpligt läsa  

  och skriva. Men hon var ju född i början på 1800-talet. 

 

 BE: Ja, det var nog bra gjort det, hjälpligt i alla fall. 

 

 LM: Det står om det i den där boken, jag har skrivit nånting. 

 

 BE: I det här fotoalbumet, så står det… Vad sa du, din farfar hade systrar? 

 

 LM:  Ja, han hade två. Och en gifte sig med en som hette Blid. Och hans son  

  blev stor bokhandlare i Falun. Och så hade han fem systrar, tror jag.  

  Och alla umgicks dom flitigt. 

 

 BE: Blids i Falun, ja. Jo, det har vi hört talas om. Men sen då, sa du? 

 

 LM: Och sen den ena, hon gifte sig med Pers-Johan i Fagersta. Och dom 

  fick inga barn.  

 

 BE: Nej. Och den där Pers-Johan då i Fagersta, som du säger, kom då ifrån 

  Tjärnäs egentligen? 

 

 LM: Jag vet inte. 

 

 BE: Nej, men du nämnde då att… 

 

 LM: Ja, hans syster bodde i Tjärnäs. 

 

 BE: Ja, och hon hette Anna. 

 

 LM: Ja, och gifte sig med drängen så småningom. 

 

 BE:  Han hette Zetterberg. Men sen så dog han, och så tog hon då en åkare  

  och gifte sig med… 

 

 LM: Gifte hon om sig! Med sitt utseende. 

 

 BE: Ja, ser du, jag har inte sett till… nån gång. Jag har tagit ner huset,  

  som hennes far och mor byggde i Tjärnäs. Det har jag tagit ner stock för 

  stock.  
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 LM: Oj! 

 

 BE: Ja, och jag har följt med i berättelsen lite grann. Men jag har förundrat  

  mig hur det gick med brodern, för han löstes ut ifrån kåken i Tjärnäs 

  och flyttade till Fagersta.  

 

 LM: Han köpte ett hus i Fagersta då, och så hela Bönhusberget. 

 

 BE: Jaså. 

 

 LM: Jag var lite purken på en’, jag. För dom var gudföräldrar till mig dom, 

  och jag fick inte en liten tomt en gång.  

 

 BE: Aj då! Var det så. Men du var släkt på din farfars sida den vägen? 

 

 LM: Ja, det var jag. 

 

 BE: För du var mycket i Fagersta på den här tiden? 

 

 LM:  Jämt, på lediga tider. 

 

 BE: Det var du? 

 

 LM: Ja, det fanns inga bussar eller…så jag fick ta en häst hemma och köra 

  ner med en gigg från det jag var ganska liten. Och så var jag kvar över  

  söndan. Därför att vi hade ett gemensamt intresse, denna gamla  

  Pers-Johan (och jag). Han hade så stela fingrar, men han spelade piano. 

 

 BE: Gjorde han det! 

 

 LM: Och jag fick ett piano utav honom när jag fyllde 9 år. Det har jag kvar än, 

  fast det står ju där inne. Och han köpte noter åt mig, och vi satt… Han  

  satte sig bredvid mig och jag skulle spela så fort jag kom in i Fagersta.  

  Så det var roligt. 

 

 BE: Ja, vad trevligt. Ja, dom hade inga barn, utan det var du då, som sagt var…  

  Ja, hur det kan vara. Ja, det vart väl så att det vart delningen utav Tjärnäs  

  då, när Anders Jönsson gick bort. Så Anna och Per fick dela då på arvet,  

  och han köpte gård då i Fagersta.  
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 LM: Ja, men hon fick ju inte ärva honom, fast hon levde. Varför det? 

 

 BE:  Hur då, menar du? 

 

 LM: Hans syster. Därför att alla hans pengar gick till arvsfonden. Och då hade  

  dom en gammal jungfru, som hade varit där i 36 år, och han hade inte  

  skrivit nånting till henne. Våran mamma och pappa satte igång ett väldigt 

  elände, för dom… Ja, det slutade med att hon fick ta möbler till en  

  lägenhet åt sig, och så fick hon…Jag minns inte om hon fick 30.000 eller 

  nåt sånt där. För 36 års arbete, dåligt betalt. 

 

 BE:  Och det var i Pers i Fagersta? 

 

 LM: Ja, det var Pers i Fagersta, det. Hon hette Emma, hon. Hon är begravd 

  i deras familjegrav här nere. 

 

 BE: Det är hon. Och han var gift då, som sagt var… 

 

 LM: Han var gift med pappas faster, Lena. Men hade hon varit kvar, då hade  

  Emma fått ordentligt betalt, och så hade jag fått nånting också.  

  Men jag är nöjd med pianot. 

 

 BE: Ja, hur det kan gå. Ja, då förstår jag lite grann bättre hur det var. Då ser  

  jag liksom sammanhangen. Det här med Stollen och alltihop, hade du  

  några fotografier? 

 

 LM: Jag har ett enda ett här. Och där är det två små gårdar, som jag funderar 

  över… Det är ett litet amatörkort. Det här är gården i Hofors, så såg den  

  ut när dom köpte den. Och den är inte alls lik sig nu. Den är ju riven nu. 

  Det blev hotell där sen… Men var har jag Stollen? 

 

 BE: Besökte ni Stollen nånting tillsammans sedan då, du och dina föräldrar? 

 

 LM: Ja, vi for dit varje sommar och kastade snöboll på varann. 

 

 BE: Det gjorde ni! 

 

 LM: Ja. 

 

 HH: Det var rätta tiden, det! 
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 BE: Har du varit upp dit nånting sen? Det har ju förändrats där. 

 

 LM: Jag var dit med pensionärerna och gick igenom Stollen. Det var väl du  

  som guidade då. 

 

 BE: Det kanske var så, ja. Nog såg det lite annorlunda ut? Dom har ju tagit 

  och rivit bort mycket.  

 

 LM:  Jag kunde inte följa… Jag kunde inte går ifrån här när dom for upp i 

  somras nu, på dopet. Är det där? Ja, det står Stollen. Men jag minns 

  bara en gård jag, mittemot. För den stora gården är väl inte där? 

  Den är väl riven redan där den? 

 

 BE: Ja…  Men det är definitivt skjutarbostaden där uppe i Stollen, absolut 

  det är det… Det ser ut att vara ytterligare ett hus där ovanför.  

 

 LM: Varje vår så plockade vi ju, det har vi gjort ända sen vi flyttade hit

  också, av syrenerna, stora syrenhäcken där. Farmor hade ju planterat 

  berså.   

 

 BE: Jaså, är det hon som har gjort det? 

 

 LM: Ja, det är hon som har gjort det. 

 

 BE: Och den tog vi ju ner, för den var ju åt alla håll och kanter. 

 

 LM: Ja, man kom ju inte åt dom, vet du. Nej, jag brukade åka ner till gravarna

  då med syrener till våren. Och sen var det körsbär, körsbärsträd. Men sen

  var det flera i Hofors som fick ”nys på” det där, så dom nästan plundrade 

  här nere.   

 

 BE: Hör du, dom människor som finns på fotografiet här, kan du namnen  

  ge dom? 

 

 LM: Men var det faktiskt två hus? 

 

 BE: Ja, det måste ha varit så, för att det finns grunder, förstår du, på flera håll. 

 

 LM: När jag tittar på barna’ som är med där, så måste det vara…så sent som  

  1920? 
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 BE: Ja, det här huset vart ju rivet på 50-talet nån gång. 

 

 LM: Ja, det där skära som jag minns det som, Anderssons hus. Det stod 

  ju kvar, det minna jag bra. Men två hus? 

 

 BE: En del ser ut att vara några uthus… Jo, man tog ju undan mycket på  

  Varphögarna där, så det har ju förändrats där. Och då, på den tiden när ni 

  åkte upp och tittade där, kastade snöboll som du nämnde, då var det ju  

  plana, stora ytor vad jag förstår. Var det inte så? 

 

 LM: Ja, och så var det mycket buskar. Pappa och jag åkte ner och plockade  

  nypon,vi. För på den tiden så torkade man ju nypon och kokade sin soppa. 

  Så att vi cyklade ner, och så hade vi kaffe och satt i farmors berså där. 

 

 BE: Jo, skulle du vilja berätta den där historien? 

 

Brukspatron LM: Jag har en så tokig röst, jag vet inte vad det är med den. Ska jag berätta  

och herrgården om brukspatron då, när han gick sina promenader. Och så mötte han en  

  liten tös. Den ena dan hade hon en flaska, och den andra dan hade hon  

  en korg. Och då skulle hon gå ner till verket till sin pappa med mat. Och  

  då frågade brukspatron, ”vad har du till mat åt din pappa idag?” ”Jag har  

  välling”, sa hon. Då hade hon flaskan. Nästa dag så frågade han igen, ”vad 

  har du idag till pappa?” ”Jag har pannkaka.” Tredje dan, ”vad har du till  

  din pappa idag?” När jag har korgen har jag pannkaka, och när jag har  

  krukan har jag välling, och gå inte här och fråga och fråga!” 

 

 BE: Det var bra! 

 

 LM: Och honom träffade du på alltså? 

 

 LM: Ja, visst. Var jag inte springflicka hemma, jag. Jag fick väl gå ut med varor 

  till dom. Och till dom mera fasta kunderna var ju herrgårn. Och då skulle 

  man gå ner där i källarvalvet, för där fanns kokerskan då, och lämna sina  

  varor. Så jag lärde känna societen från köksvägen! Jag gick köksvägen.  

 

Hedvig BE: Och då på den tiden, du nämnde fröken Ulfsparre? Var hon bosatt där  

Ulfsparre  också då? 

 

 LM: Ja, hon var ju så stor, hon. Hon var ju mycket finare än brukspatron, 

  ur min synpunkt. För han var vänlig och trevlig, men hon skulle ju inte 

  prata med nån liten springflicka, det tror jag inte.  
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 BE: Du mötte henne aldrig? 

 

 LM: Jodå, jag var ute på en manöver, för jag hör till bilkåren och då körde 

  vi på manövrar. Och då låg dom i Ovansjö, och Röda Korset var ju 

  ute och hjälpte till då. Och där på en åker, där hittade jag fröken Ulfsparre 

  och min svägerska, Eriks syster, dom satt på en tom låda. Och när jag  

  kom, då reste sig min svägerska förtjust och sa, ”jamen, nu kommer nån  

  från Hofors”. ”Sätt dig du!” sa hon åt mig. Och inte ont anade så sjönk jag 

  ner på den där lådan. Men då var hon ämabel till tusen! Hon ville veta allt 

  om Hofors, och vi hade så trevligt på den där tomma lådan. 

 

 BE: Hon hade alltså flyttat därifrån, eller…? 

 

 LM: Ja, hon ville veta allt om Hofors, för att hon bodde ju i Kungsgården 

  på den tiden. Så då var det en annan människa. Då tyckte jag att hon var 

  väldigt trevlig.  

 

Herrgården BE: Men i övrigt nu då, så håller man ju åter igen på att rusta upp herrgårn.  

  Och det gör då, att den inte är i samma skick som förut. Och då var du in,  

  som sagt var, inom köksregionen. Var det mycket folk som betjänade  

  där? 

 

 LM: Ja, där sprang dom. Och dom var ju så fina, husorna då. Det fanns ju ett 

  par stycken, en äldre som hette Öberg, och hon var syster till den här  

  Öberg som hade affär, cigarraffären. Och hon var elegant med svart 

  klänning och vitt förklä och nån remsa i håret. Och sen hade hon ju då 

  underställda. Men alla hade uniformer, utom kokerskan då. Hon var ju 

  klädd i vit rock, hon.  

 

 HH: Ja, min far han talade ju om, att där själva brukskontoret står idag, där 

  hade dom grönsaksland och allting sånt där. 

 

 LM:  Ja, potatisland och… 

 

 HH: Då fick barna’ springa där då och skörda lite morötter och sånt där. Sen  

  fick dom springa då och lämna in det där i köket. Då fick dom väl några  

  ören för det. 

 

 LM: Är du Hoforsbo? 

 

 HH: Infödd Hoforsbo, för 59 år sen. 
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 LM: 59. Jaha, äldre än jag då. Hör ni, vill ni ha en tretår? 

 

Barnens dag BE: Ja tack, det här smakade fantastiskt bra. Då stänger jag utav lite grann… 

  Ni gjorde en båt i Robertsfors?  

 

 LM: Ja, för Barnens Dag, ja. Då gjorde dom en skojig båt. 

 

 BE: När var det här ungefär? 

 

 LM: 1952 nånting. Och så gjorde dom, så att det rök ur skorsten. Jag vet 

  inte hur dom bar sig åt. Så dom där hyrde väl en lastbil då, som dom fick  

  sätta den (båten) på. Och så ”puffade” dom igenom Hofors. Och det rök 

  ur skorsten! Jag har inte nåt kort på det heller. Dt här är bror min och jag. 

  Och det här är jag och bror min och en hund.  

 

 HH: Är det eran hund? 

 

 LM: Ja. 

 

 BE: Då får du fråga då Hans, för du hade sett en hund på nåt mera… 

  Vem var det? 

 

 HH: Jag har sett en sån här bild som Cederberg har, just på en sån där hund,  

  fotograferad på en balkong. Och så hade den fullt med hundvalpar. 

 

 LM: Jaha, men den här hade inga valpar. 

 

Föreningsliv BE: Var du med och bildade nån förening, sa du, i Hofors? 

 

 LM: Ja, bilkåren. Där har jag varit med i 45 år. Det är en fantastisk fin 

  förening.  

 

 BE: Jaha. Men du nämnde nåt mera också, var det Rädda Barnen då? 

 

 LM: Nej, Röda Korset. 

 

 BE: Röda Korset var det. Och bildade ni det då i Hofors? 

 

 LM: Ja, det gjorde vi. 

 

 BE: När bildades det? 
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 LM: Ja, under första världskriget, då började dom tror jag. För det var 

  då fröken Ulfsparre satte fart på det.  

 

 BE: Fröken Ulfsparre, som bodde på herrgårn då i Hofors? 

 

 LM: Ja. Jo, vi stickade och… Det vill säga, jag var inte så gammal, men min 

  moster och mamma, dom stickade. Och det var ju försäljning och  

  auktioner och teater, som jag hade kort på.  

 

 BE: Goddag, goddag! Nu kommer sonen i huset. Vi har lite inspelnings- 

  apparatur på gång.  

 

 LM: Det är förskräckligt! 

 

 BE: Välkommen som sagt var. 

 

 JM: Ja, då ska jag hålla tyst! 

 

 BE: Nej, det ska du inte göra. 

 

 LM: Ja, han är nog inte så förtjust att höra moderns röst på band.  

 

 BE: Nja, säg inte det.  

 

 LM: Jag fasar för att höra det själv. 

 

Skolgång BE: Men det här då, som sagt var, med din skolgång och sånt här. Din  

  skolgång var i Hofors. Men du nämnde också då Gävle och Borgarskolan? 

 

 LM: Ja, jag gick där i 4 år och tog realen. 

 

 HH: När du började i Hofors, då var det Kyrkskolan? 

 

 LM: Ja, men jag gick aldrig i högskolan. Jag gick 4 år i folkskola. 

 

 HH: Nej, men Kyrkskolan, det var där du började? 

 

 LM: Kyrkskolan? Nej, jag började i 1906, jag. 

 

 HH: Jaså, i 1906:an? 
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 LM: Ja, för fröken Wickmark. Vi hade ombyte på lärare. Jag har gått både för 

  fröken Lundborg och Ljunggren och så fru Sjödell.  

 

 BE: Vilket årtal var det här då? 

 

 LM: Ja, jag började 1912. 

 

 BE: 1912 började du i skolan då. Och då var det i Kyrkskolan? 

 

 HH: Nej, 1906 års skola. 

 

 BE: 1906 års skola. 

 

 LM: Ja, vi började där och fortsatte i 1913 (års skola). Och sen läste vi ju för 

  Rhode. Han var bara vanlig präst, han var inte kyrkoherde. Rhode hette  

  han. Han var lite tokig.  

 

 BE:  Jaså! 

 

 LM:  Ja, det var han faktiskt. 

 

 HH: Jag har en bild på han och hans familj. 

 

 BE: Jaså. Hur länge gick du i skolan? Hur många år? 

 

 LM: Ja, jag gick väl dom vanliga, först 2 år i småskolan och 4 år i folkskolan här. 

  Sen fortsatte jag i Gävle då, i 4 år. 

 

Yrkesliv BE:  Jaha. Vart du yrkesverksam nån gång? Hade du nåt yrke sedan? 

 

 LM: Ja, jag var på SKF och var sekreterare åt överingenjör Larsson. Men det  

  var en kort tid. För pappa blev så sjuk, så då sa Norén att han skulle dö. 

  Och då hade jag inget annat att göra än att gå hem och ställa mig i affärn. 

 

 BE: Det var så. 

 

 LM: Och sen levde pappa i 35 år till! Och jag som avskydde att stå i affärn. 

 

 BE:  Ja, hur det är.  
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Lugnet LM: För det var så roligt att vara på kontor… Det är Lugnet, där dom drar in  

  elektricitet.  

 

 HH: Ljus, 1906. 

 

 BE: Jaså, Lugnet. Och det kanske bör förklaras. Lugnet, vad är det nu då? 

 

 HH: Ja, det är Hofors första brukskontor som ligger bakom, nedanför  

  konserthallen. 

 

 BE: Ja, just det, som just nu rustas. 

 

 LM: Sen bodde det ju en sömmerska här, fru Sandström. Hon sydde åt alla  

  människor.  

 

Området kring HH: Åker man förbi här nere och kommer ner mot järnverket här, så fanns 

herrgården   det ju en så vacker bro där, med dom där vita staketen. 

 

 LM: Ja. 

 

 HH: Och tack vare dom bilderna nu som jag har lämnat till museet, när dom 

  fick se att det var den där vackra bron där… Jag talade om att det var  

  rätta uppfarten till herrgårn från början. Så nu har dom gjort en ny bro. 

 

 LM: Nej! 

 

 BE: Oj, vad trevligt! 

 

 LM:  Tänk vad idylliskt det var här med vattnet nedanför. 

 

 HH: Ja, det ska bli likadant igen här. Ja, med hjälp av länsmuseet. 

 

 LM: Och det här är brukspatrons stuga. 

 

 HH: Så hela den här verandan här, där har dom snickrat en ny. Gjort nytt kring 

  fönstren och lagt på nytt tegel på taket…hängrännor och sånt där. Och så 

  har dom målat om hela huset. Och nu har dom kvar…,dom håller på med  

  utbyggnaden på baksidan och ska göra en ny trapp där också. Och likaså  

  har dom det här nerikring då. Det fanns ju ett uthus som låg bredvid.  

  Det har dom också rustat. Det höll på att spricka, hela gaveln höll på att 

  ramla bort där. Och det har dom lagat, satt på nytt tak och allting.  



14 
 

  Så dit skulle vi egentligen gå upp och titta, för det börjar bli fint. Till våren,  

  tror jag, kommer det nog att bli väldigt vackert.  

 

Petregården BE: Får jag fråga om en annan byggnad, den här Petregården, som låg här  

  i Berg. Kommer du ihåg den? Den flyttades nu, det här trähuset, den  

  första herrgårn’ kan man säga, i Hofors.  

 

 LM: Ja, den är flyttad upp till kontoret där. 

 

 BE:  Just precis. 

 

 LM: Och där satt ju skogens folk, Anders Lundberg.  

 

 HH: Ja 

 

 BE: Kommer du ihåg när den stod här? 

 

 LM: Jag har väldigt svagt minne utav det. Jag tror inte jag kommer ihåg det 

  riktigt. Nej, det gör jag inte. 

 

 BE: Ja, det var bara en chansning. 

 

 LM: Nej, man var väl inte så mycket… Vi åkte bara ner till gravarna, för vi hade  

  ju gravarna här nere. Det fanns ingen kyrkogård i Hofors då, när våra  

  gamla gick bort inte. Det här är högre folkskolan, men det har ni väl också  

  (kort på). Men jag gick aldrig i den, men det är mina gamla klasskamrater. 

 

 HH: Ja, just det. Och dom kan du nästan namnge dom där? 

 

 LM: Jadå, dom är döda allihop nu, så det är inte nån kvar. Vem är det här då? 

  Ja, det här är nog när min moster åkte till Amerika. Det tycker jag är  

  ganska roligt, men det har inte med det här att göra. När en av mina 

  mostrar åkte till Amerika, för dom for dit. Mammas syskon, dom fick  

  ingen utkomst i Hofors.  

 

 BE: ”Anna åker till Amerika”, har du skrivit. 

 

 LM: Dom for till Amerika. Men jag har kontakt med allihopa. Det är fjärde led  

  nu. För att barna lärde sig aldrig engelska, och då kunde inte mamma och 

  pappa… Ja, pappa kunde väl lite engelska, men mamma och mostrarna… 
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  Då var det jag som fick bibehålla korrespondensen. Och det fortsätter vi 

  med.  

 

Giftermålet, BE: En fråga ytterligare nu, jag ser att det börjar bli bandslut här. Sen stod 

maken  du i affären i många år. Men så gifte du dig då? 

 

 LM: Ja. 

 

 BE: Du hette Hellberg som flicka. 

 

 LM: -33 gifte jag mig. 

 

 BE: 1933, och fick namnet Malmberg. Med tanke på Stollen då och

  malmberget, så överensstämmer ju det ganska bra då! Du vart bosatt 

  uppe vid station, eller…? 

 

 LM: Ja, vi bodde där hela tiden, ända tills Erik blev pensionär.  

 

 BE: Ja, och din make, han jobbade då där uppe på…? 

 

 LM: Ja, han var faktor, sågverksförvaltare hette det väl. 

 

 BE: Just precis. 

 

 LM: Det var ett fint ställe det! Gamla gubbar, som var kvar sen många år. 

  Härliga människor! Nu är dom borta allihop. 

 

Bostaden HH: Var bodde ni nånstans där? 

 

 LM: Vi bodde i ett gult hus på höjden där. Det är byggt för dem som skötte 

  sågen då. Och Eriks efterträdare fick köpa det, för att sågen lades ju 

  ner sen när Erik var borta.  

 

 BE: Hur många barn har du? 

 

 LM: Jag har ett, jag har Jan. 

 

 BE: Du har Jan, han som var in här och hälsade på. Jaha, och nu bor du som 

  sagt var här då  på länsmansgården i Vall. 
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 LM: Ja. 

  

 HH: Hur länge bodde ni kvar där uppe? 

 

 LM: Vi bodde kvar till -67. Ja, -66 köpte vi det här. (Slut på bandet) 
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