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Minnen från gamla tider – del 1 
 

Per-Anders Persson samtalar med Herman Persson. Stig Henriksson deltar också i samtalet. 

 

Ett mindre antal ord och uttryck har vi inte kunnat tyda. De har markerats så här: [svårtolkat]. 

 

Översatt från listerländska och nedskrivet av Sebastian Bergheim och Lars-Inge Bergheim. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Per-Anders Vi har idag den 12 mars -77 och vi sitter hemma hos Herman Persson här 

på Hällevik och tänkte vi skulle försöka att ta och höra lite grand av 

minnen från gamla Hällevik. Vi hade tänkt lägga att upp det så att vi ställer 

en del frågor till er, far, och så får vi se vad vi kan få fram av det här. 

Minnen ifrån gamla tiders liv, nere vid sjön ibland fiskare och sjömän. Vi 

tänker oss när ni som liten pojk sprang nere och tittade på fiskarna när de 

kom i land och gälade sill och det verkligen var trafik på hamrana
1
. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Hur upplevde ni den tiden, om man tänker sig på sommaren när det var 

som livligast? 

  

Herman Ja, det var nog trevligt för övrigt, man var ju ung då och fick ju vara med. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Mor hon väckte oss klockan tre på morgnarna, då skulle ”Lalle”
2
 och jag ut 

och dra flundregarn. ”Upp med er”, sade hon, ”lathundar”, hon låg i 

sängen, och far var ju i ”vrak” eller kom i land. 

  

Per-Anders Hur dags brukade de komma i land? 

  

Herman Ja, de kom ju i land olika tider. 

  

Per-Anders Ja, så där vid fyra, femtiden. 

  

Herman Jadå. De var i land före då. 

  

Per-Anders Det var de. 

  

Herman Och ”Lalle” och jag, vi tyckte det var så bra när vi kom upp och fick 

byxorna på. Och barfota och så i jollen och dra flundregarn. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Det var roligt, tyckte vi. 

  

Per-Anders Jaha. 

  
                                                      
1
 Hammare = stenbrygga där fiskebåtarna förtöjs (hammare i obestämd form singular; hammaren i bestämd form 

singular; hamra i obestämd form singular; hamrana i bestämd form plural). 
2
 Leander Persson (1882–1972), bror till Herman. 
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Herman När jag låg i soffan och hon låg och väckte mig, hon skrek vi skulle upp, 

då tänkte jag, den som hade fått ligga en timme till. Men sedan, när man 

bara kom upp, jag var ju med. 

  

Per-Anders Så var det härligt. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Och så rodde ni ut. Hur många flundregarn brukade ni ha ute? 

  

Herman Ja, vi hade ett par tre. Ja, Ludvigas hade en bror, Ludvig
3
 kommer du väl 

ihåg? 

  

Per-Anders Jadå. 

  

Herman Han hade en bror som hette Bernt
4
, vi kallade honom för ”Dalagubben”. 

Han var med oss för det mesta. Likaså Sven, den yngste, som blev gift till 

Hörvik, kommer du väl ihåg, ”Sjänn Larsens Sjänn”
5
. Byggde där på väg 

ut mot ”Tymbas Persas Olga”
6
. 

  

Per-Anders Ja, han ja. ”Sjänn” som byggde där uppe på backen. 

  

Herman Ja, han var med. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Han var ju bror, yngre bror, till Ludvig. 

  

Per-Anders Ja, det var han. 

  

Herman Så vi tre, vi var ute och slaskade mycket med flundregarnen. 

  

Per-Anders Var det vanligt att fiskarepojkarna de skulle upp så på morgnarna och dra 

flundregarn och …? 

  

Herman Äh, fan! Det var bara mor som skulle ha oss till. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Ja, det var väl några uppe kanske som hörde till de andra familjerna, men 

inte for de med flundregarn inte. Det var bara två båtar fulla av kärringar 

[svårtolkat]. De for och satte och drog flundregarn. 

  

Per-Anders Där ute på Hanöbornas
7
? Vilka var det? 

  

Herman Det var en de kallade för ”Britta-Bentan”
8
. Hon var gift med ”Jonasa 

Toms”
9
. 

  

                                                      
3
 Ludvig Svensson (1875–1970). 

4
 Berndt Svensson (1878–1896). 

5
 Sven Svensson (1881–1955). 

6
 Olga Persdotter (1889–1930). 

7
 Mellan Vassavägen och Kuttervägen. 

8
 Bengta Dahlgren (1843–1926). 

9
 Thomas Jonasson (1845–1928). 
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Per-Anders Jaha. 

  

Herman Hon bodde i det huset det … 

  

Per-Anders ”Bölje-Kallen”
10

 har nu, ja. 

  

Herman Och sedan var det ”Böckra-Karnan”
11

. Hon bodde i det huset han har … 

  

Per-Anders Albin Kristoffersson
12

. ”Böckers”. 

  

Herman Ja. ”Böckra-Karnan”, hon var syster till ”Jonasa Toms”. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Och ”Böckra-Olan”
13

, han blev på Sandhammaren. Skulle segla från Köge 

och på Sandhammaren där blev han nerbruten eller hurdant det var. Men 

där drunknade han. Och ”Böckra-Karnan”, hon blev ju änka. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Och hon levde ju rätt så länge, jag vet inte om du kan komma ihåg henne. 

Hon och ”Boka-Trulsen” for mycket, ”mackrade” med flundregarn och 

krokar och allt möjligt. 

  

Per-Anders Jaså, han ”Boka-Trulsen”
14

 där ute vid ”Adams”
15

. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Jaså, han var kommen från det huset, ”Böckers”. 

  

Herman Nej, ”Boka-Trulsen”, han var visst österlänning. Men, de ”mackrade” sig 

ihop, Karna och han på jollen när de satte. 

  

Per-Anders De ”mackade” sig ihop … 

  

Herman Ja, ”mackrade” sig ihop. 

  

Per-Anders Jaha, de for ihop, ja. 

  

Herman När de rodde så sade alltid Truls ”Ro, Karna”. ”Ro själv”, sade Karna, ”jag 

ror så hårt jag orkar”. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman De hade bakspegelsjolle
16

, ”Britta-Bentan” och ”Böckra-Kerstin”
17

, de var 

ett par tre i varje jolle. 

  

                                                      
10

 Carl Johansson (1892–1965). 
11

 Karna Jonasdotter (1842–1907). 
12

 Albin Kristoffersson (1911–1980). 
13

 Ola Persson (1838–1881). 
14

 Truls Månsson (1842–1925). 
15

 Vassavägen 1. 
16

 Egentligen akterspegelseka. 
17

 Kersta Persdotter (1849–1924). 
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Per-Anders Bakspegel, jaha, en Blekingeeka så att säga, jaha. Det är det ni kallar för 

bakspegelsjolle. Jadå. Men höll de på något med hamrana? De byggde ju 

sina hamra själv här. Hurdant egentligen bar de sig åt och hur lång tid tog 

det när de byggde hamrana här? 

  

Herman Det är inte gott att veta. När jag var mindre så var det en del lagt, men 

sedan när de fick större båtar fick de förlänga dem. Så den ”Pettsen”
18

 hade 

vid ”Jeppas Johans”
19

, den var inte mer än hälften så lång. När ”Jeppas 

Johan” skaffade däckad båt så köpte han en gammal jolle på varvet inne i 

stan och sänkte ner utanför i änden och sedan fyllde de med sten där, och 

så byggde de på efter hand, både ”Jeppas Johans” och ”Duvells”, den 

Duvell hade, den hörde ju till huset far hade, ”Luntstocken”
20

, men sedan 

så, hälften av platsen delades ju, så ”Haugna Ola”
21

 fick hälften av far, och 

sedan ”Haugna Ola” hade drunknat sedan sålde Else
22

 en fjärdedel till 

Duvells Kalle, han hade en remsa där ute, och så när Kalle fick platsen så 

ville han ju ha hammaren också, och den låg ju mitt för, och ”Haugna 

Nissa Lars”
23

 var ju beredvillig och pratade med gubbarna, och hur det var 

så fick Kalle hammaren av ”Haugna Nissa Lars”. Du vet, några supar till 

bönderna gjorde allt. ”Haugna Nissa Lars” tyckte ”Kalla Per”
24

 har ju tre, 

fyra pojkar som växer till [svårtolkat] hammare norr om. 

  

Per-Anders Jaha, så började ni på och bygga den hammaren. 

  

Herman Ja, så började vi på, vi tre. Det tog nog ett par tre år innan vi kom ut så 

långt, om vintrarna. 

  

Per-Anders På vintrarna gjorde ni det, ja. 

  

Herman Ja visst, på somrarna skulle vi ju sköta med garnen … 

  

Per-Anders Släpade ni ihop stenar där nere i kåsarna då eller? 

  

Herman Ja, det var stenar, för fasen. Vart man än tittade var det bara sten. 

  

Per-Anders Det var sten överallt. 

  

Herman Ja då. Och några låg till hälften nergrävda, och några låg under. ”Lalle” 

och jag grävde upp många sådana nere i almen och lyfte och lyfte. Sedan 

hade vi ett par hävstänger [svårtolkat]. Det hade vi där under, hävstängerna 

under stenarna och sedan hävde vi upp, kastade småsten under, de stora 

[svårtolkat]. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Där låg vi och krafsade, många ungar var ju där och tittade och hjälpte till 

ibland. 

  

Per-Anders Så att ni tog en del stenar uppe på tomterna också då … 

                                                      
18

 Berndt Persson (1887–1966). 
19

 Johan Jeppsson (1860–1900). 
20

 Strandvägen 56. 
21

 Ola Håkansson (1845–1886). 
22

 Elsa Persdotter (1847–1941). 
23

 Lars Nilsson (1859–1947). 
24

 Per Persson (1852–1915). 
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Herman Nej, det var sten tillräckligt, min själ! 

  

Per-Anders Det var sten nere vid sjön … 

  

Herman Ja, för fasen. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Det var bara till att rulla till. 

  

Per-Anders Sedan längst ut på hamra-änden, byggde ni något kar där, eller hur …? 

  

Herman Ja, vi byggde två. 

  

Per-Anders Två stycken kar. Hur långa, hur långa var de? 

  

Herman Ja, vad ska jag säga, de var väl fyra till sex alnar eller fyra till fem, vi köpte 

furu uppe i ”Björket”. 

  

Per-Anders I ”Knuss mark” där uppe? 

  

Herman Där uppe, ja. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Köpte furuträ och sedan så kördes det ner. Sedan lade vi ju på. Bultade 

ihop. 

  

Per-Anders Dubbade ni inte dem med trädubbar? 

  

Herman Jo, både trädubbar och järndubbar, vad vi hittade. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Och så spikade vi [svårtolkat]. Så gjorde vi dem uppe vid kåsöppningen 

där uppe … 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Sedan hade vi högt vatten så fick vi ju dem i sjön, och så ut med dem, 

sänkte dem. 

  

Per-Anders Och så fylla dem med sten. 

  

Herman Med sten. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Så det blev hamra av det … 

  

Per-Anders Den hammaren, den byggdes väl då så att säga i början på 1890-talet. Det 

ska väl kunna stämma, det? 
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Herman [Svårtolkat]. Den byggdes nog senare, jag är född -80. Då skulle jag inte 

vara mer än tio år, men jag var nog äldre. 

  

Per-Anders Du var lite äldre. 

  

Herman Ja, du kan nog ta fem år till. 

  

Per-Anders Jaha, omkring 1895 då, kan man säga. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Jaha. Ja, det var lite om hamra. Här på läget, man hör ibland de kallar 

”Östrakåsa” och ”Allekåsa” och ”Grönadal”. ”Gröndal”, ”Gröndal”, 

”Grönedal” ... 

  

Herman ”Grönadal”, ja. 

  

Per-Anders Det … vad kan man säga, det var ifrån längst österut där man säger från 

badstranden, och hur långt sträckte sig Grönadal, kan man säga att det 

sträckte sig till ”Ringeln”, eller ”Lindskogbäcken”? 

  

Herman Ja, det gjorde det nog, dit ungefär. Till ”Lille-Sjännas”
25

. 

  

Per-Anders Till ”Lille-Sjännas”? 

  

Herman Ja, och bortåt. Grönadal, där var ju gubbar, hus, det var ju [svårtolkat] 

Nordgren och ”Vassa-Nissens”
26

 och ”Truedas”
27

. Och det står ju där borta 

det där stora ännu, det var det där, ”Skreddra-Nissens”
28

 kallade de det för. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Och det var ju flera hus. 

  

Per-Anders Och ”Blinne-Pers”
29

. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Sedan kom ”Östrakåsa”. 

  

Herman Ja, därifrån ”Lille-Sjänn”. Ifrån ”Hansa Bentas”
30

 kås, den var ju där vid 

boden, står där borta ännu, vid ”Anners Olas”
31

, norr om den boden. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Den stod där i den tiden jag var liten. Där hade ”Hansa Bent” sin kås rakt 

ut där. Och sedan var det kåsar, den ena efter den andra. 

  

Per-Anders Jaha. Så ni började att räkna ”Östrakåsa” vid ”Hansa Bentas” bod? 

                                                      
25

 Sven Svensson (1863–1932), bodde på Strandpromenaden 1. 
26

 Nils Nilsson (1832–1907). 
27

 Trued Persson (1808–1896), bodde i ett hus väster om Strandpromenaden 9. 
28

 Nils Persson (1825–1888), bodde på Strandpromenaden 9. 
29

 Per Persson (1808–1888), bodde i ett hus på södra delen av Elof Hällgrens väg 8 D. 
30

 Bengt Hansson (1810–1890). 
31

 Ola Andersson (1863–1952), bodde på Strandvägen 24. 
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Herman Ja. Den ”Gamle Kalla Per” han bodde ju norr om. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Han hade en kås som hade hört till det huset. 

  

Per-Anders Jaha, men mellan ”Lille-Sjännas” och ”Hansa Bentas” bod då, de hamrana 

där, där får väl vara ”Östrakåsa” det också?  

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Det blir det, ja. 

  

Herman Ja, ”Lille-Sjännas” och det, det räknades till ”Östrakåsa” det också. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman [Svårtolkat]. 

  

Per-Anders Och sedan, hur långt här västerut gick det, innan vi kommer till 

”Allekåsa”? 

  

Herman Det gick där till där Thorvald Persson
32

 hade sin oljebod, där ligger ju en 

hammare där ännu. Det är ju kåsar där. Det gick dit. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman ”Östrakåsa”. Sedan kom ju ”Kittagrynnet”. Där var ju inget vatten så de 

kunde ha några flytetyg där. Där gick ju vi och vadade när vi var små. Så 

den sydligaste hammaren, den hade ”Back-Olan”
33

 i tiden. 

  

Per-Anders ”Ringa”-hammaren? 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Och ”Syra”-hammaren kallade de den också. 

  

Herman Ja. ”Back-Olan” hade den, det kommer jag ihåg den siste, ”Kalla Sjänn”
34

 

hade den också, efter ”Backen”. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Och sedan ”Johans Jösse”
35

, andra gubbar där borta hade sina kåsar där, 

den ena efter den andra. 

  

Per-Anders Ja, det var väl så att när det var en kåsplats som blev tom så var det en 

annan som tog vid. 

  

Herman Ja. 

                                                      
32

 Thorvald Persson (1893–1982). 
33

 Ola Jönsson (1854–1925). 
34

 Sven Carlsson (1859–1918). 
35

 Jöns Johansson (1825–1906). 



 

8 

 

  

Per-Anders Sedan kommer vi till, ja, ”Allekåsa”. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Det blir då ungefär från ”Kittagrynnet” och söderut. 

  

Herman Från ”Pondra-Hilmans”
36

 hammare. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Det var den nordligaste. 

  

Per-Anders I ”Allekåsa”. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Den gick ju ut där, tätt söder om ”västra ören” där. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Sedan var där en liten hammare, den var inte riktigt lagd, den kallade de 

för ”Kadarens”
37

 hammare. Söder om … 

  

Per-Anders Hilman. 

  

Herman ”Pondra-Hilmans”, eller ”Pondra-Pellens”
38

. Och sedan var det ”Truls-

Olas Lars”
39

. Han hade en söder om, igen, och där blev en bred kås, och 

sedan kom ju ”Trulsa Pers”
40

 hammare, där de drar upp nu, jollarna, där 

borta. Där var ju lite bredd i den kåsen, så där drog de upp och förde ut i 

den. Sedan den andra, mellan, mellan ”Trulsa Pers” och ”Skreddra-

Olans”
41

, där var ju bara smala kåsar, där kunde de inte dra upp. Inte i 

någon kås kunde de komma iväg mellan ”Mickla Sjännas”
42

 och ”Benta 

Sjänna Bentas”
43

. Det var, de båtarna drog de söder om ”Byggningen”
44

. 

Nedanför gatan där. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Och de kåsarna är ju där borta ännu, en del. 

  

Per-Anders Ja. Men sedan alla kåsarna ifrån Stampudden
45

 och söder över, de är ju helt 

och hållet täckta av hamnplanen här på södra änden. 

  

                                                      
36

 Hilman Södergren (1870–1942). 
37

 Haveliden 4. 
38

 Per Nilsson (1825–1907). 
39

 Lars Olsson (1818–1886). 
40

 Per Svensson (1845–1904). 
41

 Ola Persson (1845–1935). 
42

 Sven Olsson (1832–1916). 
43

 Bengt Svensson Södergren (1861–1932). 
44

 Strandvägen 15 B. 
45

 Nedanför Strandvägen 66. 
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Herman Ja. 

  

Per-Anders Men de hamrana var väl lika gamla som de som är där borta i östra änden 

på ”Allekåsa”? 

  

Herman Ja, antagligen har de väl varit det. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Och det var ju fiskare som bodde här [svårtolkat], det är ju ”Kristoffers”
46

, 

”Jonasa Tomsas” och ”Böckra-Olan” och de, de var ju gamla fiskare. Så 

om de har börjat alla på en gång, den ena har väl kommit efter den andra. 

Där kom ju ”Gamle-Martin”
47

, han flyttade från Hanö och byggde där ute. 

  

Per-Anders Ja. Är det därför de kallade det, det var ”Hanöborna” där ute. 

  

Herman Ja, där kom ”Gamle-Martin”, hans fru jag kommer inte ihåg vad hon hette 

men jag minns henne, såg henne när huset brann där ute. Det stod nedanför 

”Lallas”
48

. Jag var [svårtolkat] när det brann. Där var ”Gamle-Martin”, 

flyttat från Hanö. Och han hade ”Toms”
49

 och Martin
50

 och Ola
51

 och 

Ivar
52

. Fem pojkar. Och sedan gifte de sig där ute med en del av ”Böckra”-

flickorna. Kopplades ihop då som de gör nu. Där var ju, Kristoffer hade en, 

”Böckra-Hannan”
53

. Hon dog ju rätt så fort. Och Ernst
54

, ”Kristoffers 

Ernst”, var ju Kristoffer far till, och Herman
55

, ”Kristoffers Herman”, och 

en flicka som hette Hilma
56

, som gifte sig med ”Bens Nisse”
57

 till slut, 

kom hem från Amerika. Det var Kristoffers. Och det huset det står ju där 

borta ännu. Där bodde Kristoffer. Och sedan ”Lille-Martin”, det var ju en 

av Martins inflyttade. ”Martinarna” de gifte sig ju med ”Böckra”-flickorna, 

det var ju tre, fyra. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Och så blev det ju familjer. Så blev det ju hus. 

  

Per-Anders Hurdana såg fiskarehusen ut på den tiden, de talar ju om att här fanns ju 

ryggåsahus, många ryggåsahus på Hällevik? 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders De arrenderade väl platserna, far … 

  

Herman Ja, visst gjorde de det. 

  

                                                      
46

 Christoffer Persson (1845–1917). 
47

 Martin Thomasson (1819–1904). 
48

 Kapellvägen 3. 
49

 Thomas Martinsson (1839–1896). 
50

 Martin Martinsson (1849–1919). 
51

 Ola Martinsson (1846–1928). 
52

 Ivar Martinsson (1853–). 
53

 Hanna Persdotter (1846–1885). 
54

 Ernst Kristoffersson (1873–1951). 
55

 Herman Kristoffersson (1882–1960). 
56

 Hilma Kristoffersson (1880–1954). 
57

 Nils Olsson (1880–1974). 
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Per-Anders Minns ni de husen, och hurdant de betalade arrende, minns ni någonting av 

det? 

  

Herman Ja, när jag flyttade hit här, det är 70 år sedan jag arrenderade den här 

remsan, det är nittonhundra, nittonhundrasju. Nu har vi sjuttiosju. Sjuttio år 

som har jag betalat landgille för den här remsan till bonden. Och det, alla 

platser här, de var arrenderade, eller förhyrda. Och här, från det strätet där 

vid, som går här vid ”Stubba-Nissens”
58

, mellan Hedlund
59

, där var ju en 

rågångsväg som gick bortifrån … 

  

Per-Anders Haveliden. 

  

Herman Ja, bortifrån Haveliden, han dog ju nu, ”Tymbas Bror”
60

, därifrån. Så vet 

du, gärdet, där gick gärdet mellan skogen och den nya vägen, de kallade 

den, så krökte den där uppe och gick ut, går rakt ner här. 

  

Per-Anders Krökte vid Duvells? 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Vad kallade de det här strädet för, far, här borta? 

  

Herman Ja … 

  

Per-Anders Det strätet där. 

  

Herman Det var, det hörde ju till gamla Hällevik. 

  

Per-Anders Det gjorde så, ja. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Men hade ni inte ett namn på det där strätet? 

  

Herman Ja, namn, det var ju många namn, det var ju ”Jeppas”, de som gick upp och 

ner här. 

  

Per-Anders Ja, ibland kallade de det för ”Jeppas” sträte, ibland var det ”Duvells” sträte 

… 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Och man hörde till och med ”Bentas” sträte. 

  

Herman Ja, det … 

  

Per-Anders Det var väl allihop som bodde längs med … 

  

Herman Bodde där, ja. 

  

Per-Anders Jaha. 

                                                      
58

 Nils Olofsson (1893–1978), bodde på Skonertvägen 14. 
59

 Oskar Hedlund (1893–1975), bodde på Skonertvägen 12. 
60

 Bror Persson (1910–1977), bodde på Allekåsavägen 6. 
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Herman På den norra sidan. På den södra sidan där bodde ”Pilta-Johan”
61

, och bror 

”Bent”
62

 han byggde ju ovanom igen. Sedan när de unge kom och växte till 

sig fick de upp mot skogarna på en jordbit. 

  

Per-Anders Arrendena då, de betalades väl både i pengar och med fiske? 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Förekom det att de fick betala med dagsverken också? 

  

Herman Ja, jag vet inte det. Det var ju inte så stora dags- eller jag menar stora 

betalningar. 15 kronor betalade jag. 

  

Per-Anders Och då fick ni anvisad plats till att göra en hammare också här nere vid 

sjön. 

  

Herman Ja. Den här platsen, den här platsen, där var uttaget till hammare mellan 

där ”Lill-Mickla”
63

 lade till och ”Pettsen”, eller ”Jeppas Johans”. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Där var uttaget till hammare till den här platsen. 

  

Per-Anders Ja, där var en bred kås där. 

  

Herman Det var mellan, men där skulle, om det hade varit en fiskare och velat lagt 

en hammare skulle den ut där. 

  

Per-Anders Skulle varit där, ja. 

  

Herman Ja. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Stig Ryggåsstugor, har det funnits fler här, som du minns, Herman, än den där 

uppe på ”Mattsa Bentas” tomt
64

? Det har nog inte varit någon … 

  

Herman Ja, det minns jag två till.  

  

Stig Gör du det? 

  

Herman Där han Thorvald Persson bor, på den hörnan där, stod ett. Och sedan 

ovanför där, där ”Mattsa Benta Haugen”
65

 bodde, hon, ”Albins” kärring … 

  

Per-Anders Ellen. 

  

Herman Ellen, hon bodde, det brann ju ner när det brann i Svenssons i tiden. Den 

ryggåsen brann ner. Och sedan byggdes det hon bor i nu, efter det. 

                                                      
61

 Johan Mattsson (1851–1917), bodde på Duvells väg 4. 
62

 Bengt Persson (1895–1920), bodde på Duvells väg 2. 
63

 Ola Olsson (1845–1926). 
64

 Haveliden 3. 
65

 Piltvägen 4. 
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Stig Så där var ryggåsstugor så sent också? 

  

Herman Ja. Och sedan ovanför nära där ”Lille-Bror” bor
66

, där ”Pilta-Pellens 

John”
67

, i den platsen, där stod också ett ryggåshus. 

  

Per-Anders Var det ”Pilta-Sjännens”
68

? 

  

Herman Ja, ”Pilta-Sjännens”, ja. ”Pilta-Pellens John” bor ju där ännu kvar. 

  

Per-Anders Där var en svår brand där borta, vilket år var det? När många av de där 

husen brann. 

  

Herman Tja, det var väl inte så många. Det var ju där det tog sig … 

  

Per-Anders 1890. 

  

Herman Ja, där omkring kunde det väl vara. 

  

Per-Anders Mellan -87 och -90 och något av de åren skulle det kunna vara. 

  

Stig -89 var ett årtal. 

  

Per-Anders -89 ja. Ja, för farmor, Pella
69

, hon berättade att hon stod med ”Pit”
70

 på 

armen i ”Byggningahålet”
71

 och såg hur det brann där borta. Och ”Pit” är 

född -87. 

  

Herman Ja, och sedan var jag där också och tittade. Och jag såg när det tog sig hos 

”Sines Sjänn”
 72

, det var pappersryggning, det tog sig karl
73

, och ett, två, 

tre var det över hela taket. 

  

Per-Anders ”Sines Sjännas”, var inte det det huset som Per Carlsson
74

 hade byggt en 

gång, ”Gamle Kalla Per”. 

  

Herman ”Sines Sjännas”, de har ju förlängt handelsbutiken där borta, förlängt och 

förlängt och förlängt, så hela platsen där … 

  

Per-Anders Det låg med gaveln ner mot sjön. 

  

Herman Ja, det gjorde det. 

  

Per-Anders Då var det det huset. Det brann i den omgången också. 

  

Herman Ja, det brann ner den gången. 

  

                                                      
66

 Piltvägen 8. 
67

 John Persson (1899–1978), bodde på Styrmansvägen 7. 
68

 Sven Jönsson (1838–1928). 
69

 Hermans mor respektive Per-Anders farmor Pella Jönsdotter (1855–1946). 
70

 Per Persson (1887–1959). 
71

 Mellan Strandvägen 48 och Strandvägen 15 B. 
72

 Sven Bengtsson (1863–1903) bodde i ett hus mellan Strandvägen 26 och Strandvägen 28. 
73

 Tillägget kaa (karl) används som förstärkningsord till både kvinnor och män, särskilt vid tilltal när man vill 

betona något starkt. 
74

 Per Carlsson (1810–1888). 
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Stig Då brann handelsaffären också där, då? Den brann upp, handelsaffären 

också då? 

  

Herman Javisst, det gick alltihop. Och stort packhus var det ovanom, det gick det 

också. Men det ”Anners Ola” har haft, det lyckades de bevara. Det stod 

där. Det minns jag, hur jag sprang mellan packhuset, där var en port, och 

knuten på det nya huset. När jag hade sprungit igenom så daskade det efter 

mig. Det brann [svårtolkat]. Men sedan, det stora, det gamla som står där, 

det lyckades de bevara. Där de hade, vid [svårtolkat] Olas de kallade då, 

det var ju minkagubbar. 

  

Per-Anders Jaha. Jaså, det Ola Larssons
75

. 

  

Herman Ja, Ola Larssons. 

  

Per-Anders Jaha. 

  

Herman Han hade det huset då. Och far, han var ju ungpojk och gick i vrak med 

honom, talade de om. Och han skulle ju gifta sig, far och mor, de liksom 

alla andra unga, men det var inte plats till ”Gamle Kalla Pers”, för det var 

ju en flicka som hette ”Tjosta” som var hemma, och hon var ogift. Så 

kunde de ju inte, mor och far, flytta dit, utan han gick i vrak med Ola 

Larsson och när han fick höra det, att far skulle gifta sig, så var det inte tal 

om saken, ”du ska väl bo hos mig”. Så den kammaren som är den här 

vägen, där bodde far och mor första gången, när de hade gift sig. 

  

Per-Anders Jamen. 

  

Herman Och en pojke fick hon det första, men han dog. Sedan flyttade de därifrån 

upp där ”Sjännsa-Gunnarn” bor
76

. 

  

Per-Anders Gunnar. 

  

Herman Där bodde de i kammaren där. Där fick hon en pojk. Men han kvävde sig 

på bröstet på henne, hörde jag de talade om. Sedan flyttade de därifrån och 

upp ovanom där Max bor
77

. Det var ju en tullare som köpte det gamla 

huset, ”Kling-Edvarden”
78

, och byggde ett annat
79

 … 

  

Per-Anders Tullare Andersson, där ja. 

  

Herman Där är jag född. Och jag var nummer tre. Men jag lyckades väl hänga med. 

  

Stig (skratt) Det verkar som om du har gjort det! 

  

Herman Där är jag född. 1880, den 25 mars. Och det blir snart. 

  

Per-Anders Då, så att säga, de nygifta, det var, då var det vanligt att de bodde i en 

kammare hos en god vän någonstans och delade de köket då, eller hurdant 

…? 

                                                      
75

 Ola Larsson (1846–1930), bodde på Piltvägen 3. 
76

 Gunnar Svensson (1901–1983), bodde på Styrmansvägen 17. 
77

 Max Mattsson (1905–1993), bodde på Matrosvägen 12. 
78

 Edvard Andersson (1876–1960). 
79

 Vitsippsvägen 10. 
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Herman Ja, det fick de väl göra, det var ju ett stort hus. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Stora hus där de bodde. 

  

Per-Anders Ja. 

  

Herman Så fick de väl dela, dela sig köket. 

 


