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Så var det då
När vi föddes vintern 1947–1948 bestod Sverige av 6,8 miljoner
invånare, att jämföra med 10 miljoner idag, och det fanns omkring
170 000 personbilar i trafik mot 4,8 miljoner idag. Kungen var 89
år gammal och hette Gustaf V och statsminister var den 46-årige
Tage Erlander.
Jämfört med idag hade de allra flesta familjer det mycket sämre
när det gäller hälsa och sjukvård, och även när det gäller bostadsstandarden var det för de flesta väsentligt sämre.
En stor del av hushållen hade inte varmvatten ur ledning, utan
disk- och tvättvatten fick värmas på spisen. Likaså hade många
inte tillgång till vattentoalett, utan använde så kallat torrdass utomhus. I mitten av 1960-talet saknades fortfarande badrum i en tredjedel av Sveriges bostäder.
Men nu ska vi berätta lite om hur vi hade det när vi var barn,
gick i skolan, började arbeta – och en del annat.
Rydebäck i december 2019,
Ingemo och Charley Nilsson
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Del I
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Sammanfattad släktöversikt

Johannes Larsson
1844 Svalöv
1913 Svalöv

John Larsson
1899 Svalöv
1946 Torrlösa

Elna Johannesdotter
1866 Torrlösa
1943 Svalöv

Harry Larsson
1921 Bräkne-Hoby
Sven Arnold Pettersson
1874 Ronneby
1943 Bräkne-Hoby
Anna Olsdotter
1870 Åryd
1933 Bräkne-Hoby

Gustaf Svensson
1842 Ronneby
1927 Bräkne-Hoby
Karin Larsdotter
1854 Ronneby
1927-Bräkne-Hoby

Esther Svensson
1897 Bräkne-Hoby
1987 Kristianstad
Ingemo Larsson
1948 Ronneby

Adolf Gustafsson
1882 Bräkne-Hoby
1936 Bräkne-Hoby

Gudrun Gustafsson
1921 Bräkne-Hoby
2008 Kristianstad
Nils Jönsson
1846 Höör
1914 Höör
Gustafva Pålsson
1848 Höör
1895 Höör
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Ida Nilsson
1881 Höör
1942 Bräkne-Hoby
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Mina föräldrar
Min mor Gudrun var född 1921 i
Bräkne-Hoby, och dotter till Ida
och Adolf Gustafsson. Min far
Harry Larsson var son till Esther
och John Larsson, och också född
i Bräkne-Hoby 1921.
Möbelsnickaren Harry Larsson
och hembiträdet Gudrun Gustafsson gifte sig i september 1945. De
bodde under en tid hemma hos
Gudruns föräldrar på Svenstorp, Bräkne-Hoby, men flyttade 1947
till en lägenhet på Karlskronagatan 14 i Ronneby. Där föddes jag
på våren 1948, följd fyra år senare av Berth. 1953 köpte Harry och
Gudrun ett hus på Kommungårdsvägen 7, där min yngste bror
Mats föddes 1954.

Från min barndom
Mina föräldrar har berättat att jag kunde vara väldigt envis, särskilt
när det gällde något som jag gärna ville ha. Jag var ju mycket tillsammans med pappa Harry, och ibland följde jag med till järnaffären när han skulle handla något där.
En gång fanns där en trehjulscykel som jag ville ha. Men vi
hade ju inte så gott om pengar, så pappa tyckte inte han hade råd
att köpa den till mig. Men jag gav mig inte utan satte mig bestämt
på cykeln. Jag satt kvar ända tills pappa gav med sig och köpte
den. En annan gång fick jag tag i en skottkärra, och det blev likadant då. Pappa fick ge sig, men jag och järnhandlaren blev glada!
När Mats var två år gammal började Gudrun arbeta på mejeriet. På den tiden köpte man mjölk på flaskor, och Gudrun hade
bland annat hand om maskinen som diskade flaskorna. Harry
jobbade på en snickerifabrik, men höll dessutom under en tid
kvällskurser i bland annat snickeri. Han hade också under en
period egen snickerifirma.

Farmors och farfars bok
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Hemma på Karlskronagatan 14 i Ronneby.

Spännande med pappas motorcykel!
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Mina föräldrar, framförallt Harry, var mycket engagerade i Missionskyrkan och
dess arbete. Harry var bland
annat ordförande i församlingen och ungdomsledare.
Han ledde ofta gudstjänster
och andra sammankomster,
och när jag var liten brukade jag knalla fram till honom och stå och hålla i
hans byxben medan han
pratade eller läste ur Bibeln.
Min farmor Esther kom
att alltmer ta hand om oss
barn, särskilt sedan Berth
och Mats kommit till världen. Farmor bodde också
periodvis hos oss i Ronneby, men vi var även mycket
Med farmor hemma på gården.
hos henne och hennes syster Adele (Adelia Svensson) i Väby, Bräkne-Hoby. På somrarna
tog vi ofta bussen från Ronneby till Vieryd, och gick därifrån till
Adele.

Adeles hus på Väby 9:11
Adele Svenssons hus byggdes 1937 på en tomt om 1 700 kvadratmeter som hon i april samma år köpt av sin bror Albert Svensson.
Deras far Arnold Pettersson högg stenen till husgrunden och
stolparna till staketet längs med landsvägen. Min farmor blev änka
1946, och bodde därefter hos Adele.
Adele förblev ogift och barnlös, och testamenterade i januari
1970 den till 1 884 kvadratmeter utökade fastigheten till sin systerson Harry, som genom åren hjälpt henne mycket med snickrande,
målande och annat praktiskt. Adele dog i februari 1973, och efter
en tids arvstvist övergick ägandet i enlighet med testamentet till
Harry.
Farmors och farfars bok
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Kommungårdsvägen 7 i Ronneby som det ser ut idag.

Huset närmast var tidigare Ronneby missionsförsamlings kyrka.
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Sedan Harry ärvt huset tillbringade han och Gudrun mycket tid
där, framförallt på somrarna och sedan de gått i pension. Sommaren 1998 tog jag och mina bröder Berth och Mats formellt över
ägandet av fastigheten på Väbyvägen 66 i Bräkne-Hoby.
När Pär och Johan växte upp var de ofta hos sina morföräldrar
i huset i Väby vid nyårshelgen och någon vecka på loven.

Från Ronneby till Kristianstad
Hösten 1958 flyttade Esther hem till oss i Ronneby. Hon lagade
mat, städade och passade oss barn. Hon var ett värdefullt stöd för
oss alla, inte minst sedan Gudrun börjat arbeta och Harry jobbade
i Kristianstad på vardagarna.
Harry hade nämligen i början av 1959 fått anställning på Ljungqvists snickerifabrik i Kristianstad. Han hyrde därför ett rum i
Åsum, Kristianstad, där han bodde under arbetsveckan, och sedan
var han hemma hos oss i Ronneby över veckoslutet.
Pappa arbetade mycket och var ju också väldigt aktiv i Missionskyrkan. Men det fanns ändå tid till några semesterresor med bil,
däribland en tur till Åre där vi campade.

Ungdomsledaren Harry Larsson. Jag i mitten i randig tröja.
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Eftersom jag och mina bröder gick i skolan ville mina föräldrar
inte att vi skulle flytta från Ronneby, så det dröjde till sommaren
1966 innan vi alla fem flyttade till en lägenhet på Albogatan i
Kristianstad.

Berth, jag, Mats
och pappa Harry.

Harry fortsatte att arbeta på snickerifabriken, men 1968 återupptog han den egna firman. Framförallt renoverade han lägenheter, men gjorde också en del jobb åt sparbanken. Harry fortsatte
att jobba till 1986 då han gick i pension, 65 år gammal.
Under några år på 1980-talet var Harry också planeringsmässigt och praktiskt mycket engagerad i byggandet av missionsförsamlingens nya kyrka. Då hade han vid något tillfälle hjälp av
Pär med att klä innertak. Odalkyrkan i Kristianstad invigdes i
mars1988.
Efter att vi flyttat till Kristianstad arbetade Gudrun med att
paketera ost på Riksost, ett arbete som dock slet hårt på hennes
axlar. Hon fick så ont att hon inte kunde arbeta, och efter två års
sjukskrivning fick hon sjukpension när hon var 58 år gammal.
I början av 1980-talet flyttade Harry, Gudrun och Esther från
lägenheten på Albogatan till ett radhus som missionsförsamlingen
ägde på Pastorsvägen.

14

Farmors och farfars bok

Mot slutet av 1986 blev Harrys
mor Esther så senil att hon inte
längre kunde bo hemma hos
Harry och Gudrun. Esther kom
därför till ålderdomshemmet i
Hammar, och hamnade därefter
på sjukhus där hon dog i mars
1987, 90-år gammal. Två år senare
flyttade Harry och Gudrun till en
lägenhet på Östra Kaserngatan.
Under senare delen av 1995
fick Gudrun problem med magen,
och det visade sig senare att hon
Esther Larsson (1897–1987)
hade en tumör i tarmen som hon
blev opererad för. Mot slutet av
1999 tillstötte nya problem som ledde till sjukhusvistelse och fler
operationer. På hösten 2007 flyttade Gudrun och Harry till en
lägenhet på det centralt belägna serviceboendet Sommarro, där
Gudrun dog i april 2008 och där sedan dess Harry bott kvar.

Folkskolan
På hösten 1955 började jag tillsammans med åtta flickor och åtta
pojkar i första klass i folkskolan i Ronneby. Jag tyckte matematik
var intressant, och slöjd gillade jag också. På den tiden vara det
bara syslöjd för flickor och träslöjd för pojkar som gällde.
Jag trivdes bra ihop med de andra i klassen och har bara goda
minnen från tiden i folkskolan och mina klasskamrater. Idag har
jag dock ingen kontakt med någon från min klass, men däremot
med min kompis Kerstin som gick en klass över mig, och som bor
kvar i Ronneby.
När Berth började skolan gick jag i fjärde klass. Berth tyckte
inte alls att det var roligt att gå i skolan, så i början passade han
ibland på att under rasterna springa från skolgården och hem till
farmor. Då fick jag i uppdrag att se till att han inte gav sig iväg
utan stannade på skolan.

Farmors och farfars bok
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Jag (trea från vänster andra raden) och mina kamrater i första klass.

Bilder från 3:e respektive 4:e klass.
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Skolan på min tid
Alla barn var skyldiga att gå sju år i skolan. Detta fastslogs i en lag
om allmän skolplikt från 1936. De allra flesta barn i Sverige gick
bara de sju åren i den så kallade folkskolan.
Efter sjätte klass kunde man om man ville ”läsa vidare”, och gå över
till realskola om man hade tillräckligt bra betyg för att komma in
där. Realskolan motsvarade ungefär det som senare blev grundskolans högstadium, och omfattade i Ronneby tre eller fyra läsår.
Realskolans längd och reglerna för övergång varierade mellan
landets kommuner.
Efter varje läsår i realskolan gällde det att ha godkända betyg för att
bli uppflyttad till nästa klass. Hade man inte det fick man gå om
läsåret – eller sluta.
När man gått färdigt sina år i realskolan tog man realexamen, under
förutsättning att man efter ett antal muntliga förhör och skriftliga
prov hade godkända betyg. Den som ville studera vidare till
studentexamen behövde inte gå sista året i realskolan, utan kunde
(om betygen räckte) istället då börja på fyraårigt gymnasium.

Folkskolan i Ronneby.
Farmors och farfars bok
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Julfest i 4:e klass, 1958.
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Här har jag hamnat i mitten på denna bild från 6:e klass.

Realexamen 1965
Efter sex år i folkskolan började jag på hösten 1961 i realskolan.
I en parallellklass gick Bert Gustav Tommy Thuresson, som var
född i Skellefteå och bodde i Ronneby sedan 1954. Han blev
senare känd som framgångsrik sångare och scenartist under
namnet Tommy Körberg.
Under tiden jag gick på realskolan arbetade jag under sommarloven i butiken på Wienerbageriet i
Ronneby. Jag minns framförallt alla
getingar som drogs till kakorna och
wienerbröden.
Redan i folkskolan hade jag tyckt
att det var jobbigt och tråkigt med
svenska, framförallt när det gällde
grammatiken, och i realskolan fick jag
en lärarinna som verkligen inte gjorde
ämnet lättare eller intressantare för
mig. Men annars gick det bra för mig
även i realskolan, och jag tog efter
fyra år min realexamen 1965.
Konfirmationsdags.
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Vidareutbildning och jobb
Jag var tidigt inriktad på att jag ville arbeta med barn, så efter
skolan praktiserade jag under några år i barnfamiljer. Det krävdes
nämligen att man hade gjort viss praktik innan man kunde söka in
på barnskötarutbildning, vilket var viktigt att ha genomgått om
man sedan skulle arbeta med barn. Jag hade till exempel under
några månader hand om ett barnbarn till de som ägde Hotell
Brissman i Kristianstad, och jobbade också ett par somrar på
kolonin Barnens by i Hästveda.

Marie var ett av de barn jag
hade hand om under min
praktik.
Nedan: även om det var
”hemskt arbetsamt” i Hästveda så fanns ändå tid att
skriva kort till farmors
syster.

Farmors och farfars bok
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Lanthushållsskolan
1967.

Även om det inte var ett krav
för att kunna söka utbildning
inom barnområdet gick jag en
termin på lanthushållsskola i
Bräkne-Hoby. Där lärde vi oss
att sy, sticka och väva, och fick
också slakta höns, stycka en
gris och laga mat.
På våren 1968 bodde jag i
Landskrona för att på Jörgensgården få min efterlängtade
barnskötarutbildning. Där
varvades teoretisk utbildning
med praktik på ett dagis.
Praktik vid barnskötarutbildningen.

Solvändan i Växjö
Därefter kunde jag börja söka jobb, och på hösten samma år fick
jag en tjänst i Växjö som barnskötare. Det var på Solvändan, ett
alldeles nytt skolhem för barn i åldern sju år och uppåt, och som
hade olika former av handikapp. I Växjö hyrde jag ett rum hos en
familj på Trumpetvägen, inte så långt från min arbetsplats.
På våren 1970 gick jag en entermins vårdarinneutbildning
kallad ”Anstaltspedagogisk yrkeskurs för psykiskt utvecklingsstörda”.
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Under tiden i Växjö lärde jag
känna Anna-Karin Sällryd, som
också brukade vara i Missionskyrkan och även bodde i närheten
av Solvändan. Anna-Karin kom
sedan att gifta sig med Anders
Philipsson från Vinslöv. De är
fortfarande nära vänner till oss,
och vi har dessutom sedan många
år tillbaka köpt lammkött av dem.

Trevligt besök på Solvändan
av Tommy Körberg.

Till Helsingborg
Vid det laget hade jag och Charley börjat träffas. Ibland tog han
sin 1958 års Volkswagen och körde upp till mig i Växjö, men
oftast var det jag som när jag hade ledig helg rattade min Saab de
19 milen ner till Helsingborg.

I Växjö – för 50 år sedan!
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Det hade således sina orsaker att jag kom att söka tjänst i Helsingborg. I december 1970 flyttade jag dit och började arbeta som
vårdarinna på Nyhem, ett vårdhem för både barn och vuxna.
Men jag ville helst bara arbeta med barn, så därför kom jag på
hösten 1971 till Borgmästargården i nordvästra delen av Helsingborg. Borgmästargården var en större villa som inrymde dagis och
skola för ett femtontal handikappade barn i olika åldrar, bland
annat sådana som hade Downs syndrom.
Ibland var vi under några dagar med barnen på lägerskola i
Stenestad på Söderåsen. En gång när Pär var några år gammal
följde han med mig dit. På den tiden kunde man röka var och hur
som helst, och det gjorde de flesta av mina arbetskamrater. När
Pär varit där en stund i röken inne i huset frågade han mig:
”Mamma, är detta en rökskola?”

Elevassistent på flera skolor
Under 1978 blev det bestämt att nästan alla barnen på Borgmästargården och liknande särskolor skulle flyttas ut och utgöra
egna klasser på vanliga grundskolor. Så efter sju år nära naturen
vid Pålsjö skog kom jag under arton år att jobba som elevassistent
på Högastensskolan. Där kunde jag följa en klass genom alla
skolåren, även gymnasiet. Men arbetet var ibland tungt med
lyftande och rullstolskörande, eftersom vi hade elever som även
hade fysiska handikapp.

Farmors och farfars bok
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På Högastensskolan gjorde vi ibland utfärder, och då lastade
vi in elever och rullstolar i en minibuss som jag körde. Vi gjorde
bland annat en lite längre tur till Söderköping.
År 1996 beslöts att det inte längre skulle finnas särskoleklasser
på Högastensskolan. Därför blev jag flyttad tillbaka till Borgmästargården, som nu kallades Borgmästarskolan och framförallt
var till för elever med autism och liknande handikapp. Jag gick
också en utbildning i Växjö där man lärde ut en ny utbildningsmetod. Den veckan minns jag främst genom att jag hade så ont i
en inflammerad tand och blev tvungen att gå till tandläkare.
Efter ytterligare några år i den gamla villan vid Pålsjö skog blev
jag elevassistent på Filbornaskolans gymnasiesärskola, där eleverna
hade olika slags handikapp. Jag hade en hygglig rektor, som utöver
mitt vanliga arbete gav mig i ansvar att hålla reda på särskolans
nycklar till skåp och lokaler, och jag skötte också våra kontakter
med de inom kommunen som hade hand om skolskjutsarna.

På Filbornaskolan 2006.
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Mina bästa år
Jag arbetade på Filbornaskolan från år 2000 tills jag gick i pension
den 1 juli 2012. De sista åren hade jag ibland hand om en blind
kille, och efter pensioneringen vikarierade jag då och då som
assistent åt honom under hans sista läsår. Men sedan var det
färdigjobbat!
När jag nu blickar tillbaka så var nog åren på Filbornaskolan de
bästa under mitt arbetsliv. Jag trivdes väldigt bra där, både med
eleverna och deras lärare och andra assistenter, och umgås fortfarande med flera av mina gamla arbetskamrater.

Nu har vi gjort vårt, Torsten!
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Del II
Charley
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Sammanfattad släktöversikt

Magnus Nilsson
1844 Norra Rörum
1914 Höör

Nils Nilsson
1872 Höör
1930 Höör

Emelie Nilsdotter
1850 Höör
1907 Höör

Hugo Nilsson
1915 Höör
1994 GA Helsingborg
Anders Persson
1845 Matteröd
1915 Finja

Amanda Andersdotter
1878 Matteröd
1960 Höör

Anna Nilsdotter
1845 Brönnestad
1920 Tyringe

CH Charley Nilsson
1947 Bjuv

Pehr Persson
1845 Hardeberga
1920 Norra Vram

Oskar Persson
1882 Norra Vram
1962 GA Helsingborg

Anna Larsdotter
1839 Borlunda
1927 Norra Vram

Ella Persson
1907 Norra Vram
1997 GA Helsingborg
Per Nilsson Nyborg
1856 Billeberga
? USA
Ingrid Persdotter
1857 Asmundtorp
1888 GA Helsingborg
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Hilda Nyborg
1885 Viken
1952 Norra Vram
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Mina föräldrar
Min mor Ella var född i Billesholm
1907 och dotter till Hilda och
Oskar Persson. Min far Hugo
Nilsson föddes 1915 på ett torp
norr om Höör, och var son till
Amanda och Nils Nilsson.
Hugo och Ella träffades när de
båda arbetade på Jönssons bageri i
Höör, och gifte sig 1938.

Från Höör till Bjuv
Förmodligen hade Hugo sedan länge haft drömmen om ett eget
bageri när han i augusti 1942, tillsammans med Ella och min år
1939 födde bror Lennart, flyttade till Selleberga 1:38 i Bjuv.
Tomten omfattade 1 960 kvadratmeter och låg vid nuvarande
Billesholmsvägen, något hundratal meter från det stora livsmedelsföretaget Findus.

Hugo på trappan till bageriets butik medan Ella expedierar en kund.
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Bageribyggnaden var liten och bestod av själva bageriet samt
den lilla butiken som låg utåt vägen. Längs med landsvägen fanns
ett boningshus, och längre in nära järnvägsspåren till Findus låg
det en större länga med garage.

Boningshuset bestod av ett och ett halvt plan med två sovrum
på ovanvåningen. På bottenvåningen låg kök och kontor, och
även skafferi och garderob, en hall med ytterdörr samt trappa till
ovanvåningen. Resten av bottenplanet bestod av ett större vardagsrum. För värmen svarade vedspisen i köket och fotogenkaminer i vardagsrummet och på ovanvåningen. Det fanns ingen
toalett i huset, utan sådant fick
man sköta om i ett så kallat
utedass utan värme och vatten
som låg invid garagelängan.
Dusch eller badkar fanns inte,
utan man tvättade sig i köksvasken.
Den 1 december 1947
föddes Lennarts lillebror, det
vill säga jag, på Helsingborgs
BB. Hemma på väggen har jag
ett litet kort som troligen är
klippt ur en tårtkartong. Där
finns ritat ett par blommor
och texten ”Till Mor och lillebror. Hälsningar Lennart.
Familjen samlad 1948.
Välkomna hem!”
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Under mina första år bodde jag således i Bjuv. Det fanns såvitt
jag minns inga jämnåriga i närheten av vårt hus, och Lennart gick
ju i skolan, så jag lekte mycket för mig själv i trädgården och
inomhus, och var såklart också en del hos far och mor i bageriet.
Att vara bagare innebär att man måste gå upp tidigt, och särskilt gällde detta på lördagsmorgnarna. Därför brukade far på
fredagen köra mig till
mormor Hilda och morfar
Oskar på Ljungsgård, och
så var jag hos dem fram
till lördag kväll när mina
föräldrar äntligen kunde
pusta ut lite efter arbetsveckan.
Kanske grundlades trädgårdsintresset redan här?

Hos mormor och morfar på Ljungsgård.
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Mina morföräldrar
Hilda och Oskar
Persson.
Nedan: Mor Ella med
mig, Lennart och
brödbil nr 2, en Volvo
Duett; samt Hugo i
full fart vid ugnen.
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Vidare till Billesholm
På Allhelgonadagen 1953 flyttade vi till ett tvåvåningshus i Billesholm. Fastigheten var på 3 060 kvadratmeter, alltså fem gånger
större än tomten där Ingemo och bor idag.
Huset inrymde på bottenplanet bagerilokalen och en butik.
Där fanns också en tillbyggnad för köket och innanför detta låg
ett kakelklätt badrum med vask och badkar, samt en toalett. Det
var en riktig vattentoa, en välkommen lyx för den som var van att
sitta och frysa på utedasset i Selleberga!
På bottenplanet låg också matrum, vardagsrum och ett litet
kontorsutrymme. På ovanvåningen fanns ytterligare en toalett och
fyra sovrum. Min bror Lennart bodde i ett lite större rum utåt
gatan, medan jag hade rummet närmast intill hans.
Min morfar var 71 år när vi flyttade till Billesholm och hade
året innan blivit änkeman, så den lilla tvårumslägenhet som också
fanns på ovanvåningen passade bra för honom. Sommaren 1954
sålde han därför huset på Ljungsgård och flyttade hem till oss.

Folkskola och realskola
Sedan vi flyttat till Billesholm hade jag närmare till lekkamrater.
Huset intill var en diverseaffär där också föreståndaren Stig
Bengtsson och hans familj bodde. Sonen Alf och jag kom att vara
tillsammans mycket.
På hösten 1954 började Alf Bengtsson och jag i skolan, och
där blev jag också snart vän med Lennart Persson. Skolan hette
Skeneholmsskolan och låg något hundratal meter från vårt bageri.
Efter tre år hos lärarinnan Elsie Nilsson på den så kallade småskolan (klass 1–3) gick jag sedan klass 4–6 hos lärare Henning
Palm på den näraliggande Centralskolan.
Hösten 1960 började jag i den fyraåriga samrealskolan (den
hette så eftersom där gick både flickor och pojkar) i Åstorp, vilket
innebar att jag varje dag åkte tåg mellan Billesholm och Åstorp.
Min kompis Lennart Persson gick också i Åstorp, och när vi
började i andra klass fick vi sällskap av Folke Mårtensson, vars
föräldrar hade kafé i Åstorp. Både Folke (som sedan 1980-talet
bor i Texas) och Lennart hör fortfarande till mina nära vänner.
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Elsie Nilsson med sina försteklassare. Sittande tvåa från vänster Lennart
Persson, därefter jag, Bogislaw Filus och Alf Bengtsson.

Första betyget fick vi när vi gått klart 2:a klass, men viktigast var betyget i 6:an,
för det avgjorde om man kom in på realskolan.
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Selleberga-Billesholms bageri. Till höger står ägaren Hugo Nilsson vid
personbilen, en Borgward Isabella.

Till Helsingborg
Den 1 juli 1958 köpte mina föräldrar Dahlins Bageri i Helsingborg. Det var ett lite större och välkänt bageri med ypperligt läge
på Kullagatan, med sju-åtta bagare och konditorer, tre butiksbiträden, ett par packare och tre chaufförer.
Under några år drev Hugo och Ella båda bagerierna, men i
längden blev det för slitsamt för dem att ha dem båda igång.
I februari 1962 lades därför
Selleberga-Billesholms
Bageri ner, och vi flyttade
till en villa på Konvaljegatan 10, Sofieberg, i östra
utkanten av Helsingborg.
En vecka innan vi flyttade
till Helsingborg hade
Lennart blivit helsingborgare och gift sig med
lantbrukardottern Vanja
Andersson från Glumslöv.
Farmors och farfars bok
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Dahlins bageri drevs av Ella och Hugo 1958–1965. Utöver långa arbetsdagar i
bageriet gick det åt mycket tid hemma åt bokföring och annat pappersarbete.

Samlade på Hugos 50-årsdag den 19 juli 1965: Vanja, Lennart, Ella, Hugo, Charley.
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Morfar Oskar flyttade med till Helsingborg och fortsatte att bo
hos oss. Men han hade börjat bli lite förvirrad och den snart 80åriga kroppen hade sina krämpor. En dag i juli 1962 sommarjobbade jag som vanligt och steg liksom mina föräldrar upp tidigt
och for iväg till bageriet. När mor framåt lunchtid ringde hem till
morfar svarade han inte, så jag åkte hem lite tidigare och fann då
honom död i sin säng.
Flytten till Helsingborg hade medfört att jag lämnat realskolan i
Åstorp och nu gick på Högre allmänna läroverket för gossar i
Helsingborg. Det hette så eftersom där bara undervisades pojkar,
medan flickorna fick sin utbildning på Flickläroverket som låg vid
idrottsplatsen Olympia. Integrationen hade dock börjat
på gymnasienivån, så det gick
några flickor på ”Gossis” och
några pojkar på ”Flickis”.
Efter sammanlagt tio år i
skolan tog jag i maj 1964 tillsammans med närmare 500
andra elever i Helsingborg
vår realexamen.

Konditorlärling
Ända sedan jag var bara några år gammal hade jag hjälpt till i bageriet, först med enklare sysslor som att fylla påsar med skorpor.
När jag börjat skolan var jag i bageriet på loven, och när jag var
några år äldre körde jag med hjälp av en trehjulig flakcykel ut bröd
och kakor till affärerna i Billesholm. Jag gjorde också rent bakplåtar och blandade rulltårtssmet, och vid jul dekorerade jag
pepparkaksgrisar och pepparkakshjärtan.
Sedan jag slutat skolan 1964 började jag arbeta heltid i bageriet.
Jag var konditorlärling, och lärde mig bland annat göra wienerbröd, mazariner och flottyrringar (doughnuts).
Men bageritiden närmade sig sitt slut. Fastighetsägaren meddelade en dag att hyreskontraktet inte skulle förnyas.
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Sommaren 1965 liftade
Ian Thomas, Olle Lövgren
och jag runt i England
och Wales. Bland annat
var vi i Liverpool, där vi
såg till att bli fotograferade utanför The Cavern,
källarklubben där The
Beatles och många andra
brittiska band spelade i
början av sina karriärer.
Huset revs på 1970-talet,
och en ny Cavern Club
uppfördes alldeles intill
där originalet låg.

Olle Lövgren, Ian Thomas och jag.
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Troligen insåg far att han inte skulle klara av bagerijobbet så länge
till på grund av sin mycket besvärliga astma, och några ansträngningar att hitta ny lokal gjordes därför inte.
En dag i början av sommaren 1965 såldes de sista bröden i
bageriaffären på Kullagatan 13. Dagen därpå ringde telefonen och
jag tog luren. Det var personalen från Sofiero slott som i vanlig
ordning ville göra säsongens första beställning, eftersom kung
Gustav VI Adolf och hans Louise var på väg dit. Så det var bara
att beklaga att kungligheterna nu fick hämta sitt bröd från annat
håll.
De av bageriets inventarier som gick att sälja eller ge bort
transporterades iväg. En del av maskinerna köptes av Kullens
Bageri, och far och jag jobbade där ett par månader under hösten
för att hjälpa personalen att komma igång med utrustningen.

Första utlandsresorna
Eftersom mina föräldrar bara var lediga på söndagar och helger,
och inte heller kunde ta semester, blev det nästan aldrig några
resor när jag växte upp. Undantagen var till exempel ett och annat
besök hos mina kusiner i Malmö och Västergötland. Någon enstaka tur till Köpenhamn blev det förstås också.
Sedan vi flyttat till Helsingborg deltog jag i Slottshagskyrkans
ungdomsverksamhet. Där ordnade man en tävling (frågesport),
där vinnarna skulle få åka till en konferens för baptistungdomar i
Amsterdam. Jag och min kompis Olle Lövgren vann, och kom
alltså att under några dagar sommaren 1964 vara i Amsterdam.
Där bodde vi ihop med flera brittiska killar, och jag blev kompis med Ian Thomas, vilket kom att betyda mycket. Året därpå var
Olle och jag över i Storbritannien och liftade runt lite med Ian,
bland annat till Liverpool. Sedan var jag där själv 1967 och bodde
några dagar hos Ians föräldrar i den walesiska kuststaden Aberystwyth. Jag liftade sedan till Skottland, och därefter till London
där jag bodde hos Ians syster och hennes kompisar. Jag har fortfarande kontakt med Ian, och vi besökte honom senast hösten
2018.
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Lagerarbetare
Sedan bageriet lagts ner 1965 arbetade jag under åtta år på grossistfirman Ludvig Wigarth & Co, som låg på Järnvägsgatan 13 i
Helsingborg. De köpte stora mängder varor direkt från fabriker,
både i Sverige och utomlands, och sålde sedan vidare till butiker
här i Sverige. Wigarths var bland annat agent för de populära
engelska Dinkey Toys-bilarna, så alla sådana som såldes i Sverige
kom via Wigarths.
I början jobbade jag på leksakslagret i hörnet Bruksgatan–
Trädgårdsgatan, men efter något år flyttade jag över till den så
kallade uppackningen.
Dit levererades massor
av sybehör, underkläder
och strumpor med lastbil, och sedan var det
vårt jobb att packa upp,
kontrollräkna så allt var
med, och sedan lägga
upp varorna på lagret
där andra sedan expedierade butikernas beställDenny Petterson och vår förman Karl Ek
ningar.
tar hand om senaste leveransen.

Militärtjänst som sjukvårdare

Carl-Olof Nilsson, Roland Olofsson, Thomas Laago och jag hjälptes
åt att göra militärlivet mindre tråkigt.
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Under åtta månader 1968–1969 gjorde jag militärtjänst som sjukvårdare vid trängregementet T4 i Hässleholm. Mycket av tiden
kändes bortkastad, men jag var tillsammans med trevliga kamrater
och fick lära mig en hel del om skador och sjukvård, vilket jag
senare ibland haft nytta av.

Tid för paus innan vi kör för att hämta upp så kallade skadade. Lastbilens skåp
rymde sex personer på bårar. Jag var förare med korpral Laago som chef.

Efter min militärtjänstgöring återvände jag till arbetet. Jag trivdes
ganska bra i det gamla Wigarths-huset på Järnvägsgatan, men en
tid efter att firman i början av 1970-talet flyttat till Berga industriområde kände jag att det var dags att göra något annat. Så den
siste juli 1973 slutade jag.
När jag hade varit utan jobb några månader började jag arbeta
på Tvättman. Där packade jag nytvättade arbetskläder, handdukar
och annat som chaufförerna, och ibland även jag själv, körde ut till
affärer, hotell och andra kunder. Det hände också att jag fick ta
firmans största lastbil, fylla den med smutsiga mattor och köra ner
dem till firmans lokaler i Malmö. Lite nervöst var det när jag första
gången körde en stor lastbil rakt genom Malmö.
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Fotograf och vaktmästare
På våren 1974 såg jag en annons om ett vikariat på tekniska
rotelns fotoenhet hos Polisen i Helsingborg. Jag hade varit fotointresserad länge, och hade även sedan ett par år tillbaka framkallnings- och kopieringsutrustning hemma. Detta var långt innan
digitalkameran slog igenom. Jag sökte jobbet - och fick det!
Nu lärde jag mig fotografera mera på riktigt, och plåtade bland
annat fingeravtryck, vapen och narkotika,
samt tog så kallade busbilder. Ute på
brottsplatserna var det oftast teknikerna
som fotograferade i samband med sin
undersökning, men det hände också att
någon av oss fotografer dokumenterade
hur det såg ut på brottsplatsen.
Jag var också mycket i fotolaboratoriet och framkallade film
och gjorde kopior (det var bara svartvitt som gällde då) som skulle
användes i utredningsprotokoll inför rättegångar eller i andra
sammanhang.

En så kallad busbild, denna tagen 1988 vid test av ny ljussättning.
Till höger fotograferar min kollega Bengt Pålsson en förfalskad check.
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Efter ett år kom den som jag vikarierade för tillbaka på halvtid. Då
fortsatte jag att vikariera för henne som fotograf på eftermiddagarna, medan jag var vaktmästare på förmiddagarna och tog hand om
post och kopierade anmälningar, utredningsprotokoll och andra
dokument.
Under 1977 pågick en utredning kring miljögifter på företaget
BT Kemi i Teckomatorp. Under ett par veckor var jag och en tekniker där och fotograferade fabriken och nedgrävda gifttunnor,
och tog prover på vatten och kemikalier.
BT Kemi-skandalen blev enormt uppmärksammad och nämns
fortfarande som exempel på vissa företags hänsynslöshet när det
gäller hantering av sådant som kan skada oss och naturen. Så sent
som den 12 november 2019 hade Sydnytt ett inslag om det ännu
inte avslutade saneringsarbetet i Teckomatorp.

Facklig företrädare
Ett par år in på 1980-talet
blev jag engagerad i Statstjänstemannaförbundets
klubb i Helsingborg, och
valdes 1985 till ordförande.
Det medförde att en fjärdedel
av min arbetstid avsattes till
fackligt arbete.
Sedan blev jag även ordförande på länsnivå, och även
under 1991–1994 ledamot i
den riksfackliga styrelsen.
Där var jag studieorganisatör,
och ledde och administrerade
bland annat tio veckokurser
på olika folkhögskolor från
Lätt förvirrad kursansvarig på
Luleå i norr till Helsingborg i
Tollarö folkhögskola 1992.
söder.
Jag ingick även i redaktionen för vår medlemstidning 107:an,
där jag medverkades som skribent och svarade för layout.
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Under tiden hade Inge som jag delade fototjänsten med slutat,
så den 1 september 1988 fick jag heltid som fotograf. Men jag
hade kvar det fackliga arbetet, och var därför egentligen bara fotograf till tre fjärdedelar.
I slutet av september 1994 var jag på en folkhögskola utanför
Norrköping och hade utbildning för förtroendevalda, varav en
stor del kom från Stockholm. Samtidigt befann sig många andra
fackligt aktiva från Stockholmsområdet på konferens på en färja.
Vid fyratiden på natten den 28 september väcktes jag av telefonen. Vår ordförande Anna-Greta Johansson berättade då att
m/s Estonia sjunkit i Östersjön med bland annat 68 av våra fackliga kamrater från Stockholms län ombord.
Min uppgift blev att gå runt till sovrummen och berätta den
förfärliga nyheten för vänner och arbetskamrater till dem som
sannolikt drunknat. Det visade sig sedan att av de 68 polisanställda
ombord överlevde endast 5. Totalt omkom 852 personer.

Musik och skrivande
Mitt intresse för musik har bland annat lett till att jag sedan senare
delen av 1970-talet regelbundet medverkat i den svenska bluestidningen Jefferson med artiklar, skivrecensioner och foton. Även
i amerikanska musiktidningar, böcker och på skivomslag har några
av mina foton använts.
Musikintresset har också
spelat stor roll i våra resor
till USA, där jag sökt upp
och intervjuat artister, skivbolagsägare och andra inom
framförallt blues-, soul- och
gospelmusiken.
Så kombinationen fotooch musikintresse har sedan
många år haft stor betydelse
för mig.
Cd-omslag ”Foto: Charley Nilsson”.
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Extrajobb och fritidsengagemang
Genom kontakter på Sundsgårdens folkhögskola, som ligger strax
norr om Rydebäck, hade jag under ett antal år i uppdrag att fotografera deras elever och personal, och även att plåta när de hade
teaterföreställningar och andra arrangemang där.
Från 1983 och omkring tio år framåt var jag dessutom ljusoch ljudtekniker i en på Sundsgården baserad teatergrupp. Det var
en fin tid med trevliga människor och spännande upplevelser, med
teateruppsättningar och resor till bland annat Norge.

Informatör och presstalesman
Polisen i nordvästra Skåne beslöt 1994 att man skulle ha en särskild informationsenhet. Vid det laget hade jag varit fotograf i
tjugo år och tyckte det nog var dags att göra något annat. Eftersom jag arbetat mycket med utbildnings- och informationsfrågor
inom facket sökte jag och fick en av de fyra tjänsterna.
Från början var jag mest inriktad på intern och extern skriftlig
information, men de dagliga kontakterna, framförallt per telefon,
med tidningar, radio och tv kom snart att dominera mina arbetsdagar.
I mitten av 1990-talet drabbades Polisen i Skåne av hårda
besparingskrav. Detta fick till följd att jag som facklig företrädare
fick ägna mycket tid åt förhandlingar om uppsägningar av personal och arbete i omställningsgrupp. Efter tre uppsägningsomgångar stabiliserades läget, och 1997 kunde jag lämna mina
fackliga uppdrag (med undantag av riksfacklig revisor) och bli
informatör på heltid.
Det blev mycket arbete med att förmedla nyheter om inbrott,
stölder, bränder och trafikolyckor, men också om nationellt
uppmärksammade händelser som stökiga fotbollsmatcher och
demonstrationer, liksom grövre våldsbrott som mord. Ofta räckte
inte de vanliga åtta timmarnas arbetsdag till, och det hände inte
sällan att telefonen ringde på natten och jag fick köra in till polishuset och ta hand om journalisternas frågor per telefon och i
radio- och tv-intervjuer.
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Vid dam-VM i fotboll 1995 filmade jag polisens arbete till våra lokalteve-inslag.
Överst till höger förbereder jag och närpolischefen en intervju. Även finsk TV har
intervjuat mig, och som framgår var det ofta kallt och blåsigt framför mikrofonen.

48

Farmors och farfars bok

EU-projekt och språkvård
Några år i början av 2000-talet var jag vid sidan av mitt vanliga
arbete även engagerad i ett EU-projekt inför Lettlands inträde i
unionen 2004. Projektet rörde migrationsfrågor och leddes av min
chef, polismästare Knut Dreyer, med hjälp av Rolf-Åke Petterson
vid Skånepolisen.
För min del bestod jobbet inledningsvis av att rätta och redigera texter på engelska som skulle ingå i dokument för planering
och genomförande av projektet. När detta sedan väl var igång
arbetade jag framförallt med samordning av konferenser och
utbildningar, liksom dokumentation av dessa.
Uppdraget innebar att jag kom att göra närmare tjugo resor till
Lettlands huvudstad Riga, där vi hade ett litet kontor på inrikesdepartementet. Rolf-Åke blev fast placerad i Riga, och när han fått
lägenhet i den gamla delen av staden brukade jag bo där.

Föredragning vid en av konferenserna i Riga förbereds tillsammans
med projektledaren Knut Dreyer.
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Några tidningsklipp, däribland från den sista mer uppmärksammade händelsen
jag jobbade med. Vid större händelser arbetade vi i stab, som till exempel här
under den lugna valdagen 2010.
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Från början av 2000-talet kom jag också att ingå i ett språkvårdsnätverk, där vi arbetade med att få oss som jobbade inom
polisen i Sverige att skriva korrekt och mera lättförståeligt. Arbetet
resulterade bland annat i ett häfte med Riktlinjer för skrivande inom
Polisen. I språkvårdsgänget träffades vi ett par gånger om året,
oftast i Stockholm men även i städer som Karlstad, Umeå och
Helsingborg.

Färdigjobbat

Till mitt avskedsfika
den 27 maj 2011 hade
Kvällsposten tryckt
upp trevliga löpsedlar.
Såväl arbets- som
journalistkamrater
deltog, däribland
Sveriges Radios Bosse
Johansson som tog
denna bild.

Jag trivdes väldigt bra med jobbet som informatör och presstalesman, men tack vare ett gammalt avtal kunde jag gå i pension när
jag ville mellan 63 och 65 års ålder. Så jag valde att pensionera mig
som 63 ½-åring den 1 juni 2011, efter 37 år vid Polisen och totalt
47 år i arbetslivet.
Det kändes väldigt bra att kunna sluta nästan när jag ville, och
framförallt medan jag fortfarande trivdes och var i full gång.
Jag är glad och tacksam över att jag genom mina fackliga uppdrag och jobbet som informatör fick träffa och lära känna väldigt
många människor på alla nivåer inom Polisen. Jag fick också
många givande kontakter med trevliga journalister, och gläds åt att
jag lämnat spår efter mig i form av åtskilliga citat i tidningsartiklar
(googla får du se!), liksom bland annat i några kriminologiböcker
och i deckarlitteraturen.
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Del III
Tillsammans
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Sammanfattad släktöversikt
Göran Brenner
1944 Bromma

Gunilla Hillström

Anna Brenner

Axel Brenner

1940 Skeppsholm

1975 Sofia Sthlm

2008 S:t Pauli Malmö

CH Charley Nilsson

Pär Nilsson

Sofia Brenner

1947 Bjuv

1975 Kvistofta

2010 S:t Pauli Malmö

Ingemo Larsson

Johan Nilsson

Nellie Nilsson

1948 Ronneby

1978 Kvistofta

2009 S:t Johannes Malmö

Gert Abrahamsson

Annette Abrahamsson

Filip Nilsson

1946 Karlshamn

1979 Kallinge

2013 S:t Petri Malmö

Marianne Henriksson
1950 Kallinge
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Två blir fyra
Vi möttes sannolikt första gången vid en sammankomst i EFSkyrkan i Kristianstad på hösten 1968, alltså i samband med att
Charley gjorde sin militärtjänst i Hässleholm. Men vi började inte
träffas förrän på sommaren året därpå.
Ingemo arbetade då sedan 1968 i Växjö, men flyttade till Helsingborg 1970 och fortsatte att arbeta med handikappade barn.
Charley hade ett par månader tidigare flyttat hemifrån och bodde
ett tag på Skånegatan hos en äldre lärarinna vid namn Ingrid
Rydén. Där var även Göran Svensson inneboende, en kille som
liksom Charley gillade blues och annan svängig musik.
Vi såg fram emot att bo tillsammans och gifta oss, men vid den
tiden var det väldigt svårt att få tag på bostad i Helsingborg. Men
Charleys bror Lennart tipsade om ett hus i Glumslöv som kanske
kunde passa oss tills vi fick tag på något annat. Det var ett boningshus till en gård på Övra Glumslöv 9, och tillhörde den näraliggande
Assargården som ägdes av Erik Andersson (kusin till Lennarts fru
Vanja) och hans fru Inga. Så på hösten 1971 flyttade vi dit, och kom
att trivas bra med huset och med alla på Assargården.

Övra Glumslöv 9:2 som det såg ut 1957 och ägdes av 40-årige hemmansägaren
Tage Christensson.
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Den 4 december samma år gifte vi oss, och bodde kvar i det
huset tills vi kom så långt fram i bostadskön att vi i mars 1978
kunde flytta in i det hus på
Vindögatan 62 i Rydebäck
där vi bott sedan dess.
När vi flyttade till
Rydebäck 1978 var Pär tre
år gammal, och i oktober
samma år föddes Johan.
Pär var då dagbarn hos
Inga på Assargården, och
Assargården kom också att
bli Johans dagis där båda
pojkarna fick lära sig om
livet på en större bondgård
och vara med om mycket
spännande.
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I mars 1978 flyttade vi till en nybyggd villa på Vindögatan 62 i Rydebäck,
och snart började det märkas att vi skulle bli en till i huset.
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Pär och Johan i England och Fortuna,
samt klipp från julbrev 1985.
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Bilarna

Kort tid efter att Ingemo
flyttat till Helsingborg var det
dags att köra iväg Charleys
Volkswagen till skrothandlaren. När Ingemos Saab
sedan gjort sitt köpte vi en
blå Fiat 128. Nästa bil blev en
Toyota Carina, följd av en
Mazda 626. När den drabbades av ålderskrämpor, och
dessutom blev påkörd, var
det dags för Nissan Almera.
Någon gång 2014 började vi
tänka att ”ska vi ha en bil till
ska vi skaffa den nu, så vi kan
ha nytta av den ett bra tag”.
Så våren 2015 såldes Almeran och ersattes av en Nissan Pulsar. Det kan noteras att
Almeran var den första bil vi sålde (de tidigare hade skrotats) och Pulsaren var den
första nya bil vi köpte.

60

Farmors och farfars bok

Slottshagskyrkan
Vi är båda uppväxta i familjer med starka band till frikyrkor och
deras verksamhet. Det var därför naturligt att vi också blev engagerade i Slottshagskyrkan i Helsingborg, där Charleys föräldrar var
medlemmar. Charley efterträdde i början av 1970-talet Lennart
som ordförande i ungdomsföreningen, och Ingemo fick senare
hand om både ungdomsföreningens kassa och församlingens.
Sedan en fritidsgård byggts i anslutning till kyrkan arrangerades
där från 1974 och ett tiotal år framåt konserter och andra offentliga sammankomster på lördagskvällarna. Då hade Ingemo hand
om kaféverksamheten, medan Charley tillsammans med Lars-Erik
”Foppa” Forsberg och Gösta Skogh bokade medverkande och
tog hand om dem.
Vårt engagemang i kyrkan varade fram till senare delen av
1990-talet, men vi har kvar kontakterna med gamla vänner från
den tiden.

Resor och vandringar
Sedan början av 1970-talet har
vi försökt göra någon resa om
året, oavsett det gällt campande
i Danmark med Pär och Johan
när de var mindre, eller resor till
bland annat Storbritannien och
USA. Oftast har vi rest i egen
regi, men vi har också deltagit i
arrangerade resor till länder som
Kina och Grekland.
Vi har också vandrat mycket
på somrarna längs Skåneleden,
Det började 1970 med campingtur
och även varit med på vandi Ingemos Saab.
ringsresor till bland annat
Irland, Italien och Österrike. Längsta vandringen var när vi i egen
regi under åtta dagar hösten 2018 gick 16 mil tvärs över norra
England längs Hadrianus mur.
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Glimtar från resor till Tunisien 1992, England 1990, USA 2012 och 2004, Italien
2017 och England 2018.
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På toppen av Vesuvius den 1 oktober 2019.

Idag
Åren har gått fort och vi är nu pensionärer sedan 2011 respektive
2012. Vi har det mycket bra, och är väldigt glada åt att Pär och
Johan och deras familjer också har det bra!
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Mer att läsa
Charley har skrivit betydligt mera utförligt om sin släkt i bland
annat Man har ju lite minnen och om Ingemos släkt i Tidevarv komma,
tidevarv försvinna. Dessa utgavs i tryck 2001 respektive 2003, men
finns också tillgängliga på hemsidan www.vindogatan62.se under
Släktforskning tillsammans med andra berättelser om tidigare
generationer.
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”Men nu ska vi berätta lite om hur vi hade det när vi var barn,
gick i skolan, började arbeta – och en del annat.”
Denna bok är tillägnad våra barnbarn, och också främst avsedd
att läsas av dem. Men vi hoppas att den även med behållning
kan läsas av andra. Kanske kan den dessutom tjäna som
inspiration åt den som funderar på att skriva ner lite glimtar
från vad som hänt under livet?
Mycket nöje,
Farmor Ingemo och farfar Charley

Ingemo och Charley Nilsson 2016
home@vindogatan62.se
www.vindogatan62.se
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