Torsten Bengtsson 1913

Text: Torsten och redigering och bilder Göte

E

nligt önskemål från barn och barnbarn skulle denna pärm fyllas med mina
minnesanteckningar från ett långt och ganska intressant liv. Det har ju hänt
mycket i världen under tiden som t.ex. två världskrig. Järnväg, bilar, flyg,
rymdfärder, radio, TV, datorer m.m.
Själv har jag bara varit en liten kugge i det hela, som verkat inom dom
ramar som förstånd och ekonomi tillåtit. Dom stora klippen har andra med bättre
hjärnor och rymligare samvete fått stå för.
Min personliga bakgrund skulle jag gärna velat haft lite bättre reda på.
Förfäder på spinnsidan kan jag inte redogöra för längre bakåt än till morfar och
mormor, Anders Svensson och Pilla eller Petronella som hon hette i kyrkboken.
Däremot är farssidan dokumenterad ända från 1600-talet tack vare en vänlig
släkting, Lina i Röinge som gjort en utredning som jag fått en kopia av.
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1913

Å

ret då mina föräldrar Carl-Petter och Selma gifte sig och byggde ett så kallat
”Egna hem” i Snöstorps socken i Halland just där gränsen till Hallands
Regementes exercisplats i Skedalahed stöter till vägen till Arlösa och vidare mot
Oskarssrtröm. Huset kostade fullt färdigt 2000 kronor och var efter den tidens
begrepp mycket modernt. Där fanns visserligen varken vatten eller avlopp
inomhus, ingen elektricitet och ingen värmeledning. Värmen kom från två
kakelugnar och en järnspis i köket. Men det fanns källare under huset som man
kunde gå ner till från köksfarstun på en ordentlig trappa och det var inte vanligt på
den tiden. I byggkostnaderna ingick också ett uthus innehållande ett brygghus
med cementerat golv och en inmurad tvättgryta samt bakugn murad av tegel.
Nästa avdelning var vedboden och sedan kom svinstian, hönshuset och längst ut
på hörnet utedasset.
Detta förnämliga hem, som fick namnet Karlsfrid, tog undertecknad
i besittning redan från födelsen den 23 november. Något senare på året blev jag
döpt till Torsten Arnold.
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1914

L

ivet på Karlsfrid gick väl ganska lugnt. Men ute i världen började ofreden,
som sedan kom att kallas Första Världskriget.

1915

K

riget i världen fortsatte och jag fick en bror den 9 maj. Han fick namnet
Gustav.

1916

J

ag har ännu inte börjat minnas något. Men det stora kriget i världen fortsatte i
alla fall.

1917

K

rig och ransoneringar fortsatte. Mina första minnen är från detta år, närmare
bestämt från den 24 juli när jag var med på åkern utanför under rågskörden.
Farbror Aron körde efter barnmorskan och efter en stund så hade jag också en
syster. Hon döptes till Lilly och allteftersom hon växte till så fick jag ju börja
hjälpa till med barnpassningen. Det var inte alltid så lätt eftersom jag var klen till
växten och Lilly var kraftig och tung så det frestade ryggen ibland.
Några köpta leksaker hade vi inte. En trästake med en lång spik i
änden och ett gammalt magasinskärrehjul som vi sprang och sköt framför oss fick
föreställa tåg m.m. Med hjälp av vedbitar, snörstumpar och ståltråd byggde vi
både järnvägar, landsvägar med korsningar och bommar. Vi levde ju nära naturen
så vi hade katt som ibland hade ungar och så hade vi grisar och höns med
kycklingar. Våra grannar runt omkring oss hade hästar, kor och kalvar så det var
ju nästan som en djurpark. En kälke hade vi också att åka på och att kivas om.
Men det var inte så ofta det var skidföre i Halland.
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Ett par år längre fram i tiden fick vi en lövsåg , en stor händelse och
med tiden blev det ganska många saker gjorda om vintrarna.

1918

K

riget slutade någon gång under året, men I 16 fortsatte med sina övningar
runt omkring oss och vi växte till oss och Gustav och jag kunde ta Lillan i
spjälavagnen och ge oss ut på strövtåg. Det hände ibland att vagnen välte i
backarna så det blev skrubbsår och skrik men sådant gick ju över med tiden.
Den första bil jag minns var en lastbil med massiva hjul som körde
ved från Arlösaskogarna. Det var nog ingen bra motor in den för den kom ofta
förbi dragen av hästar. Det kanske var samma bil som på bilden i Kristian Torins
minnen körde ved från Susegården.
Ett spår av kriget var dom krigsbarn som kom hit. Faster Klara och John
Eriksson hade en flicka från Wien som hette Grete Pressler. Johan Viktor Larsson,
vår närmaste granne mot Snöstorp till, hade också en flicka från Wien som jag
inte minns vad hon hette.
För många hade kriget varit fråga om svält , i synnerhet för dom som bodde
i städerna. Vi bodde ju på landet och hade gris och höns och odlade en del
grönsaker och potatis så vi hade alltid mat. Man fick ju inte vara så noga med vad
man åt. Men det mesta gick ju ner när man var hungrig. Fast en gång fick vi
våfflor bakade på majsflingor. Vi kunde inte få ner dom så det blev hönsen som
fick dom.

1919

K

riget var slut, ransoneringarna upphörde
men så kom Spanska Sjukan i stället.
Det var en världsomfattande sjukdom med
stor dödlighet. Det fanns knappast någon
familj som inte drabbades. Det var i regel barn
och gamla som dog, men av någon anledning
klarade vi oss. Vi var inte ens sjuka trots att
mor varje dag var och skötte om dom sjuka
nere hos Aron. Där var dom väldigt dåliga och
kunde inte ens gå ur sängen. Så småningom
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kryade dock alla utom farmor på sig. Hon dog i sviterna av sjukan men jag tror
det var 1920 då.

1920

Å

rets största händelse var min skolstart. Den 1 september skulle jag börja
småskolan i Skedala. Lärarinnan hette Augusta och var samma tant som far
och många andra gått i skolan för. Det var 3 km till skolan och så långt hade man
ju inte varit på egen hand så någon måste ju följa mig dit. Mor kunde inte gå med
för Elsa var på god väg. Hon föddes den 16 september. Så det blev faster Maria
som skulle följa mig till skolan. Ingen hade riktigt reda på hur dags vi skulle börja
så vi kom en timma för sent. Alla dom andra var färdiga att gå hem när vi kom.
Jag blev i alla fall inskriven. Det var första och sista gången jag kom för sent till
skolan. I fortsättningen gick jag ensam till skolan.
De första månaderna var jag inte vidare medveten om vad som var
meningen med skolan. Jag hade inga äldre syskon och jag kunde varken läsa eller
skriva en enda bokstav från början. Jag fick en griffeltavla att skriva på men det
blev mest oläsliga krumelurer på min tavla när dom andra började forma
bokstäver. Lika illa gick det när vi skulle klippa papper och göra korgar och andra
saker. Mitt papper blev bara småbitar. Men fröken var tålig och framåt jultiden
började jag fatta finesserna och sedan dröjde det inte länge förrän jag hunnit i fatt
de andra i klassen.
På kvällarna hade vi två äldsta barn ett specialuppdrag. Vi skulle
hämta mjölk nere hos Aron klockan 7 när dom hade mjölkat. Farbror Aron var ju
ogift och som hjälpredor hade han sina systrar tills dom gifte sig och sedan kom
syskonbarnen Blida, Svea, Karl och Rudolf dit och jobbade i olika perioder. Alla
var skojfriska och därför följde vi gärna med dom in och spelade kort m.m. Vi
glömde ofta av att vi skulle gå hem med mjölken och då blev det ovett när vi kom
sent hem. Ibland berättade dom spökhistorier så att vi inte tordes gå ensamma
hem.
Ibland kom Rudolf hem till oss på kvällen för att hjälpa far att såga
slipersved. Efteråt blev det kaffe och dragspelsmusik. Sådana kvällar somnade vi
inte i första taget.
Vi brukade också följa med när Rudolf gick och plöjde och harvade
på åkrarna utanför där vi bodde. Han gick på bio ibland och såg äventyrsfilmer
som han berättade för oss som om det var han som var hjälten och han som varit
med om äventyren.
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1921

S

kolan fortsatte. Det var 3 km dit och 3 km hem. Men det var ju roligare när
man börjat känna igen sina klasskamrater. Jag brukade gå om Stora Nydala
och fick då sällskap med Henning som bodde där på andra våningen i ett uthus.
Han hade flera syskon både äldre och yngre. Familjen var mycket fattig men vi
hade mycket roligt tillsammans.
Mitt för Skedala järnvägsstation låg en affär som också fungerade
som telefonstation. Jag fick ibland i uppgift att köpa hem något som behövdes i
hushållet. En solig och varm vårdag hade jag köpt 1 kg såpa som jag gick och bar
under armen. Någon i gänget började peta med ett finger på såppaketen och snart
hade jag det mesta av såpan kletad på kläderna och det var ju inte särskilt roligt.
Skolarbetet blev ju mycket roligare när man kunde läsa och skriva.
Men framför allt var det räkning som intresserade mig. I andra klass fick vi läxor.
Ett bibelord eller en psalmvers och med det ett nytt problem. Vi hade bara en
bibel och psalmbok hemma med gammal stil så det var lite arbetsamt innan jag
blev van vid den sortens bokstäver också.
En sensation inträffade när ”Anders på Villan” började skolan. Han
hade en cykel att åka på och hans far byggmästare Carl Andersson hade en
Fordbil och detta var mycket sällsynt på den tiden.
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1922

I

nga större händelser inträffade detta år. Småskolan tog slut och jag fick gå åt
andra hållet och börja i Snöstorps skola mitt för kyrkan. Det var lika långt att
gå men där var lite mer liv och rörelse. Vi var ju fyra klasser. Varje lärare hade
två klasser. Där var alltså två skolsalar med en stor järnkamin i varje.
Ordningsmännen i klassen skulle sköta om eldningen och bära in ved under
skoldagen. Vår fröken som hette Fru Andersson hade lägenhet på andra våningen
och hennes ved brukade vi få bära upp på middagsrasten. För övrigt roade vi oss
med att spela kula, sparka boll och kanske blev det ett och annat slagsmål ibland.
När det fanns snö och is åkte vi kana nerför en liten backe som fanns vid sidan av
skolan.
När vi gick till skolan kom det alltid en del hästskjutsar och körde
förbi och då försökte vi hänga oss på efter vagnen och sitta på fjädrarna som stack
ut lite bakom vagnskorgen. Det var ju farligt. Man kunde få kläderna förstörda
och man kunde få in benen i hjulet och det ville inte kuskarna vara med om så
dom slog med piskan så vi var tvungna att släppa taget och hoppa av.
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På eftermiddagarna fick jag hjälpa till med vad jag kunde. Det
gällde ju att hålla reda på småsyskonen m.m. Vi var ju fyra ungar så det blev ett
ganska vilt liv ibland. Det var inte heller så enkelt när vi varit ute och lekt och
kom in blöta och smutsiga. Det fanns inget badrum att spola av oss i utan vi fick
ta av oss kläderna och hänga dom till tork över och framför köksspisen.
Pappersblöjor var inte uppfunna då och allt sådant var av tyg och fick tvättas jämt
så det var alltid fullt med tvätt över spisen när det inte var sommar och solsken då
man kunde hänga tvätten ute.
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1923

L

ivet gick vidare även detta år och ungarna växte till sig liksom trädgården
och julgrisen. Jag fick för första gången nya kläder som inte var
hemmasydda. Dom syddes visserligen hemma men det var en sömmerska från
Skedala som sydde.
En annan stor händelse var när min lillasyster Kerstin föddes den 27
september. Det började bli trångt både i kök och sängkammare nu när vi var sju
personer i familjen.

1924

D

etta år har jag inget särskilt minne av. Vi var ju tre barn i familjen som gick
i skolan.
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1925
Nu började en ny tid tränga sig på. Halmstad rundradio började lite sändningar ett
par timmar allt ibland. Folk började skaffa sig radioapparater med hörlurar, s.k.
kristallmottagare. Svagt och dåligt ljud var det i lurarna, men folk tyckte det var
bra bara det visslade och hördes ett och annat ord då och då.

1926

T

iden går fort och nu var det dags att sluta skolan. Det blev en skolresa med
tåg till Båstad och det var en stor upplevelse. Tidigare hade skolresorna gått
till fots. Ibland till Stjärnarp, ibland till Galgberget. En nyhet kom i form av
fortsättningsskolan på två terminer om 3-4 veckor i början av januari. Där fick vi
lära oss lite allmänbildning som att fylla i blanketter av olika slag , t.ex.
postanvisningar.
I början av oktober började jag att gå och läsa för prästen en gång i
veckan. Vi var många läsbarn detta år. Nyhem hörde också till Snöstorp. Pojkarna
läste för pastor Hedström. Hälften gick i Snöstorp och hälften gick i Nyhems
skola. Sammanlagt var vi 75 stycken. Flickorna var ungefär lika många och dom
gick hos kyrkoherde Friese.
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1927

N

är vi så hade lärt oss katekesen och en del annat var det dags för
konfirmation den 26-27 mars. Då fick man rätt att bära långbyxor och det
var kanske den viktigaste skillnaden mellan den som var konfirmerad och den
som inte var det.

Efter konfirmationen började sedan den allvarligare delen av livet. Jag flyttade
hemifrån och blev dräng hos faster Klara och John. Det var ju inte mer än en
kilometer hemifrån så jag kunde ju gå hem och hälsa på ibland. Till jul flyttade
jag hem igen för att gå i fortsättningsskolan på nyåret.

En stor händelse detta år var att jag fick en ny
cykel av Klara och John. En annan ovanlig
händelse var att min kusin Rudolf åkte till
Amerika för att tjäna en massa pengar. Men det
var dåliga tider i USA också, så det blev inte
riktigt som han tänkt sig. Efter elva år kom han
hem och hälsad på. Han var då gift och hade en
flicka på 4 år. Jag var med och mötte dom alla
tre i Göteborg när dom kom med julbåten
1938. Efter ett par månaders semester åkte dom
åter till sin cementvarufirma i Grand Forks i
North Dakota. Dom fick sedan också en pojke.
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Rudolf kom aldrig mer till Sverige. Han blev gasförgiftad i sin bil. Några år
senare dog hans fru i cancer.

1928

N

är fortsättningsskolan var avklarad flyttade jag tillbaka till min tjänst hos
Klara och John igen. Där levde jag sedan mitt liv bland hästar och andra
kreatur till den 1 april 1934.
Jobbet började 05.50 varje dag och slutade vid 19-tiden. Jag var fri
var tredje söndag efter frukost. Lönen var 15 kr i månaden och steg sista året till
30 kr. Jag bodde i drängkammaren som låg i stallet hos hästarna. Det var ett
fyrkantigt rum, ungefär en halv meter längre än sängen i fyrkant. Det fanns ett
fönster ut mot gården och en dörr direkt ut i stallet bakom hästarna. En stol och en
gammal byrå var möblerna. Det fanns ingen eldstad så det var ganska kallt på
vintern och mycket fuktigt och luktade häst. En fördel var ju att jag hade nära till
jobbet. När klockan ringde var det bara att hoppa i kläderna och gå direkt ut i
stallet och ge hästar och kor lite hö och så hämta in dyngkärran och lasta i och
köra ut gödseln som samlats under natten så det blev rent och snyggt till John och
pigan kom ut och mjölkade omkring en kvart över sex. Jag skulle då göra rent hos
hästarna och rykta dem. Efter en halvtimma skulle jag sela en häst och spänna för
vagnen och köra iväg mjölken en kilometer upp till ett mjölkbord vid
Arlösavägen där den skulle vara senast klockan sju då den hämtades av
mjölkskjutsen och kördes till Fyllinge mejeri.
Det var samma rutiner varje morgon året runt. För övrigt växlade arbetet
med årstiderna. Allting gjordes för hand och till fots på den tiden. Den enda
skördemaskin vi hade var en slåttermaskin som också användes vid råg, vete och
havreskörden. Det var mycket arbetsamt att binda upp efter slåttermaskinen. Det
var alltid bråttom. Slåttermaskinen skulle ju hållas igång jämt. Det fanns ju heller
ingen traktor så man fick ju traska i mullen efter hästarna från morgon till kväll så
länge vår och höstbruket varade. Men även på sommaren var det mycket körning i
jorden. Potatis och rotfrukter skulle hästhackas flera gånger. Dessemellan skulle
det ju gallras och handhackas och det frestade både rygg och knän. På hösten
skulle potatisen plockas och köras hem och kålrötterna dras upp, nackas, köras
hem och läggas i stackar, som sedan täcktes med halm och jord. På vintern togs
rotfrukterna in allteftersom kreaturen åt. När marken var frusen körde vi ut
gödseln och lade i stackar på de högsta punkterna på de åkrar som skulle gödslas
på våren. Så skulle också årsbehovet av ved köpas hem, sågas och huggas för
hand på lediga stunder.
I övrigt inträffade ett par världshändelser under året. Penicillinet upptäcktes
men kom inte till användning förrän många år senare. Den elektriska rakapparaten
såg dagens ljus i USA detta år.
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1929

L

agen om arbetssemester tillkom ju inte förrän många år senare. Men i en del
kollektivavtal infördes undan för undan bestämmelser om några
semesterdagar, i regel i samband med midsommar. Jag hade min första semester i
början av juni för att kunna följa med far ner till Lunds lasarett och hälsa på mor
som låg där för att opereras för cancer. Det var den längsta resa jag gjort dittills.
Men den var ju inte särskilt rolig. Mor levde bara 3 månader efter operationen och
således blev vi moderlösa den hösten. Far fick anställa en hushållerska som hette
Jenny Vinberg som stannade kvar i 9 år tills hon gifte sig. Då skaffade han en ny
som hette Helfrid.

Det var inte bara i vår familj det var sorg och depression. Den stora
världsdepressionen som plågade oss hela 30-talet grundlades i oktober detta år när
värdet på aktier och annat rasade.
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1930 - 1933

A

rbetslöshet och depression över hela världen. Kravaller i Ådalen. Militär
sköt ner strejkande arbetare i en demonstration. Hitler tog makten i
Tyskland. Greta Garbo och flera andra artister utvecklades till världsstjärnor. I
Amerika började man med djupfrysta varor. För en bonddräng hände inte så
mycket. Det var ju arbete varje dag året runt så man behövde inte någon mera
motion. Därför blev det så att när andra ungdomar var ute och spelade fotboll eller
liknande så satt jag i min kammare och läste lite Hermodskurser bl.a. algebra,
plangeometri m.m. Ibland cyklade jag hem till far och småsyskonen och ibland
ner till lillbrorsan som jobbade hos farbror Aron. Gustav läste också på fritiden.
Han anlitade NKI och läste stenografi och motorkurser. Vi bytte och läste
varandras kurser också så vi hade mycket tidsfördriv.
Det var två tillfällen om året som vi hade fritt en vardag på
eftermiddagen. Det var när det var Halmstad marknad. Då åkte vi alltid till stan
och såg på nöjeslivet. På sommaren hände det någon gång att vi cyklade till en
dansbana som ju fanns i varje socken. Där tittade vi på när folk dansade. Vi hade i
regel sällskap med ett par skolkamrater. Det var Dan i Klockaregården och
slaktar-Petters Arne. Det hände också att dom kom på besök och hade ett par
pigor med sig och till slut hände det att pigorna kom själva. Men det är som
Kipling sa en annan historia.

1934

N

u hade jag jobbat färdigt på jordbruket. Den 1 april flyttade jag hem till
fadershuset igen. När jag vilat några dagar började jag köra på bilskola i
Halmstad och den 4 maj var jag på slottet och hämtade ut körkortet. Detta var en
stor händelse. Det var inte många som hade körkort vid den tiden. Det fanns ingen
i hela släkten som hade körkort.
Jag var också på Skogsled och hjälpte Eric med lite av varje. Bland
annat täckte vi ett tak. Vi var först i skogen och hämtade några stockar som vi
körde ner till Ettarp där det fanns en s.k. stickhyvel och där hämtade vi sedan
stickorna eller spånen som vi sedan spikade på taket. Men så en kväll kom vår
granne Sven Gustavsson med cykel till Skogsled. Han var byggmästare och ville
ha mig med och snickra på sommaren. Jag skulle få 75 öre i timmen och 8
timmars arbetsdag. Det kunde jag ju inte motstå utan följde med hem och började
snickarelivet dagen efter. Vi började i Snöstorp med att klä om ett stort
boningshus. Men allra först cyklade jag till Halmstad och köpte verktyg, såg,
yxa och hammare.
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Så gick sommaren och vi jobbade
på olika ställen både i Tylösand,
Halmstad, Skedala och Röinge. På
kvällarna gjorde vi en källare
under huset hos farbror Adolf och
en källare hos Sven Gustavsson, så
det var en ganska jobbig sommar.
På söndagarna följde jag ibland
med mjölkbilen till mejeriet. Det var ju ett jobb det också. Att plocka
mjölkspannarna på och av bilen, men så fick jag ju köra och vända bilen på
mejerigården och det hände till och med att jag fick köra en bit på landsvägen
också så det var ju värt besväret att följa med på mjölkarundan.
Hemma i familjen var det inte så roligt. Far var sjukskriven i flera
omgångar. På hösten 1933 råkade han ut för ett olycksfall och låg på lasarettet
ganska länge. Han opererades för en polyp i näsan så det gick nästan hela vintern
innan han kunde börja jobba igen. På våren hade han otur igen och slog av tre
revben och när han skulle börja jobba igen så fick han lunginflammation. Efter
flera försök att återuppta arbetet kom han till lasarettet där dom konstaterade
vatten i lungsäcken. Detta hade han gått med så länge att hjärtat tagit skada. Dom
tappade ut en massa vatten och så fick han ligga kvar för vård en god stund och
gick sedan hemma och var sjukskriven.
För min del slutade snickaresäsongen den 1 november och då
började jag i Wahlbecks affär i Skedala. Dom behövde hjälp med att köra
lastbilen och ibland också i affären. Allt var frid och fröjd tills några dagar före jul
då jag fick blodförgiftning i ett finger och åkte in på lasarettet över helgen.

1935

Å

ret började således på Halmstad lasarett där dom till slut tog bort långfingret
på min vänstra hand. Det dröjde ända till april innan jag kunde börja arbeta
någorlunda och då började jag hos Wahlbecks affär igen och tjänade 10 kr om
dagen. Men så i juni månad dog far och jag måste försöka tjäna lite bättre för att
kunna hålla ihop hemmet och försörja mig och småsyskonen. Därför började jag
vid järnvägen och fick 65 öre i timmen. Jag blev således banarbetare vid
H.B.J., Halmstad-Bolmens järnväg. Men det var säsongsarbete så den 1
november blev jag arbetslös tillsvidare.
Samma dag träffade jag Wahlbeck och när han fick höra att jag var
ledig blev han glad och bad att jag skulle börja hos honom redan dagen efter,
eftersom det var mycket att göra till jul. Och så skadade sig Wahlbeck och kom
till lasarettet så jag fick fortsätta hos honom även efter jul.
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Även vid järnvägen blev en del sjuka. En dag i slutet av februari
när vi höll på att lossa torvströ i Halmstad kom det ett bud att jag skulle gå in till
kamreren. När jag kom in ville han att jag skulle börja jobba vid trafikavdelningen
för det var så många sjuka där. Jag frågade då om han kunde garantera fast jobb
för annars kunde jag inte lämna det jag hade. Men det kunde han inte. Han
skickade emellertid ner mig till Stinsen Brandt för närmare upplysningar. Stinsen
lovade att jag skulle få fast jobb och ville att jag skulle börja dagen efter. Det
kunde jag ju inte eftersom Wahlbeck måste få tag på någon annan istället när jag
slutade. Så bestämdes det att jag skulle börja söndagen den 1 mars.

1936

D

en 1 mars började jag således min järnvägsanställning som varade utan
avbrott till den 1 december 1976. Klockan sju på söndagsmorgonen började
jag med att elda och göra i ordning en hel del vagnar i ett sporttåg till Mahult. Jag
fick också ta emot och bunta ihop ett par hundra par skidor som resenärerna hade
med sig. Jag fick följa med tåget till Mahult där de allra flesta vagnarna kopplades
ifrån. Där var det mitt jobb att plocka ut alla skidorna så folk kunde störta sig ut i
terrängen för att komma tillbaka framåt eftermiddagen innan loket kom för att dra
hem vagnarna till Halmstad igen. Då var det samma procedur igen: bunta skidorna
med fem par i varje bunt och så stapla dom i finkan. Tåget var tillbaka i Halmstad
17.30. Men dagen var inte slut ännu. Kl. 21 fick jag åka till Bolmen som bromsare
och ligga över där tills godståget gick tillbaka på måndagen kl 05.00.Så fortsatte
livet med olika uppgifter. Ibland på godsmagasinet, ibland på resgodsmagasinet
och ibland som bromsare.
Så en dag fick jag följa med bussen till Mahult för att lär hur den
fungerade. Ett par dagar senare fick jag ta en buss och köra till besiktningsmannen
och köra upp för busskort. Det var ju god fart på busstrafiken på den tiden. Folk
hade ju inga bilar så alla som skulle till stan för att sälja eller köpa åkte ju med
buss. Många cyklade förstås. En del körde med häst till torget och en och annan
bil fanns ju också. Men det var jämt trångt på bussarna så jag fick köra
förstärkning på lördagarna mot stan och tillbaka på eftermiddagen när folk skulle
hem . Fullt var det också på lördag och söndagkvällarna när ungdomarna skulle
till Simlångsdalen för att dansa. Det var inte ovanligt att man fick köra ett par
turer på natten när alla skulle hem efter dansen. Det här reservkörandet gjorde
också att det kunde gå långa tider utan att man var fri någon söndag.
Så småningom frisknade folket på trafikavdelningen till igen så jag
behövdes inte där. Ett tag hjälpte jag till på omlastningen och lastade om gods
från smalspår till bredspår och tvärtom. Det var mest kalk till smalspåret och det
var ett hårt och otäckt jobb. Det var ackord så det kunde ju hända att man tjänade
ett par kronor extra om man jobbade hårt.
Jag blev utlånade till lokavdelningen och efter en tid blev jag helt
överförd dit. Där gällde det att slagga lok, putsa lok, ösa upp kol i korgen och bära
upp på bryggan så förarna snabbt kunde fylla på förrådet när dom kom hem med
tågen. Jag fick också vikariera för vagnputsaren och sköta om personvagnarna,
fylla på bränsle, vatten och se till att det fanns elektrisk ström i batterierna.
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Godsvagnarna skulle smörjas ibland och krokiga stöttor bytas ut och rätas på
lediga stunder. Jag körde också lokomotorn när den ordinarie föraren var ledig
eller sjuk så det var ett mycket omväxlande jobb.
En stor händelse detta år var Olympiaden i Berlin. Min arbetskamrat
Ernst Persson var där och tittade på härligheten. Vi andra på jobbet och i SSUavdelningen var ju lite avundsjuka när han berättade allt han sett och hört.

1937

H

almstad Bolmens Järnväg hade bussar förutom i Halmstad även i Mahult,
Vrå, Ränte, Södra Unnaryd och Bygget. I bygget var det en lastbil med
släpkärra för timmertransporter och med ett stort flak för andra transporter t.ex.
lådbräder till spikfabriken i Halmstad och liknande saker. Men där fanns också en
kaross som man satte på lastbilsflaket så det blev en buss med in och utgång bak.
Som reserv fick jag ju hoppa in på dom olika linjerna när det behövdes. När den
ordinarie föraren i Ränte blev sjuk fick jag åka dit. Den bussen gick till Ljungby 3
dagar i veckan, till Halmstad 2 dagar och till Byholma 2 dagar i veckan. Jag hade
aldrig varit i varken Ränte, Byholma eller Ljungby så jag fick ta chaufförens son
som bara var 6 år med på första turerna så att han kunde visa vägen. Det tog fem
veckor innan jag fick åka hem igen.
På våren blev det något trassel med lastbilsföraren i Bygget så han
fick avsked. Just då skulle HBJ forsla ner en båtlast virke från Jälluntofta till
Halmstad. Så då blev jag beordrad att köra bjälkar från skogen och lasta det på
järnvägsvagnar i Lidhult. Det var bråttom med virket så vi körde från tidigt på
morgnarna till långt fram på kvällarna i två veckor. Det var alldeles nyhuggna
bjälkar och eftersom det regnade för det mesta så blev blöt och kådig så att man
knappt kunde sätta sig i bilen utan att klibba fast.
I september månad detta år gjorde jag efter mina förhållande en stor
affär när jag köpte en gammal motorcykel, en Rex Super Sport för 175 kronor
som jag sålde 1946 för 300 kronor.

1938

J

obbet fortsatte som föregående år. Krigsförberedelserna i Europa gjorde att
världsmarknadspriserna steg och alla fick mer att göra, så även järnvägen. Men
det var rationalisering på gång vid HBJ. Det skulle bli rälsbussar i stället för
ångtåg. Det var meningen att vi som körde buss skulle köra rälsbussarna. Detta
tyckte ju inte dom gamla lokförarna om, så dom tog körkort trots att dom var 55
år gamla och fick utbildning på rälsbussarna och fick sedan köra dom.
Eftersom jag blev övertalig sökte jag en bussförartjänst vid Nässjö –
Oskarshamns järnväg , NOJ med placering i Karlstorp. Det var trafikchefen som
kände till den lediga platsen och som hjälpte till med ansökan. Vid NOJ hade dom
inte tagit in någon på tio år. Det var inte så gott om plats vid järnvägen. Jag sökte i
juni månad men hörde inte av någonting förrän på juldagen. Då fick jag besked att
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jag skulle tillträda den första januari men måste komma redan på tredjedagen för
att lära känna linjerna jag skulle köra på. Så det var bara att packa och resa till helt
okända trakter.
Under tiden jag körde buss till Simlångsdalen träffade jag också min
blivande hustru , enligt säkra källor, på Järnvägen i Halmstad där Elsas mamma
Hilma för övrigt också jobbade. 23 november när jag fyllde 25 år hade vi varit på
luftskyddsövning i Halmstad och efter det så passade vi på att förlova oss i all
enkelhet under en fotvandring ner till farbror Arons för att hämta mjölk.

1939

J

ag var alltså placerad i Karlstorp och körde vägen över Kråkshult och Funghult
till Mariannelund och vidare till Katebo och Lönneberga kyrka till Hultsfred.
En del turer gick över Emmarp. Vi körde också en tur från Mariannelund till
Rumskulla med allt gods till handlarna där. Vi var två bussförare så vi körde
halva dagen var och varannan sön och helgdag. Vi startade klockan sju och kom
tillbaka 13.00 och då bara bytte vi och den andre körde och kom hem 21.00. Det
var fina turer. Man var ju fri varannan eftermiddag och förmiddag. Men det var
inte så mycket glädje med fritiden så länge det var vinter. Det var mycket snö och
mycket kallt och ont om värme i huset där jag bodde. Jag brukade gå en ordentlig
promenad på vägen utåt Buskebo för att få lite värme i kroppen.

Jag bodde hos ett äldre par som hette Swahn. Han hade ont i benen och kunde inte
gå utan ett par käppar så han satt mest framför brasan och lyssnade på radion.
Frun var lite bättre på att röra sig men gick mest i köket och pysslade. Dom hade
också en giftasvuxen dotter Eva, som var förlovad med prästgårdsarrendatorns
son Allan och som bodde på andra våningen i huset. Hon skötte om dom gamla
och mig med mat och tvätt m.m.
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Huset var stort och pampigt men kallt. Jag bodde i ett rum åt norr.
Det fanns en kakelugn vägg i vägg med köket och det var så ordnat att röken och
värmen från köksspisen gick in i kakelugnen. På så sätt var den lite ljummen på
dagarna när dom lagade mat men det blev ju ingen vidare värme i rummet, så jag
frös både dag och natt. Ibland gick jag in till Svahn och värmde mig framför hans
brasa och pratade om gamla tider. Men sedan var det ändå kallare när jag kom
tillbaka till mitt rum igen. Så småningom försvann ju vintern och det blev pingst.
Eva och Allan firade bröllop och flyttade ihop på andra våningen och jag fick
också följa med en trappa upp och det blev betydligt trevligare på alla sätt att få
bo hos jämnåriga.

Det var ganska jobbigt att köra buss. Vägarna var smala och krokiga och det
gick inte att mötas var som helst. En del backar var så branta att det var svårt att
komma upp i snö och halka trots att vi hade snökedjor på. Vägförvaltningen
började sköta vägarna samtidigt som jag kom till Karlstorp. Det var mycket dålig
standard på vägar och diken. På en del ställen gick berget upp i dagen och på
andra ställen var det översvämning när det började våras. Det var en hel del folk
som åkte med bussen och mycket gods och budskickning. En del skulle ha hem
brännvin, en del mediciner och andra skulle ha sina radiobatterier laddade. En del
skulle ha en och annan säck säd till kvarnen i Mariannelund. Och så skulle han ha
tillbaka mjölet en annan bestämd dag så att han kunde möta vid bussen och hämta
sitt mjöl. På tisdagarna var det torgdag i Mariannelund och då åkte många bönder
dit med sina ägg och annat som gick att sälja. Då blev det
ganska trångt på hemvägen med middagsbussen. Folk köpte ju alltid mer än dom
hade att sälja. Då gällde det att ta in ömtåligaste grejerna genom bakdörren och ta
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det mindre ömtåliga på pakethållaren där bak. Långa, skrymmande saker som
snickerier och masonitskivor lastade vi på taket. Det gällde ju också att lasta så att
man kunde lossa lasten i den ordning som folk steg av, alla åkte ju inte till samma
ställe. Det var således inte bara att sitta vid ratten och trycka på gaspedalen. Det
var mycket jobb med både huvud och händer. När det var snö och is på vägen fick
man ju inte vara rädd för att stanna och krypa under bussen för att laga en och
annan länk i snökedjan när det började slå för hårt i stänkskärmen.
Men tiden gick och snön försvann, det blev vår och det blev sommar
och betydligt trevligare att köra på vägarna och ännu mysigare på fritiden när det
blev så att jag kunde gå ut och träffa folk på åkrar och ängar och ibland hjälpa till
med något nyttigt. Karlstorp var ju Prästgården, skolan, kyrkan med sin
klockstapel, handlare Löv, posten, telefonstationen och barnmorskan högt uppe på
en kulle där vägen från Kråkshult stöter ihop med vägen från Vetlanda och sedan
svänger nerför en lång och mycket brant backe. En bit ner i backen går en väg mot
Pauliström och en som fortsätter ner till mejeriet, smedjan, missionshuset och en
affär. Där delar sig vägen igen och går dels mot Buskebo och Lönneberga dels
mot Mariannelund. Det fanns massor av körsbärsträd i Karlstorp och mycket bär
på träden det året. Svahn i Kronogården hade plockat ner en massa men ingen
ville köpa dom. Han undrade om jag ville följa med honom en eftermiddag till
Rosenfors där han trodde att folk var sugna på bären. Han hade en gammal bil
som han lastade med några lådor bär och så åkte vi iväg. Men där var ingen som
ville köpa så vi körde in till mejeriet och pratade med mejeristen och bjöd honom
på några liter bär och så bjöd han oss på så mycket ost vi kunde äta innan vi åkte
hem igen med bären.
Något som det däremot inte var så gott om var lägenheter. Jag
tänkte ju på giftermål och bosättning men det var kärvt med boplats. Men efter
semestern var det en snickare som bodde på andra våningen i ett litet mysigt hus
som fick lägenhet i Hultsfred där han fått jobb. Då skulle jag få hyra den
lägenheten men först skulle den repareras lite så jag kunde inte få den förrän lite
senare på hösten. Det var tur i oturen för snickaren flyttade tillbaka så jag blev
utan lägenhet.
Strax efter bröt kriget ut och då fick vi ingen olja till bussen så jag
fick flytta till Hultsfred och börja jobba på godsmagasinet. Jag fick bo hos
magasinsförmannen John Johansson, allmänt känd som Luft-Johan. Han hade en
dotter som var gift och hade tre småbarn och bodde i samma hus och där fick jag
ett bra matställe.
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Det var helt omöjligt att tag i en lägenhet i Hultsfred vid den tiden. Men så
småningom blev jag bekant med vagnstäderskan Anna som hade lite förbindelser
med en bryggaränka som bodde i ett mycket litet hus i skogskanten. Änkan som
hette Samuelsson bodde själv på andra våningen i ett litet rum med snedtak och
ett ännu mindre kök, som var så litet att man nätt och jämt kunde gå runt
järnspisen. För övrigt fanns varken vatten eller avlopp. I denna lägenhet fanns en
massa gamla möbler sedan Bryggarns glansdagar. Anna övertalade fru
Samuelsson att packa ihop möblerna i ett rum och låta mig få hyra resten. På så
sätt kunde vi gifta oss den 16 december och flytta in i det lilla tomtehuset. Det var
inte svårt att sätta upp gardiner för det var inte mer än 2,2 m till taket så det
behövdes ingen stege. Det enda vatten som fanns var en liten brunn inne i en
jordkällare vid sidan av huset. Men där var så lite vatten , unket och fullt med
Gråsuggor att det inte gick att dricka det. Men vi fick i stället hämta vatten hos en
annan järnvägstjänsteman som bodde strax intill.
I ett så litet rum gick det ju inte åt så mycket möbler. Men vi
pressade in ett bord och fyra stolar, en buffé, en sekretär och en dubbelottoman.
Senare köpte Elsa en symaskin som också fick plats. Bosättningen, förutom
symaskin och linne kostade 786 kronor.
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Så skulle vi ju åka till Halmstad och vigas och två tur och returbiljetter
Nässjö – Halmstad kostade 32 kronor. Bruden skulle ju också ha en vigselring
som gick på 38 kr. Det var ju inga större summor men när man jämför med min
lön på 196 kr i månaden så var det ju en ganska stor affär. Vigseln ägde rum den
16/12 1939 i Halmstad kyrka. Dock inte i stora kyrkan utan i ett mindre
vigselrum.
Vi fick således ett eget hem av mycket litet format i en helt obekant trakt
bland främmande människor, 25 mil från alla våra släktingar och bekanta och
med ett krig alldeles inpå landets gränser. Detta gjorde att vi redan från början
fick kämpa med knappa tillgångar och ransoneringar.
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1940

N

är kriget startade i september 1939 trodde folk att det inte skulle kunna hålla
på så många veckor därför att det fanns så många effektiva vapen med
flygmaskiner, ubåtar och stridsvagnar som snabbt skulle förgöra arméerna. Den
prognosen visade sig ju vara helt fel. Det tog ju nära 6 år innan det mesta var
förstört och det blev fred igen.
Den 3 januari kallades en massa folk in till militärtjänst här i
Sverige. Jag fick åka till Eksjö och köra buss åt militären i tre dagar så att dom
fick ut dom inkallade till förläggningarna runt om i skogarna.
När sedan förbanden var samlade och utrustade skulle dom ut till
landets gränser så att inga obehöriga kom in i landet. Vi var några stycken i
Hultsfred som på kvällen fick åka till Eksjö för att lasta militärtåg på natten. Det
gick tio tåg mellan Eksjö och Hultsfred. Vi som jobbade vid järnvägen var ju
frikallade från militärtjänst men för övrigt blev de flesta i värnpliktsålder uttagna
till beredskapstjänst vid landets gränser.
Det var ju krig mellan Finland och Sovjet redan 1939 men dom slöt
fred i mars månad. I april kom istället kriget närmare i väster. Tyskland besatte
Danmark utan strid och dom tänkte göra likadant med Norge. Men där mötte
tyskarna motstånd trots att 80 000 tyskar landsattes med båt och flyg.
Norrmännen försvarade sig envist och många flyktingar kom med åren över till
Sverige. Tyskarna behövde byta ut sina trupper ibland och begärde och fick
tillstånd att transportera dem genom Sverige genom s.k. permitenttrafik. Det var
kallt och mycket snö men vi klarade oss ganska bra i vår lilla lägenhet.

23

Torsten Bengtsson 1913

1941

K

all vinter med mycket snö. I februari flyttade vi till gamla stationshuset nere
vid järnvägen. Vi kom då från vår dvärglägenhet till en jättelägenhet där det
var nästan dubbelt så högt till taket. Det fanns vatten och avlopp samt en järnspis i
det stora köket och en kakelugn i det likaledes stora rummet. Det fanns ett rum till
men det hade vi inte råd att värma upp och möblera.
Lägenheten hade stått obebodd ett tag så fönstren var helt
igenfrusna så det var bara att leta upp innanfönstren på vinden och sätta in dom så
att frosten smälte av så småningom när vårsolen började värma.
I köket hade en lokförare legat över en
del nätter och hade då eldat i köksspisen så där
var det inte igenfruset. Våra stackars möbler
syntes knappt i det stora rummet och för att
fylla lite i köket köpte vi en soffa som vi låg i
till en början. Vi ställde den mitt på golvet
framför spisen för att hålla värmen bättre.
Vi bodde ju centralt, ca 4 meter från rälsen, så
det var inte långt till och från jobbet. Det passade ju bra
för i mars månad var det dags att hämta barnmorskan.
På Marie Bebådelsedag den 25 mars blev vi tre i
familjen och dagen efter kom svärmor och hjälpte oss
med pojken. Innan hon åkte hem igen döpte vi honom
till Göte.

Det blev ju nya rutiner och mera arbete med barn i familjen men vi
vande oss så småningom och dessutom var det ju bra med en till eftersom vi fick
lite fler ransoneringskort trots att Göte inte åt så mycket av ransoneringsmaten till
att börja med.
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1942

K

riget med ransoneringar och annat otyg fortsatte och vintern blev kallare än
någonsin. Minus 40 grader på många ställen i Småland. Sedan blev det så
torrt till sommaren att det var svårt att hitta något grönt till kaninerna. Det värsta
var att det var likadant i tre år med kalla vindar och varma somrar. Massor av
fruktträd av alla de slag dog under dom åren.
Men Göte växte och började gå på egna ben. Själv började jag läsa
på en förmanskurs på lediga stunder så jag hade inga fritidsproblem.

1943
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F

ortfarande krig och beredskap med luftskyddsövningar och
mörkläggningar. Det var också högtrafik på järnvägen. Det blev mycket
övertid och trots det låg vi efter med omlastning och godslossning. Tågen kunde
inte heller få med sig allt som lastades på stationerna. Den mesta trafiken var ved
i alla sorteringar. .Dom bilar och bussar som var i gång drevs ju med gengas från
ved och loken eldades med ved och bostädernas värmdes med ved. Vi fick ju inte
in varken olja eller kol så det var bara att hämta allt från skogen. Ved och torv, allt
gick åt.

Det blev sommar och förmanskursen tog
slut. Då fick jag order att lära mig
expeditionstjänst så att jag skulle kunna
vikariera ute på småstationerna. Därmed
började ett zigenarliv som varade i två
och ett halvt år. För det mesta låg jag på
expeditionerna eller godsmagasinet. Elsa
skickade en matbox två gånger om dagen.
Så det var riktigt högtidligt när jag fick
vara hemma i Hultsfred och jobba någon
dag då och då eller då jag kunde åka hem
några timmar mellan ett par tåg.

1944

Ä

nda sedan kriget började 1939 hade Hitler gått framåt åt alla håll. Men 1943
vände Ryssarna på hans planer vid Stalingrad där tyskarna efter hårda strider
fick dra sig tillbaka. På sommaren 1944 gick engelsmän och amerikaner över
engelska kanalen och på två månader återerövrades Frankrike varvid tyskarna
förlorade en halv miljon soldater. De allierades offensiv sedan i riktning mot
Berlin samtidigt som ryssarna avancerade österifrån.
Här hemma fortsatte jag att resa omkring mellan Ormaryd och
Forshult. Elsa och Göte skickade mat, ofta potatismos och strömming, kokt eller
stekt. Personalen på Västerviksbanan brukade gå ner till fiskebåtarna i Västervik
och köpa åt oss i Hultsfred.
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1945

Å

ret började som det föregående slutat med en väldig aktivitet på krigsfronten
både i öster och väster. Tyskarna blev ju hårt klämda men vägrade ge upp
förrän hela Tyskland var sönderbombat. Den 7 maj kapitulerade dom för
övermakten och sedan började det kalla kriget när öst och väst skulle dra upp
gränserna med olika zoner i Tyskland.
Hela Norden gladdes åt
freden och alldeles särskilt
Danmark och Norge som ju varit
ockuperade av Hitler. Jag var i
Ingatorp när meddelandet om freden
kom och det kändes skönt. – 60
miljoner människor hade dödats i
kriget Nästa stora händelse var
den 27 juni när Göte fick en bror
som vi så småningom döpte till
Bertil. Han föddes på BB på
Hultsfredslätt. Jag tjänstgjorde i
Silverdalen och Mildred skötte Göte
och hushållet under BB-tiden. Gustav kom också av en händelse förbi Hultsfred
den 26 och låg över hos oss på vinden.
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Så var vi fyra i familjen. Kriget hade
stannat av, försvarsberedskapen började
avvecklas och beredsskapsgubbarna kom hem
igen tillett civilt liv. För min egen del var jag lite
undrande inför årsskiftet eftersom NOJ skulle
upphöra och vi skulle bli SJ-anställda i stället.
Tiden gick och på nyårsafton
tjänstgjorde jag i Bruzaholm och fick avsluta
NOJ:s räkenskaper där. 1 januari tog jag första
tåget hem till Hultsfred, med halsfluss och feber
så jag fick börja SJ-tiden med att vara
sjukskriven en vecka.

1946

S

å lydde man då under SJ i stället för en privat järnväg. Det blev stora
ändringar på många sätt. Tidtabellen ändrades så att det gick fler persontåg på
morgnarna och på kvällarna. Det blev också mer folk på stationerna. För min del
blev jag tvångsförflyttad till Rosenfors den 1 februari och flyttade då in med
familjen i ett snyggt men kallt och dragit hus som saknade alla bekvämligheter. I
en trasig pump på gården hämtade vi vatten och när vattnet var använt fick vi bära
ut det igen och tömma det borta vid utedasset.
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Vi överlevde både vintern och våren och den 1 juli blev jag
befordrad till trafikbiträde och stationsföreståndare i Hult. På så sätt blev det två
flyttningar på ett halvt år. Men det kändes skönt att för första gången i livet få bo i
en lägenhet med värmeledning. Vi bodde på andra våningen i Stationshuset med
fyra rum och kök. Vi fick emellertid stänga av två av rummen för hyran blev så
dyr att avlöningen knappt räckte till. För övrigt fanns det vattenpump i köket och
avlopp från vasken. Men utedasset låg långt ner i trädgården. Vi hade ingen
källare och kyl och frysskåp fanns inte på den tiden. Ett stort skafferi där solen låg
på hela dagen gjorde det inte lätt att förvara mat någon längre tid. Men
mjölkaffären var öppen alla dagar i veckan så vi behövde inte dricka sur mjölk.

1947 – 1949

T

iden gick och pojkarna växte till sig. Det var ju lite obekvämt att bo på andra
våningen för den som skulle se till att pojkarna inte kom i vägen för tågen på
ena sidan och bilarna på den andra. Men allt gick bra. Det enda som hände var att
Bertil klämde av en bit på en finger när han och handlare Pejruds pojke lekte med
en trehjulig transportcykel. Göte började skolan och hann med två år i Kyrkskolan
och en termin i Östraby skola. Själv hade jag magsår och låg på
garnisionssjukhuset i ett par omgångar när vi bodde i Hult. Vi var två man på
stationen så jag var fri varannan kväll och varannan söndag. Vi började kl 05.15
och slutade 13.15 den ena dagen och började 08.30 den andra dagen och slutade
21.30 när sista tåget gått och då var man också ledig ett par timmar mellan tågen
på eftermiddagen.
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Det lastades rätt mycket trävaror i Hult på den tiden, bland annat
däcksplank till Kockums i Malmö. Det gick åt jätteträd till dom plankorna som
både skulle vara breda , tjocka och 20 meter långa och fullkantiga överallt. Det
lastades också
träkol och
massaved, så vi låg
inte på latsidan
precis. Dessutom
var ju Hult
poststation med en
lantbrevbärare så
det var ganska
mycket post att
sortera och hålla
reda på. Men det
var omväxlande
och trevligt och tiden gick fort trots magsår…
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1950

I

trädgården ca 10 meter från stationshuset låg det hus som Albert Engströms
föräldrar bodde i under sin tid i Hult. Huset stod öde och vi hade nyckeln och
eftersom det fanns en kakelugn som Albert målat några bilder på fick rätt ofta
förvisa huset för en del turister som kom och var nyfikna.

Den 1 september blev jag befordrad till kontorist i Eksjö. Där hyrde jag ett rum att
ligga över i när jag skulle börja tidigt men annars åkte jag emellan när det passade
med tågen och tjänsten.
Den 15 december flyttade hela familjen till Eksjö och Tuvehagen.
Det var som komma till en ny värld. Ett alldeles nybyggt hus med alla
bekvämligheter. Tre rum och kök, 68 m2 på andra våningen. Här bodde vi kvar till
den 1 juli 1985 då vi flyttade in i en tvårumslägenhet i HSB på nedre botten i
Eriksdal på Floragatan.
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1951 – 1955

J

obbet i Eksjö var lite annorlunda än på småstationerna. Det var ju så mycket
utav allting. Ibland sålde vi biljetter i tre luckor. Det kom flera släpvagnar med
ilgods och tre vagnar fraktgods varje dag och dessutom flera vagnslaster med
vagnslastgods ( kol, koks, fodervaror, vin o sprit, militärgods) . Allt gods som
behövdes för stadens försörjning kom ju på järnväg då innan biltrafiken hade
kommit igång efter kriget. Vi var över 30 personer på järnvägen och lönen för
min del var 624 kronor i månaden.
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Första tiden gick ju Österbymotåget en gång om dagen och det var mycket jobb
med omlastning till och från smalspåret. Så småningom förbättrades vägarna åt
alla håll och bussar och bilar tog mer och mer hand om trafiken om trafiken. Först
drogs persontrafiken in på den lilla banan och efter några år lades banan ner helt
och rälsen revs upp. Det gamla ångloket Lotta skickades iväg till museibanan
Anten – Gräfsnäs
Det var många fördelar med att bo i Eksjö. Bl.a. kunde man ju gå på
ABF-kurser och lära sig sådant som jag inte fått lära mig i skolan. Jag blev också
engagerad i Konsum som medlemsråd, kassakontrollant och ordförande i
fullmäktige ända fram till pensioneringen. Att bo i Eksjö var ju också bra för det
uppväxande släktet. Där fanns ju tillgång till skolor och idrottsplatser som
utnyttjades flitigt. Den 1 november fick vi en gosse till som fick namnet Åke. Han
gick i sina bröders fotspår och började med fotboll så fort han kunde gå för egen
maskin. Senare blev det mest handboll.
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Alla tre barnen fortsatte i realskola och gymnasiet. I början fick vi
betala terminsavgifter och böcker men det ändrades snart så att det inte kostade
något att gå i skolan.
Förutom att vi fick tillökning i familjen 1954 så hade vi också en
total solförmörkelse just över Eksjö det året. Det kom vetenskapsmän från hela
världen för att se förmörkelsen . Men dom fick inte se vad dom ville för det var
helmulet den dagen.
En annan händelse det året var kungabesöket (Gustav VI Adolf)
här. Han kom i egen vagn och folket som skulle hylla honom på stan blev
genomvåta för det var ett rejält regn under besöket. Han planterade bl. a. en ek på
Krusagården.
Vid samma tid fick vi dom första biljettmaskinerna på stationen. Det
var ett framsteg men det var ganska jobbigt i början innan vi fick rutin på
försäljningen och framför allt på redovisningen.
En annan för oss stor händelse var när Göte och jag åkte till Finland år
1955. Vi åkte tåg över Haparanda/Torneå och ner till Helsingfors. Det tog 2 dagar
och 2 nätter. Från Stockholm till Boden åkte vi sovvagn men sedan blev det
sittvagn hela vägen. Vi hade provianterat ganska bra hemifrån, bröd, smör, ost,
mjölk och outspädd saft samt en massa våfflor. Dessutom köpte jag ett kilo
bananer under tåguppehållet i Mjölby.
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När vi kom fram till Helsingfors hyrde vi ett rum och gav oss ut på stan. Vi
åkte båt till Sveaborg, vi besökte Mannerheims och de stupade soldaternas grav
m.m.
När vi åkte vidare till Åbo tog vi sjutåget som gick genom Porkala
som ryssarna hade "arrenderat” i 10 år efter krigsslutet. Trafiken gick till så att
redan i Helsingfors sattes luckor för fönstren på den ena sidan. När vi sedan kom
till gränsen sattes luckor även för den andra sidan. Så byttes det finska loket mot
ett stort ryskt lok. Dörrarna låstes
och vi fick åka som fångar utan
möjlighet att se ut. Enligt ett anslag
var det vid vite förbjudet att försöka
titta ut. Jag vet inte hur länge vi
åkte. Vi gjorde ett uppehåll och vid
nästa gränsstation upprepades
proceduren med fönsterluckor och
lok och så fortsatte vi mot Åbo. I
Åbo beställde vi sovplatser för
återresan genom Finland. Efter en
del proviantering åkte vi sedan
samma väg tillbaka över
Torneå/Haparanda hem till Eksjö igen.
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1976
Pensioneras från Stins och SJ- jobbet i Eksjö
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Torsten föddes i Snöstorps församling 23 november 1913, avled 29/9 2000 i Halmstad
nästan 87 år gammal, och begravdes i Minneslunden vid Snöstorps kyrka.
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