
 

 

RONNEBY 

 

”Detta minns jag”. 

Ingrid berättar om 30-talets uppväxt. 

Jag föddes den 5:e augusti 1934. 

  

 
Jag heter Ingrid Holgersson. Jag föddes den 5:e augusti år 1934 hemma i en kökssoffa.   

Jag föddes i en liten by som heter Listerby. Den lilla byn ligger 7 kilometer utanför 

Ronneby. Vi bodde i en liten stuga med 1 rum och kök. Vi var 11 barn med mor och 

far. Jag är det femte barnet av 11 syskon. Jag hade 5 bröder och 5 systrar. 

 

Nu är vi 3 syskon kvar, övriga har gått bort. 

 

Allt som fanns hemma var omodernt. 

 

Vi hade en typ av belysning som kallas för karbidlampa och den luktade mycket starkt. 

 

Vi hade ingen toalett inomhus så vi fick gå på dass utomhus. Vi hade inget rinnande 

vatten. Vi fick gå en halv kilometer på vintern för att hämta vatten i en brunn. Vi hade 

en möbel och ett handfat för att tvätta oss. Vid sidan om hade vi en hink med vatten. 

 
 

 



 

 

RONNEBY 

 

Det var trångt när vi skulle sova. Vi fick sova skavfötters. Jag låg och sov på 

köksgolvet med min syster. En gång drömde jag och gick i sömnen och drog bort en 

duk med blommor på i köket och fick vatten på mig. Då vaknade jag. 

 

När vi var små hade vi inga leksaker. Jag hade ett vedträ som jag klädde ut till docka 

och lekte med. Jag satte en sjal på träet. 

 

De gamla kvinnorna klädde sig i långa kjolar, sjalett, förkläde och rökte pipa. De hade 

pipa och tobak i en ficka på förklädet. 

 

Min far fick jobba med militärerna i Karlskrona i 6 år under andra världskriget. De 

mobiliserade sig inför kriget. När han var ledig cyklade han från Karlskrona till 

Listerby för att hälsa på oss under helgen. 

 

Vi hade höns, hund och katt och vi odlade morötter, rödbetor, potatis, vitkål och andra 

grönsaker, Vi lagade grönsakssoppor i stora grytor. 

 

Jag började skolan när jag var sju år och slutade när jag var tolv. Då började jag arbeta 

på en bondgård i Binga nära Edestad. Där jobbade jag i ett år. Jag fick 30 kronor i lön 

för varje månad. Jag var fri en eftermiddag varje vecka. 

 

Jag tjänade pengar till min konfirmation och studerade psalmer och Bibeln med 

prästen i kyrkan. Vi var 44 elever och vi var tvungna att lära oss alla psalmer utantill. 

Jag konfirmerades när jag var 14 år. 

 

Efter konfirmationen sökte jag nytt arbete och fick arbete som hembiträde i Ronneby 

och passade en familj med två barn när föräldrarna jobbade. 

 

Jag gifte mig och fick tre barn. Min äldsta dotter heter Marita. Hon är 64 år. Min äldsta 

son heter Perry och han är 57 år. Min yngsta son heter Jimmy och är 56 år. Jag har åtta 

barnbarn och fyra barnbarnsbarn. 

 

Efter några år började jag ett nytt jobb på ett ålderdomshem där jag passade gamla 

människor. De gav mig namnet: Solen!  De kallade mig solen eftersom jag var väldigt 

glad. Jag bjöd hem de gamla människorna på kaffe och kaka när jag var fri. 

 

Efter jobbet på ålderdomshemmet jobbade jag på en skola i sjutton år och var 

kontrollant vid prov. Jag kontrollerade så att eleverna inte skulle fuska. 

Sedan blev jag utmattad och fick sluta arbeta. 

 

Efter det tog jag hand om alla mina syskon och mina föräldrar. 

 

Ingrid Holgersson 


