
MITT HAGA 1955 – 57
Text skriven av Inger Berg, Stenmarksvägen 7A

Våren 1955 flyttade min bror och jag,  
tillsammans med våra föräldrar, från  
Bromma till Umeå.  Närmare bestämt till 
ett rosa flerfamiljshus på Stenmarksvägen, 
ingång 13 C, två trappor upp. Min bror var 
då 3 och ett halvt år och jag var nyss fyllda 7. 
Och en bror till skulle födas i juni.

Vår lägenhet hade tre rum och kök. När man 
kom in i hallen och tog till höger, hamnade 
man i köket. Köksskåpen var sneda, bredast upptill och smalast ned-
till. Under dessa satt en rad med glaslådor, som man kunde förvara 
torrvaror i. I en av dem, en mindre, var det sockerbitar, som jag 
snodde någon gång ibland. Från köksfönstret hade man bra uppsikt 
över gården och lekplatsen med gungor och sandlåda. Ett runt bord 
med fyra stolar var placerat nedanför fönstret och där åt vi alla 
måltider. Till vänster om fönstret var en stringhylla uppsatt och på 
den hade en radio en central plats. Mamma, som då var hemmafru, 
lyssnade emellanåt under dagen och ibland hörde vi barn på  
Barnens brevlåda, Grodan boll, Nicke Lilltroll och andra barnpro-
gram. För pappa var sportprogrammen ett måste. 

Till vänster, från hallen räknat, fanns en mindre hall, där en liten 
toalett med badkar var placerad till höger. Gick man rakt fram kom 
man till min brors och mitt lek- och sovrum. Våra föräldrars sov-
rum låg längre in i hallen till höger. Mitt emot, till vänster, öppnade 
vardagsrummet upp sig. Där samlades familjen för att bl.a. spela 
spel, lyssna på radio och bjuda främmande på mat eller fika. Från 
vardagsrummet nådde man den lilla balkongen. Jag minns särskilt 
en gång då mamma, som befann sig där, ropade på oss barn nere på 
gården, att hon gjort chokladglass! Vilken överraskning! Den förva-
rades i kylskåpets frysfack.

Det var många barn i huset, minst 30! En del av dem samlades kring 
mig den där våren. De tyckte att jag pratade konstigt. Stockholm-
ska, spetsiga i:n och lite slang. ”Ska vi gå till tjórren (kiosken)” sa jag 
till exempel och alla undrade vad jag menade. Jag hamnade i centrum 
ett tag. 

I stort var det mest utelek som gällde. Man var sällan inne hos 
någon. Vi gungade, hoppade rep, byggde kojor under balkongerna, 
lekte kurragömma runt huset, hade bollskola, bytte bokmärken, 
lekte med pappersdockor, spelade kula. En lek om vintern, förutom 
kojbygge, snöänglar, snögubbar, skidåkning, var att sparka kana.  
Då ställde vi oss sig bredvid varandra vid nedgången till cykel- 
källaren, som jag minns det, och höll i oss i ledstången av järn.  

Sedan sparkade vi fram och tillbaka på den snöiga marken för att 
göra en iskana. Den vars kana som var halast vann.  

I20-skogen var ett spännande tillhåll för upptäcktsfärd. Där kunde 
man hitta patronhylsor. Vi hade ett gömställe för dessa i källaren.  
På I20-ängarna fanns Röda ladan i Bo, råttladan kallad. Den använ-
des tydligen som foderförråd till hästarna. Prima ställe för råttor 
kanske.

I källargångarna sjöng vi så att det ekade mellan väggarna. Det hände 
att vi bytte kläder med varandra och låtsades att kompisen var jag 
och jag var min kompis. Jag kommer ihåg att belysningen slocknade 
efter ett tag och det blev mörkt och läskigt. Då jagade vi upp oss 
med spökhistorier och skrämda som vi var, hade vi ibland svårt att 
hitta ut i ljuset. 

Före påsk tränade en kompis och jag sången om Gullefjun samt  
ritade påskkort. På påskafton klädde vi ut oss till påskkärringar, 
konkade med en gammal kaffepanna uppför trapporna till varje 
husport, ringde på, sjöng, önskade glad påsk och delade ut våra 
fina kort. De flesta blev glada och lät slantar eller godis klirra i våra 
kaffepannor. 

En dag upptäckte jag en fågel, som låg död under en balkong på 
baksidan av 13-huset. Jag tog upp den och tänkte begrava den men 
först lite senare, då jag var på väg att hoppa rep med några kom-
pisar. Fågeln hamnade i min jackficka så länge.  Sedan skingrades 
vi för att gå hem och äta. Min mamma tog min jacka, som skulle 
tvättas dagen därpå, tömde fickorna och skrek till! Den lilla fågeln 
hade bruten vinge och fjädrar hade lossnat. Det var en dyster syn. 
Mamma stoppade den i en påse och sedan i sopnedkastet. Annan 
begravning för den fågeln blev det inte tal om! 

Något som också ekade mellan husen (förutom vår källarsång) var 
mattpiskornas slag mot mattorna, något som mammorna sysslade 
med oftast på fredagarna till smattret från I20.

Vi hade också nära till en större lekplats vid Bäckvägen med  
rutschkana, karusell och klätterställning. Den låg intill Snabbköpet 
på Gustav Garvares gata, där fanns även en färghandel, Slakteri-
föreningen med rinnande vatten nedför fönstret sommartid och 
fiskaffären. Och en kiosk. Det mesta fanns nära.

Lisas kiosk kan nämnas, mellan Korsgatan och Ersmarksgatan,  
omtalad för sin försäljning av John silver för 10 öre per styck,  
något för min pappa, som rökte på den tiden.

Hvegholms konditori låg en bit bort nära ÖK. Någon gång köptes  
fikabröd där. I övrigt var det mammas hembakta, som gällde. (Tror 
att Taormina har den lokalen nu.) 

På Stenmarksvägen 7 var en konsumbutik inrymd. Där handlade vi 
mjölk på lösvikt för 42 öre/liter, köpte ofta flera liter, som togs hem 
i vår mjölkhämtare av metall. 



Tung att konka hem när man var 7-8 år. Tur att vi bara bodde några 
hus bort.

När vi handlade korv, slogs den in i papper och vi passade då på att 
be om extra för att rita på.

På lördag fick jag veckopeng; 25 öre att handla godis för. Kiosken 
låg nära. Favoriter var saltlakritsstång, tomtebrus och sockrad klubba.

Söndagsskolan fanns i närheten och där samlades vi barn varje sön-
dag förmiddag. Vi fick lyssna på berättelser, rita, klistra in bilder i ett 
häfte. 

En dag knackade jag på dörren till lekskolan på Stenmarksvägen, 
”Glashuset” (Bruno Mathsson) och undrade om jag fick hälsa på där 
och välkomnades in. Det var spännande.  

Det fanns flera lekskolor på Haga. Ett par var utrustade med en 
liten lägenhet till fröken.

Vid ett annat tillfälle gjorde jag en promenad mot centrum tillsam-
mans med ett syskonpar, två något äldre kompisar från 9:an. Färden 
ledde över viadukten till Tempo. Där fick jag av dem en introduktion 
i konsten att snatta. Sen skulle jag göra ett försök. Jag vågade inte 
vara sämre än dem. Tog en liten docka, inte större än mitt lång-
finger och stoppade den i min jackficka. Sedan småsprang vi hem. 
Dockan brände och skavde mot huden genom jackan. Trappstegen 
upp till lägenheten var tunga att gå. Jag måste göra mig av med 
mitt tjuvgods innan jag kom hem! Sopnedkastet fanns på väggen 
strax utanför vår ytterdörr. Det var spännande att slänga sopor, 
titta ner i det mörka och höra plumset när soporna tog mark. Jag 
stannade till, öppnade sopnedkastet, tog upp dockan ur fickan och 
kastade den kvickt ner genom sopröret.

Från fönstren i vårt vardagsrum på 13C, kunde man se Hagaskolan, 
som varit i bruk sedan januari 1954. Den hade 12 klassrum, fyra  
specialrum och plats för 338 elever. 

Vid skolans norra sida passerade Djupbäcken, där man kunde hitta 
grodyngel på våren. Men bäcken var förbjudet lekområde! (Jag har 
hört om en flicka som drunknade i Djupbäcken på 50-talet?)

I augusti 1955 började jag första klass. Jag hade så nära till skolan  
att jag bara behövde korsa Utmarksvägen så var jag framme.  
Läraren hette Agda Åström. Hon var inte snäll. Jag är vänsterhänt 
och hon skulle lära mig skriva med höger hand. Sudden skulle man 
hålla i vänster hand och pennan i höger. Det var tufft att plågas med 
att få till siffror och bokstäver så att hon blev nöjd. När min mamma 
kontaktat henne gav hon med sig men sa att jag skulle bli den första 
eleven, under hennes år som lärare, som fått fortsätta skriva med 
vänster hand.

Jag kommer ihåg att vi fick gå fram till katedern en och en för att 
utstå en besiktning där nämnda lärare tittade oss i och bakom våra 
öron, undersökte hals och krage och sade åt oss gapa för att se hur 
det var med tänder och tandborstning. Vid ett tillfälle upptäckte 
hon att en av killarna hade en lös tand. På hennes fråga om hon fick 
dra ut den nickade han och mellan hennas tumme och pekfinger 
syntes strax den lilla mjölktanden. 

En orgel stod i ena hörnet av klassrummet. Därifrån ljöd morgon-
samlingens psalm, när fröken Agda trampade och klinkade igång 
”Morgon mellan fjällen” och alla elever sjöng med. Andra hörnet 
utgjordes av skamvrån, där en och annan buse fick tänka igenom 
sina hyss och skämmas. 

En afton var det ett maranatamöte i källarplanet på 5:an, tror jag. 
En kompis, lite äldre än jag, drog med mig dit. Människor ”talade i 
tungor”, hallelujaropen hördes högt omkring, folk reste sig och  
satte sig om vartannat och vaggade fram och tillbaka. Vi lämnade 
det hela snabbt.

Konsumbutiken i hus 7 blev ombyggd till lägenhet år 2000. Där bor 
min sambo och jag sedan 11 år tillbaka. Det enda som finns kvar och 
minner om den gamla butiken är stenplattorna i vår lilla klädkamma-
re. Ingången till dåvarande butik är vår utgång till en uteplats.  
De gamla lagerutrymmena i källaren är numera förråd med lågt i tak. 


