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SA GICK DET TILL NAR MIN FARMOR VAR UNG

Farmer hette som flicka Jons Greta Nilstson och var fodd 1872 i Rutan. Hon blev fardig
lararinna 1895. Efter tva ar pa Jarna Finnmark, Vakerskogen och Slatten, kom hon till
Nordanakers smaskola, dar hon tjanstgjorde anda f ram till sin pensionering. Hon gifte sig
med Backolars Erik Olsson. Dom fick 5 barn. Backolars Greta ( i dagligt tal ) dog 1966,
94 ar gammal.
Nar jag gick i laroverket i Filipstad, fick vi en gang som uppgift att skriva om en gammal
slakting. Nar farmer fick veta att hon skulle bli foremal for min uppsats, fick jag inom
nagra dagar ett brev pa 24 sidor, skrivet med prydlig handstil. Farmer hade tydligen slappt
allt hon hade for hander och skrivit detta langa brev. Hon tyckte val att mitt minne behov-
de friskas upp.
Helt nyligen hittade jag detta brev som gjorde mig rord, men mycket glad.

Ingrid Nilsson
VallingbyNordanaker den 2/10 1948

Kara Ninni !

Tack for ditt brev som jag nyss fatt. Jag vill garna uppfylla din onskan, och darfor
later jag allt annat vara, och saner mig genast ned och skriver, for att Du ma fa det
i tid, ifall Du kan ha nytta darav.

I min tidiga barndom hade jag en sadan langtan efter att fa lara mig lasa, sa mina
aldre syskon fick ingen ro for mig for an de lart mig kanna igen bokstaverna, sedan
klarade jag mig sjalv, och nar jag var tre ar kunde jag lasa rent innantill. Vid fem ars
alder laste jag for forsta gangen pa husforhoret, och da kunde jag halva bibliska histor-
ien och katikesen utantill. Det var namligen sa pa den tiden, att prasten kom till var-
je by en gang om aret och holl ett grundligt forhor, da alia ogifta blevo grundligt for-
horda bade i bibeln och psalmboken saval som biblisk historia och katikesen. Prasten
fragade nar han ropade upp fem och sexaringarna om de borjat lasa, och om de da kun-
de, sa skulle aven de horas, och darfor fick jag trada f r a m , sa liten jag var, och fick
da en beloning.
Nar tiden kom sa jag skulle borja skolan kunde jag alia bockerna som skulle anvandas
i skolan utantill och darfor fick jag f lyt ta upp i hogsta klassen fran borjan och kunde
darfor aldrig bli uppflyttad, utan jag fick ga i samma klass hela skoltiden. Det fanns
bara en folkskola i hela socknen och dit var det over ett mil fran mitt hem, och dar
undervisades over 100 barn av 1 larare. Dar hade aven mina aldre syskon gatt, men
emedan jag hade sa latt for mig sa beslot det sa kallade skojradet, att jag ej skulle
behova ga dit, utan jag skulle fa ga kvar i tredje klass i en smaskola, libs en oexamin-
erad smaskollararinna hela min skoltid..Tank vilken darskap !.. Jag var anda mycket in-
tresserad av skolan och laste, utom de bocker som anvandes i skolan, alia bocker jag
kunde fa tag pa. Det fanns pa den vtiden ej sa mycket lasning som nu.

Fran min tidiga barndom tankte jag alltid, att jag skulle bli lararinna nar jag blev
stor och den langtan blev med aren allt starkare. Nar jag var sjutton ar fragade jag
darfor mina foraldrar om jag fick soka in pa seminariet: for att utbildas till l£rarinna,
men fick da till svar, att jag fick sla det ur hagen, ty de ville ej att jag skulle bli en
sadan odaga, som ej skulle fa lara mej att arbeta ordentligt. Hur det kandes nar jag
fick det svaret kan jag ej med ord beskriva, men nog var det manga tirar jag fallde
under de manga somnlosa natterna, som sedan foljde. Jag skulle val forsoka sla denna
min onskan ur hagen, men det gick ej sa latt.
Jag kom snart bort fran hemmet och fick plats som hembitrade hos en som hade att
ordna med alia kommunens angelagenheter och tillika var han landstingsman. Dar hade
jag det mycket bra, och var som barn i huset, men anda kunde jag aldrig glomma den
langtan jag haft anda fran min barndom, ehuru jag numera, som jag trodde, ej hade
nagot hopp att fa min langtan forverkligad.
Jag kande det som jag hade kommit pa fel plats i livet, och det blev till sist sa svart,
att jag ofta om natterna nar jag skulle sova, gick omkring golvet och vred handerna i
fortvivlan. Vid minsta motgang som jag motte under mitt arbete, sa Ijod det for mitt
inre, att jag ej kunde vanta mig nagon framgang i mina foretag, emedan jag valt min
levnadsbana mot Guds vilja. Det gick i alia fall tre ars tid, da det hande nagot som
jag raknar som de lyckligaste handelserna i hela mitt liv.
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Det var annu den seden, om de forut omnamnda husforhoren, som ingen fick forsumma,
och jag hade dagen fore den handelse, jag nu vill beratta om, varit till min hemby och
som vanligt blivit forhord vid ett sidant husforhor. Dag darpi hade min husbonde t raf f -
at prasten, som hillit husforhoret. Nar husbonden kom hem pa kvallen, kallade han in
mig pa sitt rum och berattade vad prasten sagt at honom. Prasten hade di fragat, om
han kande nagon med mitt namn, och da han sa att han kande mig ganska val, ty jag
var i hans hem, sa hade prasten fragat, om han visste om jag hade lust att bli lararinna
Da borjade jag grata, och sade att det varit min onskan anda fran min barndom. Min
husbonde som var som en fader for mig, sade da, att om det sa var, fick jag genast
borja ordna for mig och lagga in ansokan till semenariet, dar nya elever skulle intagas
i borjan av januari. Detta var i november, siledes bara ett par manader till dess. Han
sa aven, att han skulle bekosta alia omkostnader, sa det behovde jag inte alls tanka pi.
Men som det var tretton ir sedan jag slutade skolan, dar jag fatt min bristfalliga und-
ervisning, och da det ej var nagon tid att bereda mej for int radesprovningarna, sa var
det manskligt sett mycket sma utsikter for mej att vinna intrade pi seminariet, da det
var sa manga sokande, vilka voro val forberedda for int radesprovningarna. Jag reste i
alia fall nar tiden kom, med tanken om det ar den vag jag skall ga, sa gar det hur o-
mojligt det an ser ut. Intradesprovningarna pigick en vecka, och darom vore det myck-
et intressanta saker att beratta, om ej papperet toge slut. I alia fall gick det bra for
mig, si jag blev med bland de 20 som vann intrade bland 66 sokande.
Det blev visserligen mycket arbetsamt vid seminariet, men det var sa intressant att det
gick mycket bra for mej, och nu fornam jag, att jag kommit pa ratt plats. Det var i
december 1894 som jag tog examen och dl var det som min barndoms langtan blev
verklighet.

Den 8 januari 1895 begav jag mig astad for att den 10 januari borja arbetet pa min
forsta plats, som lararinna och nu skall jag beratta nagot darom. Jag hade fatt plats
vid en finnmarksskola, som var belagen 3 mil fran mitt hem. Det var en ambulerande
skola med 6 klasser, dar bade sma och stora barn skulle undervisas samtidigt. Arbets-
dagen borjade halv nio pa morgonen och slutade halv fern. Det var en hogt avlonad
plats detta, 350 kroner om aret Det var alltsi den 8 januari 1895 nar det borjade Ijus-
na pa morgonen, som jag och min bror begivo oss astad. Vi lastade de saker som jag
miste ha med mig, i en kolskrinda, och dar bland alia dessa saker, satte vi oss for att
aka efter hast den 3 mils linga resan. Det var ett forfarl igt yrvader den dagen, och
alia vagar voro igensnoade, varfor det blev morkt pi kvallen innan vi hunno fram. Nar
vi antligen efter manga svirigheter kommo f ram, alldeles genomfrusna sedan vi suttit i
kolskrindan hela dagen, da var dorren till bostaden list, si vi ej kunde kom ma in, och
dartill var det nastan 1 meter djup sno pa verandan. Vi sigo ett litet svagt ljus -langt
ifr in skolan, och dit maste min bror kliva istad, for att hora om nigon visste var nyck-
eln till skolhuset fanns, samt for att lina en spade, varmed han kunde skotta ned snon
fran verandan. Det tog ling tid for honom att gora detta och under tiden fick jag fort-
farande sitta i kolskrindan och frysa. I stugan dit min broder kom, som var skolrids-
ledamot och dar fanns aven nyckeln,. men han hade ej si mycket forstind, att han satt
nyckeln i dorren, ehuru han visste att lararinnan skulle kom ma den dagen. Efter minga
svirigheter fingo vi slutligen upp dorren, si vi kommo in, men di borjade det allra var-
sta. Hur det sag ut darinne, ar det ej lont att soka beskriva, ty ingen kan i alia fall
gora sig en forestallning darom.

Vi maste i alia fall soka fi eld i spisen for att fi varma oss. Vi voro ju alldeles stel-
frusna. Nar vi skulle hamta ved i vedboden, si fanns dar ej ett enda vedtrad att ham-
ta, men det fanns en stor huggkubbe, som min bror miste hugga sender. Nu var det
att borja roja undan, bland annat skrot, som fanns dar inne, det var tvi dussin tomma
olflaskor som voro kringstrodda overallt i bostaden. Till kalian dar vi skulle hamta vat-
ten var det en halv kilometer, och dit var det ingen mojlighet att kunna komma, varfor
vi maste smalta sno for att fi vatten, si vi kunde borja skura bide tak, vaggar och
golv, som var kolsvart. Det blev ett si drygt arbete for oss bida den lordagsnatten, si
det kan nog ingen forestalla sig, men nar det blev sondagsmorgon sig det i alia fall ut
som bostaden skulle kunna anvandas till manniskoboning.
Pa sondagen miste min bror fara hem, men da hade jag svirt att hilla tirarna tillbaka.
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Pi mandagen skulle skolan borja, och di kommo det bade smi och stora barn, en del
av dem voro storre an jag. De fiesta av dem hade med sig sin mor eller far, som hade
med sig stora forrad av mat. Det var namligen si, att det fanns ett litet rum i bostad-
en dar barnen skulle fa bo, sadana som hade lingt hem, en del hade namligen 1 mil
till skolan. Det hade forut varit en drinkare till larare dar, varfor de ej kunnat gora
sig nigon nytta av denna mojlighet, men nar det nu kom en lararinna si skulle det ga
bra. Nar vi slutade skolan forsta dagen, sa var det femton av de trettiofem inskrivna
skolbarnen, som skulle ligga kvar. Dessa overlamnade de medforda matforraden it mig,
som nu miste bli bide hushillerska och lararinna. I det lilla rum met fanns det ingen
lampa ej heller nigon kokspis, varfor alia miste hilla till i koket. Det blev ett drygt
arbete ( i en sidan skolform ) aven ordna matfrigan i detta stora hushill, samt hilla
barnen rena frin bade smuts och ohyra, som de hade si mycket av. Jag fick badda it
pojkarna i det lilla rummet, it flickorna miste jag badda pi golvet. Det var ett omil-
at tragolv i koket och inga mattor kunde jag ha, nar det var si fullt med barn, och
darfor blev det smutsigt si fort si jag miste skura varannan kvall. Detta kunde jag ej
gora forran barnen lagt sig. Jag fick samla dem pi den ena sidan av koket, medan jag
skurade den sidan, dar jag skulle badda den linga bidden, si att barnen fingo lagga sig
och den ovriga delen av koket fick jag skura sedan de somnat. For att hinna med detta
myckna arbete, samt bereda mig for de minga lektionerna, och ratta bockerna it de
manga barnen, miste jag arbeta pi natterna. Jag fick aldrig lagga mig fore klockan
ett, och klockan fern pi morgonen miste jag stiga opp for att fi allt detta fardigt till
halv nio. Den som jag minst av allt hade att tanka pi var mej sja.lv, varfor krafterna
snart borjade avtaga. Nar arbetet pi detta satt hade pigitt i tva minader, miste jag
flytta till den andra skolan dar arbetet pigick pi samma satt. Dar var det mellan tre-
ttio och fyrt io barn, och 16 som skulle bo i skolan hela veckan och minga av dem voro
ej hem pi hela terminen.
Efter tvi irs arbete pi denna plats, var jag si nedbruten att jag miste flytta darifrin
och till en annan skola i samma skolomride, dar jag sedan arbetade i 38 ir.

Nu ar val denna epistel si ling att jag miste sluta, ehuru det vore mycket mera att
beratta. Hoppas att du kan lasa igenom det, ehuru det ar ganska ofullkomligt emedan
jag har si brittom. Vi mi alia gott och vi halsa dig och allesammans.

Vanligen din farmer

lAc tackaA fc6n o£t uc ^cutt pubtUina. bieve-t. V<ilka pionjdneA dot kan. ^annlti> JL
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