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S 0 M   J A G   M I N N S   D E T   ! 
 
Några noteringar från livet i byn Gammelgården 
under mina pojkår på 1920 - och 30-talen.  Gerhard Isaksson 

 
Om männen - bönderna - hemmansägarna. 
De var fullt sysselsatta med sina jordbruk och med skogsbruket eftersom det var den 
försörjningsbas man hade att lita till. Vintern var den årstid då alla vägar var användbara, över 
våtmarker, bäckar och genom skogen kunde häst med lass ta sig fram. Hölassen kunde köras 
hem från utängar i Kälsjärv och Skapisan, gödsel kördes ut till odlingar och höstplöjda åkrar i 
avvaktan på vårbruket. Under den kalla årstiden arbetade karlarna i skoge n för att ordna 
behovet av ved till huset och virke för byggnation och reparation. Långveden kördes hem till 
gården. Den bestod i de klenare dimensionerna från skogen ofta blandat björk och barrved. 
Vanligtvis kapades veden av inlejda vedkapare, ett par bönder från Börjelsbyn, Axel Nilsson och 
Lasse Karlsson som köpt sig en elmotordriven vedkap vilken de ambulerade med i byarna efter 
älven. Hemma hos oss lejdes en man att klyva klabbarna till järnspisved. som han slängde upp i 
en stor hög där den fick torka till på sommaren då jag hade som uppgift att bära in den i vedbon. 
Ett trist jobb, utfördes med både lock och pock. 
 
Det fanns ju inga motoruttag från elledningen på gårdarna dåförtiden, gubbarna hade tillverkat 
en avgrening med ett antal krokar i änden av motorkabeln som de häktade på byns elnät i 
närheten av arbetsplatsen. 
 
Från sitt skogsskifte tog man också ut timmer som skulle sågas till sparrar, plank och bräder. 
först i Månsbyn senare i den cirkelsåg som Karl Johan Persson och Algot Johansson drev i den 
så kallade Lertäckten. Något timmer såldes också till sågbolagen, t.ex. Rolfs såg eller Lindbäcks 
såg i Kalix. Gården förbrukade även virke för lador och uthus eller till förbättringar och 
ombyggnad av gårdens gamla bostadshus. Stängselvirke hade tidigare kluvits av granspiror men 
på 30-talet lät man klyva det på vedkapen eller i sågen. De gamla skehagarna som avgränsade 
odlad mark från skogen eller utgjorde fätån kom alltmera ur bruk och ersattes av rindhagar som 
var lättare att bygga och underhålla. Vägkassan delade ut järntråd till markägare utefter vägarna 
för att bönderna skulle ta bort de täta gärdsgårdarna som fungerade som besvärande snösamlare 
vid landsvägarna. En smal bräda och en järntråd skulle hålla kreaturen på plats. 
 
När gårdens spåntak skulle förnyas, ja även taken på ekonomibyggnader, valde man ut 
kvistfattiga långa tallar som kördes till Spilken vid Nybruksbäcken där en takspånshyvel drevs av 
ett vattenhjul under ett par veckor om våren. Jag vill minnas att där förut också fanns en 
cirkelsåg men som lades ner på grund av ringa vattenflöde om vårarna. Någon uppdämning 
minns jag inte att fanns spår av när jag som kofösare passerade platsen med Nygärdans kor på 
väg till hägnan i skogen. 
 
Nog är det mycket av samma liv som Runeberg diktar om i sin Bonden Pavo högt bland 
Saarijärvis moar, som präglade odlarens vardag i dåtidens Norrbotten. Vårbruket kom i goda år 
igång omkring Kristi-him för att vid oturliga väderförhållanden inte 44-e-kunna utföras förrän 
ett antal dagar in i Juni månad. Sådd och potatissättning behövde komma igång tidigt för att 
hinna mogna till god kvalitet. 
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Efter vårbruket inträdde en paus som i arbetslivet användes till att reparera byggnader och 
stängsel. Två veckor efter Midsommar skulle slåtterarbetet påbörjas. Minns jag rätt så klarades 
ängsarbetet först av på lindorna kring gården och på odlad mark i övrigt innan man med 
matsäck, liar och svegar drog bort till myrängarna för att skörda naturväxten, mest starr och 
fräkne. Allt hö för vinterbehovet, 3000 kg per ko, bars in till ladorna som byggts ute på ängarna. 
Man hade timotej och efterhand uppväxande jägel på sina slåtterängar. Efter slåttern fick korna 
komma hem från skogsbetet och kalasa på återväxten, getade av oss pojkar eftersom hållbara 
stängsel inte fanns på alla ställen. 
 
På de områden man hade nyodlat eller hade höstplöja för vallsådd sådde man första året 
grönhavre med insådd av gräsfrö. Eftersom havren inte hinner mogna här i trakten användes 
tidiga sorter t.ex. Plymhavre vilken efter ängestiden slogs med lie, hässjades och gavs kreaturen 
som grönfoder. En havresäck om 60 kg. kostade som utsäde 13.20 år 1943. En säck superfosfat 
gick på 14.40 och en 50-kgs kraftfoderblandning 17:-.  En 4-tums spiklåda om 1500 st. kostade 
14.85 och 14 st. brunnsringar i betong 150.92 inkl. frakt. Språngavgiften hos tjuren kostade 4 till 
6:- och en griskulting 42 till 50:- I Socknens brandstodsbolag kostade brandpremien för 
Nygärdan 1939 27,20 kr. 
 
Se vidare min "prislista" längre fram i berättelsen. Uppgifterna kommer ur gamla noteringar i 
Theodor Isakssons kassabok som han förde noggrant till ledning vid deklarationerna före den 
15/2 varje år. 
 
Efter skörden vidtog höstarbetena med plöjning och harvning. Det var lagarbeten för ett par 
hästägare som gjorde arbetsbyten. Traktorn kom in i bilden under 30talet då Arvid Johansson i 
Rolfs skaffat en Fordsontraktor vilken han körde om kring med i byarna, utrustad med enskärig 
vält och tallriksharv. Det var nog en liten revolution och början till den s.k. avhästningen. 
I början av september var det dags att ta upp potatisen genom handplockning med grev och att 
därefter föra ner knölarna i källaren under boningshuset. Rätt stora kvantiteter efter nutida 
användning av detta mångsidiga och fina livsmedel. 
Under barmarkshösten var det många underhållsarbeten som skulle göras: gärdsgårdar och lador 
behövde tillsyn och eventuella trädgårdar skördas och grävas mm, mm. 
Bondkvinnorna i byn. 
Bondehustrun eller där annan husmor förde spiran, skötte ladugården, fostrade ungarna, var 
allmänt hushållerska, klippte fåren, kardade och spann yllegarn, vävde textilier för kläder, 
hemutrustning och prydnadsändamål. Det fanns knappast några halvfabrikat i matväg utan allt 
arbete från råvara till ångande rätter på bordet skulle utföras hemma i köket utrustat med 
vattenhink och slaskd:o.  Varje höst kom Sme-Kalle och slaktade en kalv, något får och grisen 
som skulle vara till Jul. "Att ha en hushållsgris var ingen stor vinst" sa min far men den fungerar 
som en sparbössa.(Man köpte nämligen fodermjöl till mat åt grisen).  Att ta reda på slaktkroppar 
och inälvor innebar ett omfattande arbete för husmor.  Man litade till att kalla dagar skulle 
bevara köttet och man konserverade också en del i glasburkar som sen kokades för att 
hermetiskt tillsluta konserven. En del bitar såldes också och en del gav man bort till släkt och 
vänner. 
Kvinnorna deltog också allmänt i jordbruksarbetet, på åker och äng, i potatisplockningen och 
skördearbetet. Förutom att väva tyg skötte de familjemedlemmarnas kläder. Sydde, tappade, 
stickade och stoppade. Det var vanligt att kläderna hade lappar både ändan och på knäna. Hon 
såg till att ungarna läste sina läxor och att de hjälpte till i hemmet efter förmåga. Man köpte inte 
täcken och filtar på den här tiden, de tillverkades i hemmet likson fällar av fårskinnen. Fällen 
användes i släden på vintern eller i mindre format i barnens sängar. Det var inga hus med jämn 
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värme man bodde i. Järnspisen fick hålla det stora köket varmt, där alla innesysslor utfördes och 
där familjemedlemmarna alla hade sitt nattläger. På morgnarna var det inte så många varmgrader 
inne då man skulle försöka tända i spisen. 
Man hade ibland folk i maten eftersom man behövde hjälp med både jordabete och hemma 
jobben. Tunnbrödet bakades med hjälp av ett par kvinnor från byn under några dagar hösten 
efter skörd och malning och på våren för att ha inför sommaren. 
Innan ullgarnet kunde vävas till vadmal, bottentyg, fällbeslag e.t.c. skulle ju fåren klippas vår och 
höst. Ullen skulle tvättas och kardas innan den blev klar för spinnrocken. Dessa arbeten gjordes i 
huvudsak vintertid i spisvrån i skenet till en 14 liniers fotogenlampa, innan elektriciteten kom på 
20-talet. 
Tyg med bommull till varp kallades halvylle eller bottentyg och användes till bosarullar och 
mansbyxor. Helylle blev vadmal som efter vävningen valkades vid "Stampen" i Sklörbacken så 
länge den stod kvar. Efterhand började man att skicka ull och spånadsmaterial till en yllefabrik 
för garnberedning. Ombud fanns hos Westerbergs i Kalix, senare även hos Valborg Isaksson 
som var stickerska. Stickerskor med hemstickningsmaskin fanns ett par stycken på byn. De 
tillverkade strumpor, vantar, koftor och krypar (tröjor). 
 
Tvätten i hushållen på den här tiden då brunnsvattnet inte hade så god kvalité. På sommaren 
beställdes plats vid någon av stränderna i Hägnan, Samellandet, (Lundbäcks) eller 
Framigårdslandet där en eller flera stora bykgrytor fanns. Först fraktade man ner ved och 
smutskläder på en skottkärra. Kvällen innan bykdagen skulle tvätten läggas i blöt, vittvätt för sig 
och kulört för sig. Sodavatten eller fabricerat blötmedel användes. På morronen eldades under 
grytorna och tvätten skedde medelst stötning i stora bykkar. Gummans eller Vita Björn var 
välkända tvättmedel. Kulörtvätten gnuggades på bräden av glas eller veckad plåt.  Vittvätten 
skulle efter stötningen kokas i grytan för att bli vit. Vi får ha i minnet att byte av säng och 
gångkläder inte kunde ske så ofta. Dels var förråden inte så stora, dels var det besvärligt att 
tvätta. När byken tvättats skulle den sköljas. Det skedde också i de stora laggkärlen med 
stötarnas hjälp, eller kunde mindre plagg vaskas av i det förbiströmmande vattnet i älven. 
Därefter var det att vrida ur vattnet för hand, lägga tvätten i korgar och med skottkärrans hjälp 
forsla hem sina ägodelar, spänna upp klädstreck och hänga ut kläderna till tork. Vitkläderna 
skulle efter torkningen manglas i den stora handvevade mangeln som fanns i Framigården och 
skjortor, blusar och förkläden strykas med järnen värmda på spisen. 
Till tvätten som skedde vintertid körde man med häst upp tunnor med vatten från ett hål i älvens 
is till lagårn där tvättproceduren upprepades på samma vis som på sommaren. Därefter körde 
man ner kläderna till älven för att sköljas i den upphuggna vaken. Inte var det så behagligt och 
hälsosamt jobb! Vattnet i många gårdsbrunnar var inte så bra. Lätt brunfärgat och myrdoftande, 
men till djuren fick det duga. Många hushåll fick hämta dricksvatten från grannar med bättre 
vatten i sina brunnar.(Brunnarna var timrade och i vissa fall 10-12 met. djupa)Man hade då två 
ämbar i var sin kedja. När det ena gick ner kom det andra upp. 
Ja nog fanns det arbete till långt in på natten i hemmen. Men ändå kunde man ta sig tid att 
umgås med andra kvinnor i byn. Behovet av goda vänner var då som nu lika stort, även om man 
råkade i luven med varandra i bland p.g.a. skvaller eller ungarnas "missgärningar".  Många var 
även med i IOGT-logen där de var engagerade i nykterhetsfrågan eller i de praktiska göromålen 
för möten och fester. 
 
De egendomslösa, Arbetarna, backstussittarna och avsuttna soldater. De bodde för det mesta i 
femvägg stugor på tjugutalet. Ett rum, stugan, med öppen spis och en kammare vid sidan av 
förstugan. På trettitalet kom de s.k. Per-Albinhusen till stånd genom statliga lån och bidrag. De 
kallades även barnrike hus i de fall att familjens storlek underlättade villkoren. Det var inga stora 
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byggnader men vanligen fanns det sovrum på övre planet och i övrigt skulle vissa villkor 
uppfyllas beträffande standard och utrymmen. Hos arbetarfamiljerna men även i 
jordbrukarhemmen var det vanligt med många barn. Sex-sju och i en del familjer upp till tolv 
ätteläggar. Nog blev det trångbott och inte kunde hygienen alltid vara på topp. Men gudsfruktan 
och brist på upplysning i samverkan med förbud mot preventivmedel var en ytterligare 
påfrestning för kvinnorna på den här tiden. 
 
Sågverksarbete var det många som livnärde sig på vid bruken i Karlsborg, Båtskärsnäs, Axelsvik 
och Ängören. Driften pågick under den varma årstiden då timret var tillgängligt för sågramarna. 
Karlarna gick till arbetsplatsen till fots med matknyten och filhämtare på ryggen, ofta i 
specialgjorda bärmesar av trä. Man travade i väg på söndagskvällen med sin matsäck för att 
kunna gå i jobbet på måndagmorron. Veckan hade sex arbetsdagar och slutade på lördan kl. 
13.00. På den tid man kunde vara hemma sköttes ofta potatisland och det lilla kornåkerstycke 
man lyckats förvärva. Då skulle familjens skor kanske halvsulas, veden sågas och huggas och 
många andra nödvändiga arbeten utföras. 
När sågen och brädgård låg i "malpåse" vintertid arbetade man i vad som kunde stå till buds. 
Den kommunala vägförvaltningen byggde vägar där många fick jobb med spade korp och 
järnspett. Ofta på 30-talet var det nödhjälpsarbeten ordnade av Statens 
Arbetsmarknadskommission. En ny vägsträckning anlades genom byn Gammelgården. Vägar till 
Ryssbält och St.Lappträsk byggdes också. Dagslönen var 3:-,om jag minns rätt. Jag minns att 
man drömde om en lön av l:- per timme som en rimlig och bra lön. 
Sommartid under lösflottningen erbjöds arbete vid Vassholmens skiljeställe. Det avsåg några 
månaders jobb beroende på mängden timmer som avverkats uppåt Överkalix, Tärendö, Jokk och 
Gällivareskogarna under föregående vinter.  Timmerbommar skulle leda virket förbi hinder i 
stränder och grynnor och i Kamlungeträsket var stoppbommar förankrade så att timret kunde 
portioneras ut i älven med hänsyn till helgdagar eller kapacitet vid Vassholmen.  Det var aldrig 
gott om arbetstillfällen och därför ordnade A-K. skogsarbeten uppåt Överkalix och 
Gällivaretrakten. Där bodde skogsarbetarna i kojor i skogen med, till en början, individuell 
mathållning Senare anställdes kockor som lagade maten vilket gav en sundare diet än bara fläsk 
och kolbullar.  
 
Men arbetarna gick också dagsverken hos hemmansägarna i byn. De högg ved i skogen och de 
grävde efter grus i backarna för leverans till vägkassan. 
Hemmansägarna behövde arbetskraft i mindre omfattning, men lite byggnadsjobb, gräftning och 
dikning kunde erbjudas om höstarna. Det fanns också yrkeskunniga, som var duktiga på 
träarbete, smide, skomakeri och andra hantverk som var nödvändiga i byn och som gav några 
kronor i förtjänst. Men nog var det ont om kontanter även om en fjärding strömming kostade 
bara en femma och en cykel 110:i början av 30-talet  

Några rader om hur man försökte klara vardagen: 
Av dem som arbetade i Karlsborgssågen ägde eller skaffade några segelbåt. Inte dagens smäckra 
lustjakter utan stabila träbåtar med sprisegel som kunde lasta en del utan att kantra. Storleken på 
båten var om jag minns rätt c:a 6 x 22 met. Båten användes för att komma dit och hem givetvis, 
men huvudsyftet var att kunna frakta hem ved till stugan På den här tiden sorterades och 
kvalitetsbedömdes virket vid sågverket "för hand". Ändbitar, blåskador och kvistrika bitar 
kapades bort och kasserades Dessa bitar såldes för en billig penning till anställda vid sågen. Då 
gubbarna under arbetsveckorna bodde i bolagets baracker eller kaserner som de kallades 
använde de kvällsstunderna sedan de själva fixat middagsmålet, till att vagna ner sitt knubbköp 
till hamnen, lasta in det i båten, stuva ordentligt och dra någon form av regnskydd över lasten.  



 5

Under lördagsetermiddan seglade man hem båten uppför älven. Där väntade familjen för att 
delta i att lossa lasten, bära in den till en iordninggjord plats under nipan och där bygga upp en s 
k knubbkista. Det var vid Bäckmanslandet strax nedanför forsarna Skataforsen och Nålsögat. 
Att därefter forsla hem knubbveden till sitt hus på skottkärra var ingen liten bedrift för kvinnor 
och halvväxtingar. Men det gick!  Jag minns att det var eftertraktat snickarvirke för oss 
småpojkar som skulle tillverka leksaksbilar, tåg och många andra saker. 
Båtägare var: Fredrik Johansson, (Flakabackfredrik) Otto och Edgar Larsson (Nygårdskarlar) 
Frans Strömbäck (Skomakaren och hans söner) Karl Strömbäck (Smekalle) och kanske Karl-
Fredrik Larsson (Lillkarlfredrik) Och möjligen någon till. Alla hade dom tagit ner sina söner till 
Karlsborg för att de skulle jobba med lättare sysslor i brädgården. Frans Strömbäck var 
byskomakaren också där sönerna efterhand deltog i arbetet Man tillverkade näbbskor och stövlar 
och handskar av skinn som bönderna lämnade in, som garvats av Jonas hos Markgrens eller av 
Garvar Ulrik. Skomakarverkstan var en politisk samlingspunkt där främst vänsteråsikter 
diskuterades. Men där luktade gott av läder, beck och braskamin. 
 
Bakom varje arbetare stod en arbetarhustru Ofta fick de lämna ungarna i äldre syskons vård och 
gå ut till dagsverken hos bönderna. De bakade tunnbröd, tog hand om slakten, hjälpte till i 
vävning om de var hemma i det jobbet eller ryckte in om husmor var sjuk eller fick barn 
Dagspenningen på 20-talet var 2:-kr Dessa mammor fick ägna mycken tid åt mathållningen 
eftersom de var nödgade att använda arbetskrävande råvaror som inälvor de bytt sig till, fisk 
som familjen dragit upp i älven eller träsken eller annat. Potatis från det egna landet och 
saltströmming var basföda. Mjölk kanske från den egna kon eller inköpt för 22 bre/litern var 
ingen fri tillgång. Man spådde ut från vattenhinken för att det skulle räcka till alla vid bordet. 
Många timmar på kvällar och nätter gick åt för att i brasans eller fotogenlampans sken, vända 
gamla slitna plagg så att avigsidan fick bli rätsida, lappa byxorna i baken och på knäna, eller att 
helt enkelt sy fast en ny framdel på byxan. Inte fick de själva ny klänning så ofta, Vid sidan av 
"kvinnosysslorna" skulle de sköta om att rensa potatislandet, skära kornet om hösten, sköta kon 
i den lilla lagårn om den fanns och tusen andra göromål för att klara familjen 
 
Några andra saker i byn som jag kan skriva om 
En dansbana på Flakaberget kom till på 20-talet,Den var igång under vackra sommarkvällar men 
betraktades av klokheten som ett syndens redskap.  Senare byggdes en lite större dansbana vid 
Bäckmellanbron där Sigurd Sandberg från Kalix spelade dragspel. 
Varje vinter ordnades Laestadiansböner i Bönhuset som tillkommit genom ideellt arbete av 
församlingen. Kyrkans män höll husförhör i Skolan varje år där upprop och små förhör i 
bibelkunskap förekom. Offentliga föredrag i kultur eller nykterhetsfrågor förekom genom IOGT-
logens arbete. Ofta i samband med teaterföreställningar, kaffeförsäljning, sång och spel.  Logen 
hoppades att få råd att bygga en egen lokal och behövde inkomster. 
 
För att klara större utgifter som att lösa ut arvslott till syskon, bygga om 
huset eller för att köpa en ny häst nödgades bönderna att låna pengar i bank. Därtill krävdes 
borgen av olika dignitet vilket man sökte ordna genom vänner och grannar som ägde egendom. 
Reverserna hade sin avbetalningsplan medan växlarna som var mera kortsiktiga lån, omsattes 
med n växel efter tre månader. Även de skulle ha garanter i form av borgen. 
I mitten av nittonhundratjugtalet upprättades en turbilslinje mellan järnvägsstationen i Morjärv 
och Kalix municip.  Den startades av Nils Johan Strand från Börjelsbyn som hade lyckats köpa 
en T-Ford hos Lönnbergs bilaffär i Luleå. Vägarna var gropiga grusvägar som gick över backar 
och över myrar. Vintertid gick det inte alls förrän vägkassan började ploga upp vintertid med 
sina Scanialastbilar. Senare under något år på 30-talet köpte Strand en buss. En lördagskväll på 
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20-talet var Strand lite på lyran och körde av vägen i backen en bit från oss. Vänster framhjul 
krasade men annars tog Forden ingen synlig skada. Tyvärr var signalhornet också intakt så att 
traktens gossar roade sig med att ljudligen tuta vilket störde min far så att han ordnade så att 
strömmen i bilen bröts.  Så kunde det gå till, Och ingen alkoholtest där inte ! 
 
Av min fars noteringar under krigsåren 1939 till 1945 ser jag att bristen på hemmavarande män 
började bli kännbar i jordbruket. Hans vanliga arbetskraft, Knut Johansson, Daniel Lundbäck 
och hult pojkarna var inkallade till beredskapstjänst. Men byborna som var hemma, äldre och 
frikallade, hjälpte varandra så långt det var möjligt. 
Trupper var under flera tillfällen förlagda i byns ordenshus och i rum hos byborna Det var främst 
Trängförband som betjänade andra trupper i Kalix- och Tornedalen. Det gav lite inkomster för 
ved och halm och annat som fanns att tillgå i byn och det innebar omväxling åt folket i den 
annars så vanliga ]unken 

 
Här kommer några prisuppgifter som fanns noterade i min fars kassabok 
 
1930-talets år av rätt stabil prisnivå: 

Lön för häst och karl vid körning av hö, gödsel och virke 8 kr. 

Mansdagsverke i jordbruket 4 kr. 

Huggning av 1 km. kastved i 1 mtrsbit. per km 3 kr. 

Besök av läkare i hemmet inkl resa 15 kr. 

Månadslön för butiksannställd.  175 kr. 

Sylön för en herrkostym skräddaresytt 85 kr. 

Månadslön till en småpiga i nedre tonåren. 12 kr. 

Inkomst av fiskarrende Flottn, fören. 7/128 mtl. 1939                                   62 kr. 

Radiolicens för en mottagare, per år                                                               10 kr. 

Länstidning     1/2 år 8 kr. helår                     15 kr. 

Fotogen i fat 195 liter                      57 kr. 

Utgift för elström i Nygärdan ett kvartal      ca: 40 kr. 

Mjölkskjuts till mejeriet och körlaget5 kr.  till                       12 kr. 

Försäljning av torr kastved per km. blandved                       10,50 kr. 

Slåtterarbetslön per dag 1954                       10 kr. 

 

Prisuppgifter 1940-1943 

Ett koslakt på 145 kg till slaktar Carlsson summa:                     226,81 kr. 



 7

Försålt hö från odlad mark per kilog.              0:15 kr. 

Sålt potatis till någon affär per kg.      0:15 kr. 

Mjölklikvider stannade vid     108, 60, 5, 67, 91 kronor i månaden. 

Kommunalskatt betalades 1941 med      117:08 kr/ månad. 

Kronoskatt samma år      184:26 kr. 

Lönen var då för but.fst.      220 kr. 

 
Låt mig slutligen anteckna några hushålls kostnader 1943. 
 
50 kg  Vetemjöl i säck       22 kronor 
1    " Smör         4.50   " 
1    " Margarin (beskattat)        2.90   " 
1    " Socker strö och bit.      62 0.75   " 
1  st Råglimpa Unnboms el motsvarande       0.42   " 
1   kg Knäckebröd Skellefteå eller annat              omkr.     0.92   "  
1   " Köttfärs               3.30  " 
1   " Orostat kaffe Obs: Under kriget och ranson         5.60   " 
1   " Kaffe före kriget  fanns för        1.75    " 
1     Par herrlågskor av bra kvalitet          23.50   " 
1  "   damlågskor            13.00   " 
1  "   gymnastikskor svenska            4.7      " 
 
Även textil och skor var ransonerade en tid. 
En bussbiljett Gammelgården till Kalix           0.50     " 
 
För oss nu 1996 helt otroliga priser, men också väldigt låga löner och låga produktpriser 
Dagersättningen för en menig soldat var 50 öre och för en furir l kr. per dag. 
 
Gerhard Isaksson 


