










                   Lite mer om betyg och historier omkring.  
 
Bertil har sparat en mängd med betyg av vilka jag skannat in några. Men det kan vara roligt 
att här nämna en del.  
Han var anställd på fyra olika skofabriker som tillskärare, troligen alla i Södertälje. Han var 
även på Scania Vabis i samma stad som filare där de byggde järnvägsvagnar. Vabis var en 
förkortning av Vagn aktiebolaget i Södertälje. 
 
Han var vid ett par tillfällen anställd vid Hässelby elektriska affär och reparations verkstad. 
Vid en tid arbetade han där med linjedragning för Hässelbys elektrifiering. 
Därifrån minns jag en händelse han berättade om. Det var då de reste stolpar och drog ledning 
till likströms nätet. Han fick höra och se en man stå och skratta och tittade upp mot en 
ledningsstolpe. Då han kom närmare fick han se en arbetskamrat sitta fast i stolpen på den 
strömförande ledningen. Han skakade fruktansvärt i hela kroppen medan han nedanför bara 
skrattade. Bertil fick tag i lös bit ledning som han kastade upp över den strömförande 
ledningen så att den kortslöts.  Mannen i stolpen föll ned och hamnade bland all sten och sand 
vid stolpfoten. Hur det gick för mannen, om han överlevde minns jag inte men hur förbannad 
Bertil var på den som skrattade minns jag. 
 
Jag minns också att Bertil föll ned från en stolpe då en man kom och slog ett järnspett mot 
stolpen så att stolpskorna löste ut och Bertil föll ned. Han skadade sig inte så farligt men det 
gjorde han med spettet sedan Bertil fått tag på honom. 
 
De flesta betygen kommer från filmen. Samtliga med fina vitsord men med besked om 
stillestånd i filmproduktionen. Det var endast under krigsåren som verksamheten gick för 
högtryck.  
Bertil ville så gärna bygga en sportstuga ”sommarstuga” till oss. Länge stod en modell på en 
tjusig sportstuga av funkismodell som han byggt. Man kunde lyfta av taket och titta in i 
stugans två rum och kök med öppen spis.  
Vi var ute och tittade på tomter, på Svartsjölandet minns jag en fin tomt för en krona 
kvadraten. Där han stod och drömde och planerade, jag var sju år och skulle vara pinnpojke.  
Men han vågade inte, arbetslöshetens spöke var en mur.  
Så var det för många i konstnärliga yrken som skådespelare och likställda, och är ännu. 
 
Om man tittar i inskrivningsboken från flottan ser man att han var på torpedbåt innan han kom 
på jagaren Hugin.   
 
I tjänstgöringsboken syns att han var inlagd Garnitionssjukhuset. Han hade fått ett krossår i 
handen då han i en storm skulle få en torped in i sitt torpedställ. Han låg där sammanlagt i 84 
dagar. Sublemat var något man gjorde omslag med på sår, vilket han var allergisk mot. Då 
han kom in på sjukhuset var han mycket dålig. Men de betydligt piggare rumskamraterna ville 
liva upp honom och klädda i lakan med ficklampsljus spökade de för honom om natten. Han 
var för sjuk för att fatta något men mindes diffust något av tillställningen. 
 
Byggnaden som byggdes som sjukhus finns kvar i dag 2011 och kallas Landstingshuset. 
Det ligger på Hantverkargatan på samma sida som Stadshuset lite längre upp på gatan. 
 
Bertil låg på översta våningen. Jag har själv varit där på sammanträden under min tid i Fritid  
Stockholm, men då var han inte kvar. 

    





 
Lite om hamnar som Bur anlöpte. 

 
 
I sjöfartsboken kan det vara svårt att tyda namnen på en del hamnar Bertil var i med S/S Bur. 
Bur mätte 1377, 14 ton. 
 
Han mönstrade på i Stockholm den tjugoandra oktober 1912 och tog hyra som kolare eller 
lämpare som det senare hette. Han avancerade till eldare. Som lämpare hugger man kolen i en 
storlek så de går in i fyröppningen. Sedan flyttar han kolen från kolboxen till durken i 
maskinrummet, där eldaren sedan skyfflar in dem i fyren. Bur hade två kolboxar Bertil var 
lämpare i den undre. I jobbet ingår även rengöring av ångpannan.  
”Se Evert Taubes eldare vals”. 
 
I avlöningslistan kan man se att även tobaksvaror och brevporto noterades, lönen fick man 
oftast då farttyget låg i hamn. Det måste ha funnits många nationers brevporton ombord.  
 
Den första hamn de anlöpte var Kronstat som då var en tysk hamn men nu tillhör Ryssland.  
Den heter Kaliningrad och ligger i Lettland och har Oskarshamn som svensk vänort. 
 
Den 15 november var man i Alexandria i Egypten. Det var där han köpte sin silkesapa.  
Han hade fått ut 30 kronor i lön där. Han fyllde 19 år den 20 november och firade den troligen 
födelsedagen i Alexandria eller till sjöss med kurs på Malta som angjordes på julafton. 
 
Sedan ser det ut som man hade last till England och Ipswich den 17 januari 1913.  
Det blev nog fler hamnar i England för han sa alltid att det var där han lärde sig teckna träd. 
Det är en hamn jag inte kan tyda, den efter Ipswich och efter Amsterdam, den var nog engelsk. 
 
Så vände man åter till medelhavet med Catania på Sicilien den 8 februari, Tunis den 16 och 
Alger den 25 februari. 
 
Så var man uppe i Amsterdam den 10 mars. Det var där Bertil råkade trilla i kanalen.  
För att den 17 april var man tillbaka i Alger.  
 
På detta sätt fortsatte det, lasta och låssa i och ur hamnar, det gällde att aldrig behöva gå 
på ”letten”, utan last. 
  
På den här sidan i avlöningslistan fick det inte plats med fler hamnar.   
Men då han mönstrade av hade han varit på långresa med Bur ända upp till Arkhangelsk i vita 
havet. Chifen har i betyget angivit medelhavs hamnar England och Arkhangelsk. 
 
Bertil mönstrade av på Helsingborgs redd den första september 1913.  
 
Då var det första världskriget ett faktum och han lämnade Bur efter 10 månader.  
För honom väntade Kungliga flottan med nya äventyr.  
 
För S/S Bur väntade ett ovänligt hav med torpeder och minor, där hon fick sin grav. 

 
 
  







Lite kommentarer runt motboken. 
 
 
Motboken kom till på grund av att det svenska folket söp så mycket. 
Ivan Bratt hette han som hittade på det här med motboken. Han var läkare och 
hade sett mycket tråkigheter på grund av spriten.  Det så kallade Brattsystemet 
med motbok infördes 1917 och avskaffades den 1 oktober 1955. Men namnen 
systemet och bolaget används fortfarande och jag tror att Systembolaget är  
officiellt namn. 
Det var ett ganska krångligt system som vållade långa köer den sista eller första 
i månaden. Den sist var sita chansen att ta sin ranson annars frös den inne och 
den första ”fars dag” fanns en ny ranson på boken. Redan utanpå motboken kom 
den första varningen, ”undvik att göra edra inköp å lördagar eller helgdagsaftnar”     
 
Det gick till så att först fick man stå i en kö och få morboken stämplad med vad 
man skulle köpa ut sedan i en annan kö där man fick tala om vad man skulle ha. 
Där efter hämtades varorna och slogs in i ett grönt eller brunt omslagspapper. 
Den sistnämnda proceduren gick med en fantastisk chvung.  
Det gick många vitsar om händelser på Systemet. Han som stod bakom damen 
som ville veta allt om vilka viner som passade vissa rätter. När det blev hans tur 
frågade han om de hade något som passade till stångkorv.  
 
Jag jobbade som springschas i Sandbergs färghandel och det ingick att man fick 
åka till ”gröna huset” som var namnet på bolaget i Råsunda. Alla motböcker 
samlades in och inköpslistor skrevs. Kom man då den sista i månaden var man 
inte populär hos de som stod bakom. Jag mellan 10-12 år då jag jobbade där och 
när man kom cyklande fullastad med sprit både fram och bak minns jag en som 
ropade ” ungdjävel vad ska du med all sprit till” Hade det varit nu hade jag 
säkert blivit rånad.   
 
Bertil hade två liter i månaden och han sällan ut allt. Fyllde man jämna år kunde 
man lägga in om extra tilldelning. I boken fanns en sedel som hette överlåtelse. 
Den sedeln var emellanåt en handelsvara. Bertil hade hängt nya tapeter i en 
lägenhet i vart hus och skull få betalt av värdinnan.  Hon föreslog att han skulle 
få låna hennes motbok och köpa ut ransonen. (Spriten fick han betala själv.) 
Jo sa, han om jag får komma med samma mynt då jag betalar hyra.  
 
När jag var 16 år tältade jag med kompisar i roslagen under midsommaren. Den 
våta förtäringen hade vi fått genom lånade motböcker. Två av oss fortsatte på 
tandemsemester i Norge. Då vi skulle köpa rödsprit till fotogenköket i en 
färghandel, fick vi först gå till polisen för att få tillstånd. Men på spritmonopolet 
där fick vi handla så mycket vi ville utan tillstånd. 

 










