
En dag på kjøkkenet på Berglund i november 1937

Det er en sen høstdag i midten av november måned, været er kaldt, 
en halv meter snø og helt stille på sjøen. Klokken er bare halv 6 på mårran.

Det går i kammersdøra, inn i kjøkkenet kommer 
farfar, godt påkledd i ullklær.
Ei fyrstikk blir tent og snart er det lys i parafinlampa. 
Så er det bort til ovnen for å
få varme på never eller en kase av spon som er laget 
kvelden før, og der durer det i den store
komfyren når bjørkeveden tar fyr.
En lun varme sprer seg i rommet i lag med en god 
kaffelukt og eimen av bjørk som brenner.
I dag skal han på sjyen nu på mårran. Han tar seg en 
brødskive med et tynt lag smør og noen
klatter surt tyttebærsyltetøy som er smurt utover og en god kopp kaffe 
til. Så er skråtobakken på plass i munnen, og farfar er klar til å fare, 
klokka er bare halv 7 og de andre i huset sover ennu. 

Snart er mamma nede fra loftet, har mange ting å gjøre før hun og 
farmor går til fjøset.
Kuene melkes og alle dyrene får høy som må deles med forsiktighet da 
der er lite med mat. 
Vel inne igjen er vi ungene kommet i kjøkkenet, det er Jens og jeg. 
Pappa er i full aktivitet
med mange ting som skal lages, både til heimen og til fiskegarna hans.

Farfar er kommet på land med fin fersk torsk som 
blir til middagsmat, han tar seg en brødskive og en 
kaffetår mens han slapper litt av.
Nu går han ut og hugger ved, det skal være brensel både inne og til 
eldhusgruva.
I ledige stunder bæres det inn ved og torv. Det samme er det med vannet, 
det må fylles opp i vanntønna i bislaget, eller yttergangen, og dyrene skal 
også ha vann.

Vi ungene leker litt og krabber rundt på gulvet. Katten er kommet inn fra låven og er kald og 
det lukter høy av henne, det blir en kos atmed ovnen og en melkeskvett.

Mamma baker brød og koker gomme i dag på samme tid som hun 
lapper en bukse til pappa.
Vi får lage klappakaker av brøddeigen som smaker godt med smør og 
sirup på.
Farmor karer ull som skal spinnes siden i dag, ellers strikkes sjøvåtter, 
store, som skal toves
så de blir tykke og varme. 
Farfar er kommet inn, han holder på å sy komager, 
det er fottøy av skinn som er fra dyra på gården, 
beredd og stelt slik at det er mykt og fint.



Pappa er ute og holder på med noe i naustet, det er noe med garnbruket han ser over og tar 
med heim, det er så kaldt ute, så mange ting må gjøres inne på kjøkkenet, helst tidlig på 
morgenen eller etter middag.

Mamma har laget middag av fisken som farfar drog i dag tidlig, vi spiser i halv 1 tiden, og 
vi får deilig suppe etter maten
De gamle kviler etter middag så nu skal det være litt stille i huset. Vi sysler med små ting,
skal prøve å strikke litt, men det er vanskelig å få til, men det er spennende å prøve på
ting de voksne gjør. Jens er jo bare 3 år så det er ikke mye han kan klare, men han prøver å
legge tråd i nålene til torskegarna.
Den må tidlig krøkes som god krok skal bli, er et ordtak. Nu på ettermiddagen er det mange 
ting de voksne skal gjøre.
Pappa og  farfar har tatt inn garnbruk som skal repareres, masse med huller og hendene
deres går flittig, vi ungene prøver å legge tråd i nålene så får vi kanskje en premie som 
ligger inne i garnnøstet, en svisker eller to.
Mamma og farmor har tatt frem begge rokkene sine, så nu spinnes det garn for fullt.
Rokken til farmor gir ordentlig lyd fra seg, jeg tuller rundt ned på gulvet og skal ta i trøa på 
rokken hennes, tror at jeg kan hjelpe henne med trøinga, men det vil hun ikke.
Jens og jeg har vært ute en tur i dag, det er snø og kaldt og vi har laga snøhus og lekt i det.
Nu henger luggene våre til tørk over ovnen, det samme gjør sjøvottene hans farfar og ellers 
klær som trenger tørk.
Mamma og farmor synger ofte salmer eller sanger, og det er koselig, og jeg lærer også å 
synge.
Farmor synger på en spesiell måte, langsomt og vemodig synes jeg. Hun spør oss om gåter,
det er artig og spennende. Hva er en tjukkbuka mor, en kroket far og tre hodelause unger?
Ja bare gjett dere.
Ellers er de opptatt med å prate om slekten sin, og det er veldig viktig forstår jeg,
I fem tiden er det nonsmat, det er karveté og melk som drikkes til nybakt brød med gomme
eller syltetøy på. 
De voksne fortsetter arbeidet, pappa og farfar holder på med 
trestykker borte ved ovnen. De 
bruker  tollekniven og lager toller til båten og tinner til riva, alt skal jo 
lages.
Mamma og farmor strikker votter og lester, de er store i størrelse fordi 
det skal toves slik at
de blir tykke og varme. De snakker om å renne veven, det er tøy som 
skal veves til yttertøy, de spinner garn til dette.

Pappa skal  til Lofoten ut på nyåret, så det er mange ting som skal 
være laget eller gjort 
ferdig til den tid.
Mamma holder på å koke grynmelsgrøt til kveldsmat, hun har også 

varmet stenheller på ovnen og vært og 
lagt disse i sengene våre, slik at det er 
varmt og godt når vi kommer og legger oss.
Vi spiser grøt med smørøye, kanel og 
sukker på. Det er godt, og vi blir mette og 
nu blir vi 
søvnig etter en lang dag.



Vi ungene går på loftet ilag med mamma og legger oss i de varme sengene. Vi ber kveldsbønn 
og snart sover vi.
De gamle har og lagt seg nu, og da skal det helst være stille i huset, men mamma og
pappa har enda en del som skal gjøres, også er det den eneste tiden de har alene, bare de.
Han lager nye garn til Lofotfiske og jobber med det, hun sitter ved rokken og spinner garn.
Nu planlegges arbeid som må være gjort før jul.
De snakker og føler på sorgen etter den lille pia som døde i kikhoste nu i vår,
og har en stille kveldstund bare de to…

Fauske 15.05.2002-08-17 
Anne Larsen

I 1937 var jeg (Anne) 5 år og Jens 3 år. Mamma var 36 år og pappa 34 år. Bestefar var 72 år og bestemor 70 år. 
Erling og Elin var ikke født ennå, og Gerd var nettopp død, 3 måneder gammel i kikhoste. 
 

 


