
Minnen från min skoltid i Leksand 1947- 1953-54 

 

Först en liten tillbakablick. 

Jag bodde i Amsterdam, i Holland, under min uppväxt. Det var 

under andra världskriget. Det var oroligt, bomber, skjutningar och 

larm. Många gånger fick vi gå ner i en mörk källare för att ta 

skydd och där satt vi tills allt gått över. Ibland flyttades vi ut på 

landet när det blev för riskabelt att bo i staden. Min mamma var 

ofta ensam med oss eftersom vår pappa var inkallad. 

När det blev fred i maj 1945, bodde vi på landet. Jag har ett minne 

av att vi vaknade sent på kvällen av att människor sprang på gatan 

utanför och knackade i väggar och på fönster och dörrar samtidigt 

som de skrek, nu är det fred! Jag var drygt 5 år och förstod inte 

vad det betydde, men jag kommer ihåg alla hysteriska skrik och 

glädjen. 

Vi fick så småningom flytta tillbaka till vår lägenhet i Amsterdam. 

En kväll bultade det på dörren, utanför stod det flera soldater. De 

letade efter vår pappa. De knackade i golv och tak, letade 

gömställen, men de hittade honom inte. Någon dag senare blev 

han ändå fast. Det han var misstänkt för var att han hade haft 

affärer med  tyska nazister. Orsaken till det var att byta åt sig mat, 

till oss men även till andra han hjälpte. Under kriget fanns det 

nästan ingenting i affärerna att köpa. 

Det han hade gjort var straffbart och han fick flera års fängelse. 

Vår mamma försökte klara oss fyra barn, men i maj 1946 gick det 

inte längre. Vi måste fly till Sverige. 

Vi bodde först hos olika släktingar i Stockholm, innan vi kom till 

Leksand. Samhället Leksand  hade inte så stor vana att ta 

emot ”annorlunda” människor, det fanns några finska krigsbarn 

som bodde hos Leksandsfamiljer, annars var det människor med 

rötterna i Leksand. En familj utan pappa och med ett annat språk, 

det var något som var obekant för samhället då. Mamma, som var 

svenska, började på en gång att prata på svenska med oss för att vi 

fort skulle lära oss det nya landets språk, men jag vägrade. 

Holländskan var den enda trygghet jag hade kvar. 



Jag var rädd för mycket; flygplan, höga ljud och röster, mörkrädd 

m.m. Pumpstationen utanför vårt hus trodde jag var en 

underjordisk tunnel. Jag hade ofta hemska mardrömmar. 

Tryggheten och rollen hemma var viktig. Min mamma, som var 

påverkad av krigsåren, behövde mig. Jag fick vara hennes stöd, 

mina syskon på ½, 2 och 3 år behövde mig också och själv var jag 

bara 6 1/2 år. I hemmet visste jag min roll , jag hade ett värde i att 

hjälpa till och vara duktig. 

 

Så skulle jag börja skolan hösten 1947. Tror jag tyckte det var 

spännande. Mamma följde med mig på ett skolmognadsprov, som 

var obligatoriskt på den tiden. Det gick ” bra ”och jag skulle få 

börja skolan. Vi hade en snäll lärarinna som alltid var klädd i 

Leksandsdräkt, kort och lite rund, kommer jag ihåg. Annars minns 

jag inte vad som hände för jag kommer inte ihåg något från mina 

första två år i skolan. Jag hade inga kamrater och förstod inte allt, 

det kändes som en helt främmande värld, jag fanns i en flyttbar 

bubbla. Jag gick själv till och från skolan och jag skulle gå hem på 

en gång när skolan slutade. 

Efter några veckor bestämdes det att jag skulle sluta skolan, för att 

jag inte hängde med på lektionerna. Jag tror att jag redan då kände 

mig misslyckad ,var ledsen och var ett annorlunda barn som inte 

passade in i den miljön. 

Det var ingen skolmat på den tiden, alla hade med sig något. Jag 

hade för det mesta med mig nyponte, smörgås eller skorpor. 

Efter jul fick jag börja skolan igen, det gick bättre, jag fick i alla 

fall stanna kvar. Det var svårt med kamrater, de andra hade redan 

fått kontakt och en del kände varandra sedan tidigare. 

När det ringde in till skola, tog vi av oss ytterkläderna. Alla hade 

en egen krok, och ställde oss i kö, alldeles tyst skulle det vara. När 

läraren var klar tog han en i taget i handen och sa god morgon, sen 

fick vi gå in i skolsalen till vår bänk och stå bredvid tills alla 

kommit in och läraren sa, varsågod och sitt. 

Vi hade en egen skolbänk som vi skulle hålla fin. När någon fick 

en fråga skulle vi ställa oss upp, bredvid bänken och svara. Osäker 



som jag var kommer jag ihåg att jag blev röd som en pion i 

ansiktet och jag kunde ofta inte svara på frågan. 

Vid rasterna kände  jag mig alltid utanför. 

I lekar på rasten blev jag vald sist och de som fick mig i gruppen 

buade. De lekar som de gjorde på rasten var, spela kula, hoppa 

hage, hoppa hopprep eller långrep, kull, tafatt och burken. Det 

fanns också en lek där vi hade ett garn på våra händer och gjorde 

ett mönster med det, en annan kamrat skulle ”ta”och göra ett annat 

mönster, vagga, visp, hus, madrass, tekoppen, galgen, m.m. Vi 

bytte också filmstjärnor eller andra idoler med varandra. 

Jag kommer ihåg att jag kände mig klumpig och rädd, väldigt 

blyg, annorlunda och osäker. 

En annorlunda flicka med konstigt namn, jag hette då Sineke 

Vreeswijk, nyinflyttad, utan pappa och ovan i miljön, det blev 

svårt för de andra barnen att förstå. När de frågade om var min 

pappa var svarade jag, vet inte, han är nog död. Min familj visste 

inte var pappa befann sig. 

Hemma, när jag frågade om något med pappie eller om andra 

minnen sa mamma att det skulle vi inte prata om, vi skulle se 

framåt. 

Efter skolan skulle jag alltid hem på en gång, för mamma behövde 

hjälp, med barnvakt till mina syskon och annat arbete hemma. 

Tror att det var i tredje klass som jag fick kontakt med farbror 

Oskar, han var skolans vaktmästare. Varje gång det skulle bli rast 

tittade jag om han var ute på skolgården. Det blev en lugn och 

skön känsla som fick mig att våga gå ut. Jag fick vara med honom 

och rensa land och kratta gräs, men framför allt var farbror Oskar 

en trygghet för mig. 

På den tiden fanns det ingen hjälp för barn som mig, inte heller 

någon vana eller kunskap hos lärare. De var mest arga för att jag 

inte ”hängde” med. 

En tanke som började gro vid tio års ålder var att när jag blir stor 

då ska jag öppna ett barnhem för barn som har det svårt. 

I tredje klass bröt det som jag kallar helvetet ut. Fick en lärarinna 

som inte hade någon förståelse för annorlunda, utländska barn. 



Hon utsatte mig för massor av stryk och höga ilskna skrik. Bland 

annat fick jag stryk med linjalen när jag skrev eller ritade med fel 

hand, jag är vänsterhänt, och örfilar när jag inte gjorde som hon 

sa, fick också stå i skamvrån bredvid svarta tavlan. Känslomässigt 

gick jag in i mig själv, stängde av både smärta och hårda ord, tror 

att jag ändå försökte vara lika som mina klasskamrater men det 

räckte inte. 

Det kaos jag hade inom mig gjorde det svårt att förstå, lyssna och 

vara med i klassen och även ute på rasterna. 

Ibland hade jag en känsla av att om man inte hade en pappa eller 

var utlänning behandlades man så här, jag fick någon sorts 

förståelse för vuxenvärlden i skolan genom att tänka så. 

Det blev tal om hjälpklass och det kanske hade varit bra, men det 

blev inte så, utan jag fick hanka mig fram. 

Jag kommer ihåg en gång när vi skulle rita till fars dag, jag 

vägrade för jag hade ju ingen far. Kanske visste jag inte vad det 

betydde, far hade vi aldrig sagt, vi kallade honom för Pappie. 

Lärarinnan skrek åt mig att jag skulle göra som hon sa och när jag 

inte gjorde det fick jag så mycket stryk, hon tog tag i ett öra och 

slog mig på andra kinden (det var inget nytt för mig och inte första 

gången) men då reste jag mig upp, storgråtande, och sprang hem. 

Jag visste att det var förbjudet att gå från skolan, men det blev 

bara så. Gömde mig under en säng och där låg jag länge tills jag 

vågade komma fram till min mamma. Berättade för mamma vad 

som hänt, hon tröstade mig och vi pratade, jag satt i hennes knä 

som inte var så vanligt. Jag hade tre yngre syskon som behövde 

det oftare, men det hon sa sedan blev till min hjälp. 

 HON SA.---- Nästa gång ritar du till fars dag, för jag är ju både 

mamma och pappa till er. 

 

Till jul skulle vi rita tomtar, jag hade varken hört eller sett någon 

tomte så jag ritade den ”tomte” vi hade i Holland, sint Nickolaus 

som såg ut som en ”biskop” och hans hjälpreda, swarte Piet, som 

var en mörkhyad hjälpreda till honom. Lärarinnan blev väldigt 

arg, hon skrek och slog mig. Till slut skrek hon----rita din jäkla 



svarting då, hon menade svarte Piet. Den här händelsen hade jag 

förträngt, men när en klasskamrat berättade det i vuxen ålder, kom 

mina minnen tillbaka av händelsen. 

I vuxen ålder har jag ofta tänkt --- är det riktigt och sant det jag 

kommer ihåg? Aga var då en vanlig bestraffning som fler än jag 

fick känna på. 

På våra skolträffar vi har haft under åren har det kommit fram att 

det är riktigt det jag kommer ihåg. En av klasskamraterna har 

berättat att hennes liv berörts av minnen, att jag så ofta blev 

slagen. 

Jag hade inga kamrater och när jag försökte att vara med, sa en del 

FRÄSIVÄG, det skulle likna mitt efternamn. 

Jag behövdes hemma så det var raka vägen hem när skolan var 

slut. Ett stort krav på ett barn, men också en trygghet för mig, 

kände mig hemma i det. 

Hade också en vilopaus hos en tant, hon bodde på vägen hem från 

skolan. Hon ropade in mig ibland och bjöd på knäckebröd med 

lingonsylt på. Hon betydde mycket för mig i många år. Kommer 

inte ihåg om hon frågade något eller att vi pratade med varandra, 

men känslan av en snäll tant som lät mig komma in i hennes kök 

glömmer jag inte. 

Sedan började jag i fyran. Det kom fler barn till klassen från 

byarna utanför Leksand. Vi bytte lärare också, fick en manlig. 

Började med slöjd och gymnastik i en gymnastiksal, och vi fick 

skolmat. Fick några väninnor i skolan. Någon gång var de med 

mig hem, kommer ihåg att vi ritade och klippte pappersdockor. 

De nya klasskamraterna frågade ofta var min pappa var, det 

kändes så svårt att berätta, jag visste inte och när jag försökte 

berätta trodde de att jag ljög. 

Det gick inte så bra i slöjden för mig, eftersom jag var vänsterhänt. 

Slöjdfröken kunde inte visa mig så jag gjorde fel och fick ofta repa 

upp. Ville hellre vara med i pojkarnas slöjd, försökte men 

stoppades. En gång kastade jag in min skoltrunk genom fönstret i 

pojkarnas slöjdsal, så det gick sönder. Bara för att jag var så ledsen 

över att inte få vara med i deras slöjd. 



Mamma blev kallad till överläraren för samtal och jag fick många 

bannor. 

Fick också kontakt med några av pojkarna, busiga och gränslösa, 

men de accepterade mig, jag fick vara med dem. Vågade göra en 

massa bus tillsammans med dem. Vi snattade godis, plockade 

fimpar och rökte bakom fotbollsläktaren på Siljansvallen, hade 

sönder fönster m.m. 

Busade i klassrummet, åkte ut, ibland med bänken, fick sitta i 

korridoren. Smög iväg till en teckningslärare, han var snäll och 

hjälpte mig, fick sitta där och rita. 

Tror att jag ibland gjorde bus för att få gå till den andra läraren. 

Allt dumt jag gjorde tillsammans med pojkarna var för att någon 

skulle tycka om mig, och att jag dög att vara med. Pojkarna 

räknade med mig!!! 

Min mamma var kallad till överläraren många gånger. En gång när 

jag krossat fönster fick jag vara med mamma och laga. Skrapade, 

satt in nytt glas och kittade. Det var en nyttig läxa. 

Läraren de följande åren hade samma metoder, med aga, men var 

också snäll. En klasskamrat som också blev slagen ibland började 

stamma och har haft problem med det hela livet. 

Vi hade ett björkris hängande framme vid svarta tavlan och det 

fick vi stryk med när vi gjorde fel. Det fanns också en skamvrå där 

vi skulle stå och skämmas. 

Nu när vi började få skolmat var det mest olika sorters gröt, 

välling eller soppa. Bl a kommer jag ihåg en, chokladsoppan. På 

lördagarna fick vi varm choklad med mjuk ostsmörgås, det var 

fest. 

Vi blev straffade när vi inte gjorde som läraren sa, och då fick vi 

vara utan mat.   

Tror att jag var så van att bli behandlad med aga och hårda ord så 

jag upplevde de här åren ändå bättre. Hade kamrater, blev 

accepterad fast det var på fel sätt. Hade en roll som den som 

vågade och gjorde fel, tänker på våra värstingar nu för tiden. 

Jag hade en annan vuxen vän, en fotograf. Dit smet jag iväg och 

där fick jag sitta och titta i tidningar, fika och städa. Tyckte det 



kändes så bra. En lugn oas mitt ibland allt annat som hände. 

En gång när jag var på hemväg från skolan och jag tittade in på en 

gård, låg en mamma med en baby på en filt på gräsmattan. Gick in 

och frågade om jag fick vara barnvakt. Då var jag 11 år. Det blev 

början på en kontakt som varade hela livet. 

Jag var ofta barnvakt till olika familjers barn, då kände jag mig 

behövd och nöjd med min insats, jag dög. 

Jag har letat i mitt minne efter trevliga stunder från min skoltid, 

men hittar inga. Bara ett utanförskap i en svår miljö. Kan inte 

skylla bara på skolan utan tror att min start i livet, separationer, 

minnen från kriget, hur min mamma och vi barn mådde påverkat 

mig mycket. 

Fick ta ett stort och svårt ansvar hemma, men räckte inte till. Jag 

fick ofta stryk av min mamma, dels för att jag gjorde fel men de 

första åren mer av att hon mådde dåligt. 

Ändå kommer jag ihåg min mamma med kärlek och med positiva 

minnen och att hon gjorde så gott hon kunde utifrån den svåra 

situation hon hade och levde i . 

På sommaren 1954 konfirmerades jag efter att ha läst under 

vintern. Det skulle vara Leksandsdräkt vid konfirmationen och  

jag fick låna en dräkt av en granne. 

Jobbade som barnflicka under sommaren. 

Hösten -54 arbetade jag i familj, hos den lärare som hjälpte mig 

och som jag var barnvakt hos i Leksand , de hade flyttat till  

Blekinge, jag var där till julen. 

När jag tittar i min backspegel har min svåra start i livet givit 

mig ”verktyg” som jag behövt och haft nytta av i mitt vuxna liv. 

Mitt val av yrke har säkert också varit en sorts terapi för mig. 

Arbete med sjuka barn på lasarettet, förskolebarn med särskilda 

behov, skolbarn, som stöd och avlastnings familj, som kontakt 

familj, sommarbarns familj men framför allt som medmänniska 

till de barn och vuxna som behövt hjälp och förståelse. 

Jag har alltid trivts bäst med människor som haft olika behov av 

hjälp. Kanske för att jag själv hade behövt det. 

Skrivet av Sineke Vreeswijk,numera Ängsås, Falun 2021. 



 


