Ozzys resa
TILLBAKA HUNDRA ÅR I TIDEN

Av Nina Nykvist & Eva-Karin Winblad

Det här är berättelsen om Ozzy. Han ser ut som en vanlig hund, men det är han inte.
Han är en hund som kan resa i tiden. I den här berättelsen reser han hundra år tillbaka,
till Solna som det såg ut på 1910-talet.

Och du får följa med!
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Kapitel 1

Bulljakt
i Huvudsta
2

Allting började en dag när jag som vanligt satt på min gröna kulle. Solen sken och humlorna surrade i gräset.
Längre bort hördes bilarna brusa på vägen mellan Solna och Stockholm.
Men jag måste ha slumrat till en stund; för plötsligt var det alldeles tyst och kallt där jag satt.

När jag öppnade ögonen blev jag väldigt förvånad …
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Det är alldeles vitt på marken. Bruset från bilarna är borta, ja hela
vägen är försvunnen!
Det enda som hörs är glada skrik från Centralskolans gård.
Barnen är förstås glada för att snön har kommit, tänker jag först.
Men så slår det mig att det är länge sedan det gick barn i
Centralskolan.

Och då förstår jag vad som hänt; varför bilarna försvunnit,
varför det är vinter fast det borde vara sommar och varför
barnen leker på skolgården som förr:

Jag har rest tillbaka i tiden!
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Just som jag börjar bli rädd (jag har ju aldrig
rest i tiden förut) händer två saker som gör mig
nyfken istället.
Först känner jag en underbar doft som vinden
för med sig: kanelbullar!
Sedan hör jag ett frasande ljud i snön bakom
mig. Det är en ficka som kommer skidande.
Hon ser så glad ut och säger ”Hej lilla hunden!
Vill du följa med hem till mig?”
Det är kanske hon som har bullar med sig,
tänker jag, och hänger med när hon åker ned
för backen, förbi skolan och upp mot husen på
andra sidan.
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När vi kommer upp bland husen är gatan knölig och frusen,
och svår att springa på.
Det fnns inga trottoarer, bara frostiga grästuvor, nästan
som på landet. Husen är inte så höga och de är byggda av trä.
I luften känns lukten av rök som kommer ur
skorstenarna. Jag springer före fickan nu, nyfken på
i vilket av husen hon bor.

Kan du se mig?

6

Hemma
är det trångt. Stora familjer med
många barn tränger ihop sig i små
hus och lägenheter. Eget rum, eller
egen säng, är inte att tänka på!
Man sover tillsammans överallt där
det finns plats. Leka får barnen
göra ute på gården, eller på gatan.
Toan finns på gården och kallas
dass.

Mammor
har ett tungt arbete hemma.
Bär ved och eldar i spisen för att
värma upp huset. Hämtar vatten
från brunnen, och värmer det för
att kunna diska och tvätta, allt utan
maskiner till hjälp. Små barn är
hemma ända tills de börjar skolan.
De äldre syskonen passar de yngre.
Pappor har ofta tunga arbeten
på annat håll; hemma hinner de
nästan bara äta och sova. Det
finns inte så mycket tid att leka
med barnen. Ibland arbetar både
mamman och pappan utanför
hemmet. Då får barnen ofta klara
sig själva.

Flickan stannar framför ett litet hus i skogsbrynet. ”Nu är vi framme” säger hon.
”Här är min mamma och min syster och min bror, och moster och alla kusinerna.
Välkommen hem till oss!” Jag kan inte ens räkna alla barnen. Hur får de plats i ett så litet hus?

Och var är papporna någonstans?
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Trasmattor
är gjorda av gamla trasiga kläder
som tvättas, klipps i långa remsor
och vävs samman i en vävstol.
Innan kläderna blir trasor har de
sytts om många gånger, och när de
börjar bli riktigt slitna lappar man
och lagar dem så länge det går.
Men till slut är de helt utslitna och
förvandlas till mattor. Nästan ingenting kastas bort; allt tas tillvara och
används på nytt.

Vedspisen
Vedspisen är husets hjärta. Den
används när man lagar mat, värmer
vatten, rostar och kokar kaffe, torkar
snöiga vantar och nytvättade blöjor,
bakar bröd och värmer locktången
och strykjärnet. Och så värmer den
upp huset så att man slipper frysa.
På vintern är det kallt i hela huset när
man vaknar, och försten upp måste
fort göra upp eld i spisen.

Jag får komma in i det varma köket, där elden knastrar i
spisen. Flickans mamma bjuder på varm mjölk ur kattens
skål, och det smakar mjukt och gott. Det är ju inte kanelbullar precis, men det är härligt att få något i magen.
Hoppas katten inte ser mig! När mina tassar torkat
och jag vilat mig på trasmattan en stund, blir jag nyfken
på hur det ser ut i vardagsrummet.
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Badrum
har nästan ingen här. Badvatten
värms på spisen och baljan ställs
där det finns plats. Vatten är så
tungt att bära så det sparar man
gärna på. Hela familjen får använda samma vatten! Såpa används
både som skur- och diskmedel
och som tvål och schampo -och
att göra såpbubblor av, förstås!
Tandborstar finns, men är ovanliga,
så det är inte många som borstar
tänderna.

Kom jag fel nu? Vilket konstigt vardagsrum! Jag ser ingen sofa,
bara ett stort bord med många stolar och ett krusidulligt skåp.
Undrar om tv:n är inne i skåpet?
Men det konstigaste är badbaljan som står mitt på golvet.
I baljan sitter fickans lillebror. Mamman busar med honom
och han skrattar och plaskar. Han tycker nog att det är mysigt att

få vara ensam med henne en stund. Eller, vänta nu, är han ensam
med sin mamma?
Vem är det som sitter i hörnet? Hjälp, jag trodde det var ett
spöke! Men nu ser jag att det är fickan som väntar på sin tur att
bada. ”Alla ska bada idag, i tur och ordning” förklarar hon.
Tänker de bada mig också? Bäst jag sticker!
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Åh nej!
Därute på grindstolpen sitter katten
och väntar på mig. Den är inte glad.
”Du har druckit av min mjölk” väser
den, och jag måste hoppa förbi den
kvickt, för att inte få smaka på de
vassa klorna.
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Leksaker
får man göra själv! De som finns att
köpa är så dyra, att nästan ingen
har råd. Barnen på bilden leker
med båtar av bark. Dockor kan de
göra av ett vedträ och litet ull och
tygbitar, och leksaksdjur kan tillverkas av kottar från skogen. När
barnen leker affär får maskrosor
bli smör och bladen förvandlas till
fiskar!

Ute på gatan skiner solen. Snön smälter och bildar små bäckar.
Barnen leker med sina barkbåtar och har så roligt att de inte ens märker mig. Undrar hur de vågar leka mitt i gatan.
Tänk om det kommer en bil! Jag snifar i luften. Där var den igen, kanelbulledoften.

Nu ska jag ta reda på var den kommer ifrån!

11

Här står två hästar framför en kärra full med faskor. Tänk vad
det ska skramla när kusken kör över de knöliga gatorna! Men
just nu har de paus. De har nog stått där ett tag; ser du vad som
ligger på marken under hästarnas svansar?
Jag försöker läsa på skyltarna men kan inte se att det står

Bullar eller Bageri på någon av dem. Kan du?
Nu börjar jag bli ganska hungrig, faktiskt. Och törstig.
Jag tar mig en slurk från en faska som vält. Det smakar beskt.
Jag tror att det är öl.
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Jag springer vidare tills jag möter tre barn på vägen. Tur att snön har
smält, för de har inga skor på fötterna. Barnen kommer från skolan,
det stora vackra huset till höger. Det känner jag igen! Det fnns kvar i
min egen tid. Men då är det mycket mer trafk här, tobaksodlingarna
har bytts ut mot hus och barnen har skor på fötterna.

Skor
är dyra. Dem får barnen använda
bara när det är vinter eller riktigt
ruskväder, och ibland till fest,
förstås. På sommaren sparar man
på skorna och går barfota.
Först gör det ont, men fötternas
hud blir snabbt tjockare, så det går
bättre att gå så småningom, fast
skorna fått stanna hemma.
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Bullar!

Men där är den igen, den underbara doften av bullar. Jag är framme vid bageriet!
Utanför står två bagare som just tagit ut två plåtar med nygräddade kanelsnäckor ur ugnen.
Mannen i kostymen har beställt dem till ett kalas.
Hans son fyller 13 år idag, och alla barnen i kvarteret är bjudna, berättar han för bagarna.
När han får syn på mig säger han ”Välkommen du också, lilla hunden!”
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Kalas
har människor ordnat i alla tider.
För hundra år sedan hade barnen
inte så ofta finkläder, eller råd att
köpa presenter. Barnen gör istället
egna hattar, blommor, och kläder av
papper, så kan de vara fina utan att
det kostar så mycket. Namnsdagar
firades mer än nu, och gårdsfester
var vanligt. Och att leka med varandra och ha roligt kostar ingenting!

Och vilket kalas det blir! Vi leker,
dricker saft och äter bullar så det
står härliga till. Men det blir visst
litet för mycket bullar på en gång.
Ser du att det är fer än jag som fått
ont i magen?
Nu vore det allt bra skönt att ligga
i sin hundkorg och bli klappad och
tröstad. Men hundkorgen är långt
borta. Hundra år borta!
Hur ska jag komma hem igen?
Och hur kom jag hit, egentligen?
Jag börjar fundera på att allt är
svartvitt, precis som jag. Det kanske
är därför jag kan resa inuti gamla
svartvita bilder? Tänk om det är färg
jag behöver för att ta mig hem igen?
Men var ska jag få tag på den?
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Mat
Kvinnan på bilden är på väg hem
för att laga mat till alla sina barn.
I dag blir det pannkaka – utan ägg!
Här är receptet:
Smörj stekpannan med litet flott.
Vispa ihop 1 ½ liter mjölk med 4
½ kaffekopp mjöl till en smet. Häll
smeten i den heta stekpannan så
att pannkakorna blir ganska tjocka.
Servera med sirap eller bärmos.
Det gäller att hitta sätt att laga mat
som inte kostar så mycket och
räcker till alla, fast familjerna är
stora!

Jag springer över järnvägen och möter en
kvinna som ser så snäll ut. Jag frågar henne
om hon händelsevis vet hur jag ska få tag på
litet magisk färg? Vilken tur jag har! Kvinnan
förstår hundspråk och hon svarar:
”Leta efter konstnären på kullen. Kanske
han kan hjälpa dig.” Hon skyndar iväg och jag
börjar genast spana. Jag ser varken någon kulle
eller någon konstnär. Men nu vet jag i alla fall
vad jag ska leta efter.
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Kapitel 2

På spåret
i Råsunda
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Rudsjön
hette vattnet som låg mellan
Huvudsta och Råsunda förr i tiden.
Där simmade rudor – stora fiskar
som gick bra att äta. Men med
tiden växte sjön igen, och började
användas som soptipp! I våra
dagar är både sjön och tippen
bortglömda: platsen har förvandlats till en härlig grön oas mitt i
Solna: Skytteholmsparken!
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Nu går det uppför. Här är ju en kulle, ja nästan ett berg! Men någon konstnär
syns inte till. När jag står här uppe och spanar hörs sång i luften. Den kommer
nerifrån idrottsplatsen. Många röster sjunger tillsammans. Jag skuttar ner längs
berget, mot sången. Det låter så härligt!
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Jag slinker in genom en mörk port, och när jag kommer ut i ljuset på andra sidan ser jag en jättestor gräsmatta, där några män
jagar efter en stor boll.
Det vill jag också göra!
Jag rusar ut på planen och spanar. Vart tog bollen vägen?

Men då hör jag sången igen, alldeles nära nu. När jag tittar upp
ser jag att läktaren är full av människor.
När de får syn på mig börjar de skandera HUN-DEN,
HUN-DEN, HUN-DEN så det dånar i mina stackars öron.
Fort ut igen!
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När jag kommer ut ur porten hörs andra röster, men tystare, och mer andfådda.
Ett helt gäng löpare passerar, och jag hänger på. Snart springer jag fortast av alla.
Jag skäller högst också! Men bakom mig tystnar rösterna;
löparna försvinner åt ett annat håll, och jag är ensam igen.
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Här tornar någonting stort upp sig mitt på vägen. En spårvagn! ”Vill du åka med?” frågar spårvagnsföraren.
Han och hans arbetskompisar har uniformer med blanka knappar och snygga mössor.
Det vore skönt att få vila benen litet, så jag hoppar upp och åker med en bit, till nästa hållplats.
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Hatt!
Alla som står på perrongen är
män! Det var inte så vanligt att
kvinnor och flickor gick på fotboll
förr. Alla har hatt av något slag,
också barnen. Ofta syns det på
huvudbonaden vad man arbetar med: kepsen är för arbetare
och kubben för tjänstemän, och
småkillar har skärmmössa eller
sjömansmössa. Och mannen som
arbetar vid spårvägen har förstås
uniformsmössa. Ser du honom
där han står och vaktar så att
ingen ska hamna på spåret?

Där står det fullt med folk som väntar på att få kliva ombord på spårvagnen.
Det måste vara publiken från fotbollsmatchen, som nu är på väg hemåt.
Bäst jag hoppar av innan jag blir nertrampad!
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Spårvagnen
åker mellan Sundbyberg och
Stockholm, genom Råsunda.
I Huvudsta kan man ta tåget in till
stan, om man har råd. Den som
inte kan köpa biljett får gå hela
långa vägen fram och tillbaka.
Cyklar är inte så vanliga ännu och
inte bilar heller. Det allra vanligaste
färdmedlet är häst och vagn.

När alla människorna på perrongen försvunnit iväg med spårvagnen blir det lugnt på gatan.
Här känner jag igen mig! Det är ju Råsundavägen! Husen är
sig väldigt lika, men trafken är annorlunda, och var är träden?

Det luktar annorlunda också. Det luktar dammigt och hästigt
och ... korvigt!
Djupt nere i min hundmage börjar det suga och knorra. Jag är
jättehungrig! Snif, snif! Var kommer lukten ifrån?
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Plötsligt kommer en bil farande! Den svischar förbi min nos i faslig fart. Det fnns visst bilar på den här tiden, ändå, fast de är ovanliga.
På andra sidan gatan ser jag en afär. När en kvinna öppnar dörren känns korvlukten litet starkare.
Jag passar på att smita in när dörren öppnas nästa gång.
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Där inne doftar det polkagriskarameller, torkade plommon och
korv. Det står två kvinnor bakom disken, och korvarna hänger
på rad bakom dem.
Jag ser nog väldigt hungrig ut, för den äldre kvinnan räcker
fram en knippa korv till mig. Fort, innan hon hinner ångra sig,
snappar jag åt mig hela knippan. Mums och tack, säger jag med
korven i mungipan.

Jag kilar ut genom en sidodörr, och kommer ut i trapphuset.
Där äter jag upp varendaste liten korvsmula. Sedan dåsar jag
litet i trappan och smälter maten. Så skönt det känns i magen!
Men så ser jag att trappan går uppåt, och ser en dörr på glänt.

Undrar vad som fnns däruppe?
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Hembiträden
Husen i Råsunda är välbyggda
och moderna när de byggs i
början av 1900-talet. Många har
elektricitet, vatten, toalett och
badrum. Våningarna är ofta stora,
och ändå bor det inte alls lika
många i dem som i trångbodda
Huvudsta och Hagalund. Till
Råsunda flyttar människor som
har gott om pengar, som kan
möblera med fina möbler och
prydnadssaker. Man kan till och
med ha ett eget hembiträde som
hjälper till med allt som behöver
göras hemma.

Nu har jag visst kommit hem till någon. Törs jag gå in? Någon nynnar och fyttar på möblerna därinne.
Det är hembiträdet som dammar! Ett barn skrattar någonstans i våningen. Jag trippar ditåt så tyst jag kan, så
hembiträdet inte ska få syn på mig. Hon kanske inte gillar hundbesök.
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Pappor
Det var inte så vanligt att pappor
tog hand om barnen förr. Just
den här pappan hade nog tur
som hade sitt arbete i närheten,
och kunde gå hem på lunchen
och träffa sin flicka en stund. Ser
du skålen med skeden? Vad tror
du finns i den? Vem tar hand om
flickan när pappan går tillbaka till
jobbet, tror du?

En mörk röst sjunger ”Prästens lilla kråka, skulle ut
och åka, ingen hade hon som körde …” Det är en
pappa som leker med sitt barn, och fickan skrattar
så hon kiknar när han sjunger ”… och än slank hon
ner i diket”.
Men nu får hon syn på mig och säger förskräckt:
”Men det där är väl ingen kråka, pappa?” Jag ser att
hon blir rädd, så jag tvärvänder och springer framför hembiträdet som nästan ramlar över mig, ut
genom dörren, nedför trappan, genom en port och
tillbaka ut på gatan.
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Jag springer längs spårvagnsspåret tills jag hör barnröster igen,
och blir nyfken. En hel skolklass sitter i en skogsbacke och väntar på att bli fotograferade. De måste sitta blickstilla, annars blir
deras ansikten suddiga, säger den stränga fotografen. Det är nog
därför barnen ser så allvarliga ut. Ett barn trillar ut ur bilden på

ena sidan, medan jag trillar ut på den andra!
Men vilken tur att jag vände på huvudet ...

... för vet du vad jag ser uppe på kullen?
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En man med stafi, palett och pensel.
Däruppe står han ju, konstnären
som jag har letat efter!
Han har paletten full av magisk
färg, och så fort jag får litet av den
på pälsen så vips ...
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… är jag hemma på min gröna kulle, i din och min tid igen! Skönt att vara tillbaka.
Och roligt att du följde med mig på resan!
31

Här är vi som
gjorde boken:
Eva-Karin som hittade
bilderna och som är
min matte, Nina som
berättade historien och så
jag själv förstås, Ozzy,
som reste i tiden.

Eva-Karin Winblad är bibliotekarie på Solna stadsbibliotek. Hon har hand om Solna stads
bildarkiv med ca 13 000 bilder. Nästan alla bilderna i boken kommer därifrån.
Nina Nykvist är kultur- och museipedagog i Solna och har berättat om Ozzys resa för över
tusen barn. Barnens frågor och idéer har hjälpt till att skapa boken du läser just nu.
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