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Textsammanfattning Det är mycket i huvudet med Ulla-Britt Andersson 
 
Välkomna till podden. Det är mycket i huvudet. Dagens gäst är Ulla-Britt Andersson som är född i 
Södertälje för 92 år sedan och bor nu i Mariekälla. Har jobbat inom försäkringsbolag och televerket. 
Är intresserad av barnbarn, Södertälje och världen?  
Nu är det oktober 2020. Det är fortfarande restriktioner för 70 plussare covid 19. Det är lite kallt 
idag, men det är ändå soligt, och nu sitter vi i hennes vardagsrum och kommer att surra en stund. 
Jag själv heter Lars Ahlin, kulturmäklare och är en gammal sötäljebo som jobbar med Kultur 365 

inom Södertälje kommun. Välkomna. 

Ulla 

Det är fint vid Mälarhamnen, Bryggeriet och framför allt husen mitt emot Astras lokaler. 

Lars 
Jag hittade dej eftersom du är svärmor till min bror Gösta. Du är hans svärmor svärmor? Har du en 
aning vad det kallas för svärmor?  
Ulla 
Det låter elakt. Tycker jag.  
Ulla 
Vem är du Ulla-Britt? 
Ulla 
Vanlig människa, tyckte om gymnastik i rörelse och scouting, och det var min ungdom. Från början är 
vi förstås blåvingarna, när jag var 6–7 år. 
Lars 
Är det något du upplever som du har haft nytta av? 
Ulla 
Ja, jag lärde mig att man ska ju vara snäll. Man hjälpte folk allt sånt här som vi pratar om. Varje jul 
gick vi upp med påsar och alla äldre som på den tiden hade det dåligt. Jag tror inte någon av oss har 
dåligt. 
Lars 
så du höll på med gymnastik och sin förening. Vad har du tagit med mig därifrån? 
Lars 
Kamratskap. Det var roligt. 
Jag känner ett av dina barnbarn som älskar gymnastik. Vilken gymnastik höll du på med?  
Det är mera konst nu, okej, det måste jag säga. Den är mer i gymnastiken akrobatiska helt enkelt 
nuförtiden.  
Lars 
Du har ju bott hela livet och 92 år i i Södertälje. Vilka skolor gick du i Södertälje?  
Ulla 
Jag gick först i Torekällskolan. Sen var jag i Oxbacksskolan. Sen gick tekniska skolan på den tiden. 
Lars 
Men om du jämför hur det var då när du gick och när du kanske hört lite från barnbarn, hur det är i 
skolan nu du upptäcker någon skillnad eller är det ungefär som förr? 
Ulla 
Jag tror det är vildare nu på något sätt. Jag har en känsla av att jag inte ska säga: vi fick ju ordning 
och reda, och vi åker inte i skolan, utan det hade man med sig på maten och åt i korridoren åt 
smörgås sedan på rasten. 
Lars 
Tycker att det var bättre än att barnen får maten? 
Ulla 
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Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker att det är bra att de får maten. Många har kanske inte 
möjlighet att ha med sitt paket. Då kunde man dela med sig. Du har på din smörgås.  
Lars 
Du börjar alltid morgonen med att ha en väldigt stark kopp kaffe och någonting till. 
Ulla 
Så skulle man äta dricka kaffe och så att man fick igång den. Då antar jag. Jag hade väldiga problem 
när jag var liten med magen.  
Lars 
Hur var det under kriget? 
Ulla 
Först nere i källaren och göra skydd och vantar satt man där, och det är svårt att förklara. Men det 
var en svår tid när kriget, Även när jag gick i skolan så fick man ha med sig såväl kläder och att de 
aldrig visste om jag kommer hem, utan jag kunde hamna någonstans. 
Lars 
Men ni visste aldrig vart det fanns något speciellt hem som man skulle åka till? 
Ulla 
Det var någonting som etsat sig in i mig, och jag vet att mamma inte hade råd att köpa en sak utan 
hon satt och sydde ihop filtar. 
Lars 
Var din pappa inkallad? 
Ulla 
Min pappa var sjuk. Han hade tuberkulos och då fick du hamna på barnhem när jag föddes. Han var 
en stor kraftig man, men man kunde inte tro att han var så sjuk. 
Lars 
Men dina två äldre bröder, de som behövde inte hamna på barnhem för de var äldre och då tyckte 
man att de skulle kunna klara sig? 
Ulla 
Min äldsta bror, 8 år äldre än mig och min yngsta bror. Han var sex år sedan kom jag på sladden 
Lars 
Har du något smultronställen i Södertälje?  
Ulla 
Torekällberget, men är väldigt ledsen att säga att man skall betala. Det är väldigt lätt att där jag bor 
att komma åt berget, så det gick ju väldigt lätt upp där. Det var en promenad helt enkelt. 
Lars 
De hade avgifter i somras, men jag tror inte att de har den just nu. 
Ulla 
Jag tror inte det. Därför hörde jag en granne till mig. Hon hade varit där uppe. Det är vacker på 
Torekällberget och alla gamla hus 
Jag tycker om med underbara, gå och titta på. 
Lars 
Men du har du sett de här husen på sin riktiga plats. 
Ulla 
Det där låga hus som ligger där i stadsdelarna ser det ut som om kommer från höger till vänster, ett 
långt hus. 
Lars 
Ja, det är det värsta du har. Om du kommer härifrån så blir det att du har landat handen på höger 
sida i höger, sida osv. Är det något litet bageri på vänster sida? Sedan är det en röd länga. Pagelska 
huset. 
Ulla 
Jag älskar huset. Jo, tack vad skönt det kan vara fantastiskt. Det låg vid torget. Jag var gift med Ingvar 
Andersson, men då hade han en arbetskamrat som bodde där.  
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Jag har så mycket namn i huvudet, jag är 92 år så blir det.  
På Torekällberget så har det förändrat sig så att det blev en mer lek för barnen, och det är positivt.  
Alla vill ju ha tillbaka ett matställe där som vi hade, för det var ju fantastiskt med Björn Lindus.  
Men just att man kunde titta ut över Södertälje och sitta äta är jättefint. Det behövs något sånt och 
ordentligt matställen där man kan ta upp sina släkt och vänner som kommer på besök. 
Lars 
Vad hade du för ungdomsdrömmar då? 
Ulla 
vi pratar ju om kriget förut, och vi var fyra från Södertälje som åkte och vi var på Strömsund där vi 
var vi stationerade under kriget att hålla reda på flygplan. Vi stod med kikare och titta och bara man 
hörde någonting, så skulle man kunna säga att det var en B 3 eller någonting sådant med allt vad 
man skulle se. Strömsund ligger i närheten av Norge. 
Vi gick med riktiga gevär och vi fick inte släppa in någon. Där har jag en otäck upplevelse, och det var 
att armén som fanns i närheten när vi bodde där flickor också. Men de tyckte det var roligt när 
grabbar som vill komma in. Men vi var benhårda på att vi inte fick, och i förtvivlan sköt någon en 
pojk, så att vi är rädda allihopa och tyckte att det var förskräckligt. De ville ju komma in och prata 
och ha kul bara, men det var militärer, och då ska man inte släppa in andra människor så att säga 
riktigt otäckt minnet av det hela.  
Lars 
Jag tänkte på det här när du ändå lyssnade väldigt mycket på flygplan. Är du duktig på detta? Tänker 
du fortfarande när det kommer flygplan? 
Ulla 
Ja, det gör jag. Det är rätt roligt. Jag sitter kan gå ut på balkongen och tittar jag upp och ska se vad 
det är en chans och vad det kommer ifrån. Vad är det här för någonting i dag? Vi får ju inte flyga i 
dessa tider. 
Flög du mycket förut? 
Ja, när jag var på semester 
Lars 
Vilka länder eller vilka platser. 
Ulla 
Jag tycker mycket om det är faktiskt Grekland så rent av fin.  
Lars 
Innan Corona. Hur såg din vecka ut? 
Ulla 
Det var en gång i veckan bowling. Då spelar man bowling i bollhallen som finns nu. Man spelar. 
Jag hade ju aldrig varit inne i en bowlinghall en gång när jag började. Jag tycker om att gå på bio, och 
jag tycker om och höra musik.  
Lars 
Vad tycker du om att bussen inte stannar utanför Estrad? 
Ulla 
Ja, jag har ringt och skrivit skrivit i länstidningen, kommunen och SJ. Jag har inte fått några svar, men 
det är väl. Det finns ju allting. Varför skulle inte en kunna stanna. 
Lars 
Vilket var ditt första jobb i Södertälje? 
Ulla 
Det var i rådhuset, gamla rådhuset böcker som alltså är flera meter tjocka. Hundra kronor i 
månaden. 
Och då jobbar man fem till kanske sex dagar i veckan. Sedan började jag på Televerket på Nygatan.  
Lars 
Vad det att sätta in pluggar? 
Ulla 
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Man skulle veta numret till Scania och Astra. 
Lars 
Hur visste man att samtalet var slut sen? 
Ulla 
Den ramlade ut och man jobbade även nätter. 
Då på telefonverket, då hade man taxi samtidigt på natten, och sedan efter televerket blev det 
försäkringsbolaget Trygg och Hansa. Det har jag inte ångrat. Alltså ett fantastiskt arbete. Där har det 
varit sedan 29 år. 
Lars 
Har du några kompisar som bor på något hem här i Södertälje? 
Ulla 
Jag har en som bor i Hovsjö och en på Mariekällgården.  
Lars 
Vad säger dina kompisar som är på äldreboende om att bo där? 
Ulla 
Det är förvånande faktiskt jag har den som hon trivs så bra och alla är så snälla, alla hjälper. 
Jag blev så förvånad, jag trodde inte att jag skulle få höra ifrån dem det. 
Lars 
Jag ser att du har en larmklocka? 
Ulla 
Ja, den är bra. När jag skulle resa mig och ramla, och sen försöker jag komma upp själv och hoppa 
upp från golvet när man är gymnast som så att säga. Men det gick inte, jag kunde inte. Jag kunde 
inte komma någonstans. 
Men då sa de åt mig då man trycker på knappen, så man hör någon som säger någonting. 
Jag minns ligg kvar, men de kom naturligtvis över och hjälpte mig. 
Lars 
Nu har vi kommit till Frågekorten. Nu skall du få ta ett av dessa kort som på andra sidan har en fråga 

som jag skulle vilja att du svarade på. 

Ulla 
Vem är den absolut mest kända personen som du har pratat med?  
Då låg lillkungen i vagn och då kom prinsen där med saft till oss scouter, och jag glömmer aldrig jag 
såg när han gick ur köket. Jag vet ju precis hur han gick genom fönstret. 
Lars 
Vi avslutar dagens podd som vanligt med att lyssna på en dikt som boende på något äldreboende 
eller gäst på en dagverksamhet skrivit. Vi samlade ihop dessa dikter och kan lyssna på dessa dikter 
och även titta i ett dikthäfte på vår hemsida www.sodertalje.se/k365.  

http://www.sodertalje.se/

