Selma Fingal, tvätterihistoria
Vi saxar en sida ur Gillets
tvätteribok om en av
traktens slitande kvinnor i
det hårda yrket.

Nedanstående bygger delvis på en intervju, publicerad i DN Sydost (1982) och
gjord av Eva Bäckstedt. Henry Hall skriver också om makarna Fingal i boken
“Jordbro i tiden” (1996). I en längre intervju gjord av Nils Listam berättar Selma
F. mycket sakrikt och levande om sitt långa och strävsamma liv. (Bandinspelning
1978. Haninge kommuns arkiv.) Texterna är redigerade av Rune Karlsson.

Selma Fingal, född Isaksson
(18941988), gift med Gustav
Fingal 1913. Selma F:s
föräldrar
var
Anders
Andersson, som tog namnet
Isaksson och Anna Sofia
Andersson. Selma F. kom
under sitt långa liv att vara
bosatt på minst tio olika
ställen.
Redan
i
femtonårsåldern arbetade
Selma F. som tvättbiträde hos
sin farbror Per Erik Andersson
i Riddartorp vid sjön Öran (19101912), och det var ett slitsamt liv. “Vi låg på knä
och klappade tvätten med klappträ på isen om vintern. Och det var så kallt så
man fick ta med sig en hink med varmvatten att doppa händerna i så att fingrarna
inte skulle frysa fast.”
Efter giftermålet med Gustav Fingal blev hon torparhustru och bodde på torpet
Djuprännilen, ett torp på 13 tld. De bodde där som arrendatorer mellan åren 1935
och 1942. På torpet fanns också en tvättstuga och en torklada. I en intervju i DN
ställs Selma F. inför frågan varför hon började tvätta. “ Ja, varför vi
började… Vi behövde väl pengar. Vi hade några kor och sålde mjölk och lite smör.
Vi hade fina potatisjordar. Min man tog cykeln på morgonen och åkte runt med
den till kunderna. Men pengarna vi fick räckte inte långt. Vi skulle ju ut med
arrendet också. Så det var tvätteriet vi tjänade på. Fast mest tjänade nog åkarn,
han hade lastbil och körde tvätten till stan.”
Och tvätterirörelsen gick så bra, att Selma och Gustav F. kunde köpa ett tvätteri i
Källtorp i Vendelsö. De tvättade och manglade, men Gustav F. blev sjuk och det
blev svårt för dem att klara av amorteringarna och de fick därför upphöra med sin
tvätteriverksamhet
Läs mera om Selma Fingal här:
https://wp.me/p6ovMN-1mZ

Djuprännilen 1964, Gillets arkiv

