
Katta-Sissan – en minnesruna 
 

Gert Kaffa 
 

Ur hembygdsföreningens årsskrift 1993 
 
 
Kaffatorp var i gångna tider ett ganska ordinärt samhälle, en liten by med affär, skola, smedja 
och station. Men en sak var unik. Vi hade ett fattighus, eller ålderdomshem som det med tiden 
kom att kallas. 
   Något sådant fanns inte på vida vägar, och upptagningsområdet för Brunstorps ålderdoms-
hem var också mycket stort. 
   Själv växte jag upp endast någon kilometer från ålderdomshemmet, och skolan i Kaffatorp 
låg bara ett par hundra meter från Brunstorp. Därför såg man så gott som varje dag någon av 
”di gamle” ta sig en promenad i omgivningen. Men den man såg så gott som varje dag var 
”Katta-Sissan” eller Sissa Andersson som hon egentligen hette. 
   Och det är om Sissa denna minnesruna skall handla. Hon föddes den 13 maj 1867 i Tralle-
boda i Södra Mjönäs. Hon blev tidigt föräldralös, men en moster som hette Bengta tog hand 
om henne. De levde på sitt lilla torp i Tralleboda och hade två kor som de lät beta på Torpar-
vången. De hade höns och en gris, och levde gott tillsammans ända tills moster Bengta dog 
1923. Bengta efterlämnade ett arv till Sissa på hela 10 000 kronor, en summa som på den 
tiden ansågs vara en liten förmögenhet. 
   Men det berättas att Sissa råkade ut för en bonde i trakten, som förförde henne mot äktens-
kapslöfte. Sissa såg sin framtid som burgen och aktad bonnamor på en av socknens gårdar. 
Men lyckan blev kortvarig och förhållandet tog slut, och Sissas förtvivlan kände inga gränser. 
Hon sprang till skogs och irrade omkring i flera dygn, och när hon återvände var hon sig inte 
lik. Folk sa att Sissa hade ”blett tosed”. 
   Hon sökte tröst i husets katter, och dessa förökade sig snabbt och översteg snart ett tjugotal 
individer. Hon var rädd att katterna skulle springa bort, och att jägare eller rävar skulle ta 
någon av dem. Därför höll hon dem inlåsta i ”stuan”. Lukten lär ha varit bedövande, och kat-
terna levde, dog och förökade sig på detta begränsade område. Det var då folk började kalla 
Sissa Andersson för Katta-Sissan. 
   Att utfodra så många katter kostade pengar. Mjölk köpte hon hos Matilda och August på det 
intilliggande Åsum, men sill fick hon köpa av kringfarande sillakrämare. Då Sissa hade föga 
begrepp om pengar och ville köpa fisk till sina hungriga skyddslingar sades det att silla-
krämarna passade på att ge Sissa ett specialpris – en halv gång högre än det ordinarie. En 
enarmad sillakrämare som körde från Nogersund lär ha tillämpat denna föga hedervärda 
affärsmetod. En annan krämare som sålde insjöfisk tillämpade metoden att ge Sissa betydligt 
mindre tillbaka än hon rätteligen skulle haft, när hon växlade en sedel. 
   Moster Bengtas arv krympte, och efter några år var det helt slut. Sissa var utfattig, och 
begick då misstag nummer två: att begära fattighjälp som det på den tiden hette. I och med 
detta var Sissas öde som en fri och myndig människa beseglat. Nu låg hennes framtid helt i 
fattigvårdsstyrelsens hand, 
   Ordförande i Vånga fattigvårdsstyrelse var den mäktige Nils Oredsson i Krogshult. Han 
kallades gemenligen ”Oata Nesse”, och Sissa skulle komma att hata denne man i hela sitt 
långa liv. 
   Den 10 januari 1934 togs Sissa Andersson in på Brunstorps ålderdomshem, och på ett sam-
manträde i början av februari samma år bestämdes att det skulle hållas auktion på hennes hus 
och lösöre. Närvarande på fattigvårdsstyrelsens sammanträde var, förutom ordföranden, 
ledamöterna Anna Olsson i Fegelstorp och lantbrukaren Olof Håkansson i Hemmingslycke. 
Sissas hus hade tidigare dömts ut av den halte doktor Bergman från Kristianstad med bistånd 
av fjärdingsman Städe i Vånga. 



   Man skred till verket och sköt ihjäl hennes katter som förökat sig ytterligare och lär ha varit 
ett trettiotal. Sedan höll man auktion på hennes lösöre. Hon hade en myckenhet vävnader och 
textilier, men eftersom de var inpyrda med kattlukt blev buden få och låga. 
   Stugan, som i våra dagar skulle varit ett unikum, rev man ner och timret forslades till Bruns-
torp. Där höggs det upp till ved och användes som eldbrand under ålderdomshemmets värme-
panna. Åsynen av ”Bös-Anton” som sågade sönder hennes ”lilla stue” bekom Sissa mycket 
illa. Och värmen från pannan som eldades med det som symboliserade hennes liv i frihet lär 
inte ha värmt henne i själen precis. Sissa grät ofta över sitt bittra öde, och hon mindes under 
tårar när hon och moster Bengta hade det gott i sin stuga i Tralleboda. 
   Sissa hade oturen att komma till Brunstorp under den hårda och militäriska fröken Magnus-
sons föreståndarperiod. Hon blev slagen och luggad, och en gång såg jag hur Sissa tvättade 
blodet av halsen och örat nere vid vattenfallet i bäcken. ”Tröllet”, som Sissa inte utan orsak 
döpt föreståndarinnan till, hade så när slitit loss hennes öra, och blodet flöt ymnigt från hennes 
uppfläkta örsnibb. 
   Sissa vantrivdes på Brunstorp och tog alla tillfällen som gavs att ge sig ut på bygden. Hon 
gick ärenden åt de andre hjonen till affär och station och för övrigt när någon hade ett bud 
som behövde befordras. Någon gubbe skulle ha en dosa snus, en annan en strut karameller 
eller en ”aosk knappar” – hennes namn på alla sorters tabletter och pastiller. 
   Men hon planerade sina utfärder så att hon inte skulle gå miste om någon måltid, för Sissa 
tyckte om mat, och som alla lite primitiva människor kunde hon sätta i sig otroliga kvantiteter. 
Men det var inte all mat som Sissa gillade. När det vankades spenat matvägrade Sissa. Hon 
beskrev denna för henne nymodiga rätt till utseende och konsistens som det blir när ”koorna 
gao på klövern”. Men en del av anledningen till att Sissa så noga bevakade måltiderna var 
hennes möjlighet att då och då smyga undan en ostkant eller en korvabit som omärkligt fick 
glida ner i hennes rymliga kjortelfickor. Dessa godbitar var avsedda för Kaffatorps huskatter 
som alltid sprang Sissa till mötes när hon gick sin rond bland husen. ”Snälla misar som vella 
äjda”, sa Sissa och fördelade sin proviant bland katterna som strök kring hennes kjolar med 
glädjestyva svansar. Sonja Vretling berättar att hon en gång såg Sissa sitta på vedbodtröskeln 
och mata såväl katten som Sonjas båda barn med korvabitar och ostkanter. Alla tre fick varsin 
gång, och samtliga lät sig väl smaka. 
   Ett par gånger i veckan kom Sissa på besök hem till min fostermor som alltid bjöd Sissa på 
kaffe och kakor. Sissa drack med förtjusning ett par stora gammaldags koppar kaffe. Hon häl-
lde kaffet på tefatet och drack med en sockerbit i munnen. Och så lät hon sig väl smaka av 
”oedebrö o sockerkaga, rulltårta, köppakagor o sprudbagelser”. Hon var inte nödbedd när det 
vankades gotter av olika slag. Ibland fick hon en cigarr av någon, men hennes rökteknik var 
mycket pesonlig. Hon stack cigarren i munnen och tog sen inte bort den förrän den brände 
hennes nästipp. Och den varade inte länge, för Sissa puffade ut och in som ett lokomotiv i 
uppförsbacke. Sissa ville också gärna dricka ”jögar”, och lät sig över huvud taget väl smaka 
av allt som bjöds. Hon hade många ställen som hon gästade: Helges och Malmgrens, Sonjas 
och Skarvarens, Sjömannens och Skölds, ”Smegrebborna”, och så Kaffa-Nessen och Gunhild 
förstås. 
   Var sommar tog Sissa ett par långpromenader till Vånga, där hon hade många gamla bekan-
ta. Bierns Edith, Städes Johanna, Mylle-Pärens Anna, fru Lundborg och fru Wirén för att 
nämna de viktigaste. Sissa var överallt välkommen och undfägnades givetvis med kaffe och 
kakor. På ställen där de hade höns – och det hade de flesta på den tiden – fick hon som gåva 
ett halvt dussin ägg eller så. Hon kunde på en sådan här odyssé till Vånga få ihop ett par tjog 
ägg, som hon gick direkt hem till min fostermor Emma Lundh med, för deposition i ett sär-
skilt ”lojerfad” i spiskammaren. 
   Men det var verkligen ingen risk att äggen låg och blev för gamla. Sissa kom snart och bad 
min fostermor koka ”ojtt halt tju” ägg åt gången. 
   En gång minns jag hur min styvsvåger Karl Stone häpnade att se Sissa i rask takt konsumera 
tio kokta ägg. Det var vid tiden för jordgubbarnas mognad, och som efterrätt bjöds hon på en 



stor djup tallrik ”bärasöppa” med smörgås till. Sedan kaffe och kakor, och därefter torkade 
Sissa sig om munnen och deklarerade att hon fick ”skinna se” hem till ”Rävahiet” – hennes 
namn på Brunstorp – och passa ”kojlsmaden”. Hur denna lilla magra och torra gumma kunde 
äta så kopiöst mycket var en gåta för alla som bevittnat hennes konsumtionsförmåga. 
   Sissa var väl att betrakta som synnerligen originell, men var på intet sätt obegåvad. Hon 
hade ett intelligent och vitsigt språkbruk, där hon i hög grad lekte med ord och associerade 
friskt. Jag heter ju Gert som många till min förtrytelse uttalar järt . Detta vitsade sissa till så 
att det blev ”Stojn-jäet”. Cyklar kallade hon ”rockahjul”, vilket ju är lätt att förstå när man 
tänker på likheten mellan ett cykelhjul och ett spinnrockshjul. 
   Hon älskade ramsor och långa uppräkningar, och när hon talade om de katter hon haft i sin 
”lilla stue” i Tralleboda räknade hon upp: Lisa, lilla Lisa, Micka, Mis, Spis, Skolläraretjättan, 
Tomma-Finan och Maonsa-ködden.” 
   När påsken stundade räknade hon förväntansfull inför den stundande äggfesten: Palme-
sönda, Bölla-månda, Stinnkage-tisda, Aske-onsda, Skäre-torsda, Långa-frojda, Paoska-aftan 
och Paoska-da. 
   Sissa svor inte direkt, men hon använde i affekterade situationer gärna könsord och vulgära 
uttryck. När hon blev ilsken om någon ”mjöddes” med katter, eller när hon träffade på någon 
”kommunalgobbe” kunde Sissa skälla riktigt ordentligt. ”Kommunalgobbar” skällde hon sak-
löst ner, oavsett om de haft något med hennes deportation att göra eller inte. Människor som 
Sissa kände ovilja mot könssorterade hon i kategorierna ”kladde-fettor och kladde-köddar”. I 
kjortellomman hade hon sin lilla ”faolle-boss” eller ”joijlle-kniv” och hon hotade allt som 
oftast obehagligt mansfolk med att hon skulle ”joijlla” dem eller ”sköra köddarna av dom”. 
Men ingen tog särskilt allvarligt på Sissas hotelser, och hon satte givetvis aldrig sina tillmälen 
i verket. 
   Men mestadels var Sissa på gott humör. Ibland dansade hon runt några varv och lät höra ett 
glatt ”Tralla-lalla-lalla-la!”. När hon gick förbi Kaffatorps skola på sommaren när ett fönster 
stod öppet mot skolgården, stack hon ideligen in huvudet och ringde i skolans klocka som 
hade sin plats i fönsterkarmen. Detta givetvis till skolbarnens stora förtjusning och under 
Anna Greta Nilssons tysta men leende medgivande.  
   När Sissa kom på besök ville hon alltid ha något med sig. En bukett vildblommor eller ett 
fång granris att lägga framför trappan. Om inte annat gick hon resolut ut i vedbon och fyllde 
förklät med vedträn, som hon sedan med ett brak tömde i vedlådan. 
   Sissa hade knappast några långsträckta framtidsperspektiv. Kanske hade det mot henne så 
grymma livet lärt henne att allt kan ändra sig, och att man därför bör ta blott en dag, ett ögon-
blick i sänder. Hon kunde säga: ”lever ja te i möen, ska ja gao o hälsa pao Aosoma Matildan o 
August”, eller: ”lever ja te näijste uga så bler ja sjuttifem ar”. Jag som då var ung och tyckte 
jag hade hela det oändliga livet framför mig hade på den tiden svårt att förstå Sissas ständiga 
gardering och förbehåll. Nu kan jag som den gamle man jag snart själv är betydligt bättre för-
stå Sissas kortsiktiga planeringsprogram. 
   Sissa fick glädjen att uppleva att den stränga och stundom elaka och hårdhänta fröken 
Magnusson gick i pension och avlöstes av en föreståndarinna som var allmänt omtyckt, och 
som var human och snäll mot de gamla på Brunstorp. 
   När Sissa avled 87 år gammal den 9 mars 1954 satte föreståndarinnan in en dödsannons i 
Kristianstadsbladet, där det stod: ”Vår lilla solstråle har lämnat oss.” Sissa ligger begraven på 
Vånga kyrkogård. 
   Sissa Andersson är borta, men hennes minne lever kvar i bygden bland de som kände henne 
och som fortfarande lever. Vi minns Sissa för hennes originalitet, hennes gladlynta sätt och 
hennes generositet mot gamla vänner och välgörare. 
   Sissa blev något av ett bygdens faktotum. Vi sörjde henne alla, men mest saknad blev det 
nog bland ortens katter. Och vilka skulle sörja Katta-Sissan, om inte hennes fyrbenta skyd-
slingar, som alltid säkert upplevt henne som just en solstråle i sin katt-tillvaro. 
 



 
Sissa omgiven av bygdens katter, med ett fång granegrenar under armen. Hon plockade också 
stora buketter liljekonvaljer, som hon gav bort. Därför kallades hon ibland även ”Lilje-
Sissan”. 


