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Intervjuare: 
Är din pappa1 född där i Lerviken? 

l 

G.A Nej , han är född på Ängsholmen och hanses mamma2 blev gift med en 
som hette gubben Holm3 på Lerviken. Han var sex år, när han kom dit. 
De är alla sex syskonen födda på ett och samma ställe, en stuga, 
Andersstugan. När jag var med farbar, alltid dit och när vi gick förbi den 
där Andersstugan så sa han "Ja, här är man både buren och kläckt" och 
så suckade han och det har jag hört två gånger per året i min barndoms 
dagar, när jag var med honom. Janne Holm hade ett torpställe uppe i 
Lerviken och där var min far uppväxt sedan med farmor och sin styvfar. 
Den ägde de hela tiden. Sen övertog min far efter gubben Holm, 
Lerviks torp. 

I. När var din pappa född? 

G.A Han var född 1858 och sen övertog han Lervikstorp och sen gifte han sig 
med en småländska4 som tjänte vid Västergårn vid Åsättra. Deras 
bekantskap blev genom ett fönster (här hörs det som en ångvissla och en 
del av talet försvinner) och han gick han till kyrkan. Det var deras första 
samtalsämne och på så vis träffades de och på så sätt kom hon till 
Lerviken. Vart de gift och kom till Lerviken där och sen har de 
uppföddif åtta barn, varav fem som lever. 

I. Var det åtta barn? 

1 Bernt Wilhelm Andersson född 1858. 

2 Greta Stina Andersdotter f. 1817 

3 Johan Erik Holm född 1819 

4 Emma Charlotta Scherlund född i Ålem, Kalmar län. 

5 Hon säger så! 
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G.A Åtta barn6 har vi varit. Ja, det är fem som har levit7
• En var född med 

bra stora lyten och han blev bara sex veckor, när han dog som väl var 
och en som var dödfödd och en som dog i difteri. Så sen var det fem 
kvar som levde och nu är vi bara två, tre kvar som lever. 

I. Jag hade för mig att Gerda kom från Ingmarsö. 

G.A Nej det gör jag inte, faster Emma kom till Ingmarsö, gift och bosatt på 
Ingmarsö. Så kom hon dit där. Fast Rikards mamma alltså. Hon kom till 
Ingmarsö. Så hon blev bosatt där. 

I. Hur stort var Lerviken som torp? 

G.A Som torp, vill jag påstå att de säger att det bara var en 5 - 6 tunnland 
jord. Man hade bara småskvättar med smått säd och måste göra hö. Vi 
måste ju ta reda på alla backslåtter. Man fick ju röja först på våren, alla 
backar som fanns och ibland liljekonvaljbladen, till exempel fick man 
röja. Sen skulle man slå det där. Klockan fyra, fem fick man gå opp på 
morgonen och ta kaffekorgen med till far. Då var de ute och slog och 
sen skulle man räfsa ihop och sen bar man hem på högle{l för att torka 
hemma ute på slätare mark. 

I. Gjorde Ville det det innan han gick på sitt dagsverk? 

G.A Det gjorde han, innan dagsverket ja, och sen till Väsby herrgård på det 
och gick, så det ... 

I. Hur långt var det att gå till Väsby? 

G.A Ja, en timma gick det kanske. Vi gick sex hemifrån och vi kunde sitta 
några minuter, innan man såg den där strängen i klockan och det var inte 
så många minuter. 

I. och inte var det landsväg utan ... 

G .A Det var bara körväg och skogsväg och såna där vägar. 

I. Gick han varje dag? 

G.A Tre dagar i veckan. Tisdag, fredag och lördag och hjon när det var efter 
budning, efter första maj, var det budning. Det gjordes fyrtiotvå 
hjondagsverken. Sedan när de var gifta. Då hade de inga barn. Då fick 

6 Axel Bernad Emanuel f. 1890, Karl Johan Adolf f. 1991 död 1982, Karl Herman 
Rickard f. 1893, Knut Johan Alfred f. 1903, Oscar Elis Evert f. 1909 

7 Hon säger så. 

8 Två stänger som bildar en släpa. 
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de göra herrgården. Då fick de leja hjondagsverken, men sen vart efter vi 
växte upp, så var det för oss att själv traska iväg till herrgården med 
massäckkorgen på armen. Sä fick vi gå dit då. Sä fick vi köra tunga 
hjondagsverken. Vara där sju på morgonen och arbetade till sju på 
kvälleJ? och kom hem klockan åtta. 

I .Det var ingen varm mat på hela dagen? 

G.A Nej, ingen vann mat. 

I. Inget varmt kaffe? 

G.A Nej, då. Du vet, när vi började, då fanns det inga termosflaskor eller 
någonting utan, då var det statargummorna som kom ut med kaffe i sina 
flaskor med stora yllestrumpor och så fick vi en slät kopp, för de hade 
inte råd med något bröd. Bara en slät kopp kaffe. 

I. Gick du också så där långa dagar? 

G.A Det var så där långa dagar i början. 1913 började jag, samma är som jag 
gick och läste. Jag var på mitt fjortonde år. Då började jag i herrgården. 
Jag grinade första dagen, när jag gick ifrån Lervika och till herrgården, 
så det ska ingen tro med min korg på armen och min potatishink i näven. 
Vi skulle sätta potatis på Myrgärdet, på gårn. Då stannade vi och Emelie 
Torpe som skulle ta hand om mig och då sa hon det "Lilla barn grät inte 
nu. Det ska bli så roligt så" sa Emelie och det var det och sju år gick jag 
så i herrgården. 

I. Fick du arbeta tillsammans med pappa först, eller kom du på något annat 
arbete? 

G.A Nej då. Det fanns ingen från oss, som gick den dan när jag började i 
herrgården. Man fick gå alldeles ensam från Lervika och till herrgården 
och därför hade jag inget sällskap alls under vägen. Sen var det Axel 
som växte upp och han gjorde karldagsverkena och jag gjorde hjondags
verkena och de var rätt så långa. Man räknade med och sen var pappa 
hemma och skötte torpet. 

I. Hade ni djur också? 

G.A Ja, vi hade djur, ja. Tre kor hade vi stadigt och sen häst, gris och får 
hade vi. Så var det fisknäring, lite till husbehov. Så att man skulle kunna 
klara sig. Var det något över till att sälja, så bjöd Axel ut det, han som 
gick hemma, till herrgården och inte hade någon dagpenning. Nej kläder 
och föda hade ju man hemma då. 

I. Då gjorde ni alla sysslor, gjorde garn och tog reda på ull och, och ... 
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G.A Ja, de klipptes. Det föddes nya i februari månad och sen klipptes de på 
hösten och det var ju ull. Sen fick de sitta i skrubbestalen och spinnroc
ken. En annan kunde ju inte spinna då inte, utan då sa mamma, om man 
stal sig till spinnrocken då hon gick ut, och då sa hon "Att nu syns det 
vem som har varit här, det är märrarlår som är svulna". Det var så tjockt 
och så· rann det igenom spinnrocken. Så att det gick tungt. J a, så gick det 
till. Varje liten åkerlapp eller hörn, som pappa inte kunde komma ut med 
harven på ordentligt, där krattade han opp och där sådde han lin och så 
sparade han lin i en fyra, fem år. Så att det blev en linhög och så vart 
det, att de torkade det, när de bakade storbak och la in det i ugnen. 
Torka det. Så skulle man bråka det då och skäckla och häckla som man 
gjorde då med lin och allt annat arbete. 

I. och Emma hade ingen hjälp med hela sitt stora ... ? 

G.A Emma hade aldrig någon hjälp med hela sitt stora hushåll. Utan det 
räckte till och hon kunde hjälpa andra. Det räckte till med mat och dryck 
och det räckte till till andra människor som kom. Hon kunde både sy och 
sticka och hon virkade åt andra människor och lagade mat på både 
begravningar och bröllop. Det hon gjorde med. Så man kunde undra sig 
hur de orkade med. Hur tiden räckte till för dem. 

I. Själva lilla stugan hade den ett rum och kök eller? 

G.A Ja, Själdalastugan. Det är ju det som kallas nu, för vår gamla stuga, vid 
Lervikstorp. Det var ett stort, stort kök och en liten, liten kammare var 
det och där låg vi i köket alla ihopa. 

I. Var det en sån där stor bakugn och så? 

G.A Det var en sån där stor spis med standard mitt i, som du vet dom har och 
så var det en sån där stor bakugn sådär då och en stor järnspis och en 
vedlår som gick från vedgårn bakom. 

I. Ni bodde alla tillsammans? 

G.A Vi bodde alla tillsammans. Man åt och drack. Det var allt ihopa. 
Grötgryta fram på bordet och sleva i den allihopa. Det var ju så. Det var 
inget annat att tänka på då. 

I. Du talade om nån gång att ni tröskade med slaga? 

G.A Ja, det gjorde vi, ja. De fick ont om foder på våren och då måste man 
ta den halmen som låg på taket, för att ge korna. Sen då tog slut på 
rågen, så måste man få tillbaks halmen för att lägga tillbaks på takena 
igen och då slagtröskade man och då ... 

I. Jag trodde ni hade rörvass på takena. 



G.A Nejdå, det var långhalm, bunden långhalm. Då slagtröskade man på 
logen och då fick man ju börja tidigt på morgonen och slaga då. Pappa 
gjorde en särskild liten slaga åt mig och den hänger på museet och så 
den vill jag så gärna ha tillbaka. 

I. Vad var det för träslag i den? 

G.A Ja du, det vet jag inte vad det var för träslag i den. För det är som en 
klubba och så sparade man alla ålskinn. Så ifrån ålarna, man använde ju 
mycket ål när man fiskade själv och dem lindade han de där slagerna 
med både, för de skulle gå som i varv, du har väl sett en slaga själv på 
Karlssons loge. 

I. Det har jag. 

5 

G.A Ja, först så slagtröskade man. Då skulle man gå runt, runt, men för att få 
in slagena, som var det allra värsta, sjöng pappa då, för att få in takten, 
sjöng han "Rock och väst och tu par vantar'' och så slog han med sin 
sloga och så skulle man försöka passa in just där och så skulle man bara 
följa åt. Så skulle man gå runt ett helt varv. Sen när man hade gjort det, 
så måste man vända den där halmen allt ihopa igen och sen började allt 
ihopa om på nytt igen tills allt blev färdigt och så skaka då och så binda 
långhalmskärvar och så hade man det där på takena igen. 

I. Sopade ni ihop säden sedan, eller 

G.A Ja, så sopade man ihop säden sedan. För att alla axena låg i ring inom 
och halmen låg i ytterkant. Det var på axena man skulle slå. Så att man 
måste ha klubban så lång att den for jämt på axena. 

I. Skulle man slå så här? 

G.A Nej då, så här gjorde man. Så här slog man åt det här hållet. Så att det 
var väldigt svårt att parera in slagena. Det var det. 

I. Hur många var ni som tröskade då? 

G.A Ja två, tre och fyra. Det var olika, mest två, för man var ju inte fler 
hemma. Nej , det var man inte. 

I. Var det olika takt beroende på hur många man var? 

G.A Ja, olika hur man var, ja, och så skulle man slå in det där då Rock och 
väst och tu par vantar. Om man var fyra då, så skulle man slå in en takt 
för varje sak. Jag vet att fyra, fem om morgonerna, när far kom ut, så sa 
han "Kom ut, Emma så får du höra de slagtröska på öarna idag". Då 
hördes över sjön, den långa vägen över till oss, när det var lugnt och 
stilla. Så det tyckte de var underbart att höra. 

I. Fiske, vad hade ni för redskap då? 
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G.A Ja fiske, det var mest på vintern var det stångkrok som vanligt och då 
var det inte som det är nu, att de har saxar, utan det var vanliga stora 
långtkrokar9 då. Sen var det långnoten som man drog då. För att inte tala 
om bondnoe0 och då var man ju i två båtar och fyra man och två som 
rodde . . så var det två som skötte noten då. Så rodde man ut en liten kryss 
med noten och så rodde man ihop med båtförarna. Så hade man en 
forg, 11 så att man forga och slog i vassen så skulle man få ut fiskarna. Så 
mycket man orkade och så drog de som sjutton, där bak, för att få upp 
det där på hällorna och så fisken som man fick. Till jul allra helst skulle 
de dra bondnot, var och varanan dag, för att vi hade ju mycket julgäddor 
och drog de i vasskanterna. 

l. Det var ingen som åt lutfisk, utan skärgårdsborna åt julgädda. 

G.A Vi åt gädda då. Jag tror inte det var ingen som åt lutfisk. Jag lärde mig 
äta lutfisk när jag kom till Sundvik. Det gjorde jag. 

l. När var det då? Pepparrotsgädda. 

G.A Det var det vanliga, pepparrotsgädda och hemma skulle de till och med 
ha julaftonssåd, som man fick koka på fiskspat 

I. Kommer det från Ingmarsö, tror du? eller är det något som är vanligt, 
med den där sådet? 

G.A Njaja, jag vet inte vad den kommer ifrån. Med under uppväxten skulle 
det alltid vara, den där sådet. Även om vi hade risgrynsgröt skulle pappa 
alltid ha den där sådet. Här försvinner rösten i ljudet av en 
tändkulemotor. 

I. Hur kokade man den? 

G.A Ja, det var fiskspat, man var ju en stor familj och mycket fisk var det ju 
och så redde man den där en liten aning. 

I. Fiskspadet? 

G.A Fiskspadet, ja och skulle man göra den då som sötsur. Göra den lite så 
att den fick en brytning och så kokade man lite klimp och la i den där 
såsen och fanns det rom då i fisken, man rensade, så hade man den där 
rommen i smeten som man gjorde klimpar utav och la i och så fick den 
koka och det kallas för fisksåd. 

9 
· strömmingsnot 

10 fiskenot 

11 En stör med ett kohorn fastsatt i ena änden. Hornet är fastsatt så att det kan ljud ut 
hornet, när man svingar stören. Det finns en forg på Ålands museum. 
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l. Det var inga rotsaker eller så? 

G.A Nej, inga rotsaker, nej , utan det var bara spadet då, som var redd då, som 
var som en välling kan man säga. 

I. Ingamarsös sådfiskare, säger dem ju. 

G.A Ja, Ingmarsö sådfiskare. Sä att man skulle kunna tänka sig kanske, att det 
kommer där ifrån. Jag vet inte det. Jag vet bara det, att varje julafton 
skulle det vara så. I alla fall , även om det var gröt. 

I. Hur var julen? 

G.A Ja, julen den var ju, att vi åt åtminstone i mitt hem, som skulle äta käl på 
julmorgonen, när de kom hem frän kyrkan och så var det potatis och 
kälrötter kokta tillsammans och så pepparsås till det och så revbensspjäll 
till det. Ryggbitar, som de sa, frän grisen. När vi kom frän kyrkan 
julmorgon, så var värt stora slagbord dukat med mat på en sida och så på 
nästa sida utav badet, när vi kom in, så stod det kaffekoppar och bröd 
framsatta och alla våra grannar, som gick förbi därhemma, så gick de in 
och önskade en god jul och fick en kopp kaffe och en kyrksup och så 
gick de hem och sen togs kopparna dän. Sen åt vi julmiddag och sen fick 
det lov att vara tyst, den dagen, för far kröp opp i en säng och la sig och 
mor kröp upp på en soffa och vi ungar fick sitta tysta och snälla. 

l. Ja, det har jag hört att det skulle vara tyst på juldagen. 

G.A Det skulle vara tyst på juldagen och inte fick vi gå ut och leka och 
ingenting, utan då skulle det vara tyst och stilla. 

I. Ja, det kommer jag ihåg, att det var så långsamt. 

G.A Ja då, då var det alldeles tyst och stilla, men det tycker jag att man ska 
ta tillbaka på. Att ha igen för att det var någonting att uppleva, som en 
tradition, tycker jag att det ska finnas. För det finns ingenting kvar av det 
gamla. 

G.A Det var en lång väg till kyrkan och till skolan. 

I. Gick ni eller körde ni till kyrkan då? 

G.A Ja, vi körde mest om det var slädföre. Först körde pappa då, när vi var 
barn eller yngre då, om jag säger det. Sen var det Axel som tog i 
tömmen, så körde han då. Det var han som alltid körde då . Så var det 
alltid så, att det var vi som var före hemma. Så då var det alltid då att 
invänta på dem som kom gående. De kom alltid den vägen och Jan i 
Engsvik, han skulle alltid äta kålsoppa. För han sa "att jag går om 
Lervika, för då vet jag att får tallrik kålsoppa och det får jag aldrig 
annars, morsan tycker inte om ett". Då åt han det. 
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l. En gång pratade du om att man fick åka så att linet skulle växa långt. 

G.A Långt lin ja. Då satte vi opp en stolpe i sjön, men då måste det var is 
förstås och sen var det en lång stör, som man åkte runt med som 
slängkälke, och genast skulle man åka bort den dagen också för att få 
långt lin. 

I. Vilken dag var det? Var det någon särskild dag? 

G.A Fettisdagen. skulle man ut och åka långt lin. Det var så vanligt, så att 
det, eller om vi hade något för oss på kvällen så hette också det samma, 
att fick vi åka ut och åka långt lin. Vi hade alla möjliga hyss för oss och 
ungdomarna med. Mest var det sån där slängkälke, men den gjorde jag 
illa mig på en gång, så att det inte blev någon mer slängkälke på Lervika 
den gången. För då var min morbror hemma från sjöss och han var 
snickarkunnig och han gjorde så fint och elegant som allra helst. Så 
ställde de mig intill stolpen. Där skulle jag vara snäll och stå still och en 
lång stång hade vi, en smidig kälke, som han gjorde där och fick fart på 
kälken och jag mitt dumma nöt och inte hade bättre förstånd så liten 
unge jag var, går ut och får den där .... Jag kunde lika bra ha kunnat fått 
bena avslagna eller fått näsan klyven, och det var att åka långt lin . Så 
fick jag för det. 

I. Och påsk hade ni några seder med det? 

G.A Nej, det var väl inga särskilda seder med det, mer än att långfredagen var 
ungefär som juldan. Man skulle hålla den helig. Man skulle vara 
inomhus, inte vara någonstans och var vi inte så mogna så att vi gick i 
kyrkan, för pappa var ju så kyrklig, så såg man vad klockan var slagen, 
när han plockade fram sin postilla och sin psalmbok och så fick man 
sitta i alla fall, med tänt ljus och med knäppta händer och så läste han 
hela evangeliet och läste en massa psalmverser till det. Det fick man 
infinna sig till varje söndag likadant. Så inföll sig påsken mera högtidligt 
än så, liksom mera andaktsfullt på något sätt och sådär. 

I. och sen sommaren? 

G.A Och sen så sommaren. Sen stunda det till vår. Då var man på sjön. Axel 
var ju mycket för att fiska, men tycker inte om fisk själv, men han var 
mycket på sjön och fiskade. Följ med nu jänta så far vi ut och lägger nät 
eller någonting och han for. Ja det var ju klart att det var ju en extra för
tjänst, som han hade, som man fick skicka in någon fisk ibland. Så sal
tade de ju, saltade strömming då kaggvis och abborrar, och ismört och 
allting och så saltade de ner och hade till vårmat, men efter första maj då 
inväntade man bud från herrgården. Då fick man bud därifrån och så var 
det att traska iväg då till herrgården och sen var man borta hela som
maren. Sen när man hade gjort sina fyrtiotvå hjondagsverk, ja då var 
man så glad, att man skulle få göra överdagar och då fick man 1.25 att 
gå den där långa vägen ifrån Lervika och bära massäckskorgen, och sitta 
och äta kallt salt fläsk och potatis och hårt bröd och mjölkflaska i näven 



9 

och jobba så många timmar. 

l. Var ni många i dagsverkena där borta? 

G.A Ja, det var många i dagsverkena. Jag tänkte, jag skulle ha haft tid och 
tagit reda på ett kort som jag har utav Väs by. Du kanske har sett 
någongång att jag har haft. Det var ju hemskt många i dagsverkena. Det 
var ju en sju, åtta statare i Väsby, på den tiden och de gick ju och hade 
barn, som också gick i herrgården. De hade i alla fall fem par hästar och 
fyra par dragoxar. Så det var ju fullt upp och när det var mycket att göra, 
så lejde han oxar ifrån Uggla, för att dra in hö och säd med och det var 
långa vägar att köra. Sen började det lida mot höst. Ja då, när allting var 
färdigt, då gick man dit och plockade potatis och då skulle man plocka 
på ackord. Då var det ett rysligt göra naturligtvis. 

l. Vad fick ni för det då? 

G.A Ja, vi plockade fyrkantiga. Det gick väl vissa mått i de där. Det var 
vissa lådor, som man gjorde ett visst där då och så skulle man skrika när 
man fick en sån där färdig och så gick de och tömde den. Jag kommer 
inte ihåg hur mycket man tjänade, men man hade inte så stor 
dagpenning. Men det var huvudsaken att man fick några ören i alla fall, 
man var ju glad åt det. Så skulle, en som kallades skomakar-Eisa och 
jag, vi hade åtagit oss att ta upp rovor en gång, men det skulle man 
naturligtvist aldrig ha gjort, för rovorna satt fast och tjäle var det och vi 
sparkade sönder skorna. Så vi hade ingen förtjänst. 35 öre för hundra 
meter upptagning av kålrötter och rover och så skulle det blastas och 
läggas upp i högar också och sen var kängerna slut, när vi hade slutat 
arbeta. Sen på vintern var det huggning för karlarna i skogen och Axel 
gick mycket och dikade på våren vid herrgården och likaså på hösten och 
sen pressade de hö. Torparkarlama gick och pressade hö då på ackord, 
då förstås. 

l. Såldes det inte mycket hö? 

G.A Det såldes mycket hö. Alltså hela stora ladorna kunde pressa opp med hö 
och det gjorde torparpojkarna då, så pressade de på ackord. Sen började 
ju skogsarbete och pappa körde ju i skogen. Då fick man rulta med i 
skogen och ösa på snö, på bara fläckar, när solen kom och la på och 
göra basvägar12 och så fick man följa med i skogen. Följa med honom i 
kälkarna fram och tillbaka och sitta och åka och bära snö i en korg. för 
att fylla på. 

l. Det var mycket snö och ingen väg fram, då. 

12 Körvägar, som man körde fram timret på. 
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G .A Om man räknar med frän Lervika och opp till byn, s ä var det beklaglig13 

väg, naturligtvis. Det fanns ingen väg, sä när vi gick i skolan, när det var 
som värst, sä satt pappa oss i släden och åkte han om Åsättra by och så 
tog han barna med sig där och tog in dem i släden och tog en fäll över 
oss oc~ sä körde han jämt. Det var den enda utvägen som fanns då. 
Annars vi fick gä. Det var också en timmas väg till skolan och ingen väg 
och det var ingen väg förresten opp till byn, heller. Man hade åtminstone 
sällskap när man kom till byn, men innan man kom ut ur Västerskogen 
så hade man ju inget sällskap och den var ju sä tät och svart dä. 

I. Det var väl ingen landsväg förrän uppe vid Nolvik? 

G.A Nej , det var ingen landsväg förrän uppe vid Nolvik, ungefär vid 
Perssons, apoteket. Då började en liten större väg där, annars var det 
ingen väg. 

I. ... som var plogad. 

G.A Ja, med hästplog, ja, men det gick och skotta först en nio, tio karlar utåt 
gärderna, för att fä en väg. Ibland var det så mycket sä snö, sä att hästen 
inte rådde pä plogen. Så man fick skotta först och ploga sen. 

l. När det var så många, jag ätervänder till Väsby igen, hade ni några fester 
och danser tillsammans ungdomarna? 

G.A Nej, det kan jag inte säga att vi hade. För den som hade Väsby, när jag 
gick där, han hette Sten och arrenderade då och han hade tvä gånger per 
är fest för sina arbetare en söndageftermiddag. Då hade han en riktig fest 
om man får säga det och dä var alla bjudna både barn, föräldrar och 
ungdomar, var de bjudna. Dä fick de ha sä roligt de ville och dä var det 
så mycket mat och dryck och sprit också som fanns det där. Men annars 
var det inget särskilt. Ungdomar som dansade pä logarna förr. Vi 
dansade mycket pä Backars loge och Gustav satt och spelade sitt 
enradiga dragspel. Det var den enda musiken som vi hade dä. 

I. Det var väldigt mänga som spelade dragspel förr, var det inte det? 

G.A Det var många som spelade dragspel. Man tänker sig, jag hade två 
bröder, som spelade dragspel hemma. Både Axel och Kalle hade vi och 
Rudolf i Åsättra spelade dragspel och Albert spelade fiol. Så det var ju 
en väldig orkester, när de där fyra började och för att inte tala om när de 
vistades i mitt hem, alltid med sina spel och vi dansade oppe pä tomma 
vind, där oppe, så att kronan i taket, där nere, dansade den också, men 
dä kom pappa upp och sa ifrån att vi fick lugna oss lite. Sä det var ju 
väldigt roligt pä det viset. 

13 Vägen var så dålig att man hade rätt att klaga på den. 



l. Men sen gick du bort till Wistedt och tröska någongång läste jag 
någonstans. 
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G.A Jo då, vi arbetade alltid i samlag vi torpare. Pappa hemma och Wistedt i 
Åsättra, en bondgård i Åsättra. Vi böt alltid arbete, så vi hjälpte varandra 
med ailt arbete. Plockade vi potatis hjälptes vi åt. Kom drängen till oss 
och plocka och när Wistedts plockade, så skulle vi två, tre opp och 
plocka potatis åt honom och då sa pappa, att klockan sex om morgorna 
skulle vi gå och då brukade min äldsta bror säga så här "i herrans namn 
behöver farsan gå så tidigt för. det är ingen människa". Jo då, Viktor är 
oppe och kör upp. Jo då, när vi kom opp så höll Viktor på. Han hade då 
parhästarna. Han hade såna där bukhjon. De hade remmar under buken 
och inga skaklar, utan bara en långstång från trästocken och från den 
trästocken var det en sån där bukhjon som jag kallar det för, som vi hade 
på hästarna och spände fast i selen och så körde vi och sen gick han, 
Viktor och skötte om trästocken i ena handen och så hästarna med den 
andra handen och sen när det blev frukost, så satte Ida ut en vit handduk 
utanför köksfönstret, så vi visste när vi skulle gå hem och äta. Vi bytte 
arbete även vid tröskningen. Där bytte vi också och där var det vandring. 
Det var ju inga andra tröskmedel på den tiden, utan då var det 
vandringen och så köra i vandringen då. Man skulle tröska med vanliga 
kugghjul, stiftverk. Man måste vara en nio, tio, elva måste man vara. 
Man måste vara ett par i golvet, en som stod och matade och en som tog 
undan säd, och två som skakade och ett par som bar halm utanför till 
stacken eller så la man ut halmen utanför och sen på kvällen då skulle 
all den där halmen tillbaks i golvet. Så det var ett väldigt sjåande. 

l. Man kan säga ett helt trösklag. 

G.A Ja det kan man säga ett helt trösklag. 

l. Men det måste vara roligt att vara så många tillsammans. 

G.A Det var väldigt många, man hade rysligt roligt, naturligtvis och så vet jag 
att vi var vid Västergårn. Då kom alltid Ida ut och hade mat på höstarna, 
stekta äpplen i två stora långpannor. Så hon hade stekt äpplen i socker 
och sirap på och då kom hon ut när vi skulle ta in halmen, för vi skulle 
ha fem minuters paus då, medan vi åt de där stekta äpplena och de var 
gränslöst gott. Lika så var vi också vi Västergårn i tröskverket så 
karlarna de gick ut och la sig i halmen och en annan var ju ett ensamt 
fruntimmer, som satt där, utom mor Anna-Greta var med och tog de där 
tunna, var hon där. Så satt man där och då tog alltid Ida fram speldosa 
och spelade på den. Den glömmer jag aldrig, för den hade jag velat haft 
på deras auktion, men det fick jag inte. 

l. · Var den med på auktion? 

G.A Ja den var med på auktionen ja. Det var den. 

l. Den skulle hon roa dig med då. 
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G.A Ja den skulle roa mig då. Då kom den där speldosan framdå när hon stod 
ock diskade. Samma toner jämt och ständigt. 

I. Hur länge var du hemma i Lervika dä? 

G.A Jag var hemma ända till jag gifte mig, när jag var 22 är. 

I. Sä du gick liksom i dagsverke. 

G.A Jag gick som i dagsverke. Ja, det är förstås jag var ett halvt år hos dina 
svärföräldrar. När din make var liten, var jag i Västergårn och därför har 
jag lite anknytning till honom. Men annars var jag hemma hela tiden och 
gått i 'herrgården i sju är. Jag började när jag var 14 är tills jag var 21 är. 
Jag var hemma och hjälpte dem hela somrarna, när jag gick i herrgården 
och hela hösten med och pä vintern räckte det ju till med att karda och 
spinna och tvätta och håll med vantar och strumpor åt allihopa. 

I. Det var någongäng att du gick i skola ute pä Ingmarsö? 

G.A Jag började min första skola pä Ingmarsö. För fröken Svan hette hon dä. 
Hon var ju nyutkommen lärarina dä. Då satt vi tre och tre i varje bänk, 
en och samma skola, alla sex klasserna var i samma skola och sen hade 
vi en Ingrid Karlsson som vikarierade för fröken Svan, när hon var ledig 
någon gäng. 

I. Hur kom det sig att du gick i skolan där ute? 

G.A Jo, därför dä att jag var ensam flicka utifrän Lervika. Sä jag hade igen 
kamrat med mig, till att gä dä. Så var jag lite lång och spinkig och 
därför skulle jag vara hos faster Emma och gä i skola, för jag hade bara 
att springa över bergen till skolan och på det viset fick jag gä ett är i 
skolan på Ingmarsö. Så man ju som rotade också därnere. 

I. Var det Vaxholmsfiskare som bodde över där? 

G.A Ja, det var Vaxholmsfiskare som låg över där. Det var hela höstar som 
de låg där. Faster Emma hade ju, nog tror jag att de var sex, för de var 
ju tre lag, båtar och så var det en båt som låg i Sumphamn i kroken där 
borta, som det hette där vid Ingmarsö. 

I. Vilken sida var det? På norra eller södra? 

G .A På södersidan är det. Båtsdragen heter det, där faster Emma bodde och 
där satt en sån där stor fotogenlampa mitt i taket och där satt bindtjuvar 
runt ikring och sä fiskarna Jagade sina nät där. 

I. Och det var i Emmas stora kök. 
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G.a Ja, i faster Emmas kök. Alla fiskarna satt där och alla fiskarna, de låg i 
det där köket. De gjorde de också. Hur de låg, vet inte jag, för jag låg i 
den lilla kammarn och en fiskare som hette Elof Sundman, vet jag, han 
läste med mig, för jag hade börjat skolan då och han läste med mig, om 
kvällarna, i alla fall och faster Emma hade väl ett fasligt sjå med 
gubbarna och deras viskor och grejor. Sen hörde man när, jag hörde det 
inte, när primusköken började, klockan ett på natten. Då började 
primusköken att dåna i köken och då öppnade August Sundholm dörren 
till lilla kammaren och sa "ska mor Emma ha lite kaffe da" sa han då. Ja 
och så då kom han in med kaffe åt faster Emma och då låg vi där inne 
hon och jag. · 

I. och då skulle de ut och ... 

G.A Ja, då skulle de ut och fiska och sen när de skulle ut på eftermiddagarna 
och lägga sina skötar .. . Då for de till Vaxholm förstås med sin 
strömming på förstås, för de hade ingen annanstans att ta vägen, än att 
fara till Vaxholm med strömmingen. Det var ett väldigt flängande på 
dem. 

I. De kanske turades om att åka till Vaxholm. 

G.A Ja, de turades om att åka med olika skötbåtar. De var uppdelade i olika 
lag och sen på eftermiddagen, när de skulle ut, var ett väldigt ståhej om 
vem skulle först ut och få de bästa lägena. Så vet jag, min kusin Rikard, 
han sa till mig "Hör du flicka gå ner och sätt eld på blåslampan." så att 
han skulle få motorn varm, så att han kom iväg fort, för han var het, vet 
du. Då satt vi och tittade på sjökortet och titta på var siklederna gick 
någonstans, på korten och sa vi, där ska vi lägga och där. Så det gällde 
att komma först ut då också. 

l. Det var före nylonnätena. 

G .A Ja, det var före nylonnätena. Det var det. 

I. Byggde de skötarna själva då helt och hållet eller ... ? 

G .A Ja, det tror jag, att de gjorde. Det blev väldigt mycket som blev på 
bindtjuvarna. Så de byggde nog mycket skötar själva. Det gjorde de 
säkert, för de hade nya på där. men de hade ju jämt göra att laga vart 
efter, för det fastnade också i bottnar också överallt där och nätet gick 
sönder. Så de lagade för det mesta och så på vintrarna så kanske de satt 
och byggde nya nät. Det gjorde de säkert ... 

I. Hur täta skötar fiskade de med? Var det såna rundskötar eller tätskötar? 

G.A Hurru du, det var väl olika tider vad man fiskade med. Så de hade väl 
båda delarna, både rundskötar och tätskötar. Det var väl olika vad det var 
för sorts fisk, för vet du, strömmingen är ju vid olika tillfällen större 
eller mindre och då rättar man skötarna efter det. Så jag tror att när det 
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är lekströmming, så använder de nog rundskötar, för att inte fä så mycket 
i skötarna, för du vet, då b lit skötarna så nerkassade14

• Sä de använde 
nog mycket rundskötar, tror jag och tätskötar hade de väl, när de hade 
den mindre strömmingen. Men så får de inte fiska nu, tror jag, för nu 
måste det var ett visst antal varv, de måste ha. 

l. Berättade Emma om gammalt skrock? 

G.A Nja, inte Emma, men far och de här gamla gubbarna frän Längholmen 
och Ängsholmen. när de kom, då de pratade så mycket skrock, så att 
man var ju livrädd när man gick och la sig, förstås. När farfar talade om 
när han körde till kvarn i Tule15

, så sprang de här små mjölningarna, satt 
på stegpinnarna och åkte med. Av vad man inte tror på i dagens läge. 

l. Ja, det har man ju hört förut. 

G.A Och det var mycket annat de talade om. Det var kanske inte kommer 
ihåg nu. Men särskilt var de här Tu le som de säger. 

l. Det var det där lergärdet bortom Lervika, bortom byggningen. 

G.A Bortom byggningen där, ja, som går rätt opp. Det kallades för Tule och 
där påstås det ska finnas en Tulefru. 

l. Har du sett henne då? 

G.A Jag har sett henne, åtminstone tror jag, att jag har gjort det. För att vi 
gick. För pappa gick och slog dikesrenen och jag skulle ta opp säd, och 
så säger jag 11att titta nu kommer mamma med kaffe 11

• 
11 Nej , barn11 sa han. 

Han såg ingenting och jag tog honom och sa, 11men titta där ju mamma 
och jag kan se precis hur hon var klädd, med randigt förklädde och sin 
randiga blus och sin halsduk på huvudet 11 och när jag tittar bort så är 
människan borta och mamma kom ut med kaffe långt efteråt och då tror 
jag att det var Tulefrun, som stod där bland björkarna. Där är jag 
fotograferad i de där björkarna med farbror Åkerbergs fru . Som skulle ha 
mig som Tulefru där. Sen har man ju hört så mycket som har berättats 
som till exempel i Måsbacken 

l. Stupa har jag hört talas om. De sa att hästarna stannade. 

G.A Nej, det var Måsbacken. Vid en stor sten där, vid Måsbacken, där de inte 
fick fram hästarna. Där vet jag, att vår granne vid Sundvik, for ju mycket 
till kvarn och han var ju alltid ute om nätterna och körde, Gustav 
Lundström och han blev ju stannande där, pina, rosta, krona, trä. Han 
fick inte hästarna att gå se, utan han blev ståendes där och det är många 
fler än han, som sagt det att de inte har fått fram hästarna, även om de 

14 

15 Mellan Tule och Horsvass; Åkerberg, sid 164 



har gått och tagit dem i betslet så har de inte fått dem med sig, utan de 
har stegrat. 

I. För det var inte uppförsbacke utan det var just där backen går utför, 
istället. 
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G.A Ja, det är när backen går utför, när man kommer från det här hållet, så 
då vet du, att det ska finnas en stor sten där Måsbackssten. Just vid den 
sten, ska det vara som hästarna stegrar och inte vill gå fram och det är 
inte bara det, utan det är ju så många som har sagt det. Ska vi gå tillbaks 
till herrgården, så hade vi en stalldräng som hette Fredriksson och han 
kunde säga precis på hästarna, var det som skulle inträffa för någonting, 
för när han selade en häst, så var det något visst med selen. Så han sa 
"Jaha, nu får vi höra det och det" sa han och var det något annat, så sa 
han "Jaha, nu får vi höra från det" och det slog visst aldrig fel. För hade 
Janne Fredriksson sett och hört, det där, i stallet och på selarna så slog 
det aldrig fel, utan det stämde alltid in, med vad han sa. Det gjorde det. 
Det hade de alltid som kännemärke. Det var på hur hästarna ruskade 
selarna som han såg vad som skulle hända. 

l. Det berättade pappa om när de hade varit vid Wistedts också och gick 
hem över Kråkbacken. Då hade de berättade så mycket spökhistorier, så 
att grabbarna de sprang hem och de tyckte att de hade några efter sig. De 
hade hört så mycket 

G.A Så var det likadant här nere vid Rödberget i Sillviken. De säger likadant 
om det, att där har också hästarna stannat och stegrat. Där har de inte 
fått fram det heller. Så visst är det mycket gammalt som det är och 
gamla barnmorskan som, till exempel, tala om som, det står en del om 
Carl Åkerbergs bok, skulle jag tro, som skulle åka med mat till 
slåtterfolket och de såg henne och hon försvann ju. Hon gick ju i sjön, i 
tre dygn och när hon kom tillbaka var hon utlärd barnmorska. 

I. Vem var det? 

G.A Anna Sundström hette hon. Hon skulle åka till Söderö med mat till 
slåtterfolk och försvann och hon var i sjön i tre dygn och hade en stor 
gädda som följde sig och när hon kom tillbaks var hon utlärd barnmors
ka. Hon var sån att hon kunde sätta både gott och ont på folk vid föds
larna. Hon kunde framkalla allting. Om någon inte kunde bekänna för 
henne som det var, så då sa hon det att "Då skulle hon visa att det var så 
och så". Det kunde hon göra och det var Anna Sundström hette hon. 

I. Hur långt tillbaka kan det ha varit? 

G.A Ja du, hörru du. Det är möjligt att man kan finna det i hans bok. Det vet 
jag inte, men jag vet inte det. För det är något som pappa har talat om 
och som Signe har talat om, i från skärgården hela tiden. 

I. Det måste vara väldigt långt tillbaka i tiden. 
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G.A Det måste vara väldigt långt tillbaks, för hon var här, hörru du, som 
långt tillbaks i tiden, så att vi hade en präst som hette Liden. Då i alla 
fall, så var hon barnmorska eller hon var där och skulle förlösa henne, 
om man säger så. Var där och då skulle prästen ha sagt så här "Behöver 
ni skrika så där, mor" och då hade hon sagt så där "Det skulle ni få se" 
hade hon sagt. Då hade hon satt värkarna på honom och hon vart utan. 
Så han måste be tillbaks han och hon måste inta sittl\ så där. Likaså var 
det en jungfru vid Hästede, som de också talade om, som också skulle få 
ett barn och frågade hon då i de värsta värkarna, vilken som var barnafar 
och då sa hon "Att det flög på mig på Ryerna17

• "Ja, flygit på dig, så 
ska det inte flyga av dig" sa hon och i och med det fick hon erkänna 
vem som var far till barnet. Så det kunde hon göra. Hon var en sån 
människa, som fick den lärdomen medan hon var borta, de där tre 
dagarna. 

I. Det var fantastiskt. Det har jag aldrig hört. 

G.A Jo, men har du inte läst boken? 

I. Jo, men jag inget minne av den.18 

G.A Jo då, det är vissa saker som han har uppskrivet där i boken som faktiskt 
vet att de har sagt som sägner när man var barn och levde upp allt 
sammans. 

16 Alltså, återfå värkarna i födsloarbetet. 

17 Åkrarna som ligger längs landsvägen mot Lagnö. 

18 När jag har letat i Carl Åkerbergs bok har inte heller jag hittat denna berättelse. 
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