
READ, Margareta (Greta) (1905- ) 

Österskär 
Lärarinna i Runö skola 1926-1968 berättar om skolan och området runt 
Ansgariusvägen. 

Intervju: 1987 av Sten Wiksten 
Utskrift: 1998 av Anne-Marie Torssell 

Intervju med fru Greta Read, Ansgariusvägen 38, Åkersbergaden 5 maj 1987. 

G.S Förr var det en landsbygd här om man såg sig omkring och det var åker och 
äng och man såg hur de körde med sina traktorer men också med hästar. Och 
korna fördes ut på bete, så man hörde hur de ropa på sina kor när de gick här 
på Tunavägen. 

I. Det var mycket lantligt här på 30-talet alltså? 

G.R Ja, det var det. Och mjölken kördes ut i små hämtare. Man ställde ut en 
bleckflaska vid vägen och så böts den ut och så fick man en med mjölk i. 
Jag minns inte vad mjölken kostade på 30-talet, men i början, jag tror att det 
var 13 öre litern och så hände det att de körde ut mer mjölk ifrån Smedby än 
ifrån Tuna. Från Tuna hämtades de stora mjölkflaskorna till något mejeri och 
i hörnet av Tunavägen och Generalsvägen ? stod en hävarm och där hade man 
byggt upp en träpall och där stod det alltid en stor mjölkflaska, l 00 liter, och 
väntade på att hämtas. Fortsatte man ner till vattnet där, så var det en alle med 
stora vackra askar. Jag kommer ihåg de där från slutet av 30-talet, för de hade 
en son som var sex år och han klättrade upp och tittade på kråkungarna i bona 
där och det gjorde jag också. Det skulle ju inte en lärarinna göra nu, klättra 
upp och titta på kråkbon. Och lagom så kunde man ju hämta mjölk och särskilt 
när de då hade någon ko som kalvat och man fick s. k. råmjölk. Det var ju 
någonting som vi tyckte var gott att göra kalvost utav. Nere vid Tunaviken 
bodde också fiskare, två mycket duktiga fiskare, en hette Karlsson och en hette 
Löfström och de tog upp strömming, så man kunde köpa fårsk strömming 
direkt utav dem. De körde omkring och sålde billigt här och sen resten sålde 
de till stan. 

Längre ner i Österskär, vid vattnet, var stora sommarvillor och det var, som 
man tänkte sig, rika stockholmare som bodde där och de bodde ju bara på 
sommaren egentligen här ute på 30-talet, men Österåker fick sin viktigaste 
skatteinkomst ifrån dessa fastighetsägare på 30-talet. 

I. De var de stora kapitalägarna naturligtvis? 

G.R Ja. 

I. Fanns det inte några vilohem eller liknade här också? Sophiasystrarna har visst 
haft någonting, ett sommarhem? 

G.R Ja, det kommer jag ihåg. Det var här nere vid Sättrafjärden. Det var elever 
ifrån Sophiahemmet som var där på somrarna. Jag träffade en av dem en gång 
så jag vet precis var det ligger, fint vid Sättrafjärden, men det var ju inte någon 
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inkomst för kommunen på det. stockholmarna hade ju upptäckt skärgården här 
ute och byggde utmed vattnet helst. Strandpromenaden har vi ju kvar, men den 
har ju blivit mer någonting för hela kommunen nu. Då, första tiden, så räkna 
man med att det var privat egendom mycket där nere. 

I. Ingen allmänning utefter stranden inte. 

G. R Och längre ner, där S:ta Katharinastiftelsen kom sedan, var det ett pensionat, 
Östergården. Jag kom aldrig dit egentligen. Det var ju mest för dem som kom 
ut och skulle ha det skönt och hade råd att betala och ändå var det väl ganska 
svårt att få det att gå ihop där. 

I. Numera är det tydligen så att alla människor seglar här i Österåker, var det så 
på den tiden också? 

G.R Nej, på 30-talet så fanns det väl inte så många. Ja, den som hade en segelbåt, 
det var en doktor Wik, hörde man talas om, och så var det väl ett par stycken 
till. Men såg man segelbåtar ute på Trälhavet så tyckte man det var vackert 
och roligt att titta på. Så småningom så var det väl de som skaffade sig 
segelbåtar och kunde delvis bygga själva. 

Här i Österskär var det en fabrik där de gjorde reseffekter, mycket bra 
reseffekter, och mycket viktig industri var väl det, den enda i Österskär. Den 
som ägde fabriken var fabrikör Melin, farfar till Ingrid Lindblom. Hans Reichs 
far arbetade också i väskfabriken och likaså Ingrid Lindbloms far. Och sen 
hade den gainla fabrikören ett par söner till, så det var liksom en släktegendom 
det där, men duktiga arbetare kom det också från Åkersberga. De gick alltid 
den här vägen ner till fabriken. 

I. Var låg den här fabriken? 

G.R Där Österskärs station ligger, alldeles bakom där. Det står kvar som ett ruckel 
nu. Fabrikören bodde strax ovanför där. Han hade anställda, målare Hamrins 
söner, det finns några Hamrin i Åkersberga kvar. De var duktiga allihopa och 
döttrarna också. De var fyra bröder som arbetade där. Det var en strejk också i 
den fabriken, -29 eller -30, det var i det där draget. De här bröderna Hydman, 
de var fyra stycken, de var helt beroende utav arbetet där, de klarade sig inte 
och den äldsta brodern som hade ansvar för dem allihopa, han hade haft det 
svårt som ung och tagit över ansvaret för familjen när fadern dog och han ville 
inte att de skulle behöva svälta, ha det knapert igen, utan de arbetade och låg 
sen rätt bra till. Det var en kassörska på fabriken, som sen blev fru Hydman 
och hon var mycket politiskt intresserad, socialdemokrat, och hon tyckte inte 
om dem som bröt mot strejken, men hon försvarade de här för att de kunde 
inte klara det annars. En del utav dem var såna här vilsna individer, original, 
som inte finns längre här i Österskär. 

Den som klarade sig bra, det var rörmokaren. Han är tyvärr död nu, men han 
kunde berätta om gamla tider och han sa att varenda en, om de bara hade skött 
sig, så hade det kunnat gått bra. Det fanns hur mycket arbete som helst åt de 
här när Österskär då växte fram så småningom. Och unga Jansson, han köpte, 
de som kom först fick köpa ganska billigt, skulle jag tro, utav Hellman, och han 
skötte sig, rörmokarn, och han höll på med lite utav vatje. Han hjälpte väl dem 
som hade motorbåtar och sjötomten, var ju fin den och den var väl attraktiv den. 
Jag vet inte om den kan vara såld. Han gifte sig med sin hushållerska, hon var en 
duktig människa, hon hette Spännare och de hade en dotter och hon flyttade till 
England så småningom. Men så kom det hit en elektriker, för det behövdes ju, 



och han var mycket duktig i sitt yrke, men om han var periodsupare, han blev 
så småningom väldigt alkoholiserad, men snäll och ofarlig var han, och han gick 
omkring och han pratade med folk som om han en gång i tiden hade studerat och 
visste mycket. Vi tyckte att det var intressant med honom och han bodde ju 
mycket enkelt. Eftersom det hade varit lantbruk allt det här, så hade de slagit 
upp små skjullite varstans. Något fanns nedanför Kvarnberget, där bodde det 
ett par såna här hantverkare, som hade dukat under. Jag tänker mig, om man 
nu ska skylla på stockholmare, att de bjöd sina hantverkare lite för mycket sprit 
och sånt. Jag vet ju säkert, men det är ju tråkigt att namnge några människor. 
Jag hade ju elever i skolan och på det sättet förstod man ju hur de hade det i 
hemmen. 

En målare, en mycket skicklig målare, bodde det här i en villa, renoverad och 
ombyggd, det har väl bott någon kändis där, och sen var det en lantmätare, 
behövdes ju när alla tomterna här skulle styckas upp och det var också en figur. 
Jag kan ju berätta om det, somjag har erfarenhet utav, att köpa en tomt utav 
Hellman. Det visade sig vara väldigt svårt och ingen aning hade jag om hur det 
skulle gå till att få lagfart och allt detta, men jag tänkte att har jag tomten betald, 
då är det ju en bra början. Så att det var ett par tusenlappar som jag hade, min 
man var inte svensk medborgare, så det skulle gå i mitt namn och då fick vi 
köpa en tomt för två tusen här, var inte svårt då, och den gick ju ända ner till 
Tunavägen, den här tomten. Hellman ville inte så gärna sälja den här, det var ju 
ett bra läge och det var odlad mark, åker, inte ett enda träd fanns här på 30-talet. 
Och sen hade han en tomt på andra sidan gamla skolan och där gick ju en väg på 
ena sidan och järnvägen på den andra och den ville vi inte så gärna ha, den ville 
han sälja. Men så småningom så skrev vi kontrakt på den här tomten och för att 
få låna pengar till bygget så måste jag ha lagfart på tomten, men det var svårt. 
Och kartan kom då den där mannen med. Den visade sig sedan vara oduglig. 
Priserna var annorlunda då, jag betalade visst bara omkring femtio kronor för 
kartan. Allt måste göras om, sa han och man måste anlita advokat för att komma 
till rätta med det hela. Så att det var väldigt besvärligt att köpa tomt av Hellman. 

I. Ägde han stora delar av det här området då? 

G. R Ja, men han kunde väl inte få klara papper på allt, eftersom det gick så. Jag tror 
inte att hans avsikt var att lura folk, men det blev så att han gjorde det i alla fall. 
Tuna var den stora gården i det här området och den sträckte sig ända ner runt 
om hela Österskär och bortåt Åkersberga, där fanns det en stor gård som hette 
Berga gård och där fanns också lantbruk. Till skolan här, gamla Österskärs 
skola, kom det elever ifrån Tuna gård och det var statarbarn mest och ett par 
barn, som kom ifrån Hellman. Han hade en son och sen hade Hellman en 
anställd ingenjör, som ordnade med vattnet för hela området här, som hade en 
dotter. Det var de två, annars var det bara statarbarn som kom och flyttade och 
så där. Och så kom det ifrån Österskär, fabrikör Melins barnbarn. 

Det var två mycket stora villor i Österskär, den s. k. Geijerska villan, där det var 
en trädgårdsmästare, som också var portvakt och hade det bra, Olausson, och det 
var en skicklig trädgårdsmästare där nere där de nu Folkhem (Perstorp vid 
Sättrafjärden) bygger, han hette också Olausson och ägaren hette Wendel och 
var antikvitetshandlare i Stockholm. Han var en av de rika stockholmare som 
körde bil ifrån stan och åkte ända ner där och som folk talade om. Han umgicks 
med Pauline Brunius, som bodde i en stilig villa i Österskär med sjötomt ut mot 
Trälhavet De var stockholmare och på vintrarna och hösten, året runt, så var det 
ganska tomt på folk. 
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Det var en skomakare Dahlgren som bodde uppe i en backe i Österskär och han 
fanns på 30-talet, hantverkare. Så fanns det två affårer i Österskär på 30-talet. 
Det var Kjellmans affår. Ja, Johan Kjellman hörde också till originalen. Han 
hade rykte om sig att han var så väldig snål och sparsam. Jag tror att det var så 
allmänt så att man kan tala om det. "Kan vara bra att ha", sa Johan Kjellman, 
blev ett talesätt. Till sist så tyckte han att han förtjänat så bra på den där affåren 
han hade, livsmedelsaffåren, där det fanns väldigt mycket fint sommartid, sen 
var det inte många kunder på vintern, men han förtjänade så bra på sommaren, 
tror jag, att han kunde leva på pengar resten av livet. När han var lite över 
femtio, då gifte han sig med hushållerskan och så var det slut med den affåren. 
Men då kom brodern ifrån Stockholm ut och hade en väldigt flott affår där, 
sommartid. Sen sålde han till Konsum, märkvärdigt nog, så jag undrar om inte 
den första Konsurnatfåren blev där nere. Jag tror det blev redan på 30-talet. 

I. Det här huset var inte så här stort från början utan ni byggde till resten då? 

G.R Ja, och då bodde min mor här också. Vi odlade potatis och hade väldigt svårt att 
få någon som ville göra sig tid och komma och köra upp potatisen. Då var vi ute 
hela familjen. Vi byggde -35 och planterade träd här något senare och i början 
på 40-talet var det som vi planterade granhäcken. Ett och annat fruktträd är 
också ifrån 30-talet. 

I Var det vanligt då, att man hade sån här husbehovsodling, mest på de här större 
tomterna, så man odlade själv potatis i stället för att köpa? 

G.R Ja, det kunde man, men så vanligt var det inte för det var ju mest sommargäster 
här. Det var, där nere vid affåren, den byggdes på 30-talet, en järnaffär. 

I. Österskärs järnaffär? 

G.R Ja. 

Den gamla Österskärs skola var fårdig 1925 och jag kom hit -26. 

I. Den var nästan ny då alltså? 

G.R Ja, och lärarbostaden. Men första tiden var vi inte mer än två lärare här, så när 
jag kom så fanns det ingen bostad åt mig, jag var ju bara extra ordinarie, så jag 
fick bo i Åkersberga och gå då fram. De flesta skolbarnen kom då ifrån 
Åkersberga. 

I. Det fanns ingen skola där då? 

G.R Nej, det fanns ingen skola i Åkersberga, så de gick här och de som bodde lite 
längre upp i socknen gick till Kyrkskolan och de som bodde nära Åkersberga 
station de gick hit. 

I. Åkte inte skolbarnen tåg? 

G. R Nej, de gick alltid och de som arbetade i fabriken, de hade ju lika långt och gå 
när de kom ifrån Åkersberga. Det stod någonting i tidningen om bokhandlare 
Edberg som jag läste. Det var en utav de familjerna som skickade många 
skötsamma barn till skolan. Jag tyckte det var intressant att läsa den där artikeln, 
men det fattades någonting. Det var hans mor, som var den verkligen duktiga 
människan, utan hennes energi så hade de inte kommit så långt som de kom. De 
var duktiga, väldigt duktiga. Det var sexårig folkskola och så var det en s. k. 



fortsättningsskola och det gick till så att vi hade långt jullov, och på den 
ledigheten så fick vi undervisa i fortsättningsskolan och så fick vi hjälp utav 
skolkökslärarinnan som hade skolkök med flickorna. 

I. Gick alla i den här fortsättningsskolan? 

G. R Ja, det gjorde de. Pojkar och flickor för sig. 

I. Läste de olika ämnen? 

G.R Ja, det var allmänna ämnen för allihop i en fortsättningsskola. Det var den 
ordinarie manlige läraren som hade fortsättningsskolan, men jag vikarierade 
i en fortsättningsskola en gång så jag känner till det. Medborgarkunskap var ett 
ämne och sen var det svenska och så var det vad man nu kanske skulle kalla 
samhällskunskap. De fick lära sig att fylla i blanketter som de fick hämta på 
posten hos Thun och som de fick öva sig att fylla i. Och så fick de skriva brev 
utav olika slag och öva sig. Det var inte så mycket man hann, men skriva till 
myndigheter och skriva olika andra brev fick de öva sig på. 

I. Redan på den tiden? 

G.R Ja. 

I. Det har man ju gått tillbaka till nu. 

I. Det var en mycket framsynt reform redan på den tiden att syssla med sånt som 
man verkligen behövde. 

G.R Ja, det var roligt. 

I. De som fortsatte sedan och gick till realskolan, gick de också i 
fortsättningsskolan? 

G.R Nej, de kunde efter sjätte klass komma till någon realskola i stan. Men det var 
dyrbart och besvärligt på 30-talet, men det var några. Det fanns många duktiga 
elever som det var skada att de inte kunde fortsätta. Där var det faktiskt 
ekonomin, som gjorde att de inte kunde fortsätta. Och det var en fördel med det, 
duktiga bra människor behövs i alla sammanhang. Alla behövde ju inte studera. 
Det kom ju en tid sen som man trodde att man skulle få det bättre ekonomiskt 
om man studerade. 

I. Var det så att tyngdpunkten på kommunen låg kring Åkersberga samhälle då 
också, på 30-talet ? 

G.R Ja, Åkersberga och uppåt kyrkan, så att när lärarna skulle på sammanträden så 
var det till den gamla sockenstugan och då fick man cykla dit. 

I. Kollegium och liknande? 

G.R Ja, skolstyrelsen och lärarkåren träffades där. Och skolstyrelsens ordförande var 
ju, om man går tillbaka i tiden, nästan självskriven kyrkoherden i församlingen 
och det var prosten Bensow som bjöd hem hela lärarkåren. 

I. Han var alltså skolstyrelsens ordförande på 30-talet? 
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G.R Ja. Det var en skolkassör, som det var ett väldigt trassel med, man fick inte sina 
löner. Det var nog redan på 30-talet som Thun kom, för då gick det ju bra. Han 
skötte om det bra, tycker jag. Man kan ju kritisera Thun, men han var en oerhört 
duktig människa, mycket bra. Och han var ju mån om skolorna och ville ju att 
det skulle vara bra skolor för alla. 

I. Han var väl en verklig centralfigur här, om man läser mellan raderna? 

G.R Pamp, som de kallade honom sen, fast de lägger in lite biklang i det där ordet 
pamp, har jag tyckt, så det ska inte han heta. Han var verkligt duktig. 

I. Han hade hand om en massa olika saker? Han var kommunalkamrer? 

G.R Han var kommunalnämndens ordförande och då var han väl också den som 
skötte affärerna tills det kom en särskild man som gjorde det, men det var långt 
fram, inte på 30-talet. På 30-talet skötte han det och det var Thun som talade om 
nån gång att den mesta skatten kom från Österskär från dessa stora villor, för de 
bodde inte här, men de var tvungna att betala skatt på fastigheterna. 

I. De drog inte så mycket kommunala ersättningar av olika slag och hade inte barn 
som gick i skolan här heller? 

G.R Nej, deras barn gick inte i skolan här. Det blev väl på 30-talet en del duktiga, 
som köpte gammalt och byggde och hade segelbåtar, men i liten skala, väldigt 
liten skala. Det var den här Hydman och några till. 

I. Jag läste i den här Villaägareföreningens årsskrift att på 20-talet så hade KSSS, 
Kungliga Svenska segelsällskapet, sina seglingar här på Trälhavet Det kanske 
var någonting de fortsatte med på 30-talet också? 

G.R Ja, det var ju stockholmare som kom ut, som man inte kände till, de hade väl 
segelbåtar och bredvid KSSS:s klubbhus i Sättrafjärden låg Petterssons båtvarv. 

G.R Landsbygden och den stora gården Tuna med alla anställda, det är precis som 
Ivar Lo Johansson skriver om, som de hade det där. De som var anställda 
flyttade ofta på hösten och så kunde det komma någon ny elev ifrån Lindholmen 
eller från var som helst, men det var givet att det var byte då, på statare. Några 
stannade lite längre. 

I. Det var ganska stor genomströmning hela tiden då? 

G.R Ja. det fanns också en duktig familj, som hette Lundqvist. Om någon ville skaffa 
sig något annat i framtiden, så kunde de börja vid järnvägen, så den kanske man 
ska nämna, järnvägen. Järnvägen elektrifierades. alldeles i slutet på 30-talet, tror 
jag. Det arbetades väl en hel del innan det kunde dras elektriskt och det höll de 
på med till -38, då det blev fårdigt, elektriskt, ända ner till Österskär, men 
tågförbindelserna var något helt annat. Man kunde inte åka in till stan en 
eftermiddag inte, för då gick det senaste tåget från stan 19.25 när man skulle 
hem på kvällen. På lördagarna gick det något senare, men på söndagarna 
knappast. Så ville man bort ifrån det här så fick man åka en lördag - söndag och 
ligga kvar någonstans. Ingen utav privatpersonerna här egentligen hade bil. Jag 
tror inte ens Hellman hade bil och i järnaffåren hade de ingen bil, men Nyströms 
affår där nere, hade en bil och den som körde med lastbil på 30-talet det var en 
som hette Ragnar Jansson. Han är död nu. När han byggde en villa åt sig, nej, 
det var inte han som byggde den, han byggde sitt eget sen, men det var några 
rika stockholmare som byggde nytt och sen hyrde ut, det var någon som byggde 



en villa här nere vid Sättrafjärden. Den första som bodde där var en ingenjör 
Hallsten. Han hade plats i Japan och familjen bodde i en fin villa där nere. 
Sedan köpte Ragnar Jansson den och bodde där en tid och sen byggde han i 
Åkersberga. Och här bredvid var det små sommarvillor. Här bakom var det en 
liten sommarvilla. Området här kallades för Hästhagen och det tyder ju på att 
det tillhörde Tuna gård och här hade de hästarna gående. Men på 30-talet så 
byggdes det en stor villa, den största, som du kan se här bredvid av en som hette 
Josefsson, en antikvitetshandlare, han byggde den stora villan och tomten var 
väl, skulle jag gissa, en sextusen kvadratmeter minst. Den är styckad nu på 
senare år. Och det bodde också en läkare här i en stor villa, som vi kanske kan 
se på vägen ner till Österskär på höger sida. Där bodde doktor Mikael. Det var 
en tysk läkare som bodde där och det var en mycket stor tomt med granhäck 
omkring. Jag vet inte om han bodde året runt egentligen, förrän på 30-talet. Jag 
sökte honom faktiskt själv, för att det var ju nära till läkaren. Han blev ju en 
berömd person här nere. Han blev ju dömd som spion sedan under andra 
världskriget och han var en riktigt farlig spion. 

I. Han var bra läkare då i alla fall? 

G. R Ja, han fick ryckte om sig att vara vänlig mot folk här. Han tjänade väl bra som 
läkare och som spion fick han väl en del, men det förlorade han ju. 

I. Fanns det någon sjöfart på kanalen på den tiden? 

G.R Nej, inte på 30-talet, det kan man knappast säga. På 20-talet var det sjöfart där, 
men inte på 30-talet. Där var det också fabriken i Åkersberga, men det är det väl 
någon annan som ska berätta om. Det stora sågverket där och Marianne 
Kahnlund kan nog berätta mycket om det och hon vill nog berätta. Det var ju en 
bra fabrik och det var väldigt många duktiga arbetare och bra barn hade de, så 
att det kom ju barn från Åkersberga till den här skolan. Man frågade sig varför 
de skulle lägga en skola här för, men det berodde också på den här Hellman. 
Han var listig affärsman och hade skänkt hela tomten till kommunen för att de 
skulle bygga en skola, så kunde han säga till folk att flytta till Österskär för där 
finns det en bra skola. 

I. Han försökte naturligtvis förskjuta centrum hit till Österskär då? 

G.R Ja. 

I. Och då steg naturligtvis hans tomter i pris också förstås. 

G.R När Thun började sen på kommunen så planerade han ju för en fin skola i 
Åk.ersberga och den var ju så stor och fin när den invigdes 1950, så man undrade 
var barna skulle komma ifrån. Det var bara tretusen invånare i hela Österåker. 

I. Tretusen invånare 1950 i hela Österåker? 

G.R Ja, 1950 var det kanske något lite mer. 

I. Den första skolan, var det Bergaskolan? 

G.R I socknen? 

I. I Åkersberga. 
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G.R Ja, det var Bergaskolan. 

I. Den är oerhört sliten nu. 

G.R Thun, han kom ju nerifrån Tunanäs, nere vid Trälhavet och de fick på den tiden, 
när han gick i skolan, så fick de ta sig ända iväg till Runö. Då frågade man ju 
inte efter hur lång väg det var, en halv mil tyckte man inte var så mycket. 

I. De rodde inte över då till skolan, när de gick på Runö? 

G.R Nej, för den låg nära Runö station, det Runö gård som nu håller på att styckas. 
Det var en utav de stora gårdarna, ett stort lantbruk och många människor 
anställda. Här vid Tuna så var det t. o. m. någon som bodde i stallet på 30-talet, 
en lagårdskarl. Och sen var det en liten smedja eller en bostad för en smed eller 
lantarbetare, nere vid Tunaviken. Allt det är nu omgjort till sommarvillor mest. 
Där bodde det någon då som kom flyttande och hade tre barn och de hade flyttat 
från gård till gård och av dessa barn kommer jag ihåg några som jag verkligen 
uppskattade. Men sexårig folkskola och sen var det slut, men som de sa när vi 
firade ett femtioårsjubileum i den här skolan och de kom som hade fått pension 
och de har lärt sig så att säga i livets skola som de sa någon, som hade fått en 
bra utbildning i en livsmedelsaffär i Stockholm. Han hade fått börja som 
springpojke och sen lärt sig undan för undan. Och några har affårer i Åkersberga 
och de tyckte att de var inte så duktiga kanske när de gick i skolan. De hade inte 
blivit kungar eller biskopar eller något sådant, men de hade klarat sig bra ändå, 
som de sa. Det var roligt. Jag minns min kollega här, som arbetade med somliga 
begåvningar, hon tyckte att de skulle försöka komma till stan och gå i skolan. 
De där som är besvärliga nu, när de kommer ut ur skolan och får lära av livet, så 
blir det nog bra. Och det tycker jag att det blev utav de allra flesta, så att de här 
som var undermåliga, det var ju ett fåtal, egentligen. Föräldrarna kom ju inte till 
skolan eller tog kontakt annat än om det hade varit något besvärligt och då 
kunde det hända att de trodde att det måste gå på samma sätt för deras barn som 
det hade gått för dem själva när de gick i skolan. 

Jag minns en gammal man, han finns inte nu, han kom uppifrån Jämtland, han 
hade gått sex veckor i skolan och satt sen som hantverkare, skomakare eller 
sadelmakare. Hantverkare över huvudtaget var lite enstöringar, men duktiga 
människor och hade de då en sex, sju barn, så räckte ju knappast kläderna åt 
dem. Och ingen mat i skolan fick de utan de hade smörgåsar med sig och då 
kunde man ju se det, de hade ju inte ens smör på brödet, de som kom från såna 
här stora familjer, men det betydde ju inte att de var obegåvade. De kunde vara 
rätt tysta, men när de skrev, så märkte man ju att här finns det någonting i 
hjärnan på den och den. Så det var intressant med barna här. Jag trivdes ju med 
skolarbetet här, alltid. 

I. Deras möjlighet att komma fram, om man säger så, de här statarna och andra, 
det var alltså till stor del järnvägen, efter vad jag förstår? 

G.R Ja, det var det. Jag minns tidigare, på 20-talet, då jag hade en plats i en mera 
avlägsen skola och där var det väldigt begåvade barn. Pappan var skomakare 
och man tyckte ju att de var lite filosofiska. "Man får ta värvning", sa en sån där 
intelligent pojke eller de skulle till sjöss och ska man berätta om befolkningen 
här så skulle man ju kunna tala om att det var någon som kallades för 
"Smugglarkungen" och såna saker fanns ju sedan. 

I. På 20-talet? 



G. R Det var tidigare, det kanske man ska hoppa över, för att jag kanske inte kan 
berätta så sannfärdigt. Jag har inte varit med bekant med någon sådan utan man 
hörde rykten, men de smugglade väl också under andra världskriget. 

I. Jag tror att de gjorde det. 

G.R Det är styckat ifrån Tuna gård alltihopa här ända ner till anhalten och där 
byggdes ju två såna där små kurer. Dem har jag upplevt, först den ena och sen 
den nya och då tyckte man den var fin och så nerklottrad och borta. Men den 
första anhalten vid Tuna byggdes utav Johan Hellman. Vi ska väl ge honom lite 
beröm också. Han annonserade: "Att bo i Österskär var riktigt bra". Ja, billigt 
var det ju. Tvåtusen för den här tomten, det går ju inte och jämföra. 

I. Nej, det gör det inte. 

G. R Jag vet inte vad den är värd, som han fick köpa för tjugotusen och det var billigt, 
men det var i slutet av 50-talet, tror jag. Alla de här husen, de var ju bara några 
små sommarvillor och det är byggt senare än 30-talet. Den största där är byggd 
senare och den rödbruna där var en sommarvilla, som byggdes på 30-talet och 
här bakom var det en mycket liten sommarvilla som byggdes på 30-talet och 
här bredvid, den här villan här, det är en stor tomt, de har styckat av en bit till 
den här Andersson här nere. Om vi ska tala om befolkningen här, så fanns det en 
del pensionerade officerare, som rustade upp sina sommarvillor och bodde året 
runt här. 

I Vad jag kan förstå, de här nyinflyttade, relativt nyinflyttade, det är då att det 
fanns de väldigt stora trevåningsvillorna, som man föreställer sig 
grosshandlarsommarstugor och så finns det de här pyttesmå sommarstugorna, 
som finns kvar fortfarande uppe på berget där? 

G.R Ja, men det där största, det är väl reveterat, stora huset? 

I Ja .. 

G.R Ja, och sen styckades det där nere vid Trälhavet och Pauline Brunius, också hon 
bodde ju bara på sommaren. 

I. Men just de där väldigt små, små röda stugorna med vita knutar? 

G.R Ja, de har funnits i alla tider, i s. k. gamla Österskär om man går omkring där, 
där fanns pensionatet också. Ja, sen var det små villor bara. Men telefonstation, 
fanns den i Österskär på 30-talet? 

I. Fanns det ingen telefon tidigare, utan den kom på 30-talet? 

G.R Den fanns när jag kom hit, så den fanns på 20-talet. 

Trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare fanns de ju för att de hade inte sina 
egna trädgårdar utan gick omkring då och hjälpte till på de stora trädgårdarna. 
Det var en oerhörd klasskillnad egentligen, mycket stor skillnad här nere. Och 
stockholmarna kom, då såg man, de som bodde här jämt, de skilde sig lite, för 
stockholmare, de klädde sig ju också på ett annat sätt på 30-talet när de skulle ut 
och vara lite sportiga. Och bad och sånt, det var ju de som var intresserade, så 
att Villaägareföreningen hade badställen och det skulle ju betalas avgifter. 
Vanliga människor, som bodde här, hade inte råd, att ha en stor familj med sig 
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och plötslig bara gå och bada, utan då fick man gå någonstans där det var gratis 
och det var vid Tuna, det blev mera allmänt bad, vid Tuna så småningom. Men 
intressant för ägare vid Tuna, inte bara att det bodde en direktör Hellman där, 
utan de gamla byggnaderna där, det är ju någonting, det har de väl skrivit om i 
sina skildringar utav gamla byggnader, den här Länsantikvarien, AlfNordström, 
för det var ju väldigt fina flygelbyggnader där och de finns ju kvar. 

I. Villaägareföreningen, började inte de 1909, Villaägasreföreningen som fanns 
här tidigare? 

G.R Den vet jag inte så mycket om. Man behövde inte vara medlem och det brydde 
man sig inte om, då skulle man ha segelbåt och båtplats skulle man ju få när 
man köpte tomt utav Hellman. Det fick man ju inte, men vatten och avlopp 
ingick i priset då, men Hellman ordnade med vatten och avloppssystem 
Kommunalt vatten och avlopp kom långt senare. 

Angående pensionatet hade vi väl en chans att komma till dit och äta någon god 
mat och dansa, men genom att jag reste bort härifrån på ferierna och under 
skoltiden så arbetade jag med mitt och på vintern så var det ju idrotten, det var 
ju ett nöje. Det var ett ganska stort idrottsintresse. 

I skolan så arbetade vi för att få ihop pengar till balloptikon. Det var någonting 
som skulle vara roligt att kunna visa bilder på det sättet och så hade vi tablåer 
och teater i skolan och uppvisningar nere i Åkersberga, i Föreningshuset, 
kallades Folkets hus. 

I Samma ställe som det nya Föreningshuset står på kanske? 

G.R Ja. 

I. Någon bio fanns det inte? 

G.R Nej, jag tror inte det, inte gick jag på bio inte. 

I. Utan det var idrott man sysslade med då? 

G.R Ja. 

I. skidåkning? 

G.R Skidåkning och skidtävlingar. 

I. skridskor? 

G.R Ja. 

I. Inte såna här lagidrotter, fotboll och liknande? 

G.R Det var det nog. Min kollega var väldigt intresserad. Om idrotten kan säkert 
andra berätta t. ex. någon Hamrin i Åkersberga. Och så var det i Föreningshuset 
ett bibliotek. Det var Thun som arbetade mycket med det också och Harry 
Heden. 

I. Var det ett studiecirkelbibliotek? 

G.R Ja, det var det. 



I. IOGT eller ABF eller någonting sånt där? 

G.R Ja, IOGT det fanns ju också. Det var ju min kollega och goda vän Gunnel 
Olsson som arbetade i IOGT, men om hennes arbete där, det vet jag inte så 
mycket om, eftersom jag fick familj. Hon och jag arbetade mer tillsammans, 
men på fritiden var jag mycket ute och cyklade med min man. Han var mycket 
intresserad fotograf och försökte lära känna bygden på det viset. Och så var det 
en och annan föreläsningsserie i Föreningshuset 

I. Men bibliotek, det fanns alltså redan på 30-talet? 

G.R Ja. 

I. Ett vanligt bibliotek, gratis att låna? 

G.R Ja. 

I. Fanns det några skolbibliotek på den tiden? 

G. R Det blev nog på 30-talet, men det var inte mycket. Det var också Harry Heden 
som stod för det där. skolbibliotek försökte vi fä och det hade vi ett litet här och 
jag tror att det vandrade omkring till de andra skolorna, det fanns i Österskär. 

I. Det köptes inte klassuppsättningar av böcker utan man hade då böcker som barn 
lånade hem? 

G. R Ja. Vi hade ju Nils Holgersson och det tycker jag var räddningen när de klagade 
på att de inte fick någon skönlitteratur. Den är en av Selma Lagerlöfs bästa 
böcker och så fascinerade som de kunde bli utav en läsning. Det var mycket 
roligt. Och de slapp sitta och traggla ord för ord. När det blev något spännande 
brukade jag läsa högt för dem och sen så fick de fortsätta. Jag kommer ihåg en 
pojke, som tyckte det var svårt och läsa, men han var så intresserad utav Nils 
Holgersson så han satt och ljuda högt och läste och arbeta med detta. J ag tror att 
han lärde sig läsa för att han tyckte att skildringen var så intressant. Det fanns en 
hel del bra berättelser i den gamla Folkskolans läsebok också. Vi hade ju inte 
radio och TV allmänt, så att eleverna var ju så kolossalt intresserade av när man 
berättade någonting för dem. De kunde lyssna aktivt på den tiden. 

I. Det man läste i skolorna, det var ju förstås det vanliga: räkning, läsning, 
skrivning, kristendomskunskap. 

G.R Så fanns det ett ämne som hette hembygdskunskap. Då kunde man tala om 
naturen, tala om bygdens historia och man kunde tala om fYnd. 

I. En kombination av natur och geografi och kulturgeografi, kan man säga nästan? 

G.R Ja, det började man med i tredje klassen och sen så skulle de då lära sig att 
förstå sig på en karta. Det var lite svårare, men det gick man väldigt noga 
igenom, hur man ritade en skala och hur man avläste en skala, sådana saker. Nu 
är det ju självklart att ungdomar ska lära sig sånt om de ska ut på orientering. 
Såna idrottsgrenar fanns det också här på den tiden. 

I. Läste man några språk i skolan? 

G.R Inte i folkskolan. 
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I. Hur stora klasser var det? 

G.R Som mest var det väl trettio här, men det var på två klasser. Det var alltså trean 
och fyran ihop och femman och sexan ihop. Det kunde gå över trettio, men det 
var inte så bra. 

I. Såna där B 2 - skolor med trea, fyran, femman och sexan i ett klassrum, fanns 
det? 

G.R Det fanns inte här. Här var det s. k. B l med två klasser i varje. 

1. Gjorde man så då också att man läste först ett ämne med hela treans kurs med 
både trean och fyran och sen läste man fyran kurs med både trean och fyran? 

G.R Det var väl inte så starka gränser. De kunde ju lyssna på vad man gjorde i fyran, 
det blev inte så, men man hade ju inte samma krav på en som gick i tredje klass 
och en som gick i fjärde och så var det ju tysta övningar emellanåt och då 
ägnade de sig åt olika kurser. 

I. Det var alltså fullt med trettio personer i varje klassrum då, hela tiden? 

G.R Ja. 

I. Av dessa kanske två, tre gick till realskolan då? 

G.R Varje år, nej, knappast utav dem som gick på 30-talet inte. 

I. Men de flesta kunde fortsätta då och vara i skolan ända till sjätte klassen eller 
fortsättningsskolan? 

G. R Ja, de gick i samma skola och den som gick ut, det var väl någon som ville gå 
om sjätte klass, det var ju lite mera fritt, så de kunde gå där bara för att få lära 
sig lite mer och så kunde de få gå om klassen om de inte hade klarat det 
viktigaste läsning och räkning och skrivning i fjärde klass och skulle upp i 
femte, så kunde de få ett extra år i fjärde klass. Det hände att de gjorde ibland 

I. Det var just i fjärde klassen då, som de gick om? 

G.R Det var inte så vanligt, men det fanns ju en del svaga, som mådde bättre utav 
det. 

I. Slöjd, hade man sånt? 

G.R Ja, träslöjd fanns det här och det fanns gymnastiksal i Österskär. Det var ju 
något nytt. Det fanns inga gymnastiksalar i de andra skolorna härute inte, men vi 
hade en liten gymnastiksal och där hade vi lite frivillig gymnastik på kvällarna. 

I. För alla människor då? 

G.R Ja, det var ju inte så stora grupper. Jag hade också något år. Det fanns grupper 
av intresserade och min manliga kollega, som var mycket för gymnastik och 
idrott, han höll också på. 

I. Fanns det så att man kunde ha redskapsgymnastik? 

G.R Ja, det fanns det. 



I. Slöjdsalar, hur var de utrustade? 

G.R Slöjdsal fanns det. Det fanns särskild slöjdsal för pojkarna. Flickorna fick väl 
sitta i de vanliga rummen med sin syslöjd. Det gick lite långsammare, tycker 
jag. De fick ju sitt skolkök i fortsättningsskolan. Det fanns här ute möjligheter 
att utbilda sig vidare. Jag skulle tro att de hade en del kurser i Åkersberga. 

I. I skolkökssammanhang? 

G.R Ja, men jag vet inte så mycket om det. 

I. Men skolkök fanns på skolan i alla fall? 

G.R Skolkök blev det då på 30-talet i fortsättningsskolan., så det måste de ju ordna. 

I. Det var obligatoriskt? 

G.R Ja, och då kom de långa vägar dessa flickor, som var tretton och fjorton år, kom 
ända utifrån öarna här för att det var inte fortsättningsskola i varje skola. 

I. Bodde de inneboende här då eller åkte de emellan? 

G.R Nej, de klarades sig, men ibland fick de lov att bo kvar, men det vet jag inte 
hur de ordnade. I början på 40-talet var det några fruktansvärda vintrar. Men 
man kunde åka skidor över till Resarö på vintern. Jag hade en fortsättningsskola 
och vikarierade där för gamla lärarinnor. 

I. Så det var ambulerande också då? 

G. R Nej, det var bara att man fick extrajobb på jullovet. 

I. De här fortsättningsskolorna försiggick då på loven? 

G.R Ja. 

I. Bara jullovet eller också sommarlovet? 

G.R Nej, jullovet. Det blev så småningom, men det vet jag inte när det var, någonting 
på sommaren, i skolkök. I Österskär var det ingenting på sommaren. Det var två 
månaders sommarlov, men vi hade ju inga lediga lördagar inte. 

I. När pensionerades du? 

G.R 1968, då var jag bara sextiotre år. 

I. Vilken oerhörd förändring det måste ha skett då, ifrån 1926 till 1968. 

G.R J a visst. 

I. Då var du med också om införandet av enhetsskolan här? 

G.R Ja, o ja, det var jag och det var ju olika åsikter om det. Det var mycket roligt, 
mycket intressant. 

I. Men det var väl inte här i Österskär, utan det var väl i Åkersberga? 
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G.R Ja, det var i Åkersberga, fast man hade ju tid här att pröva sig fram lite och man 
tyckte det var intressant med nya ideer i skolan och så var det ju roligt. Jag var 
mycket intresserad utav skolarbetet och det var ju tacksamt att göra någonting 
med dem. Skolresor t. ex., det var ju en sensation att bara få åka tåg in till stan, 
när det fanns de som aldrig hade gjort det förut. Och sen beställa en spårvagn 
som gick från Östra station till Skansen, det kunde man göra, få sitta i sin egen 
spårvagn, det hade de inte upplevt, detta med spårvagn. Då kunde man abonnera 
tågvagn härifrån och spårvagn i stan. Det behövdes ju inte mer än ett 
Skansenbesök. Det kunde man ha roligt utav länge och berätta om sedan. 

I. Det fanns pengar till såna här aktiviteter, så att man kunde göra en sån här resa 
eller hur finansierade man såna saker? 

G.R Det samlade vi ibland pengar till genom någon underhållning i skolan, någon 
liten teater eller så där, som de kom och tittade på. Men en sån där resa blev inte 
så dyr. En gruppresa med skolbarn till stan, det kostade inte mycket. 

I. Man kunde ta det som en friluftsdag då ungefär? 

G.R Ja, just det. 

I. Fanns det överhuvudtaget såna här friluftsdagar förut, som man har nu? 

G.R På 30-talet var det väl inte föreskrivet så noga hur man skulle göra med det, men 
vi var ju ute. Istället för att använda den där lilla gymnastiksalen så slog man 
ihop och var det bra skidväder och man kunde få med de flesta, så åkte man 
skidor över Tunaviken och var borta då några timmar. 

I. Hade de flesta skidor? 

G.R Nej, det ordnades så att skolan hade att låna ut, det gick ju inte alltid till 
förnöjelse, man fick ju jämka. 

I. Idrottsplatser, idrottsplaner och sånt, fanns det här då? 

G. R Det skulle vi kunna frågat Harry Heden. Harry Hedens pojke, Hans Heden, 
skulle vi kunna fråga. Han bor ju här i gamla skolan. Jag träffar honom ute 
ibland. Han kan väl komma ihåg om det var någon idrottsplan när han var pojke. 
Han gick i skolan för mig och han var skolpojke på 30-talet. 

I. I slutet av 30-talet när andra världskriget bröt ut, satte det några spår i bygden 
som sådan och i skolan över huvudtaget, frånsett ransonering och sånt där, som 
kom senare? 

G.R Jag hade ju bara barn från nio till elva års ålder. För mig var det ju för övrigt en 
fruktansvärd upplevelse, för jag var ju gift med en engelsman och han hade just 
-39 blivit svensk medborgare. Under hela 30-talet fick han begära tillstånd att bo 
i det här området därför att det här tillhör Vaxholms skyddsområde, men då 
hade han varit nästan tio år i Sverige och gift med en svenska, som var liksom 
anställd i staten, då blev han svensk medborgare och det var ju bra på ett sätt, 
för han kunde ju inte söka vilket jobb som helst. Det var skillnad i förhållanden 
för utlänningar räknades ju som utlänningar, nu bryr man sig inte om att tänka 
längre som man är utlänning. 

I. Invandrare fanns inte så mycket då naturligtvis? 



G.R Nej, han kom ju hit på grund utav äktenskapet. Han hade varit i Danmark ett år 
innan han kom till Sverige, som lärare i engelska där och sen hade han engelsk 
undervisning i Stockholm och hans första privatelev här ute, det var Pauline 
Brunius och det lärde han sig själv en del på också. Hon var ju noga med 
språket. 

I. Scoutrörelsen, fanns den här? 

G. R Ja, den hade nog börjat på 30-talet någon gång, när vet jag inte?. 

I. Jag vet att på vissa ställen så blev det väldig frammarsch för just scouterna, i 
slutet av 30-talet, då den här nationalistiska känslan, lite grann förberedelse för 
att komma in i lumpen och alltihop det här. Det kanske inte var så mycket just 
här. 

Sen var ju Sverige väldigt protyskt under slutet av 30-talet efter vad jag förstår 
och framför allt under första delen av andra världskriget även om det svängde 
senare.? 

G. R Ja, vi hade ju en tysk spion här ute, men jag kom inte i kontakt med honom. Jag 
var ju lärare och så var jag ju gift med en engelsman, som inte kunde göra sig 
riktigt förstådd med svenska människor till att börja med. Så på 30-talet 
isolerade vi väl oss ganska mycket. Jag hade lite frivillig gyrnnastikrörelse. Det 
var mycket obetydligt det hela. 

Officerare och pensionerade, pensionärer över huvud taget, byggde små hus åt 
sig här nere. En folkskollärare och kantor från en helt annan del av Sverige 
byggde ett litet hus åt sig här och en pensionerad kassör ifrån Systembolaget. 
Man kan säga att en del pensionärer, som ville bo nära stan och som ville bo på 
landet, byggde här. 

I. De kunde åka in till stan, om de ville, under dagen. 

G.R Enqvist, som byggde åt sig här nere, de hjälptes åt båda två, hon också. Han dog 
väl innan det var färdigt, men hon fortsatte. En son har de och hon hade åkeri, så 
att företagsamma människor kunde klara sig. 

I. Det byggdes så pass mycket så byggnadssnickare hade arbete då? 

G.R Ja, de hade ganska mycket här runt Tuna. Och sen kom ju konstnärer och sånt 
folk ut här. Den första var väl Strååts i Margretelund. 

I. Var det också på 20- 30- talet någon gång? 

G.R Ja, de kom på 30-talet och byggde nästan själva så att det fanns väl de som man 
inte kände. Emil Hagström, men när han kom, det vet jag inte. 

I. Han kom väl någon gång då också, möjligen i början på 40-talet, tror jag. Hans 
fru fanns på Solhälla senare i alla fall. Emil Hagströms dikter finns på 
Biblioteket nu. De har satt en ära i att samla då, på grund av att han är liksom en 
ortens son, kan man säga. 

G.R Ja, men han är norrlänning från början. 

I. Ja, han är från Jämtland, tror jag? 
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G.R Ja. 

Lästips: ÖSTERSKÄR - ett samhälle i omvandling av Kurt Wingstedt 
utgiven av Österskärs Villaägareförening (ÖVF). 


