
BERGGREN, (Fiskar-) Olga (1895-1988) f. Åkerblom, omgift Andersson. Man kallade 
henne i Nykvarn för Aborr-Olga.1 

Minnen frän ungdom och frän de första arbetena och hur det är att· nasa korta varor i 
Österåker, Össeby-Garn och Riala. 

Intervju 790905 gjord av Elisabet Gauffin 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson 

Margareta Möller: Jag vill på Kulturnämndens vägnar hälsa er välkomna hit till den, som 
jag tror, minnesrika kvällen. Det är några som jag speciellt vill vända mig till. Det 
är först och främst Elisabet Gauffin som har gjort den här fantastiskt fina utställ
ningen och som har lagt ner väldigt mycket arbete och möda och huvudpersonen i 
den och huvudpersonen i kväll. Det är Olga Berggren, Fiskar-Olga och vi är 
hemskt glada att hon har velat komma hit Välkommen! och sen ska vi få höra 
musik och säng och det är Poppan och Pella som ska sjunga och sen är det 
Susanne Asplund och Åke Pettersson som ska spela för oss. Ja då kan vi börja. 
Hjärtligt Välkomna! 

I. Ja Olga nu är det du och jag som ska börja. 

O.B Jaha. 

I. Det är rätt skönt att inte vara huvudpersonen utan det är du som ska vara det i 
kväll, och jag ska ge lite impulser. (Diverse ordnande framför mikrofonen). 

O.B Jaha 

I. Du är huvudpersonen och det är din kväll. 

O.B Jaha 

I. Jag ska försöka stötta dig lite grann och inte bara jag, hoppas jag, utan även 
publiken här. Så att det inte blir så, att vi står här på en scen, utan att vi kunde 
få en dialog och bli en hel familj i kväll, tycker jag skulle bli väldigt trevligt. 
År ni med på det? Ni ska fä göra ert sen också. Ni ska inte komma så lindrigt 
undan! 

Diverse ordnande framför mikrofonen. 

l. Jaa, Olga. Vad ska vi börja med? 

O.B Du får börja med det som du tycker passar bäst. 

l. Vad jag ska börja med? Ja, då frågar jag dig först. 

1 Källa: Gunnar Jansson, barnfödd i Nykvarn. 
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O.B Jaa. 

l. Vi behöver inte börja redan med begynnelsen, kanske. 

O. Nej, det tycker jag inte. Det kan vi ta lite senare. 

I. Nej, det kan vi ta sen. Födelsen. 

I. Vi börjar med, ska vi gå direkt in på den hårda verkligheten. När du började 
arbeta. 

O.B Ja det kan vi göra. 

l. Ditt första jobb till exempel. 

O.B Mitt första arbete det var väl i Härsbacka gruva 1921 när jag stod och 
plocka sten. Det gjorde jag ett år, sedan slutade jag och sen flytta vi från 
Översättra och flyttade till Singö. Då började jag i reseffektfabriken i 
Österskär hos gubben Melin. Då arbetade jag där i fyra år. 

l. Vad gjorde du där? 

O.B Sydde väskor. Jag hade tänkt ta med mig den väskan som jag hade sytt, men 
så glömde jag det. 

l. Ja det var synd. Det är säkert en raritet idag. 

O.B Sen jobbade vi där då i fyra är till 25. Det var bara ungdomar som arbetade 
där. Jag var äldst som arbetade där, utav arbetarna vill säga. Då skulle de 
bilda fackförening, men det gick inte alls för dem att bilda någon fackföre
ning. Sä det blev strejk där. Sä då blev vi utmanade att gå strejkvakt och det 
gjorde jag en vecka, men sen slutade jag med det. För jag tyckte det inte var 
någon mening att gå strejkvakt där, för de kunde aldrig få in sina arbetare i 
fackföreningen. Så jag slutade med det. Och då gick jag hemma först ett år 
och gick jag på vad som man kallade på den tiden förnas. Då köpte jag upp 
lite korta varor och lite tvål och lite såna där saker. Sen hade jag min spark
stötting och sen gick jag ut i gårdarna och skogama och sålde och det gick 
mycket bra. 

l. Jag har ritat en spark där. 

O.B Ja 

l. ... gick längs vägarna genom skogarna. Det måste varit svårt. 

O.B Sen när Gustav slutade i Härsbacka, för han måste sluta i gruvan där .. 

l. Men Gustav. När träffade du Gustav? 

O.B Gustav träffade jag 1920. 



l. I gruvan? 

O.B Nehej. Den träffade jag i Undal, träffade jag honom 1920.· 

l. Hur träffade du honom då? Var det att han var en så stilig man? 

O.B Du vet man går ut om kvällarna och då träffar man killarna förstär du. 

I. Ja det gör man, och han var väl något alldeles extra skulle jag tänka mig, 
för jag har sett bilder på honom. 

O.B Ja och sen börjades vi träffas och sen blev det aldrig något slut med det. 
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Utan sen fortsatte viväran bana och börja att arbeta. Vi har arbetat hårt båda 
två. Det var väldigt synd om Gustav. I tio är var det något fantastiskt synd 
om honom, för han var sjuk. 

l. I början 

O.B Ja (Här har Olga gråten i halsen) 

l. När han var så ung. 

O.B Ja. Han kunde inte arbeta. 

l. Då jobbade du desto mera. 

O.B Ja då. Jag jobbade och försökte på alla möjliga vis. Att han skulle klara sig, 
· men han orkade köra bilen det orkade han. Men han orkade inte något annat 

och då när vi hade bilen då, så fick jag sköta alltihop det andra. Sen när vi 
kom hem då fick han lov att lägga sig och ligga i tre timmar innan han 
kunde äta mat och sen kunde han inte äta någon mat. Utan jag bara tog 
strömming och filea den och kokade den ismör åt honom och gav honom de. 

l. Men han var väl inte allvarligt sjuk, han blev gammal? 

O.B Ja det blev han. 

l. Det där gick över. 

O.B Ja det gick över. Men han fick en chock att för hanses far dog. Han fick inte 
träffa honom och då fick han en chock. Det var den chocken som satt i tio 
är. 

l. Jaha 

O.B Ja, det var det. 

l. Sä det var jobbiga är. 
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O.B Ja, det var lite jobbigt, men det gick bra. Och vi klarade oss i alla fall. Tack 
vare att jag orkade att jobba som jag gjorde. För jag har jobbat rätt så hårt i 
min dar. 

I. Skulle kunna tänka det. 

O.B Och skötte om alltihopa. Det gick väldigt bra. Sä vi klarade oss. Vi klarade 
oss ända till 1971 när han gick bort . 

I. Det var du som skötte ruljangsen. 

O.B Ja det var jag som skötte alltihopa och stod för alla inköp. Stod för allting, 
utgifter och inkomster och alltihopa, det skötte jag. Han skötte aldrig någon
ting sänt där. Men han körde bilen och det var jag mycket tacksam för. För 
jag orkade inte både att köra och så sälja. Det orkar man inte. För att när 
man ska vara affärsmänniska och vara med ute i livet ikring alla människor, 
både fina människor och statmänniskor. Då är det inte så gott att kunna 
anpassa sig efter det, men den instinkten fick jag när jag började. För att vi 
sålde ju både till statfamiljer och vi sålde till fina familjer. 

Vi sålde till doktorer. Vi sålde till alla ordentliga människor, kan jag säga. 
statfruarna de hade sällan eller aldrig några pengar utan de ville handla bara 
och inte betala. Det kunde ju inte gå. Jag måste ju ha in slantarna för att 
kunna köpa upp och kunna fä till ny sats, så att jag skulle kunna åka in och 
handla. 

Så att jag hade nog det väldigt bra. När vi sedan på slutet, nu de sista åren, 
då vi körde, då hade vi ju så förfärligt bra. Då behövde jag aldrig springa. 
Först i början fick jag springa ur stuga i stuga och fråga om de ville ha, men 
på sista slutet behövde jag aldrig göra det. Utan då kom folket ut till bilen 
när de såg bilen kom. Då kom de ut och handlade och de gick så väldigt 
bra. Jag har varit så tacksam med hela mitt liv och min rörelse. Så det så det 
kanske inte många människor som är så tacksamma som jag har varit i den 
vägen. Jag har tyckt om mina kunder jag har. Fast det har varit många som 
inte har velat betala. Det finns de än idag som är skyldiga mig pengar sen 
den tiden. Det gör det. Det finns demänniskor än idag som sitter här, som är 
skyldig mig dom pengarna. 

I. Jaha. De skyldiga får plocka fram. 

O.B Så det är lite ... 
(På tonfallet låter det som att Olga anser att det är dåligt att de inte har betalt sina 
skulder efter så många år.) 

l. De kanske har glömt det, man glömmer ju lätt skulder. 

O.B Jaha det gör man, men skulder glömmer man inte. 

l. Men du har inte glömt det. 



O.B Nej, jag har aldrig glömt någon skuld och jag har aldrig varit skyldig en 
människa någonting. Jag har aldrig handlat på kredit, eller någonting. Det 
har jag inte gjort. Utan när jag har haft slanten i hand då har jag köpt för 
den. Sen har vi åkt ut. Sedan har vi sålt och då har vi då fått in pengar. Så 
att jag har kunnat köpt för en hundralapp mera nästa gång jag kom in. Så 
där har vi hållit på hela tiden. Så hade vi det lilla stället där nere. Vi hade 
mycket grönsaker. Vi hade mycket bär. Vi hade fina bär att sälja. Det hade 
vi. 

L Du var känd för kvalitet. 
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O.B Ja, det var jag för att. Jag kan ju nämna att där sitter ett herrskap som har 
köpt mycket, mycket bär utav mig och fina bär har de fått. Alltid har de fått 
det och de har varit mycket tacksamma. De har kommit tillbaks år från år 
och köpt, velat haft mera bär. Godsägare Fröstad på Smedby han var en 
storkund medan Aino levde. Så var de fantastiskt duktiga att köpa bär. Dok
tor Bagers på Danderyds sjukhus har handlat fisk och grönsaker och bär i 
många, många år utav oss. Doktor Nordensköld har också handlat fisk utav 
oss många, många år. Mycket, mycket bra kunder vi haft och rejäla kunder. 
Tysken där upp vid. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. 

L Jag tänkte fråga dig om brännvinskungen. Det är inte han? 

O.B Nej. nej, nej, nej. Den har jag inte sålt något åt. Hurru du. 

L Inte brännvin då heller. 

O.B Jag har inte köpt något av en sin gång 

L Är det säkert det? 

O.B Nej, det har jag inte. 

L Nehej, det är väl preskriberat vid det här laget. 

O.B Ja i så fall är det. Men, så har mitt affärsliv varit. Jag har arbetat och stretat 
i hela mitt liv och försökt på alla möjliga vis att jag skulle kunna klara mig 
och det har jag gjort. I min ungdom då var jag ute och både dansade och 
allting, men nu dansar jag inte längre. 

L Är det säkert det? 

O.B Ja då, nu håller jag mig hemma. Det jag tycker är det allra bästa utav 
alltihop, så är att jag har nu på ålderns dagar har fått en underbar man. 

L Ja verkligen, det instämmer jag. 

O.B Ja det har jag fått. jag har fått en underbart snäll man. Han är så god mot 
mig och så snäll, och så hjälpsam. 
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l. Var han snällare än Gustav? 

O.B Ja. Det är han. Han är snällare än Gustav. 

l. Han var härd ibland, Gustav. 

O.B Gustav var härd. Det var han. 

l. Jag har förstätt det. 

O.B Ja, Gustav var väldigt härd, men ... 

l. Fast alla trodde att han var den snälle. 

O.B Ja, de trodde de. 

L och du rivjärnet. 

O.B Ja visst, han var väldigt härd. 

O/gas man viskar att Olga ska dra en episod. 

O.B Han vill att jag ska tala om en episod som doktor Bager sa en gång när vi 
var här och sålde fisk. För att vi var alltid där, den tiden när han var inne 
och åt lunch, doktor Bager och då vart vi alltid bjudna på kaffe. Då satt vi 
vid kaffebordet och då så säger jag sä här, "ja, men tycker inte doktorn", sa 
jag, "att det är ett väldigt ruskigt yrke att vara läkare och operera", säger jag. 
"Nehej du", säger han, "det ska jag tala om för dig att", sa han, "långa vassa 
knivar och feta suggor det är någonting som är bra det", sa han. 

l. Episoder Olga, det har du rätt många. 

O.B Ja det har jag rätt många i så fall. 

l. Skulle du kunna dra episoder hela kvällen. 

O.B Ja det kanske jag skulle kunna göra, men det ska vi inte göra. 

O.B Det ska du inte, nej. 

L En del kanske går att dra och en del inte. 

O.B Ja. Det kanske inte alla som tycker om det, förstår du . Det kanske är städat 
folk här. 

l. Nejej, då. Folk är inte städade idag. De är naturliga. 

O.B Ja det vet man aldrig. 



7 

l. Det är det som har varit det underbara med dig är att du har varit så rak och 
alltid ärlig och sagt vad du tänkt. Jag har talat med mycket folk nu. 

O.B Jaa. Det har jag gjort 

I. Om dej. Det har de alltid sagt. 

O.B Ja då och har det varit någon som har skällt på mig, när de skulle handla av 
mig då har jag bara sagt, Var så god gå här ifrån! Här får ni inte stå! Då 
åker jag till nästa ställe och det går bättre där. 

l. Inget krus. 

O.B För det fanns en ryska som bodde här i Åkersberga och hon var hopplös. 

l. Ja ryskor det är kanske inte så lätt. Roslagsbönderna hur var de? 

O.B För hon skulle köpa potatis av oss och då tog jag två öre mer för potatisen 
än vad de tog i stan, för potatisen. Så sa hon det, "skäms ni inte", sa hon, 
"ni tar ju två öre mer per kilo för potatisen", sa hon, "än vad de tar i stan". 
"Ja men då tycker jag", sa jag, "att då ska ni ta och avlägsna er härifrån", sa 
jag, "och ska ni ta tåget åka in till stan", sa jag, "och köpa er potatis där, så 
får ni se om ni jänar de två örena något väldigt lätt", sa jag, åt en bara. 
Sedan fick hon gå. Hon fick inte handla något. 

I. Fick aldrig mer handla av er? 

O.B Nej, det fick hon inte. 

I. Jag förstår. 

O.B Aldrig. Hon kom upp flera gånger och ville handla, "nej!" sa jag. 

l. Hon fick inte. 

O.B Gå hem igen!, för jag vill inte sälja åt er och det gjorde jag inte heller 

l. Ingen pardon. 

O.B Så det kanske kan vara lite besvärlig ibland. Men det har gått så väldigt bra. 
Jag har haft så mycket trevliga kunder. Så mycket rara kunder, så kära söta 
nån, oj,oj. 

l. Men du man måste skaffa sig lite skinn på näsan för att överleva skulle jag 
tänka mig. 

O.B Ja det vet jag inte precis om jag behöver ha 

l. Men behövde man inte det tror du. 
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O.B Nej det tror jag inte. 

I. Men Roslagsbönderna om de var snåla och om du åkte låriga vägar. 

O.B Ja 

l. Ibland har jag tänkt, att jag skulle så gärna se det där hur du skumpade 
omkring på den där T-Forden 

O.B Jaså. 

l. På leriga vägar och snö och elände. 

O.B Ja tänk hur du .. . 

l. Det är säkert 

O.B ... Jag glömmer aldrig en gång vi hade varit ner till Skeppsdal och hämtat 
strömming. Så mötte vi länsman Gråberg på vägen och så säger han så här, 
"Hur går det att köra ner till Skeppsdal? "Jo det går bra", sa vi, "för vi hade 
ju varit och hämtat strömming och vi är ju på väg hem igen", säger jag, "så 
det går ju väldigt bra", "gör det, det?", sa han. "Jag skulle ju ner till 
Skeppsdal", sa han. "Jag hade ju ett ärende dit ner", "Jaså", sa jag, "ja det är 
bara till att åka då", sa jag. Och som han satte sig i bilen och körde igång, 
så körde han rätt i diket. Så han kom inte så långt inte. Men då stack vi 
iväg, för vi ville inte hjälpa opp en, för det hade inte gått .. .... . (här 
försvinner Olgas tal i Elisabets skratt). 

l. Vad taskig du är! 

O.B Jaa 

l. Men hade han T -Ford också. 

O.B Nej då. Han hade en annan liten privatbil. Jag vet inte vad, jag har glömt 
vad den hette som han hade. 

O.B Doktor Wik var i diket lika mycket som han var på vägen. 

l. Får hoppas att han var bättre läkare då än chaufför. 

O.B Ja visst, du sörru. Så det så. Ja det var många, det var mycket trevliga saker 
som man hade till att berätta. Pauline Brunius hon var en storkund och 
handla kycklingar. 

I. Hur var det då? Gick hon ut själv och köpte dem, eller. 



O.B O ja. Hon gick alltid opp till bilen och köpte. Vi stannade där utanför, för 
det var ju återvändsgränd, där hon bor. Så att där stannade vi alltid med 
bilen. Hon var alltid ute och tittade vad vi hade och storhandla ska jag tala 
om. 

I. Hon hade mycket gäster kanske. 

O.B Ja o ja. 

I. Ja det är ett fantastiskt hus 

O.B Ja. Du vet hon kunde köpa ett femtio kycklingar i taget. 

I. Jaha. Det var väl hela Dramaten som skulle bjudas in. 

O.B Ja det var väl klart. Vi hade i alla fall en stor hönsgård då. Vi hade en 
femhundra höns där nere till sköta och så trädgården. 

I. Men Olga, jag ser på den där sparken och tänker, vad kände du, var så ung 
och kraftfull, så att det spe-lade ingen roll att kämpa på det där sättet. 

O.B Neej, Det gick ju bra. 

I. ... med lådorna på. 

O.B Det gick ju bra. Då tog vi hem sillådorna från stan. Sen var vi ner till 
station och hämtade dem och sen körde jag. 

I. Åkersberga här då. 

O.B ... Jaa, sen körde jag ut till skogarna här oppåt Hakunge och Össeby-Garn 
och den vägen hela de skogarna där ikring. För det var i skogarna man 
skulle sälja sill. För där köpte de en fyra, fem kilo i taget, sörru du. 

I. Bönderna köpte inte så mycket, då. 

O.B Jo då, Bönderna var duktiga och köpa färsk sill. 

I. Var de? 

O.B Jaha då. 

I. Jag trodde de hade sitt salta fläsk . 

O.B Uppe i Riala. Där var de väldigt duktiga att handla fisk och strömming. 
Väldigt duktiga. Vi har ju kört i Täby. Vi har kört i Vallentuna. Vi har kört 
i lite varstans. Så som jag har åkt omkring. Så nog hittar jag det. Nu är det 
så ombyggt. Så nu är det inte alls samma vägar och likadant som det var på 
den tiden när vi körde. För det var ju 1926 som vi började med Forden. 25 
körde jag med sparken och 26 köpte vi Forden . Ja, jag körde med sparken 
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först, frän januari och till första mars och första mars köpte vi T -Forden. 
Den köpte vi på Svartlösa häradsvägsstyrelse och så körde vi den Forden. 
Den körde vi med till 1932. Sen köpte vi en Ford utav Emil Hildestrand på 
Åkerstorp. Den Forden köpte vi av honom och den körde vi med till 1940. 

l. Vad betalade ni för den? Sä att pojkarna här kan bli alldeles gröna av avund. 
Att du inte har den kvar. Det är väl synd. 

O.B Den betalade vi femhundra kronor för och den första T-Forden köpte vi för 
325 kronor på Svartlösahäradsvägsstyrelse. Köpte vi den. Den gick ju i så 
mänga är. Det var en fin Ford. Fast det var den olägenheten på den att det 
inte var några bromsband på den utan det var hårt mot hårt. 

l. Hörru du hade varken bromsband på T -F orden eller på cykeln. 

O.B Nej då 

I. Utan rakt ner i kanalen alltså, det har jag ju .. . 

O.B Det har jag ju dokumenterat. 

l. En liten målning på. Men den har vi inte lyckats få hit. Sä Olga var nog inte 
så speciellt rädd att inte kunna stanna 

O.B Nej då. Det gick bra med T-Forden. Det var bara serru förstär du, det var 
bara två trampor. Det var bara fram och back. Då förstär du, om det inte 
gick så bra fram så då, eller inte gick så bra att bromsa, då förstär du, var 
det bara att jag trampa till på backen, förstår du, så stannade den 
ögonblickligen. 

I. Ja, du man skulle nog lära sig köra bil, då 

O.B Så det var ingen konst alls. Det gick bra det. Det gjorde det. Men polisen 
var på mig stup i ett. Ja då. Oj, ja. 

l. Vad då, då? 

O.B Han skulle bara ha reda på allt möjligt. 

L Att du skulle ha körkort och sånt där. Det hade du naturligtvis inte. 

O.B Nej körkort! Det behövde jag väl inte ha. Jag kunde väl köra ändå. Det gick 
bra ändå, men han var ju på oss i alla fall, förstår du och skulle titta och allt 
möjligt där då. 

L · Kontrollera? 

O.B mmm. Kontroller då. Hur det gick bra och så där och det gjorde det. Det 
gick ju så fint så att han hittade ju aldrig några fel. 
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I. Men du var det svårt att få tag på fisken emellanåt för dig? 

O.B Nej då. 

l. Ni hade ju eget fiskevatten, också? 

O.B Ja det hade vi i tio år, men det på senare tiden det. Det var inte då inte, men 
det var inte först, inte början, men kära du, då åkte vi in till stan. Då kunde 
man köpa en färsk femtiokilos låda vitling för fem kronor. Ja, på den tiden, 
1926, kunde man göra det. Ja. Sen kunde man åka ut och sälja den där. 
Begärde man då femtio öre kilot. Nä, det var så trögt att sälja. Då åkte vi 
ner till Österskär. Så då sa jag åt Gustav, "hörre du", sa jag, "nu ska vi öka 
upp den här till två kronor kilot", sa jag. 

l. Och då gick det bra. 

O.B "Jahapp", sa Gustav. "Du gör som du vill", sa en, "jag bryr mig inte omet". 
Jaha, så jag ökade upp en till två kronor kilot. Jag sålde lådan på en timme. 
Happ, efter två kronor kilot och jag kunde inte sälja tio kilo när jag bara tog 
femtio öre. 

I. Ja, där ser man. 

O.B Så var tiderna på den tiden. 

l. Ja, det är det nog i dag med. 

O.B Jaa, neej. Det kan ... 

I. ... och dyrare också 

O.B .. . inte kan de sälja ett vitlingen för två och femtio. Nu koster det åtta och 
nittionio kronor, vitlingen har jag sett på Metro, åtminstone kostar den. Så 
det blir ju stor skillnad det. Så är det. Så har nog jag varit med om mycket, 
mycket äventyr och många skojiga äventyr. oj, oj, oj, oj. 

I. Fick du inte punktering på de där vägarna? 

O.B Neej. 

I. Hur gjorde ni då? 

O.B Nej. Ja, vi hade ett reservdäck, förstår du. Då kastade vi på det då och så 
försökte vi då att skulle gå runt igen då ett litet tag. Stannade den då så var 
det bara att försöka lyfta upp det där hjulet då och försöka sätta på en lapp. 
Sätta dit en kappa bak på däcket, förstår du. Det gick bra det också. Det 
gick det. Då kunde vi köra en tio mil igen. 

I. Men vägarna måste ha varit urusla. 
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O.B Ja, det var dem. O ja! 

l. Man visste inget annat. 

O.B Ja tänk, på den tiden när vi började 1926. När vi började köra till stan. När 
vi skulle köra förbi gamla vägen till Stava däruppe i de där backarna. Smalt, 
det var precis bara så mycket så att hjulen kunde gå på vägen. Så om man 
mötte en hästskjuts och kusken han var så rädd han satt och skakade, så här. 
När han fick se en bil, men den som gick ut, det var jag det och tog tag i 
hästen och körde undan hästen. Så att Gustav fick köra förbi, jaa. Det gjorde 
jag många gånger. 

l. Du var alltid handlingskraftig. Skulle jag kunna tänka. 

O.B Ja, det måste man vara, naturligtvis, för att man skulle kunna komma fram. 
För annars hade man aldrig kunnat komma fram. Utan då hade man blivit 
stående och det hade ju inte gått. För hästen gick ju så sakta och vi måste 
skynda oss så att vi kunde komma in till stan. 

l. Det blir nog tåga av sådana människor. Som fått kämpa så där hela tiden. 

O.B Jo, det klart att det är lite besvärligt när man får jobba på det där viset, det 
gör det, men det har gått i alla fall, i alla åren och vi har haft det bra. 

I. Idag är du åttiofyra år och sitter och ser ut så här. Det syns inte, i alla fall, 
att du har jobbat så här hårt. 

O.B O jo då, det gör det säkert. O jo det ska du tänka dig .. . 

I. Neej. Var då någonstans. Någon sötare och gulligare människa kan man inte 
tänka ... 

O.B O jo 

l. ... som är så öppen för allt. 

O.B Jo då. Jo det är klart att det måste synas på hela kroppsystemet, naturligtvist, 
att man har jobbat hårt. Det gör det. Det måste det göra. Det är klart att det 

I. Det kan vara bra också, att hålla igång 

O.B Ja, men du jag gick upp klockan tre varenda morgon ... 

I. Oj,oj,oj 

O.B ... och plockade bär och det. Vad vi skulle ha med oss på morgonen, på 
sommaren. När vi skulle ha bär och allt möjligt. Jag kunde gå opp på 
morgonen och så plocka jag en sextio, sjuttio liter jordgubbar tills Gustav 
kom opp. 
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l. Jag tycker det är jobbigt att plocka en liter. 

O.B Så nog har jag kunnat jobba alltid. 

(Här kommer musik och en del runtprat kring det.) 

(Efter musiken visar Olga hur man väger fisk på ett besman.) 

Sida två 

Mera musik. 

l. Nu ska vi se. Jag har fått en lapp från publiken. Nu ska jag fråga dej Olga. 
Hur har Åkersberga utvecklats, förändrats? 

O.B Oj! 

l. Från det du började med sparken till du slutade. 

O.B Hörru du. Det har förändrats något så fantastiskt. Så att man inte på något 
vis, tänka sig och känna igen sig när man kommer ner till Åkersberga nu. På 
den tiden när vi började här i Åkersberga då. Där jag bor på den gatan där 
uppe på Storängsvägen, i hörnan utav Hackstavägen. Där är det ett berg och 
på det berget har det stått en tattarkåk. För många, många, många år sedan. 
De tattarna som bodde där de hette Lindgren och ... 

l. Tattare? Vad är det? Något blandfolk eller någonting mellan zigenare och ... 
? 

O.B Ja, det är någonting sånt där, mitt emellan zigenare och det. 

l. Jaha 

O.B Det är det. ... och då var Hackstavägen. Det var ett enda stor lergärd. Det 
fanns inte möjligheter att man skulle kunna ta sig upp till Hacksta ifrån 
Centralvägen som det heter nu och så opp till Hacksta den vägen utan 
stövlar. 

l. Nehej 

O.B Nej, det kunde vi inte, för det var bara lera och gropar och vatten. Det fanns 
inte ett endaste lite sandkorn någonstans. Så var det två hjulspår, då som 
bilarna gick i. Så det kunde inte mötas en bil, eller någonting på den vägen. 
Det fanns ju inte möjligheter. Så själva Åkersberga här, ja det är väl. Nej, 
vänta nu vad ska jag säga att. De hade en storidrottsplan och den var väl 
nästan mitt över där vi bor. Där HSB har alla sina hus nu. Där var det en 
stor idrottsplan som dc hade idrott på, på söndagarna. Det var det, och 
annars fanns det ingenting. Nere i själva Åkersberga, där fanns det inte ett 
dugg annat än, jaha det var jacobssonska huset. Det var det enda som fanns 
medsamma, där nere vid vägen, vid Roslagsvägcn. Det var det enda som 
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fanns där då. Annars fanns det ingenting. Sen, så småningom, så byggde de 
Konsum ett hus lite längre opp. Ett litet hus byggde Konsum, men där hade 
de väl inte så märkvärdigt stor affår. Men de drog sig dit, folk, och de 
handlade där och så. Det gjorde de ju. Och sen fanns det ingenting annat än 
Berga gård och lagården och uthusen där, det var det enda. Sen kom ju 
skolan så småningom, kom ju Bergaskolan. Sen kom ju alltihopa där som 
står där nu. Det kom ju opp under tiden så småningom, men det var ju bra 
många är, Bergaskolan har väl inte varit så fantastiskt många år. Det har den 
inte. Jag kommer inte ihåg när den byggdes. Det var ju allt som fanns. Det 
fanns ju inte någonting. 

l. Hur upplever du den här förändringen? 

O.B Ja jag upplever den så att jag tycker att det är någonting fantastiskt att det 
har kunnat utvecklats sig så här. I en sån här kommun som den här och att 
det har kommit hit så fantastiskt mycket människor. För det ju fantastiskt 
fullt med folk överallt i alla lägenheter. Det finns ju inte att uppbringa en 
lägenhet i Åkersberga. Om de tittar med ljus och lyckta så hittar de inte en 
lägenhet. Det finns det ju inte. Nej. Sen kom ju Norrgårdsvägen och allt 
ihopa det där. Det kom ju oppså att det blev en sån massa hus och så många 
lägenheter, men de stod ju tomma i många, många, många år. Men sen kom, 
så småningom, kom det. Nu sen när Stockholms Stad övertog en massa 
lägenheter, där på Norrgårdsvägen, då vart det lite mer befolkat. För då 
skickade de ut såna där herrskap som de inte ville ha i stan. Det var bra att 
de skickade ut dem till Norrgårdsvägen. Det var mycket, mycket bra till och 
skicka ut dem dit. Då fick de vara där och fick finna sig i det. Sen får de 
andra människorna som är lite ordentliga och vill .bo där och så. De få också 
finna sig i det att det finns sånt där folk i närheten. Det är inget annat för 
dem att göra. För det är ju så ont om bostäder, det är det. Så att jag tycker 
att det har blitt någonting ofattbart att det har kunnat växt opp en sådan 
miljö här som det har. Det verkligen en trevlig miljö. Det är nog mycket 
nöjen och det är. För dem som vill gå på nöjen och vill vara ute och det. 
Det blir ju skillnad på en annan när man blir gammal och inte orkar. Man 
får sitta inne i sin lägenhet. 

l. Ibland 

O.B Så får vi vara ensamma och sitta där och ... 

l. Det tycker jag är synd ... 

O.B ... titta på varan och sen ... 

l. ... så ska det väl inte vara. 

O.B får vi väl läsa en bit och sen 

l. .. . så mycket som ni. 



O.B Sen dricker vi en kopp kaffe och sen går vi och lägger vi oss och vilar en 
stund ... 

L men ni har ju varandra. 

O.B ... och så går vi opp igen och träter på varan. 

l. men ni har ju varandra. Det går ju bra det. 

O.B Gör det, det. 
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Anders, O.B:s man Man får läsa bibelhistoria när man inte har något annat att läsa 
och så får man tacka lite för den hjälp man har fått och sen går det en 
stund. 

l. Ja. Det var det jag tänkte på. Det är ju så många som tyckte att du hade ett 
sånt kryddat språk, när du var ung. 

O.B Jaa 

L Det försvann i samband nu, det talade du om, när du träffade Anders. Så 
man kan förändras. 

O.B Ja, det kan man, det måste, förändringen måste ju ske när jag träffade 
Anders. Det gjorde den och då var det ju det. Anders och vi kände varandra, 
medan Gustav levde. För Anders var mycket ute hos oss. Så hade vi mycket 
sällskap utav varandra under den tiden. Men sen då när Gustav kom bort 
och Anders vart ensam. Han satt i ett litet rum i Stockholm. Så tyckte vi det 
då, varför skulle han sitta ensam i stan och jag sitta ensam här ute. För jag 
hade varit en sådan människa som hade varit ute så mycket i livet och 
träffat så fantastiskt mycket folk i alla kategorier. Så hade jag träffat folk 
och höga och låga och alla människor hade jag träffat. Och då, naturligtvis, 
en sådan människa tycker det är något bedrövligt med ensamheten. Man 
trivs inte med den när man får vara ute och uppleva sitt liv som jag har 
upplevt det. Utan då kom vi överens om att han skulle flytta ut till mig och 
det gjorde han och sen hade vi stockholmsäktenskap i flera, flera år. 

l. Det är ditt andra Stockholmsäktenskap. 

O.B Jajamensam. 

L Redan på tjugotalet så hade du ett sådant. 

l. Så du var före din tid. 

O.H Ja jag var före min tid och sen tyckte vi, så småningom, att vi, för Anders 
är ju frälst, så att han tillhör ju Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och här 
ute i Åkersberga. Då så tyckte ju jag att jag skulle inte gå vid min mans 
sida utan följa honom i hans spår. Så nu är jag frälst och lycklig, med 
maken här och med mitt liv. Så som jag upplever frälsningen nu. Emot vad 
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jag har upplevt mitt liv förut. Så är jag mycket tacksam åt Guds vägnar att 
jag har kunnat fattat det beslutet att jag skulle följa min make i hanses spår 
och tjäna honom under den tiden vi har kvar. · 

I. Det var en fin avslutning, Olga. 

I. På tal om något annat träffade du några stora personligheter. Albert 
Engström eller något sådant där. 

O.B Nej hörru du . Det har jag inte gjort. Albert Engström har jag aldrig talat vid. 
Jag har varit till hanses stuga. Det har jag varit, men jag har aldrig talat vid 
honom, men till hanses stuga har jag varit. Både Gustav och jag var dit. 

I. Den här Brännvins-Smith, inte för att jag visste något om honom innan 
men ... 

O.B Brännvins-Smith? 

I. ... men han har någon sten här borta någonstans. 

O.B Ja just det, vid Skeppsdalsvägen. Det var han som byggde den vägen. Den 
fina vägen från Skeppsdal hit upp till Västeräng där. 

I. och där var det mycket fester och Albert Engström och ... 

O.B Ja 

I. ... och det där intellektuella killarna 

O.B Det var det. Där var det mycket stora fester. 

I. ... som mer eller mindre söp ihjäl sig. 

O.B Jag var ju med på mycket stora fester, medan slaktare Berggren levde. För 
att han hade ju, det var ju Gustavs bror det, för han hade ju väldigt mycket 
umgänge och han hade mycket, mycket, folk där. Vi var där väldigt mycket, 
Gustav och jag. Jag hjälpte till där och jobbade det, så det. Så att nog har 
jag varit med bland mycket stora gubbar 

I. Det tror jag. 

O.B Det har jag varit. 

l. Och du har inte varit rädd för dem eller krusat för dem. 

O.H Nehej det har jag inte gjort . 

I. För det har jag hört många gånger att du gick raka vägen genom köket ända 
in i salongen och med din fisk och viftade. 



O.B Jara. 

l. Det var ingen som kunde hejda dig. 

O.B Nej, då. Det var det inte. De var ingen som ... 

I. Och det är många såna salonger. 

O.B Någon som sa, som så, att försvinn här ifrån, men jag gick aldrig ut, utan 
jag var kvar för jag visade dem att jag behövde inte försvinna. 

l. Nej, har man goda varor så behöver man inte skämmas. 

O.B Nej, jag gjorde inte det heller. 

I. Olga jag hade en sån där sköt.. Vad det heter för någonting? Härsa jag har 
kallat det för, men det kan det ju inte heta. 

O.B Vad då för? 

I. Ryss, ryssja .. . 

O.B En ryssja. 
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I. Jag tänkte du skulle visa hur man gjorde med den där. Vad den nu har tagit 
vägen? 

O.B Vad har du den då? Men det kan väl allihopa sätta upp en ryssja. 

I. Det kan inte alla. Jag visste inte vad det var en gång, när jag såg den ... 

O.B Ja, du ja, men vänta ett tag. Ta hit den. 

Någon ur publiken. Där står den. 

Olga visar hur man gör. 

O.B Sen gäller det att sätta fast den så att den ligger ordentligt på botten i sjön. 
Sen ska man sträcka armen här mycket ordentligt. Så att den blir styv, sådär 
ja. 

I. Skulle jag kunna gå ut med den här i Åkers kanal och stoppa ner. 

O.B Va? 

I. Skulle jag kunna stoppa ner den här någonstans? 

O.B Ja, det kan du göra. Om du har en båt ska jag följa med dig ut på sjön och 
hjälpa dig, ja. 
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l. En båt? 

O.B Ja, en båt ja. 

l. Det finns alltid att ragga upp. 

O.B Så ska jag följa med dig ut på sjön och sätta ut den åt dig. 

l. Menar du det. Då säger vi det. I vittnens närvaro. 

O.B Sä det är inte så märkvärdigt. 

l. Och det här är det samma sak. 

O.B Men sen om du får fisk det är en annan sak. För nu är det slutfiskat i 
kanalen. Det var skillnad när vi fiskade, när vi hade fiskevatten i tio år. Då 
fanns det mycket fisk, underbart med fisk och god fisk, ål. 

l. Det är väl inget gott. 

O.B Det hade Gustav alltid beställning på till varje är. Till min födelsedag. 

l. Säger du. 

O.B Det skulle han alltid komma hem med en ål, och det gjorde han alltid dagen 
före . Sen kokade han ur den och gjorde den i ordning så att vi hade den till 
smörgåsen när jag fyllde år. 

L Hörre du 

O.B Jag fyller i maj. 

l. Maj. 

O.B Då fyller jag 84 är. 

L Det syns ju. Det ser man ju länga vägar. 

O.B Det ser man. Kär och allt. 

I. Vadä, afrofrisyr och allt. 

O.B Va? 

L Du har ju till och med skaffat dig en sån här modern afrofrisyr. 

O.B Ja. 

I. Du är ju så noga med ditt utseende. 
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O.B Ja, jag måste få skämma bort mig lite. 

I. Du är söt i alla fall. Hörre du är det här samma grej (ryssja, alltså). Det 
kanske det är. Det är svårt att få tag i en såna här grejer. Om man inte är i 
de rätta kretsarna. 

I. De är vackra. Det var en rolig form. Ja,ja det spelar inte så stor roll. Du vet 
de har legat slarvigt ett tag, men den var stor. 

O.B Den här ryssjan den fiskar inte ett dugg. 

I. Jasså, det är det ingen ide att vi lägger ut den. 

O.B Den är inte bunden så att den fiskar. 

Olga fortsättar att visa hur man lägger ut en ryssja. 

I. Ja jag har finare här, fast de hänger uppe. 

O.B ..... den ska sättas fast ordentligt och så ska det vara tyngd i varje hörn här. 
Två stora stenar ska bindas fast i varje hörn så att den står still. Annars gör 
den inte det ... 

I. Jag skulle ha det som dekorativa arrangemang. Jag tänker inte pyssla med 
det här, men det är grant. Det är ju fint. 

O.B Den här ryssjan bunden så att fisken stannar kvar i den ... osv. 

Olga fortsätter att visa hur ryssjor fungerar. 

O.B När man gör ryssjor ska man ta granrötter av en stor gran och sen värma 
dem och sen böja dem. 

I. Olga orkar du mer, höras från publiken. 

O.B Ja då. 

I. Några frågor. Känner du dig trött. 

O.B Nej då . 

l. Du kan väl vara uppe hela natten kan jag tänka mig. När man kommer hem 
till Olga så säger hon "vet du vad jag har gjort idag". Nej e, det kan man ju 
aldrig gissa. Jag har bakat nittionio bullar och så har jag gjort rotmos och 
fläsklägg och allt sånt där jobbigt. Hon räkna alla bullar, otroligt. Det är rätt 
fantastiskt. Skulle det vara någon mer musik? 

l. Olga det ska bli omtagning här, för de här fotograferna är ju aldrig nöjda. 

O.B Är de inte? 
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l. Nej han hängde inte med där. 

(Diverse ordnande och sen tas bilder.) 

l. Vad söt i håret du är Olga, milda tider. Tänk vilken, är det inte gulligt. 

O.B Vad rädd om det här nu, för det är en dyrgrip. 

l. Är det? 

O.B Ja. 

l. Vilket då? 

O.B Besmanen 

l. Jaja. Det ska jag vara. 

Mer musik. 

Margareta Möller. Då ska jag få tacka för en väldigt trevlig och innehållsrik kväll. 
Tack, Olga Berggren, så hemskt mycket för att du ville komma hit till oss och nu 
kan man gå omkring och titta på de fina tavlorna. 


