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Intervjuare:
Vi befinner oss hos Sven och Lisa Enström i deras hem i Roslags-Kulla. Det är en
varmjunidag 1982.
L

Var så god Sven, vill du presentera dig?

S.E

Jag heter Sven Enström, född 6 januari 1910 i den s. k Mahognyvillan vid Östanå.

I.

Vad heter frun?

LE

Jag heter Lisa Enström och är född den 8 juni i Össeby-Garn socken.

L

Vilka var dina föräldrar, Sven?

S.E

Min pappa hette Anders Gustav Enström och han härstammade ifrån Sorunda, det
pratade han mycket om och sen kom han som dräng hit till Roslagen.

I.

Vet du något födelsedatum på honom?

S.E

Nej, det vet jag inte. Det talade han aldrig om.

I.

Din mamma då?

S.E

Nej, inte hon heller vet jag.

I.

Vad hette hon?

S.E

Emma Ulrika hette hon.

L

Hon var väl född 1884?

S.E

Ja, det var väl något sådant.

I.

Emma, hon hade varit gift före?

S.E

Hon var gift med en ifrån Ljusterö, som hette Enok Andersson ochjobba på Väsby
gård på Ljusterö. Han var den som körde där.

I.

Hade de några barn tillsammans?

S.E

De fick två barn, två flickor, Elsa och Ebba.

I.

Hur kom det sig att hon blev omgift sedan?
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S.E

Ja, han förolycka sig och det var genom någon skenfård med hästar, så hon blev
änka och då flyttade hon hem till sina föräldrar till Väsby här på Östanå.

l.

Hade de så stort så de kunde ta emot')

S.E

Nej , det var dålit,rt där. Ja, köket var väl stort och så var det en liten kammare och
där bodde en gumma. Det var inte stort svängrum där.

l.

Så morföräldrar och din mamma och barna, de fick hålla sig i köket?

S.E

Ja.

I.

Ja, det var inte lätt inte, det var trångt. Hoppas det var hjärtligt. Ja, sen träffade hon
din pappa och han hade tydligen varit gift förut han också?

S.E

Ja, det hade han. Hanjobba nog vid Brunäs då och sen blev hon sjuk och dog.

I.

Hade de några barn?

S.E

Ja, det var nog en fem, sex stycken. Det var Sigfrid, Elmer, Märta, Gunnar, Nisse
och Gustav.

I.

Kom han som änkling hit till Östanå då?

S.E

Ja, det gjorde han väl och hade de där bama med sig då.

I.

Var bosatte han sig?

S.E

Han bodde i Maghognyvillan. Det var ju lagård där framme vid Östanå.

I.

Ja, så han tog anställning där då?

S.E

Ja.

I.

Och så träffades mor din och din pappa?

S.E

Ja, de träffas väl då, för hon gick ju och mjölka hon ifrån Väsby och fram till
Östanå.

I.

Kan du berätta lite, Sven, hur din mamma hade det, vad försörjde hon sig på, när
hon hade flyttat till Väsby som änka?

S.E

Ja, hon fick gå fram till Östanå och mjölka två gånger om dagen.

I.

Det var ingen kort väg det inte?

S.E

Ja, ibland, det var ju ansträngande då, att komma ut om morgnarna klockan fem
och det kanske var en massa snö och gå och trava ända fram till Östanå. Det var
inte att skrika att hon skulle ha plogat då inte.

I.

Dit gick hon och mjölka två gånger om dagen?

S.E

Nej , inte jämt.

I.

Ja, så träffades mor Emma och din far och så flyttade de ihop i Maghognyvillan och
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då hade de tydligen tre barn från föregående giften och hur många syskon fick du
sen?
S.E

Ja, jag fick väl fem eller sex.

l.

Ska du tala om namnen på dem ?

S.E

Ja, Evert, Märta, Eva och två pojkar, Gösta och jag.

I.

Det blev en riktig kull då. Hur länge bodde de kvar i Maghognyvillan sen då?

S.E

Ja, det var väl inte så länge, för sen flyttade de ner till Bygget.

I.

Varför flyttade de?

S.E

De rev lagården framme i Östanå och då flytta de djurena till Mälby, lagåm där och

då skötte han dem där. Och då flytta de ner till Bygge och han gick ifrån bygge och
ner till Mälby.

I.

Men sen har du berättat att ni bodde i Mäl by också, det kanske bara var en
tillfållighet att ni bodde i bygget?

S.E

Vi bodde i många år där i Bygget och sen var det väl för långt och gå, så farsan fick
en lägenhet där nere då närmare den kåken.

I.

Hur många lägenheter var det i Mälbykåken, statarkåken där?

S.E

Det var fyra familjer.

I.

Jaså, det var inte fler där?

S.E

Nej.

L

Vem bodde i stora boningshuset på Mälby?

S.E

Ja, där bodde befallningsman och så var det två kördrängar och en äldre karl med
sin fru . Han gick och skötte koma han.

I.

Bodde de i flyglarna?

S.E

Nej , de bodde i vita kåken.

I.

Jaså, det var flera familjer i den?

S.E

Ja,

I.

Å, på det viset. Så det var uppgjort i smålägenheter där med?

S.E

Ja.

I.

Blev din pappa lagårdsförman där i Mälby då?
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S.E

Ja, fönnan, det var ju inte så noga då. det var bara en som skötte dem då. Det var
som två lagårdar, en hade de oxar i och där var det en annan gubbe, som skötte
dem .

l.

det måste väl ha varit flera, som skötte om mjölkkorna?

S.E

Nej , han skötte dem.

I.

Det var han ensam plus att det var tanter som mjölkade då?

S.E

Det kunde inte vara så väldigt många kor, trettio kanske, mjölkkor, trettiofem.

I.

Ja, jag tycker det låter många på en karl, men då behövde han inte bekymra sig om
mjölkningen?

S.E

Nej.

I.

Hur många tanter var det som mjölkade?

S.E

Fyra var de för det mesta och de bodde väl därikring. Jag var inte gammal jag, när
jag hjälpte farsan med en kviga. Hon skulle kalva och hon hade svårt för att kalva
och då hade han en snara om bena då, på kalven och så låg vi där vid ändan och
drog.

I.

Arma ko, men det gick bra?

S.E

Ja, det gick bra till slut.

I.

Hur hade ni det med vattnet till att dricka och diska i, hur var det vid Östanå t. ex?

S.E

Vid Östanå fick vi ta ur ån, på sommaren då, till redskap och så fick vi bära vatten
ifrån Lo, det var en källa där, till att dricka ..

I.

Det var inte någon kort väg det?

S.E

Nej .

I.

Vem skötte om den bärningen utav vattnet?

S.E

Ja, det fick väl den göra som passade till det.

I.

Det var väl mest fruntimrena det förstås?

S.E

Ja.

I.

Ved hade ni väl att elda med, ni hade småspisar?

S.E

Det fick man hemkört, hugga själva då.

l.

Och det var till att stå och hugga varenda kväll det?

S.E

Ja, det var det. l Mälby kommer jag ihåg, när gubbarna kom hem, så hängde det en
lykta, Fenixlykta, utanför vedbodarna varenda kväll och så stod de där och knacka
ved.
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l.

Jaha, när de hade varit ute hela dagarna, hela vintrarna?

S.E

Javisst, de jobba, då var det ingen bestämd arbetstid utan då fick de ju jobba så
länge de såg på hösten .

l.

Ja , men Fenixlyktan, vad är det för någonting, är det en fotogenlykta ')

S.E

Ja, fotogenlykta med glas.

I.

Detärvåran vanliga fotogenlykta, som ni kallade för Fenixlyktan?

S.E

Ja.

I.

Men det hade ni inte, när ni hade lyse inne?

SE

Nej, då hade vi karbidlampor.

I.

Vad var det för något?

S.E

Ja, det var olika det.

I.

Hur såg de första karbidlamporna ut?

S.E

Ja, första, då hade de bara en flaska med botten ur och så i flaska hängde en påse
med karbiden i och de där blötte de då innan de satte i na och så var det en veke
uppe i själva halsen, som de tutta på bara. Och sen så blev den modemare och då
fick vi en karbidlampa, som var delad på mitten. Den var modemare så man kunde
skruva isär den då och den skulle göras ren, men den där lossna väl då och kärva, så
att varenda gång vi skulle byta, så fick man gå fram till smen och sätta na i
skruvstä, för att få loss et.

I.

Den här smeden var hade han sin ve'rkstad någonstans?

S.E

I smedjan _framme vid Östanå. _

I.

Jaha, mellan Lo och Mahognyvillan ungefår då?

S.E

Ja. De hade smedgesäll också.

I.

Ja, det var fullt upp att göra det, så klart?

S.E

Ja, det var ju vagnar på den tiden och de där hjulena skulle ju j ärnas, sättas en hel
järnring runt på vagnar och på allting.

I.

Ja, det fanns nog jobb.

S.E

Ja.

I.

Du gick i Roslags-Kulla skola, Sven?

S.E

Ja.

I.

Hur många år gick du?
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S.E

Ja, sex år.

I.

Har du också gått här i Kulla, Lisa?

L. E

Nej, jag har gått i Angarns skola i två år och sen fl ytta vi till Margretelund och då
gick jag i tyra år i Ljungsboda skola.
Var låg den?

L.E

Den låg en kilometer ifrån själva Margretelunds slott, alldeles i havsbandet.

I.

Riktigt vackert beläget då?

L.E

Ja, det var det verkligen och så har jag gått två fortsättningsår då och det var sex
veckor åt gången.

I.

Var det vid Margretelund det också?

L. E

Nej i Österskär gick jag en gång, i sån där hushållsskola och en gång vid
Margretelund.

I.

Så du kom inte upp mot Roslags- Kulla förrän du började närma dig vuxna åren+

L.E

Jag var fjorton år då, när jag kom hit. Fast då trodde ju skolläraren här attjag hade
ett år kvar, så pappa han måste gå fram han med betygena eller om det var jag själv,
det kommer jag inte ihåg, men jag var väl så blyg, så jag gjorde väl inte det. Han
tyckte att jag var så ung, så att jag måste haft ett år kvar, men det hade jag inte. Vi
kom väl hit -31, till Boda.

I.

Vad hette dina lärare, Sven?

S.E

l första klass var det en fröken, som hette fröken Grönberg och hon var ifrån
Västerås.

I.

J a, hon gifte sig med en handlare, som hade affär i Wira. Han hette Edberg. Och sen
var det en lärare och han hette Gottfrid Dahlgren och var släkt med John Dahlgren
och Fanny.

S.E

Smedsläkten i Wira då?

I.

Ja, syskon hade han där i Wira.

S.E

Han hade väl dessutom posten?

I.

J a, det hade han. Han skötte om posten och så hade de telefonstation eller växeln,
där i boningshuset. Den skötte väl frun. Läraren, han skötte ju posten och han var
väldigt noga där, för kom man och skulle skicka ett gratulationskort och lag bilden
upp, då blev han arg och skrek till om det var honom man skulle gratulera. Det
gällde att passa sig när man kom med grejer.

I.

Det var skräck bakom och pondus framför.
Hur långt sträckte sig skolans upptagningsområde? Var kom barnen ifrån?

S.E

Ja, en del hade långt och gå. En del kom ifrån Bjömhuvud, Gregersboda, Söderede,
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Nickmora, Brottmora och här Skrabbaboda, Långholmen och Uvön.
l.

Det var fantastiska vägsträckor. Hur tog de sig till skolan , fick de gå?

S.E

Ja, det fick de vä l, var det ruskväder, så skjutsade väl bönderna dem , de som hade
långt, sina barn.

I.

Annars fick de trava och gå?

S.E

Ja.

I.

De här, som kom från Uvön och Långholmen, de kunde väl inte klara båtarna själv
eller var det de stora barnen, som fick klara av de små med då?

S.E

Ja, de fick ro över då till Björnhuvud och var det dåligt med isförhållanden och så,
så fick de vara hemma.

I.

Det tog ju timmar för dem att komma till skolan och så kom de till skolan och det
hade snöat och regnat och de var blöta, hade de någonstans att torka kläderna då?

S.E

de hade kamin i skolan, som de elda då, för att hålla värme, och så fick de hänga
upp kläderna om de var blöta.

I.

Ja, men om fötterna, de kunde ju inte sitta barfota?

S.E

De hade små tofflor och strumpor.

L. E

Ja, Alice Boström skänkte väl tofflor åt alla barn då, som gick.

L

Ja, det var omtänksamt.
Maten, hade de matsäck med sig, smörgåsar?

S.E

Ja, det fick de ha hemifrån, smörgåsar.

I.

Och där såg man på de där smörgåsarna, vem som var fattig och vem som var rik?

S.E

Ja, det gjorde de, för att vi hade istersmör på våra smörgåsar, när vi hade slaktat
grisen och en del bönder och så, de hade finare, de hade ju grejer på de, fick man
nästan gå undan då, när de andra skulle äta.

I.

Ja, då rann väl snålvattnet.

L. E

Fläskflott, det fick man på smörgåsen, på hårda brödbitar, när man stekit fläsket.
Det fick ja äta många och det var kalas det, när man slafsa i sig smöre.

I.

Ja, det måste ju smaka godare det.

L. E

Man fick det på sommaren med, när det var varmt, det där istersmöre.

S.E

De andra var och tittade de, om man hade vitt smör på smörgåsa.

I.

Hur såg en skoldag ut?
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S.E

Den börja halv nio och sluta fyra, sen blev de kortare då. Det var inga fridagar och
sovdagar då inte.

l.

Nej , då började de väl med en bön och psalmsång på morgonen')

S.E

Ja, se n var det lektioner då, som vi hade schema där, räkning, skrivning och
läsning.

l.

Hade ni någon slöjd?

S.E

Ja, flickorna hade ju syskola, som de väl kallade det för.

I.

Och ni pojkar fick snickra. Har du någon grej kvar, som du gjorde?

S.E

Ja, jag kom inte längre än till frösticka, jag.

I.

Hur många terminer tog det?

S.E

Ja, det var väl hela tiden det.

I.

Vad lekte ni på rasterna, hade ni några särskilda lekar eller är det samma som barn
har nu?

S.E

Ja, det är ungefår som nu. Vi hade gevär, trägevär, som vi fick springa i skogen med
och leka krig.

I.

Ja, men dem hade ni väl gjort på slöjden?

S.E

Ja, men de tillhörde skolan. det vetjag inte vem, som hade gjort.

I.

Flickorna, vad höll de på med, hoppa hopprep?

S.E

Ja, det är likadant, som de gör nu, ringlekar och sånt där.

I.

Så det har inte ändrat sig något?

S.E

Nej .

I.

Skolhusen, de såg väl ut lika då, som de gör nu?

S.E

Ja, det gjorde de.

L

Var bodde skolläraren någonstans?

S.E

Han bodde där Lennart och Maj bor, på nedre botten bodde han och där var det
telefonväxel och så post. Den skötte skolläraren.

L

Ladan som står på skolgården, vad användes den till då?

S.E

Det var vedbod. Det gick åt massor av ved.

I.

Ja, var det en kamin i varje skolsal så?

S.E

Ja, och kyrkan med, men det var en särskild bod där vid kyrkan.
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l.

Vem skötte om den veden?

S. E

Det var kyrkvaktarn . Han fick såga och hugga.

L. E

Sen skulle alla lärare ha ved till sina bostäder.

I.

Och allt fick han stå för'?

S.E

Ja, han stod varenda dag där och drog. Det var inga klingor då heller, så han fick
handsåga.

I.

Ojoj, det var hårda tag. Det varväl inget populärt jobb.
Har du gått och konfirmerat dig?

S.E

Ja, det har jag.

I.

Var läste ni någonstans, i kyrkan eller i församlingssalen?

S.E

I församlingssalen.

I.

Kommer du ihåg vad prästen hette?

S.E

Han hette Prysell.

I.

Var han präst här för Kulla?

S.E

Han hade Riala och Kulla. Han bodde uppe i Riala, i prästgården där.

I.

När stora dagen kom, då var ni uppklädda och fina. Hade du fått några nya kläder
då?

S.E

Ja det fick vi. Det var skräddare i Wira då, så man fick ju beställa där.

I.

Jaså, men det var en kostsam utgift för familjerna?

S.E

Ja, det är klart det och vi var släkt med skräddaren, för han var gift med en moster
till mig och bodde där Ulla och Sture bor.

I.

Nere vid dammen.

S.E

Han trodde väl aldrig att han skulle få betalt för den där kostymen, för han muttrade
om den, så fort man kom dit. Men betalt fick han i alla fall .

I.

När stora dagen kom, så gick man ju i kyrkan då och det var högtidligt värre?

S.E

Ja, det var det väl , men det var ju mera högtidligt förr tyckte jag, för då var kyrkan
full nästan.

L. E

Ja, alla kom, vare sig de hade konfirmander eller ej.

S.E

Ja, till och med ungdomen gick då också.
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l.

Herrskapet på slottet, kom de över på sådana högtider?

S.E

Nej , de var inte där.

l.

Hennes mor kom inte när det var skolavslutningar heller då')

S.E

Nej , det gjorde hon inte.

l.

Jag har för mig att jag har hört talas om att hon kom med döttrama och
brukspatron?

S.E

Inte vad jag kommer ihåg i alla fall.

I.

Det kanske var tidigare det då?

S.E

Ja, men det var kommunalgubbar och sånt där, som var med vid skolavslutningen.

I.

Ja, just det, skolstyrelsen då, ja, det var ju lite knäsvagt?

S.E

Ja, det var det. Karameller hade de på examen då, ungarna, köpte hem karameller
då och så bjöd varann.

I.

Jaså, det var inte fröken som fick då inte, utan ni bjöd varandra.

S.E

Hade ni det?

L.E

Jadå.

I.

Hade ni avslutning i kyrkan?

S.E

Ja, vi tågade till kyrkan.

L.E

Det hade inte vi. Det var alldeles för långt till kyrkan ända upp till Österåkers
kyrka.

S.E

Så fick man betyg då, sista termin.

I.

Kommer du ihåg någon fin fest, du var med om i barndomen, bröllop t. ex? Var det
inga märkvärdiga bröllop?

S.E

Nej, de hade julfester, ibland hade de vid slottet. Det var väl ungarna, statungama
där. Sen hade de uppe i skolan här i en skolsal. Det var en gammal skogvaktare vid
Löt, Lindmark, han var som bas för dem och ledde dem. Han var en uppstoppad
björn, det var väl huden då och då fick han krypa in där och vara som en björn och
så gick de och ledde den där och så fick man lite snask då och julgran hade de där
också.

I.

Ni hade såna seder i alla fall då?

S.E

Ja.

I.

Såg ni någonting utav festerna på slottet, där var väl stora fester ibland?
Kungligheter kunde väl vara ute?

S.E

Ja, det var det. Jag vet en gång, jag vet inte vad det var för ena, som skulle komma
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dit, men då hade de marschaller i hela allen .
l.

Nerifrån Saltsjön

S.E

Nej , uppifrån vägen och hela vägen och ända upp på slottet.

l.

Ojdå.

S. E

Det var nog några finare, som skulle komma.

I.

Då gömde ni er i buskarna, ni ungar, och tittade då?

S.E

Ja, så vi skena vi undan då, om vi skulle se något.

I.

Ja, då fick ni lite del av festen ni också?

S.E

Ja.

I.

Ja, sen lämnade du skolan och när fick du börja hjälpa till med arbetet på gården?

S.E

Ja, det fick man ju göra varje sommarlov:

I:

Vad bestod det arbetet av?

S.E

Ja, gallra kålrötter. De hade ju stort rovland då och sen skulle de hackas när det var
gallrat.

I.

Hur långa rader var det?

S.E

Ja, det var 365 m, var det ifrån fårdvägen och ända ner till sjön där.

I.

Oj då.

S.E

Ligga där när det var varmt.

I.

Det gavs ingen pardon inte?

S.E

Nej, så var det en gubbe där, som såg efter och han hade en sticka och mätte då
mellan raderna och plantorna och det skulle vara åtta tum.

I.

Och det gick han och mätte då, så att ni inte slarvade?

S.E

Ja, för var och en då, så titta han. Och sen fick man ju gå då på åkrarna, två tre
stycken och sticka tistel, när det var tistel då på åkrarna.

I.

Över hela åkrarna?

S.E

Ja, där det var tistel , för de sprutade ju inte på förr, som de gör nu.

I.

Nej, men tisteln skulle väck den?

S.E

Ja. Så var det en gubbe, som hade en flakvagn och så var det en tre, fyra stycken
pojkar med då och då fick man köra på åkrarna och plocka sten.
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I.

Så det fans alltid att göra?

S.E

Jadå.

I.

Vallning av kor och så där, det fanns inte?

S.E

Nej .

L

Det var hagar. ?

S.E

Ja.

l.

När du slutade skolan, blev du fast anställd som s. k. statare här då?

S.E

Ja, då var det en till och jag, pojkar, varannan månad, en gick till stallet då och den
andra körde fram mjölken till mejeriet. Sen nästa månad då, så fick han gå till
stallet och jag körde fram mjölken.

I.

Var det heldagsjobb att köra mjölk?

S.E

Nej, vi hade annat göra på kvällen.

I.

Vad bestod arbetet i stallet av?

S.E

Ja, det var ju att utfodra hästama och köra ut gödsel och så var det en rastgård där
de hade unghästar varje år.

I.

Hur många arbetshästar hade de?

S.E

Det var nog en tio, tolv par.

I.

De gick i jordbruket på sommaren och i timmerskogen på vintern.

S.E

Ja.

I.

Oxar pratade du om att de hade?

S.E

Ja, oxar hade de med, en tre, fyra par.

L

Vad gjorde de för nytta?

S.E

Ja, de gick i jordbruket och de körde i skogen med.

I.

Så de arbetade sida vid sida, hästar och oxar, en tid då, innan hästama tog över
alldeles?

S. E

Ja, fast oxarna använde de på närmare håll då, men de körde ända upp till Fastabyn
med dem med.

I.

Det tog väl hela dagen det och bara köra?

S.E

Ja, det gjorde det med hästar med. Det var en resa det bara

I.

Oxarna gick ju så väldigt sakta?
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S.E

Ja, till och med talade de om att när de börja köra med hästarna, så var de så
känsliga och fina, så de fick inte köra in i skogen med dem, utan de stod vid vägen
och oxar tick köra fram timmer och sådant till hästkärran.

!.

Hur var det med morgonsamlingen, hur gick den till , när ni samlades på morgnarna,
det måst ju ha varit väldigt mycket folk?

S.E

Det var vid klocklidret där i Mjälby, det var som en kulle där och den var full av
gubbar och så stod befallningsman där då. Det var en klocka där uppe på lidret och
så en klocksträng ner då. Befallarn stod med strängen i ena handen och fickuret i
den andra och när det var dags, då började han ringa och befalla ut.

I.

Gud nåde den som försov sig?

S.E

Ja.

I.

Jag kom att tänka på vattningen utav djuren där i Mjälby, hur gick det till?

S.E

De hade en brunn och då var det vandring.

I.

Vad är det för någonting?

S.E

Det var som ett hjul och så en lång bom och så var det häst på bommen och så fick
man köra runt runt.

I.

Fick man gå med hästen runt runt?

S.E

Ja, man körde då, en annan fick gå efter och så hade de en brunn uppe på kullen där
och så pumpades vattnet uppför den där kullen och så var det självtryck ner sen till
hjul ena.

I.

Höll ni på med den där vandringen hela dagarna?

S.E

Nej, man fick pumpa då till den där cistern var full där uppe.

I.

Var det där barnarbete det?

S.E

Ja, det var det. Det var en pojke som fick köra.

I.

Och sen skulle slipsten dras också?

S.E

Ja, det var pojkgöra det och rensa diken och backar och sånt där också.

I.

Vad fick flickorna göra? Var de bara hemma hos mor och hjälpte till? De fick väl
vara ute ochjobba de också?

S.E

I rovlandet var det flickor, men i själva jordbruket var det inte.

I.

De kanske fick stå för rensning?

S.E

Tanterna med fick gå ut när de skar säd och så och ta emot eller ta upp säd efter den
som skar då.
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I.

Ja, för de hade inga maskiner, utan de skar för hand allting.
Hur kunde karlarna få kläderna torra över natten, över den där lilla järnspisen och
dessa klunsiga kläder som var?

S.E

Ja, de var ju rätt så klädda, för det mesta hade de då läderstövlar och dem skötte de
j u och smorde och så hade de stora förskinn på sig.

L

Jahaa.
Hur var det med de olika årstiderna inom jordbruket? Kan du komma ihåg
någonting om vårsådden och höskörden t. ex. plöjningen?

S.E

Ja, vårsådden, det var ju inte annat än hästar då och gå och harva då, stråk upp och
stråk ner. Man tröttnade ju på det där och sen tänkte man väl då, när den åkern var
harvad att nu ska den vara bra, då kom befallarn rytande: "På med jorden, vi tar ett
stråk till". Då var det bara att börja om på nytt.

I.

Ni hade inte era tider, utan ni fick gå tills befallarn sa att ni var klara?

S.E

Javisst, det var ju han som skötte om det.

I.

Hade ni beta lt därefter?

S.E

Nej, vi hade ju våran dagpenning vi.

I.

Den dagen kunde sträcka sig tjugofyra timmar då?

S.E

Nej, men från sju på morgonen till sju på kvällen.

I.

Efter sju, då hade ni rätt att säga ifrån?

S.E

Ja, då ställde man ju in och så var det två timmar till middagen då, på sommaren,
för att hästarna skulle få äta och vila.

L

det tackade ni inte nej till?

S.E

Nej, men det var långa dagar.

L

Hur mycket hade ni betalt?

L.E

Ni hade väl inte mer än två kronor om dagen?

S.E

Nej, när jag börja, då hade jag en krona om dagen och det hade jag ända till jag
var ut och exercera, då var dagpenningen tre och femtio för en sommardag och tre
kronor på vintern

L

Ja, för vinterdagen var kortare?

S.E

Ja, den var kortare.

I.

Det klarade ni er på, men då hade ni staten med då?

S.E

Ja.
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S.E

Vid såningen var det lite skillnad mot nu. Nu är det bara en man, då var det två och
så en pojke, som skötte billarna.

!.

Billar, vad är det?

S.E

Ja, själva billarna, som säden rinner ifrån lådan ner i jorden, fick man gå och rycka
i, så att de inte skulle släpa och fastna.

I.

Det var ett göra att spring med böjd rygg hela tiden?

S.E

Ja, det var ju en käpp, som man fick använda, men den där hakade fast ibland, så att
man släpa med själv, men annars fick man lyfta för hand och gå och rycka bara.

L. E

Jag hade en pinne jag, kommer jag ihåg.

I.

Så du fick vara ute för det där också?

L.E

Ja, pappa skrek: "Nu är det stopp där, skynda dig", så man fick springa fram och
tillbaks, svettig och smutsig var man.

I.

Ja, det dammade väl en hel del?

S.E

Ja, det rök så.

L. E

Sen var det inte att komma hem och gå i ett badkar och duscha sig. Det var bara ett
litet handfat det och lite vatten, för man fick ju bära in vattnet med. dt var ju snålt
på det med.

L

Ja, det tror jag det, men ni överlevde.
Sen kommer vi fram till trösksäden och tröskningen. Hur gick det till?

S.E

Ja, på en sån här gård, så tog det lång tid, det var flera månader, de fick åka från
gård till gård och tröska.

I.

Hur gick tröskningen till, hade de tröskverk?

S.E

De hade ett stort tröskverk och så hade de lokomobil som drog. Det gick med ånga,
eldades med ved. Det där skjutsade de från gård till gård.

I.

Jaså mellan Mälby och Östanå?

S.E

Ja, och Gränsta och Munktorp.

I.

Ojoj , det tog väl hela hösten?

S.E

Ja, det var långt efter jul, till januari höllt de på och då fick man stå för det mesta i
halmstacken, för de hade mycket halmstackar förr. De stacka halmen utanför logen
då och så var det en gubbe, som var stackbas då och så var det pojkar.

I.

Så gubben såg till att ni lade det där ordentligt runt om?

S.E

Nej, han gjorde inte annat än lag där, därför skulle han ha halmstråna framför
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fötterna.
I.

Så ni pojkar fick lägga fram halmen åt honom, för det där var höga stackar på den
tiden?

S.E

Ja, de var högre än Sunes kåken.

I.

Kanske sex, sju meter.

S.E

Det var en tre, fyra såna där stackar vid var gård.

I.

Var det både till föda och till stö åt korna?

S.E

Ja, det var väl både föda och strö. Havrehalmen körde de för det mesta på skullarna
för med det fodrade de ju, men vethal men, den stackade de.

I.

Ja, sen kommer vi fram till jul. Hur hade ni det då? Var ni lediga då någonting?

S.E

vi jobba till tolv, julafton, sen var vi lediga.

I.

De som gick i lagårn då, hur hade de med ledighet?

S.E

Ja lagårdskarlar, de hade ingen ledighet, skulle de var lediga, så fick de leja en
själva.

I.

Hade de inte ledigt någon dag under julen?

S.E

Nej då fick de leja själva om de skulle ha ledigt.

I.

I övrigt på året, hade de ledigt någon helg?

S.E

Nej , de fick leja.

I.

Så de jobbade året runt?

S.E

Ja, de hade ingen semester, det var ju ingen semester på den tiden och körkarlarna,
de fick ju gå upp på morgnarna ändå, fastän det var helg och sköta om hästama och
rykta och hjälpa till att de skulle ut och de fick leda hästarna, om det var många
helgdagar, så de inte fick korsförlamning.

I.

Hur firade ni julen, förarbete, slakt och annat?

S.E

Slaktade strax före jul då och så gjorde de i ordning sylta och korv och sånt där då,
det de kunde utav grisen.

I.

Fick ni något extra från gården med?

S.E

Ja, vi fick lite limpor och kaffe fick vi nog ett paket. En kväll strax före jul stod fru
Alice och brukspatron Boström och delade ut limporna. De som bodde långt bort
åkte dit, andra gick och så fick man gå fram och tacka henne och ta i hand.

I.

Jaha du, med limporna under armen?

S.E

Ja.
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f.

Hade ni några egna julklappar, julgran och så där?

S.E

Julgran hade vi väl , men inga julklappar, vadjag vet.

l.

Det räckte med goda maten?

S.E

Annars försökte väl tanterna pyssla om, så att det var lite finare då, inomhus.

I.

På juldagen, då gick ni väl i julottan?

S.E

Ja det gjorde vi. Jag kommer ihåg, det var en julmorgon, vi gick ifrån Mjälby, jag
tror att det var 26 eller 27 grader kallt på morgonen.

I.

Det var varmt i kyrkan, så att ni slapp att sitta iskall kyrka?

S.E

Ja, något så när varmt.

I.

Hade ni något särskilt festligt för er på nyåret?

S.E

Nej, det var ingenting.

I.

På det nya året, då började väl timmerkörningen?

S.E

Ja, den kunde börja före den, för att alla gick ju inte åt till tröskverket och det blev
ju gubbar över och då börja de förbereda och släpa fram och lägga linor innan snön
kom.

I.

Hur många huggare var det, som for fram i skogen innan körarna kom?

S.E

Det var nog bra många, de hade ju riktiga skogsarbetarkårer då, för de fick ju göra
allting för hand då, så det var nog bra många.

I.

Hur många slädar var det, som gav sig iväg på morgnarna härifrån, för att köra hem
timret?

S.E

Ja, när de var här hemikring, de hade ju fölmärrar varje år och dem ville de inte
köra långa vägar med, när de var dräktiga, så de fick hållas hemma här och ta det
som var hemikring, men till Fastaby, det var väl en fem, sex par, som stack iväg dit.

I.

Hur lång tid tog det att åka upp till Fastaby?

S.E

Ja, vi körde sju härifrån och halv tio var vi där uppe. Vi drack kaffe då, när vi kom
upp och sen lasta vi på och sen så åt vi middag när det var dags och så var det att
knalla iväg bara och vi var hemma här då lagom till kvällen.

I.

Det blev bara en resa?

S.E

Ja, det blev bara en resa.

I.

Hur körde ni på vintrarna, vilken sträcka körde ni då, körde ni över sjöarna ner?

S.E

Ja, det var sjöar nästan hela vägen och det körde de ända till det var så att det skrek
om medarna på våm och snön höll på att gå bort och isen gick i vågor på de där
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sjöarna, när man skulle iland.
!.

Hände det aldrig några olyckstillbud?

S.E

Nej , men vi fick stanna ute, alla fick inte köra på en gång i land, då fick man
stanna därute och köra upp ett lass i taget och då gick det vågor där, när man
kom med lassena.

I.

Sen kördes det ner till Östanå såg?

S.E

Ja det las av där på viken.

I.

De pratar om att det fanns isstackar på Östanå. Hur gick det till att ta upp isen och
när togs den?

S.E

Ja, den togs på vårsidan medan snön var kvar. Då hade de repstegar med broddar i
islagrena i den där stegen. Det var isen som skulle fastna på den då och inte fara av.
Så tog de här i Losj ön, is, de gjorde en vak där och hade såna där långa issågar, som
de såga med och sen en ställning då, först en ställning på isen och sen var det en
ställning ifrån den ställningen ner i vattnet, så att det var bara till att dra upp
isbitarna då, på den först, med båtshakar, och sen var det bara att köra till de andra
som stod på isen och dra dem på stegen.

I.

Hur många såna där block la ni på stegen?

S.E

Ja, sex bitar hade man ungefär.

I,

Och sen hem till Östanå med det då. Hur byggdes den där stacken upp?

S.E

Ja, fyrkantig och bra blev det och lagom varvvis då.

I.

Var det någon vägg runtom?

S.E

Ja, det var som staket, planker.

I.

Hur hög kunde en sån där isstack bli?

S.E

Ja, nog blev han väl runt en fem, sex meter och så spåna de på då med spån över
hela.

I.

Det måste ju gå åt otroliga mängder med spån. Hur länge höll sig isen där sen?

S.E

Han höll sig till våm.

I.

Den kunde ligga där ett helt år då?

S.E

Ja, och de tog ju till mejeriet och till slottet skulle de ha och ut till Udden och till
Kopparnäs på sommaren.

L

Och det räckte till alla?

S.E

Ja, en sån där fyrkantig bit var ju som så här.

L

Ungefår l x l m eller 80 x 80 cm någonting och 1/2 m hög kanske?
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S.E

Ja.

l.

Det var forna tidernas kylskåp det och det höll sig bra.
Kommer du ihåg någonting om Lo kvarn, var låg de någonstans')

S.E

Ja, han låg där nere vid ån, på den här sidan bron om man kommer och går ifrån Lo.

I.

Alldeles bredvid nuvarande bron?

S.E

Ja, alldeles bredvid vägen låg han och så var det ett magasin bredvid på sidan.

I.

Var det en hög byggnad det här, ett par, tre våningar?

S.E

Det var två våningar.

L

Hade de någon hissanordning, som de fick upp sädsäckarna med?

S.E

Ja, det var hiss och sen på andra sidan vägen var det en kvamkammare, ett litet hus.
Det var ju många skärgårdsbor, som kom och som fick ligga kvar om det var
mycket malning, så de inte hann, så då var det ett par sängar där, så de fick ligga
kvar där.

I.

Hur kom de fram till kvarnen med säden, kunde de komma in med båtarna ända till
kvarnen?

S.E

Jadå, de kom ända upp.

I.

Var ån så bred med, så att de kunde komma in?

S.E

Ja, bred, han var ju som han är nu han och inte djupare heller. De gick ända upp och
sen hade de hiss där med, så de hade kätting ner i båtarna bara och la upp säckarna
på bryggan och så var det rens inne i kvarn, trallor (transportvagnar) sen då, så de
tralla ut säden i kvarn.

I.

Vilka var det som arbetade i kvarn?

S.E

det var mjölnare och mjölnardräng.

L

Var bodde de?

S.E

Mjölnarn bodde vid ån och den andra kunde vara vem som helst, skickade de ner
bara från gårn.

I.

Det var Östanå, som stod för kvarnen?

S.E

Ja, det var Östanå.

I.

Kommer du ihåg när kvarnen brann?

S.E

Ja, jag kommer ihåg det. Jag var väl en sexton, sjutton år och bodde i
Maghognyvillan då och då kom kassören ner på kvällen och väckte och sa att kvarn
brann. Jag och en grabb ifrån Lo, vi fick hoppa ner där vi i vattnet till knäna, med
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en sån där spruta och stå och pumpa. Sen på natten tick jag ta en häst och köra till
Wira och hämta en spruta.
l.

En större spruta?

S.E

Ja.

I.

Vad kom det sig att kvarn brann?

S.E

Ja, de påstod att den självtände. De hade några rötter där, som de malde.

I.

Vad hette det?

S.E

Papioka, kallade de det för.

I.

Vad hade de, de röttema till?

S.E

Ja, de gjorde något klister av det. Kom pråmar på hösten och lossa här då och så
lagra de upp det på kvarn. Det där var vitt som vetemjöl.

I.

När det var malt då, så skickades det vidare för att kokas lim på?

S.E

Ja.

I.

Då var det väl en samlingspunkt som försvann, i och med att kvarnen brann, för det
samlades väl mycket folk där?

S.E

Ja, alla bönder körde ju dit, runt härikring, och så kom de ifrån skärgåm.

I.

Så det var riktigt folkliv där?

S.E

Ja, det var det.

I.

Det kanske var fest och dans och lite utav varje?

S.E

Jag kommer ihåg jag, vi körde, vi höll på och körde rotfrukter ifrån Kullängen och
då körde man ju förbi där och då kom det två skärgårdsgubbar ut, de var så fulla, de
hade jämt göra att komma in i den där kvarnkamrnam.

I.

Kommer du ihåg någonting om mobiliseringen för andra världskriget?

S.E

Ja, det gör jag. Det var en arrendator här då, som hette Dahlström och vi var vid
uppställningen på morgonen och han kommendera ut som vanligt och sa inget. Sen
skulle en grabb till och jag gå ut då på en åker och resa upp skylar, som hade ramlat
ikull.

I.

Här vid kyrkan?

S.E

Ja, och vi höll på där med det och då kom han bredvid och skrek att det var
mobilisering och att det var kungörelse uppe vid skolan, vi skulle dit och titta då.
Årsklasserna stod där, som var inkallade och vi gick dit, men våra årsklasser stod
inte, men sen åkte gubbarna in ju undan för undan. Vi var väl två kvar här hemma
på gåm, jag och en till.

I.

Två stycken utav alla?
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S.E

Ja.

l.

Hur klarade de gården då?

S.E

Såggubbarna kom upp de och hjälpte till.

f.

Ja, men de fick väl rycka ut de också?

S.E

Ja, men det var en del kvar där och så var det skogsarbetare och äldre.

I.

Var hamnade du någonstans?

S.E

Ja, jag var hemma, men sen åkte jag ut på våm. Jag låg vid kustartilleriet, så att jag
hamna i Vaxholm först, sen åkte jag ut till öarna då. Då fick man byta öar undan för
undan och till slut låg jag ända ute vid Ålands hav. Det skulle vara Sveriges
modernaste fort, allt var i berget, sjukhus och matsal och allt.

L. E

Slapp du så länge du, de andra åkte ju ut till midsommar?

S.E

Ja, men jag slapp jag. Det var väl olika, de som var specialutbildade åkte ju först.

I.

När du talade om sjukhus, då kom jag och tänka på hur klarade folk läkarvården
här, allvarliga sjukdomar eller olyckshändelser. Hade de någonstans de kunde
vända sig inom nära håll?

S.E

De hade mottagningen i Mjälby en gång i veckan, som gården kosta på.

I.

Jaså, då kom doktom ut?

S.E

Ja, då körde han ifrån Åkersberga då, hade skjuts där med häst, varje fredag.

I.

Oj då, det var så modernt, så att det var företagsläkare, kan man säga?

S.E

Ja, folket hade fri medicin och fri läkare, de som arbeta under Östanå.

I.

Det var väl fint eller var det vanligt på alla gårdar det, att de tog hand om sina
statare på det viset?

L. E

Nej , jag vet inte, på Margretelund inte, att de hade det.

S.E

På kontoret var det som ett litet apotek, där hade de bröstdroppar och
huvudvärkspulver och sånt där, som kassöm lämna ut.

I.

Hände det någon olycka, då var det till och lägga sig på vagn eller släde och dra
iväg till Åkersberga?

S.E

Ja, det var det. Om man tänker då som Svea, flickan där från Mäl by, de hade ju
höknippen och så gick en vajer uppifrån nocken och ner och där nere var det ett
hjul som vajern gick runt då och jäntan stod och höll i vajern och följde med ner då
till det där hjulet och klipp av fingrarna, alla fyra fingrarna och sen linda hon in
hand i förklät, så sprang hon ut i hagen, där satt modem och mjölka och sen innan
de kom hem. Sen gick de till Vaxholm med en bogserbåt här, som de hade vid
sågen, tillläkare där.

!Enström, S. och L Roslagssamling

22
l.

Det tog ju timmar innan hon fick hjälp?

S.E

Ja, det var inga ambulanser på den tiden .

L. E

Jag har sagt så många gånger att hon inte förblödde .

I.

Ja, och smärtorna, när chocken hade släppt.

L.E

Hur gammal kunde hon vara?

l.

Stackars barn och stackars mamma.
Hur fördrev ni fritiden, vad hade ni för er?

S.E

Det var inte så mycket.

I.

Dans?

S.E

Vi böljade väl med bollsparkning senare, men annars så slogs man väl och busade.
Vi var ju fem bröder och vi var aldrig sams. Det var full fart jämt.

I.

Så gick ni väl på bönemöten?

S.E

Ja, sen när man blev äldre.

L. E

Det var väl den enda träffplatsen det?

I.

Så det gick både ungdomar och äldre människor dit?

S.E

Ja, för det mesta ungdomar och så var det några tanter också. Gubbarna gick inte.

I.

Var fanns de mötena någonstans, var det på Östanå?

S.E

Det var en liten kammare här vid Lo. Den kallades för Lokammaren, där höll t de
till, så var det vid Wira och Boda, Gregersboda och Rumsätra.

I.

Var det för att ni var religiösa ni ungdomar eller var det för att ni skulle ha chans att
trätTa motparten inomhus?

S.E

Ja, man blev nästan religiös, för att de arbeta med en från rötterna. Det blev lite bus
också. De klättra upp på taket och lag en säck på skorstenen, så rök det in, så de
fick ge sig ut och en gång satte de en bom för dörren, så de kom inte ut.

I.

Ojoj då, ni hade lite nöjen på det viset, en massa hyss för er.
Hur var det med danserna? Jag har hört talas om att ni dansade på någon bro här
förr?

S.E

Det gjorde vi, det talade gubbarna om. Det var före min tid. Det var en gubbe som
tala om, han bodde vid Wira, att när han gick ner en midsommarafton till Östanå
och skulle dansa på den där bron, då var det så kallt att han hade vantar på sig.

I.

Ja, men sen fick ni dansbana och var låg den någonstans, den första?

S.E
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den, för han var rädd för eld, för lagårn var ju nedanför där. De fick flytta den till
ändef1 på Tallbacken.

J.

Vilka stod för dansbanan och hur kom den till ?

S. E

De blev tillsatta då, det var en ifrån jordbruket och en ifrån sågen och en ifrån
bönderna. Det var väl tre, fyra stycken, som stod för det. Jag var med där för
jordbruket.

I.

Vad hade ni för spelmän?

S.E

Det var två söner härifrån Söderede, som spela dragspel.

I.

Bara dragspel eller dragspel och fiol?

S.E

Nej, det var bara dragspel. de hade var sitt. Sen blev det ju modernare, de lejde ju
sen, då dugde ju inte det där ..

L

Nej, när det kom längre fram i tiden.

S.E

Ordningsvakter och sånt där tillkom ju, då var det ingen ordningsvakt från början
inte.

I.

Det kanske började behövas det, när det kom folk från olika ställen, för det drog
väl?

S.E

Ja.

I.

Hur kom folk fram till dansbanan, för de kunde väl inte gå då, för då hade det börjat
bli så moderna tider?

S.E

Det var ju droskor och så. De hade droska i Wira.

I.

Ja, men det hade de väl inte råd med, de cyklade väl mycket, inte hade väl
ungdomarna råd och åka droska?

S.E

Ja, det gjorde de med, men de som var längre ifrån lejde droska. Det var inte så dyrt
då.

I.

När skaffade du din cykel?

S.E

Den köpte jag utav en smedgesäll där vid Östanå ochjag gav femton kronor för
den, en gammal cykel. Så skulle vi åka på bönemöte och då var det en annan grabb,
som skulle skjutsa mig och då kom vi till en backe och han trampa och då börja
cykeln svänga, han slog i ramen och jag slängdes av cykeln. Min bror köpte en
cykel och det var en sån där som var ny och målad och fin och då kom fru Boström
och gick förbi och fick se den där och hon gick in till morsan och fråga vems det
var och när hon fick höra det, så började hon skälla, för det passade inte statarbarn
att ha såna grejer.

I.

När kom fackföreningen till gården och hur gick det?

S.E

Ja, då var jag inte så gammal, menjag kommer ihåg det. De fick väl påtryckningar
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ifrån andra, hit då, att de skulle bilda fackförening och många var ju kritiska mot
det där, men det var väl en del , som ville ha.
!.

Hur gick det med dem, som agiterade för fackföreningen, fick de behålla jobben här
eller var det som på andra gårdar?

S.E

Ja, de hade möten och dem hade de i Tallbacken där vid dansbanan och ordna hur
de skulle ha det. De bestämde väl att de skulle försöka bilda fackförening då och
det fick de reda på framme vid gårn och gubbarna blev uppkallade de, på hösten,
och så blev de uppsagda.

I.

Alla?

S.E

Nej, de där som hade bildat. De från Margretelund var en del utav dem.

I.

Hur gick det sen då, för de det kom ju igång i alla fall?

S.E

Ja, sen blev det tyst ett tag, men sen kom de väl igång på andra håll, så då kunde
de ju inte göra något åt dem, utan då blev det ju fackförening. Det blev bättre
arbetstider och betalning med och så blev det ju avtal varje år och så bildade de
arbetarkommun.

I.

Vad innebar det för något?

S.E

Ja, det innebar, att när de hade stämmor och så i kommunen, så skulle arbetare
komma och trycka på där, om det var valår. Brukspatron var ordförande han och
när gubbarna börja få lite och säga till om, då slog han klubba i bordet och sa ifrån
sig allting.

I.

Var det arbetare, som tog över och tog hand om det?

S.E

Ja, det var det, Björktorparn, han var ordförande ett tag.

I

Då tillhörde ni Länna kommun?

S.E

Nej, kommun var för sig själv då.

I.

Var Roslags-Kulla en liten kommun för sig?

S.E

Javisst, det var det.

I.

Och senare övergick ni till Länna?

S.E

Ja, sen blev kommunerna ihopslagna.

L.E

Och då vart det Länna först och sen Österåker.

Utskrivare:
Bandet är slut och Lisa Enström hann aldrig komma till tals. Eivor Jansson hade
tänkt göra en intervju med Lisa senare, men det blev inte av.

