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N.M När jag var i ettårsåldern tog mina föräldrar faderuegården i arv och börja arbeta den. 
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Den var ju förfallen, för pappa hade varit utan far sen han var sex år och det har varit 
utarrendera!, så det var ju mycket och arbeta upp där, så att arbete det har räckt till 
ifrån morgon till kväll, så de har byggit upp hela gården, far och mor. Det var ju 
odling, han har odlat, så gott som över hälften utav det vi har, har han odlat, så när 
jag var barn, så var det bara, att han på vårar och somrar, då han hade tid och tillfalle, 
så var det bara att hålla på i marken och jorden och hålla på och bryta sten och 
stubbar och gräva diken. Så skörden på den tiden var ju inte så stor och kanske inte så 
stor ännu, men det är ju hundra procenligt bättre nu än vad det var då. 

L Längre tillbaks i tiden, hur stor kreatursbesättning kunde det vara på en sån här gård? 

N.M Ja, vi hade då sex kor och så hade vi en tre, fyra får och två hästar. Som det nu är, för 
att nu har vi ju köpit till, min bror och svägerska och jag, har ju köpit till en fjärdedel 
utav, som hade varit borta ifrån gården och varit tomter och det köpte vi till, så nu har 
vi fjorton kor och en tjur och kviger, så det är betydlig större skillnad vad jorden bär 
nu mot vad den bar då, när jag var barn. 

L Men längre tillbaks i tiden, hurdant hade ni med avsättsmöjligheter för mjölk och 
sådana saker? 

N.M Då rodde vi till Vaxholm och sålde, då hade vi bud i Vaxholm som vi tog och sålde 
till och sedan när det byggdes ut på Rindön, när Kronan blev större, både 
Kustartilleriet och Grenadjärerna, då var det många här i Vaxholm vid de nya 
byggena, som tog mjölk och så underofficerarna, då fick vi ro dit med den. 

L Nu när ni gick omkring i Vaxholm, fick ni gå omkring i husena och lämna ut mjölken 
då? 

N.M Jadå, det fick vi. 

L Det tog en onaturlig lång tid utav dagen? 

N. M Ja, det gjorde det, men det var ingen annan möjlighet att bli av med den. På den tiden 
var det ju kannor och då fick man tjugofyra öre kannan för mjölken. 

l. Vad skulle det kunna bli per liter? 

N. M Ja, per liter, det är inte fullt tre liter på en kanna, så det blir ju inte mycket för den 
inte. 

l. Det var omkring åtta öre litern då? 
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N.M Ja. 

l. Hur många liter kunde ni ha med er då, när ni kom till Vaxholm? 

N.M Ja, vi hade si så där en sju, åtta kannor. Så det var inte så mycket. 

l. Det vart inte stor dagpenning inte'l 

N.M Nej, så inte har förtjänsten blivit över bredderna inte. 

I. Men säd och sådana saker? 

N.M Ja, det sålde vi till Stockholm och på den tiden fick vi ju ro till Stockholm, i min 
barndom rodde vi till Stockholm, men sen började ju båtarna gå, "Östanå". Östanå
Boström hade två båtar och de gick iland vid Skarpöborg och då tog de säden med, 
så man fick köra dit med den. 

I. Vilket årtal var det, kommer fröken Magnusson ihåg det, när båtarna började här? 

N.M Ja, här i sundet började småbåtarna, de började 1884 in i sundet här. 

I. Men det var bara sommartid det? 

N.M Ja, det var sommartiden det. 

I. När vintern kom, hur ordna ni med era frakter då? 

N.M Ja, så fort isen blev, så körde vi ju till Rindön, då fick vi över det på den vägen, 
annars så fick de köra till Stockholm, så på vintern så var det ju bara till att åka till 
Stockholm, när det vart is. 

I. När ni åkte till Stockholm, vilken färdväg tog ni då? 

N.M Vi tog över till Vaxholm endera över ifrån Skarpöborg eller härnere vid 
Kammarholmen och över till Norrhamnen och sen över till Tenö och sen sjövägen 
eller också fick de köra Vändvägen om inte sjövägen bar. 

I. Hur många timmar tog det för er att komma till Stockholm med häst? 

N. M Ja, det berodde i allmänbet på hurdant det var med föret. Det kunde gå fort och det 
kunde gå många, många timmar. Jag vet att pappa var ute och körde en gång frakt 
till Vaxholm. De skulle ha ut varor och då fick de fara och han kom inte längre än 
till Lidingön och där fick han ta in. Där bodde de med hästama i ett gammalt skolhus 
vid Käppala, så de visste ju inte var de hade dem i snöstormen, så nog har det varit 
besvärligt tillräckligt. 

I, Då har det blivit lite bättre nu? 

N. M Ja, det ska vi ju inte nämna på samma dag. 

I. Levde ni enbart på jorden? 

N. M Nej, det var ju fiske också. På vintrama var det ju noten och på somrarna, då var det 
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skötar. 

l. Var drog ni not, kan fröken Magnusson tala om lite om det? 

N.M Ja, det drog vi ute på Öströnnen, som de kallar det, vid Rönnholmarna och mitt för 
Västerskägga och sedan här ute vid Skarpöborg in i Kammarviken här, så det var en 
fyra notvarp de hade då och dra och skifta på och på sommaren la vi ju skötar. 

L Vid notfisket, var det en ägare utav noten eller var det flera? 

N.M Tre ägare var det. 

L Då delades fisken upp? 

N.M Ja, då delades fisken upp. 

I. Var gjorde ni utav den? 

N .M Den fick de köra till Stockholm och hade de varit ute och dragit på dagen, så fick de 
köra klockan fYra på morgonen härifrån och så till Stockholm med den och så hade 
de fiskköpare i Stockholm, som tog emot den. 

I. Kunde de vända hem samma dag eller fick de lov att ligga över? 

N.M Nej, de fick vända hem, så att de kom hem med hästarna och så hackade de upp isen 
på morgonen igen. 

I. Då fick de inte vara frusna inte? 

N.M Nej. 

I. Sommartiden, då var det lite lindrigare med fisket? 

N.M Ja, då var det ju skönt. Då gick ju båten iland här nere i sundet och där fick de ju 
lämna eller också fara till Vaxholm med den till morgonbåt en. 

I. Längre tillbaks, när fröken Magnusson var ung, var det mycket folk på Skarpö då? 

N. M Nej, det var det inte. Det var inte många då. På den tiden var det ju inte annat än vid 
Skarpöborg, så var det bara Frans Hedberg, som bodde och hyrde och i byn här var 
det en fYra, fem familjer, som hyrde och två hade eget. 

I. När kom den här invasion utav stockholmare till ön? 

N. M Den kom 1894, -95, då Skarpöborg såldes till tomtjobberi. 

I. Vad var det för folk som köpte tomter? 

N. M Ja, det var stockholmare, arkitekt Hallman och Hagström och en hel del. 

I. Vart de där kvar sedan? 

N.M Ja, de har varit kvar och sedan så länge det har funnits barn, så har de varit kvar, 
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men nu så har de inga kvar där. Jo, Hallman har sin son kvar här på ön än. 

l. Då har nästan sommarvillorna gått i arv också? 

N.M Ja, det har de. 

l. För att återgå nu till det äldre skulle fröken Magnusson vilja tala om lite hurdant det 
var ordnat med skol förhållandena? 

N.M Ja, då var det byskola, den ena termin så var det på Ramsö och den andra kanske på 
Rindö och tredje på Skarpö och fjärde på Tynningö, så de skiftade om varandra, så 
jag bölja skolan här i Skarpö by och sen så året därpå var jag vid Rindön och sen när 
man börja skolan i Vaxholm, så då var man lite mer kavat när man var sju år, så man 
fick ro till Vaxholm då till skolan, då var vi tre flickor härifrån som fick ro och sedan 
fick vi när Rindön skolhus vid Vegabryggan var fardigt, då flyttade vi dit och så fick 
vi ro över sundet här och knalla iväg. 

I. När nu den här byskolan var, när ni skulle över till Tynningö eller Ramsö, hur förfor 
ni då för att kunna komma dit? 

N.M Ja, jag var inte med då, när de var på de ställena. Jag har bara gått på Skarpö och 
Rindö, men då fick de passa och ro. Då var det alltid några som rodde dem över eller 
också fick de bo kvar på holmarna. 

I. Själva skolan vad var den inrymd i då, när det var byskola? 

N.M I en vanlig sal, det största rummet de hade och då bestod materialet bara av ett staffii 
med stora kartor och tavlan på och sedan så var det ett bord med en stol och så var 
det två långa bord och bänkar till det. 

I. Vad använde ni för skolmateriel då? 

N.M Ja, till julklapp hade man ju alltid fått en griffeltavla och sen så fick föräldrarna köpa 
böcker åt oss. 

I. Ni hade inte fri skolmateriel på den tiden? 

N.M Å nej, så fint var det inte då inte. 

I. Hur mycket fick ni lära er? 

N.M Ja, det berodde ju alldeles på hur vi var, menjag tror att många gånger, det var ju inte 
så förskräckligt många ämnen, för då hade vi inte gymnastik och några sådana där 
märkvärdigheter, utan det var kristendom, svensk historia och geografi och naturlära 
och svenskan förstås, men nog hade det varit rolig om man kunnat fått den lärdomen 
som de nu har, för jag tror inte att de vet hur lyckliga de är, som har det nu som de 
har det. Det tror jag inte de förstår. 

I. Hur många barn kunde det vara i en sån där byskola då, när fröken Magnusson börja? 

N.M Ja, vi var en femton stycken och när vi kom till Rindö skola, då hade vi en lärarinna, 
som hette Elna Andersson och hon var i församlingen till sin död. Och då var hon 
arton år när hon kom ifrån skolan och hon hade gossar som var femton år. De slutade 
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skolan när hon kom, men hon hade dem en liten tid. men sen var det ju tretton 
och fjortonåringar. 

I. Ni tillhörde väl Värmdökommunen egentligen? 

N. M Nej, vi tillhörde Vaxholm ecklesiastik, som vi gjorde till vi blev inkorporerade. 

I. Vilket årtal var det ni kom in till Vaxholm? 

N.M Det var 1867 kom vi till Vaxholm ecklesiastik. 

I. Vid tiden före, så tillhörde ni Värmdön? 

N.M Ja, då var det Värmdön. Pappas förfäder, de ligger begravda i Värmdön. 

I. Då löd ni under Värmdö i allt kommunalt? 

N.M Ja. 

I. Era utskylder gick till Värmdö? 

N.M Ja. 

I. Hur var det ordnat med vägförhållandena och sådant? 

N.M Ja, vägar det fanns ju, hurdana vägarna var från Stockholm det vetjag precis inte, 
men det fanns ju en bro där och våran väg, som pappa underhöll, den låg någonstans 
där uppe mellan Gustavsberg och framåt Värmdö kyrka, som han fick sanda och 
betala till, för vi kunde ju inte komma dit och sanda utan då fick han leja någon och 
betala honom för sandningen utav vägen, så att den vart fullt grusad. 

I. När ni skulle rösta och sånt där, då fick ni också fara till Värmdö? 

N.M Jadå. 

I. Hur tog ni er dit? 

N.M Det var till att ro eller segla. Röstningen var ju alltid när det var öppet vatten, så 
det var j u inte svårt. 

I. Ni hade inga motorer? 

N.M Nej, det fanns inte. 

· I. På en sån här mindre skärgårdsö, där ni har jordbruket, då var ni väl tvungna och 
kunna angående erat husgeråd, linne och sånt, det fick ni väl tillverka själva? 

N.M Jaha, det skulle vi ju förstås, för vi hade ju f'ar och då spann man ju själv hemma 
och sen så vävde vi hemma, vävde mattor och lakan och sådant och när man vävde 
så vävde man ju till bomullskläder och sådant. 

I. Till alla kläder då, vävde man? 
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N.M Ja, inte till alla precis, för det tog av mera undan för undan, men till mina bröder 
när de var små och till pappas skjortor och sånt där, så vävde vi hemma själva. 

J. Skomakeriet då, skötte ni det själva också? 

N. M Nej, det kom en byskomakare och gjorde skorna, ända till det blev en skomakare på 
Rindö by, för sen var det han, som fick ta hand om skorna. 

l. Hur tog han mått på er? 

N.M Han tog mått utanpå strumpan och så fick man sätta foten på ett papper och så ritade 
han av foten. 

I, Och de skorna passa? 

N.M Nej, sällan, för de blev alltid för små. 

I. Gjorde han både finskor och grövre skor? 

N.M Ja, det gjorde han ju, för i min riktiga barndom, då var det ju lite mjukare läder, 
undan för undan blev det ju, men sen så böljade man köpa skor, för han blev ju 
äldre och det blev för stelt, så man kunde inte gå med dem. 

I. Får att återgå till notisen. Hur kunde karlama klara sig och gå på notisen hela 
dagarna med läderstövlarna? 

N.M Det fick lov och gå det. De hade inget annat, det måste de göra. 

I. V ar de så täta stövlama? 

N.M Ja, inte var de väl så täta alla gånger inte, men de fick väl ha ett par och byta med, 
men det är klart att när de kom på kvällarna att de var våta och så var det till att gå 
frusna med. 

I. När fröken Magnusson växte upp, då var det väl praktiskt taget till att bölja på att 
arbeta meddetsamma. 

N.M Ja, det fick man ju göra, för samma sommar jag fyllde nio år så fickjag gå och valla 
koma hela sommaren. Man fick gå ut när mor gick och mjölka och sen så fick man 
hålla på till middagen och gå hem och äta och sen fortsätta på eftermiddagen igen, 
så nog räckte det till och sedan när man blev något år äldre undan för undan, så fick 
man ju bli barnjungfru åt mina bröder och sen när de kunde klara sig själva och när 
jag var konfirmerad, så fickjag blijungfru hemma förstås, så det har räckit till. 

· I. I vilken ålder fick fröken Magnusson fick sätta sig i vävstolen? 

N.M Ja, då var jag sexton år, när jag börja väva, men då hade man så mycket och göra och 
mamma tyckte det gick för långsamt, så att hon ville väva själv, för det gick fortare, 
men då var det ju annat och göra, kardning och ut och se till koma och mjölka och ge 
dem, för att på den tiden hade ju inte några karlar tid och gå i lagården och se efter 
dem, utan det fick ju vi som var hemma, mamma och jag, göra. 

I. Men hur kommer det sig till attjust frunlimrena skulle hålla på med lagården och 
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aldrig karlama gjorde rengöring och sånt? 

N.M Nej, det hade de inte tid med, för de skulle vara ute på sitt arbete. Inte var det då 
som nu att det var åtta timmars dag inte, utan dagen gick ifrån klockan sex på 
morgonen och så länge man någonsin såg, för det fanns tusentals göromål, för det 
var j u helt annorlunda än vad det nu är. 

I. Ute på en sån här skärgårdsö, vad kunde ungdomen ha för nöjen? 

N. M Jodå, vi hade mycket roligare än vad ungdomen har nu, för vi gick samman både 
Rindö och över åt andra holmar, för då kände man lite mera folk och alltid hade 
man roligt, då kunde man bölja dansa och leka lekar i stugorna än här och än där 
och for över till släktingarna vid Rindön och de kom hit och grannarna här, så vi 
hade mycket roligare och inte kostade nöjena något, utanjag tror att vi hade mycket, 
mycket roligare än vad barnena och ungdomen har nu för tiden. 

I. Ni behövde inte ha några förordningar angående dans och sådant? 

N.M Nej då, det behövde vi inte. På sommaren, då var det bara till att slå upp logdörrarna 
och så var det alltid någon, som kom och spela och då hade vi rolig och för dem som 
tyckte om och dansa, så var det ju väldigt livat. 

I. Förutom det så fanns det väl inga nöjen som biografer och sådant? 

N.M Det hade man inte en aning om vad det ville säga. 

I. Det fanns någonting förr i tiden, som hette husförhör, har fröken Magnusson varit 
med om det? 

N.M Ja då, det har jag varit, både hemma och på Rindön. Hemma här hade vi ju husförhör 
och då skulle alla, både Rindöbor och alla Ramsöbor och alla skulle ju komma som 
tillhörde och då skulle de ha sina testamenten eller biblar med sig och då skulle de 
läsa, om det var husbondfolket eller om det var tjänarna eller bamena, så skulle alla 
läsa och sen så talade kyrkoherden över texten och resonera med folket och sen efter, 
när det var slut, så skulle det vara middag, de som hade tid och stanna då, så var det 
till att de skulle ha mat och kaffe. 

I. Under husförhörena, var de kunniga i bibeln? 

N.M Å, det var nog olika med det. En del kunde ju knappast läsa, de äldre kunde ju 
knappast läsa och sen så fanns det ju tjänare, som hade sina mycket dumma infall 
och skrattretande också kanske för många människor, för jag vet vi hade en dräng 
och då råkade kyrkoherde Hellström fråga honom om vad det var för skillnad 
emellan ett djur och en människa och då fick han det svaret att, "det vet ej tusan". 
Det var ju inte just precis så upplysande, att lärdomen var så låg. 

I. Ja, det var väl många roliga minnen ifrån husförhören? 

N. M Ja, för all del, nog finns det alltid många roliga saker, en dellite underliga. 

I. I den bondgården som husförhöret var, fick de kosta på middagen? 

N.M Ja, det skulle var och en, det kom ju inte så ofta, för det var ju en gång om året 
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och då skulle vi ju vara hos olika. En gäng på Rindön och en gång här och en gång 
där, så det blev j u inte så ofta påkallat, men det skulle var och en som var då pliktig 
att ha det, skulle ha det. 

l. Ja, ni var rätt så många, som kom ihop då? 

N.M Ja vars, det var rätt många, men när sämjan är go, så är alltid rummet stort och då 
räcker det alltid till. 

I. Ja, det var ju ofta stora rum på den tiden? 

N.M Ja. 

I. Fröken Magnusson har ju inga särskilda minnen utav några händelser, som har 
hänt ikring här? 

N.M Nej, det var ju inga händelser, annat än det alldagliga och var det något så att det 
blev sjukt eller något, då hjälpte vi ju varandra och likaså vid skörden, då gick man 
ju till varandra och hjälpte. Den ena var något före och den andra efter och de gick 
man ju till varandra och hjälpte varandra. De kom ifrån Rindön och hjälpte oss. 
Mamma hade kusiner på Rindön, en på Oskar-Fredriksborg,som hette Janne 
Österman, han var ofta över på Skarpö och hjälpte oss, när han hade någon tid, så 
på den tiden gick det ju an att få människor till hjälp. 

I. Hur bar ni er åt, när det blev sjukdom på vintertid? 

N. M Ja, det var så lyckligt, så det var just inte någon sjukdom och var det så, så blev det 
alltid möjlighet och kom det inte någon annan hit så kom de över vid 
Kammarholmen och så kom vi över till Rindön och ifrån Rindön över till Vaxholm 
och var det så man kunde ro då gick det ju bra med roddbåtarna, för på den tiden 
hade man ju inga motorer och komma med. 

I. Vintertiden, när det är is som varken bar eller brast, hur kunde ni frakta över de döda 
då till kyrkogården? 

N.M Jo, det gick alltid. Alltid fanns det någon möjlighet. Instängda har vi aldrig varit, för 
var det mycket is, så kom man inte över vid Kammarholmen så kom vi alltid över åt 
Rindö by och då kom man alltid fram. 

I. Så då fick ni köra med häst? 

N.M Jadå. 

L Kommer fröken Magnusson ihåg någonting ifrån Brännudden på Rindö? 

N. M Ja, det var med anledning utav Brännudden, när den fabriken byggdes, så blev det 
ju barn där och det var därför det blev skolhus vid Vegabryggan, annars hade aldrig 
det skolhuset behövts, men då blev det ju så mycket barn där, så att då blev det ju 
skolhus uppfört där och där var det ju mycket, så skulle vi ha hem när inte båtarna 
gick, skulle vi ha hem material, så var det ju till och köra ifrån Stockholm med all 
material och allt vad de skulle ha in ifrån Fredriksborg, så åkte de ifrån Brännudden, 
så var det till att köra. 
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l. Vad tillverkade de i den fabriken för någonting? 

N.M Separatorer och höpressar, ja, det var lite utav varje av sånt där. 

l. Var det mycket folk där'' 

N.M Ja, det var mycket människor, det var många, många. Det var ju fyra boningshus 
och de var ju en fyra familjer i varje och det var ju ingenjörerna, de var ju en tre 
stycken, så det var ju en sex stycken på kontoret. Ingenjör och kassörer och 
verkmästare var de j u också en hel del, så att våran skola den bestod ju vid 
Rindön mest utav Fredrikborgsbarn och det var så mycket barn där, så vi fick 
bara gå, på den tiden, i skolan tre dagar, de stora och tre dagar de små, för 
skolsalen rymde oss inte alla, utan då fick vi bara gå tre dagar i veckan var. 

L Utav var för orsak försvann den fabriken ifrån Rindön? 

N.M Ja, det var det att den uppgick i en Sveaseparator i Södertälje, som köpte det, så 
det var väl igenom konkurrens det försvann. 

L Och sedan kom Kustartilleriet? 

N.M Sen kom Kustartilleriet efter och Grenadjärerna. 

L Då vart det väl mera uppsving för alla härikring? 

N. M Ja, på ett sätt, här på Skarpö hade vi ju ingen känning utav det annat än att de kom 
över här, så många gånger hade man ju på sommaren mycket olägenheter utav att 
de kom över och sen när de skulle hem igen så var de bara till och stal båtarna av 
oss, så vi fick fara runt stränderna och söka dem. 

I. Det var mera besvär än glädje med det då? 

N. M Ja, det var det, men här var de mycket och gick över här och var här med sina 
övningar, jämt och ständigt hade de sina övningar här på ön. 

L Minns inte fröken Magnusson några aktuella händelser, som har hänt i Vaxholm 
och här ikring? 

N.M Nej, det har inte varit något. Den största händelsen var det väl när som, då var jag 
bara åtta år, när den där stora explosion var på Fästningen, då var det förskräckligt. 
Det är väl den största händelsen, som har hänt i mitt liv här, för då var det ju en 
arton, nitton stycken som fick släppa livet till och då vart det så svår smäll så att 
jag minns jag satt på en pall och satt och sydde bredvid mamma när hon arbeta och 
den slog ikull på golvet där jag satt, så pappa kom just in och trodde, för det var en 
gruva här på Skarpö, att det hade exploderat någon ammunition där, men så fick vi 
veta att det var vid Fästningen. 

I. Har det varit gruvdrift på Skarpö? 

N.M Ja, det har det varit. 

L Skulle vi kunna få höra lite om det? 

/Magnusson, Nancy Roslagssrunling 
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N. M Ja, det vet jag ju inte så mycket om, för det var ju sista året de hade den då, när 
jag var åtta år, så sen så var det slut med den, för det blev för dyrbar drift. 

!. Vad bröts det i den gruvan' 

N. M Fältspat och kvarts. 

!. Vart sändes det? 

N.M Ja, den fördes nog iväg till Tyskland, fältspaten. De hade också ett gruvhål uppe i 
våran hage och den fältspaten, den gick till Tyskland, men det var så liten tid, så 
det var ingenting, för det blev för dyra omkostnader. 

L Så då var fröken Magnusson föräldrar grovägare också? 

N. M Jo, jag tror det. 

I. Vaxholms hotell, minns fröken Magnusson när det brann? 

N.M Ja, det minnsjag ju, när det brann och när det byggdes upp det andra. Men det var 
ju på en natt, så det hade man ju inte så förskräckligt mycket reda på. Man bara fick 
reda på att det hade brunnit. 

L Den här Kronoarbetskåren med grågubbarna, som var här furr, hade ni inga 
olägenheter utav dem? 

N.M Aldrig hade vi något obehag utav dem inte, utan det var bara det, att de rodde ju 
båtarna då, mellan Rindö och Fästningen och mellan Fästningen och Vaxholm och 
var det för svårt för oss skolbarn till att kunna ro fram, då fick vi ro till Rindön och 
så fick vi följa med "vaxbåtarna" över. 

L De där grågubbama, som de kallar, när de rodde, hur många kunde de ta i båten? 

N.M Ja, det var bra många, vi var nog en tio, tolv stycken. 

I. Och de rodde hela dagarna? 

N.M Ja, det gjorde de, men de hade väl ombyte, så det var väl inte samma ena som 
rodde från morgon till kvällen inte, för de bodde bodde ju på Redutten. 

L Var det bestämda turer? 

N. M Nej, de rodde bara så fort de såg några stog, så var det ju vaktkonstapeln då, den 
som styrde båten, som bestämde när de skulle ro mellan och fram och tillbaks. 

L Fick ni betala för det då? 

N.M Nej då, aldrig. 

L De där grågubbama, vad var de hitkomna för? 

N. M Ja, de var väl lössläppta något, kanjag tro att de var, för att det var ju sådana som 
hade då gjort någon förseelse av något slag. Vad de hade gjort, det vet jag inte. De 

/Magnusson, Nancy Roslagssamling 



var väl politiska fångar många utav dem. 

Intervjuare: 
Ja, då får vi tacka fröken Magnusson för intervjun. Det var väl di!,>! intressant och 
höra hurdant de har haft det förr i tiden här ute på skärgårdsöarna. 

/Magnusson, Nancy Roslagssamling 
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