
CARLSSON, Holger (f. 1919) 

Barndomsminnen från Bammarboda, skolminnen från Åsätra, fiskedräng, bonde på 
Barnmarboda och Hus by, genomgång av inventeringen av kulturhistoriskt intressanta 
byggnader på Husby. 

Intervju: 1995-12-14 av Karin Jansson 
Utskrift: 1996 av Karin Jansson 

Intervjuare: Det här är en intetvju med Holger Carlsson och i dag är det den 14 december 
1995 och intervjuare är Karin Jansson. Då startar vi intervjun. 

I. Var och när föddes du? 

H .C I Riala kommun 1919. 

I. Var i Riala? 

H.C Det heter V eda. Det ligger vid Bergshamra, närmare bestämt, fast det 
tillhörde Riala. 

I. Vad hette dina föräldrar? 

H.C Anna och Theodor Carlsson. 

I. Var och när föddes de? Kommer du ihåg det? 

H.C Ja, far är född 1881 och farmor 1884. Farmor säger jag bara för barna. 

I. Hur såg Österåker ut när du var liten? 

H.C Jag, vet inte om jag ska beskriva någonting. Jag kom till Bammarboda 1925 
och då var jag sex år. 

l. Om du börjar där ifrån då. 

H.C Ja, och det kan man säga att det var ren landsbygd där med. Nu har det som 
du vet kommit till mycket sommargäster, men det var mycket sommargäster 
på den tiden. Det rörde sig mycket på sommaren kan man säga, både med 
ungdom och äldre. Så där växte jag upp och pappa hade gården där med 
fiske och jag kan beskriva det så att din farfar höll not och pappa höll 
fiskevatten och din farfar1 var med och fiskade själv och pappa hade en 
fiskardräng som vi kallade det på den tiden. Sen vart jag äldre, så att jag kom 
med i bi lden, och när jag var en femton, sexton så fick jag också börja. Då 
försvann den där drängen, så jag fick hjälpa ti ll i stället. Det var skojigt. Jag 

1 Skomakare Gustav Bernard Jansson. 



H.C Inte så mycket. Det blev nästan bara ett år, för henne i skolan. Sen har jag 
träffat henne i studiesammanhang, men det är många år senare. 

I. Vilket var ditt första arbete, men det har vi nästan tagit redan? 

H.C Det kan man säga. 

I. Kan du säga mer hur man fi skar not? 
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H. C Det var ju det att man började på våren, med strömmingsfiske i huvudsak, 
och det kunde det vara olika mängd som vi fick, ibland fick man 
lekströmming då var det mycket. Man kan säga, jag kan gå tillbaks lite grann 
på pappas tid, när de börj ade gå ihop. De skickade strömming till Stockholm 
och det var så gott om strömming att de fick sex öre kilot och fick betala två 
öre i frakt, ett tag då, men sen kom den här kristiden. Vi fiskade inte så 
m ycket a tt det hj älpte upp någon stor ekonomi, men många fiskare på den 
tiden fick lite m er bra ställt. De fick en krona kilot och det var mycket på den 
tiden och det var ju trevligt att fiska om man inte var så trött ibland. 

l. Hur gick det till att fiska med notfiske? 

H. C Man hade en båt med ruff (flak på, kan man säga) och där låg noten på och 
då rodde man ut noten. Det kallas kasta noten. Din farfar rodde alltid. Han 
hade som kutym att han skulle ro och jag kastade noten. Först linor, som 
man vindade in och de där linorna skulle ut först så att man kom ut en fyra-, 
fem hundra meter på fjärden och så fick man ro runt som i en båge och så 
stod man en femtio, sjuttiofem meter ifrån varandra och vinda in den där och 
sen gick man ihop när noten kom närmare land. 

I. Var det någon som stod inne på land då? 

H. C Vi stod inne på land båda parter, fast jag stod alltid till vänster om noten och 
din farfar stod till höger. Sen gick man ihop på mitten sen när noten kom in . 
Det gällde att hålla, då hade man märken på de där linorna. Man fick ju inte 
vinda på så att den andra kom fem minuter efter, utan det skulle vara ungefär 
jämna tag, sen drog man det där för hand, no ten och då hade vi en påse på 
slutet som fångade upp den största mängden fisk och en del kunde ju sitt a i 
själva noten också. Varje varp tog ungefär en timme om det inte var mycket 
strömming och då brukade vi dra fyra varp. Man skulle få in så mycket som 
möjlig t och sen skulle vi hem och sen skulle noten hängas upp på tork till 
dagen där på och så kom man hem klockan åtta och då var det alltid kutym 
att man måste ligga e tt tag. Då fi ck jag tre timmar, åtta ti ll elva fick jag ligga 
och sen skulle jag ut och arbeta med höskörd och sånt. Så det var rätt jobbigt. 

I. Hur gick det till när du arbetade på gården ? 

H. C Då var det mycket handjobb på den tiden, till exempel när vi skördade säd på 
den tiden då var det gammalmodigt, man använde lia r. Då fick vi som var 
yngre då, äld re tid än det här kan man säga, fick damerna och de yngre ta 
upp säd och de äldre skar med liar. Då försökte man samla ihop fo lk frå n 
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H.C Jag tog efter pappa och det var ett mindre lantbruk och jag hade ungefär åtta 
kor och så gifte jag mig 1944 med Stina Bliicher som kom från Östanå, frå n 
Mäl by. Det är ju mycket så att ska man driva ett lantbruk på den tiden, så 
måste man ha en duktig hustru och hon kom ner ifrån en större gård. Så hon 
var van att jobba, men hon var inte van att mjölka, för att på deras gård hade 
de ett fyrtiotal kor, där var det kvinnorna på den tiden som mjölkade, 
statarkvinnorna, men sen när hon kom till mig och vart gift så måste hon 
Wgga om det där. Så hon lärde sig mjölka och jag var ute och fiskade med 
din farfar och sen hade vi en dräng som hjälpte oss på somrarna, med 
utearbete och sånt. Där var jag i bara tre år och sen kom jag hastigt och 
lustigt upp hit till Husby och det var en stor omvälvning på drift~ . Till en 
bö1jan kunde jag inte göra så mycket för det var kristider. Det fanns inga 
redskap. Det fanns ingen traktor att köpa, utan då hade jag åtta hästar som 
jag drev och hade fyra anställda och det fodrade mycket manhjälp på den 
tiden, harva med hästar för vi fick inte tag i någon traktor. Jag fick så 
småningom tag i en gammal traktor, efter en viss tid som det började lätta i 
marknaden. Tidigare hade man att man hässjade allting och då liksom i lag. 
Det var väldigt trevligt på sitt sätt och så tröskade man ute på gärdena, bara 
för att man skulle komma så lätt undan som möjligt allting och körde hem 
säd och sånt. 

l. Hur gick det till att tröska ute på åkrarna? 

H. C Då var vi som i lag, kan man säga, och så körde man i två skrindor, två par 
hästar och så lastade den ena på skrindan och så stod en och tog emot och när 
den var lastad fu ll så kom vi fram till tröskverket. Då var det en som stod 
som matade i säden och så blåste halmen iväg, för på höstsäden var inte 
halmen så värdefull utan den blåstes iväg en bit och så var det eld på den där 
så att man brände upp halmen och sen var det en som tog hand om säckarna 
och ställde ner dem på gärdet och sen leverade man helt från gärdet, det kom 
en lastbil som tog säckarna från gärdet. Det var inga kranar på den tiden, så 
då fick man stä och lasta för hand så det var lite annorlunda än i dagens läge. 
Men det var väldigt roligt för att man hade ett slags kamratgäng en fem , sex 
stycken för hässjning och skördningen och sen som slutkläm på höstarna 
hade man alltid en skördefest, för de där som var anställda med fruar och 
sånt. Så det var också en värdig avslutning, men sen kom traktorn med i 
bilden och då drogs styrkan ner till hälften kan man säga, bara några av 
ladugårdskarlar blev kvar, kan man säga. Sedan på det sålde jag korna och då 
blev jag ensam att sköta jordbruket. Jag hade hela, jag hade 150 tunn land, 
när jag kom opp hit så var det många brukare här oppe och då så slutade en 
del, så jag fick hela området, Täljö, Johannelund, och granngårdarna, så det 
blev en 150 tunnland tillsammans att bruka alltihop och det gick ju bra när 
man hade drift med traktorer för då kunde man forsla så fort mellan. 

I. Hur stort är ett tunnland? 

2 Han menar att Husby var en väsentligt större gård att sköta och som krävde annan typ 
av drift. 
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blev det ju så att det moderniserades och då fick man traktorer och snabb 
drift. Då kunde man plöja upp på hösten och höstså. Det var ju mycket 
viktigt att man fick mycket höstgröda. Det är ju dåligt klimat här om man 
säger så att det torkar så att man helst ville ha höstgrödor. Speciellt när man 
hade kreaturslöst. Hade man kreatur så måste man ha vall för att få foder, 
men det var inte nödvändigt, sen när man hade kreaturslöst. Då försvann det 
här sjuskiftesbruket Då kunde man, hade man havre ti ll exempel då kunde 
man så i a ll hast på hösten och sen så vete på våren igen. Så kunde det brukas 
och det görs det ännu. Jag kommer ihåg att det fanns inte oljeväxter, lin och 
sånt där var ju tidigare, men oljeväxter fanns inte med i bilden tidigare utan 
det var senare. 

l. Utarmade man inte jorden om man inte hade vall emellan? 

H. C Det gör man ju. Det är klart att man fick ju ingen naturgödsel heller, utan det 
gamla sättet var ju det bästa brukningssättet. Jorden mådde bäst då . Det är ju 
så, men ekonomin styr ju allting. 

I. Du sa att du brukade Tälj ö m.fl. och jag har läst någonstans att du brukade 
Johannelund. 

H. C Ja, just det. Johannelund på den gamla tiden, där hade jag all betesmark och 
det kan jag säga är en skojig historia om hur det kunde vara at t bedriva 
kreatur på den tiden. Lagårn, jag vet inte om du vet var lagårn ligger. På 
höger sida om mot Företagsparken om du kommer från Åkersberga . 

I. Är det ett hus? 

H. C Lagårn är de stora uthusen, ja du kanske tänker på det. Men förr hade jag i 
alla fall ungefär hundra tunnland, från området vid Vaxholmsvägen vid 
Svinninge. Gården ligger ungefår hundra meter från den vägen, ner i backen 
och när korna gick på bete. Såsläppteman ut korna och det var ett trettiotal 
djur, men de vandrade iväg. När första kon kom ner på landsvägen då var 
sista kon hundra meter bakefter. Såna där led vart det då över vägen. Det 
kunde man göra på den tiden. Det skulle inte finnas en enda möjlighet med 
två kor över vägen idag och så skulle man över järnvägen, då fick man passa 
tiderna. Så det var också en bedrift som man hade mycket skojigt med på den 
tiden. Man visste aldrig om när första kon gick över, men hon klarade sig 
alltid. Det kanske kom en bil i timmen på den tiden. Sån skillnad var det på 
1940-talet. 

I. De som körde var medvetna om att det kunde komma kor på vägen. 

H.C Ja, visst. Jag såg ju vissa, om man tänker på stora landsvägen upp mot 
Brottby, där hade de också såna där bedrift, där fick de sätta upp skyltar att 
det ~ir överförsel med kor, men det skull e inte gå med sån här trafik som det 
är nu utan då måste det ha blivit tunnlar. 

I. Så gällde det att fä korna att gå i tunnlarna. 
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I. Det gör den. 

H. C Den där brunnen har vi byggt och cementerat. Den skulle räcka till hela byn, 
den där brunnen. Det var en stensatt källa på en och en halv meter. Den 
började sina lite grann, så att vi fick fördjupa den. Det fanns inget vatten på 
betesmarkerna, utan korna drack på morgonen och på kväll en, när de kom 
hem från betet, så det gick åt så förskräckligt med vatten .... Det är samma 
stuga det där. 

I. Sid 53. Beslaget här på dönen 

H. C Ja, just det och det finns kvar fortfarande. Samtidigt var det en, den har jag 
aldrig använt, smedja med en sån här bälg där inne. Så det där är nog väld igt 
gammalt men det skulle vara en bytvättstuga det där, men sen vi kom dit har 
inga andra använt den. De har väl haft egna. Brunnen har de använt och haft 
tidigare. 

I. 

Detalj av dörr med bandformigt beslag. 

Här är en karta över någonting. 

Ungefärlig plan I:Sver en del av den äldre och yngre bebyggelsen 

pl Huab7. 
Nedergården l 

l '!l • Bl (a') 
p l (V i trevert.c rad &i dokammars tuga ee 

(D-,1 24) l opoc . bookr . ) 

l• ~ ~'' ~(>mwo•~':~ ""' """' 

/~~.~ ·~~·" ./ 
(l t) 

( 4 1 B och C u aptc . 
bo ok r. ) 
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H.C Det är Husby vårdhem som vi kallar del. Det kallas för Vil la Runö, va. 
Tidigare hette det Husbyhemmet och det var väldigt många olika 
institutioner där. Unga kvinnors värn och alkolisthem har det ju varit och där 
kommer fastigheten som vi bor i. 

l. Husby 2:3, sid 60 

Södergården f r ån NNV. (D) Till höger skymtar A. 

H.C Det här är det som vi kallar för Södergården (kallas även för Nedergården). 
Här var det post då för traktens folk. Det här är lite senare uppfört hus. Det är 
ett svin och hönshus på den fastigheten då den kallades för Nedergården. Vi 
kallar det för Oppgården. 

I. Vad lustigt. På 2:3 då. 

H. C Den hör till fastigheten från olika håll. Här har vi lagårn som korna gick ut 
här och där är vedboden. 

Bod (F ) f r å n SSÖ . 



Loge n fr~~ sv. (I) 
' . 

La dugård f r å n v. (J). 

L Det är alltså andra bilden på sidan 65. 

H. C Ja, just det. Det här låg nästan, brandkåren var rädd, fö r att bevara min loge 
här va, den låg ju bara 20 meter ifrån, på kvällen. Så att jag hade ungdjur i 
den lagården, men den var tom då. 

L Vad skönt då. 
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Husby 23 från SSÖ. 

l. Nu har vi hamnat på Husby 3:3, sid 109. Fast det var en bild på hus 2:3. 

H. C Ja, just det. Det är den stugan vi pratade om, drängstugan, som är fullt 
renoverad nu. 

I. Drängstugan ska vara en av de äldsta byggnaderna på Husby. 

H.C Ja, där lite otydligt här. Det skall väl vara få fram putsningen. Vi hade en 
murare nu som, han har bland annat renoverat statsministerbostaden i 
Srockholm, gamla saker och han har gjort hela det utvändiga arbetet här. 
Riktningar och så där, för den var förfallen ett tag. 

Egypten från s. 
l. Nu ligger vi på 4:3 och det är Egypten. 

H.C Det är Egypten det här, just det. 
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