
DOUGLAS, Elisabeth (1941-) 

Intervju: 1996 av Karin Jansson 
Utskrift: 1999 av Karin Jansson 

Intervjuare: I dag sitter jag på Rydboholm och hos Elisabeth Douglas och jag som 
intervjuar heter Karin Jansson och det är den 9 april 1996. Och jag sitter på 
gårdskontoret på Rydboholm får att närmare precisera. Då sätter vi i gång 
intervjun. När och var föddes du? 

E.D. Jag föddes Il juni 1941. Vi bodde här på Rydboholm då 9chjag föddes inne i 
Stockholm på Valhallavägen i hörnet av Odengatan fanns det något sorts 
barnbördshus. 

I. Vad hette dina föräldrar och syskon? 

E .D. Min bror Magnus von Essen, som bor här med oss på gården, han är född den 
14 november 1936, också i Stockholm, när vi bodde här på Rydboholm. Och 
mamma hette Elisabeth von Essen och hon var född 4 maj 1913 i Stockholm 
och hon dog får nio år sedan. Och pappa hette Erik von Essen och han var född 
l januari 191 O också född i Stockholm och han dog får tio år sedan. 

I. När och var föddes dina mor- och farföräldrar och vad hette de? 

E. D. Ja, jag känner till väl mina farföräldrar får de har jag vuxit upp tillsammans 
med. Farfar var född 16 februari 1879 på Kavlås som är familjen von Essens 
familjegods utanfår Tidaholm i Skaraborg. Och farmor var född 17 januari 
1886 i på ett slott i Skåne som heter Högesta. Och min morfar har jag aldrig 
träffat. Han dog redan på 30-talet och min mormor har jag ett vagt minne av. 
Hon dog 1950 och jag vet inte när de var födda. 

I. Har dina farföräldrar varit här på Rydboholm någonting? 

E.D. Min farfar och farmor har bott här på Rydboholm sedan 1930, när farfar ärvde 
Rydboholm efter sin morbror, sin mammas bror Magnus Brahe. Det var den 
sista medlemmen av familjen Brahe. Sedan 1930 har farfar och farmor bott här. 

I. Har de berättat hur det såg ut här då? 

E.D. Ja, de har berättat hur det såg ut när de kom hit. På slottet och på gården och 
det har även min pappa berättat, eftersom han var då 20 år när han flyttade hit. 

I. Har det förändrats mycket sedan dess? 

E.D. Ja, det har det gjort. Och den största förändringen, ja om man ser på den yttre 
delen är det dessa eländiga vägar, som nu dras kors och tvärs över gården, som 
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vi lider oerhört mycket av. Dels delar de upp gården och framkomligheten blir 
mycket svårare för djur och allting. Så det tycker jag är ett elände med de här 
moderna vägarna. Sedan har det naturligtvis förändrats på det viset att själva 
gården och driften, sedan 1969 har vi inga kor. Hela moderniseringen av 
jordbruket om vi tar den delen har ju skett väldiga. Jag minns ännu när körde 
med häst och nu är det bara traktorer. Det är ju helt mekaniserat. 

I. Om vi går tillbaka lite. Hur såg Rydboholm ut när du var barn, med hus och 
sånt? 

E.D. Ja, husen som man ser, om man tar själva huvudgården, så ser det ungefår 
likadant ut, men utomhus såg det annorlunda ut, därför du hade hagar för kor 
och de var ofta mycket större än vad de är i dag. I dag har vi ju hästar. När vi 
lade ner ladugården så byggde vi om för hästar, travhästar i första hand och 
galopphästar i andra hand. Nu är det bara vanliga ridhästar och då behövs det 
många flera hagar. Så att naturen ser annorlunda ut runt själva huvudgården 
och det har väl just med själva djuren att göra. 

I. Just det. Vart gick du i skolan någonstans? 

E.D. Jag gick inne i Stockholm i i en privatskola som hette Wittlockska samskolan, 
som inte finns kvar. 

I. Vad hette dina lärare? 

E.D. Ja, de hette, det kommer jag inte ihåg? Jaa, en hette Bernard Beskow som vi 
hade i historia och svenska. Han var en oerhörd bra lärare. Vi hade mycket hög 
klass på lärare. Och en lärare i engelska som hette Bertil Strömberg som också 
var otroligt duktig. Och ja, det var många bra lärare. 

I. Har du något speciellt skolminne? 

E.D. Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Vi hade väldigt roligt när vi ännu gick i, 
vad som man nu kallar för grundskolan, det var väl när vi gick ut åttan, tror jag, 
så var vi ett gäng flickor som hade ett läger här ute. Vi hade en klubb och då 
kom de cyklande i från Stockholm och så bodde vi i tre tält ute på en udde vid 
Kyrkfjärden och där bodde vi och klarade oss själva i en veckas tid, mat över 
öppen eld. Det är ett minne som jag gärna tänker tillbaks till, gemenskapen och 
vänskapen med de flickorna. 

I. Vilket var ditt första arbete? 

E.D. Mitt första arbete, det var helt enkelt på julloven i gymnasiet, så arbetade jag på 
NK och sålde bland annat köksredskap ett år och julpynt ett annat år. Och efter 
studenten jobbade jag där en månad. Stod i ljushallen och sålde souvenirer 
förslagsvis till amerikanska båtturister. 

I. Vad arbetade du med sedan? 



E.D. Sen efter studenten började jag läsa franska på universitet ett år och sedan var 
jag i Frankrike ett år och efter det året gifte jag mig och min man studerade i 
Amerika och vi åkte dit och jag arbetade där på en byggnadsfirma som 
receptionist i ett år. 

I. Du pendlade lite grann här på första arbetena. Hur var det, med tåg och sånt 
där? 

E.D. Ja, det var jag ju van med från skoltiden. Jag hade ju i åtta års tid åkt fram och 
tillbaks, först med Roslagsbanan och sedan med Vaxholmsbussarna när de 
började gå direkt in till stan. Det var en välsignelse att slippa tåget. Man kunde 
kliva på bussen vid Östra Ryds kyrka och åka direkt in till stan. Det var en 
väldig lättnad. Så jag var van att pendla. Så det var inga problem. 

I. Du har suttit i Kulturnämnden. Hur var det? 

E.D. Ja, det var ju intressant att se hur man arbetar i en kommunal nämnd, men jag 
kan inte säga att det lämnade några större minnen, det tycker jag inte. 

I. Har du haft några flera kommunala- eller föreningsuppdrag? 

E.D. Nej , inte i kommun. 

I. Några andra föreningsuppdrag? 

E.D. Ja, Röda Korset. Här i Östra Rydskretsen och Svenska Röda Korset är jag 
ordförande. 

I. Hur är det då? 

E.D. Jo, det är väldigt roligt och intressant och man känner att man kan göra lite 
nytta. 

I. Vilket industrier kommer du ihåg i från hela nuvarande Österåkers kommun? 

E.D. Ingen industri alls kommer jag ihåg. Vi har ju alltid varit ganska isolerade här i 
från Åkersberga. 

I. Jaha, kommer du ihåg några i Åkersberga. 

E.D. Nej . 

I. Sen har jag en fråga om, du kan berätta om Rydboholms historia den är ju så 
lång, men du kan ta den i korta drag. 

E.D. Ja, gården, som gård är den känd sen slutet på 1300-talet och mera kända ägare 
är ... Det började med att Gustav Vasas farmor Birgitta Sturesson förde med 
Rydboholm när hon gifte sig med Gustav Vasas farfar. Och sen så kommer vi 
fram till Gustav Vasa som antagligen är född på Rydboholm. Och sen till hans 
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syster Margareta Vasa som fick ta över gården när Gustav Vasa blev kung. Och 
hon blev änka 1520 när Kristian Tyrann halshögg både hennes man och hennes 
far. Och så småningom gifte hon om sig och hennes äldste son Per Brahe den 
äldre byggde det slott som står här i dag. Tornet är ju i från slutet på 1300-talet 
och det var ett försvarstorn och en kastal. Och det fanns tidigare en träbyggnad 
och man tog sin tillflykt till tornet när man kände sig hotad och det gjorde man 
ganska ofta. Och sen så under Per Brahes tid när han byggde det slott som vi 
bor i idag, så fanns där en vallgrav och en mur mot sjön. Det har vi sett rester 
av. Vi har grävt och hittat rester. Och själva gården har man då brukat på olika 
sätt genom århundradena och även markerna har bytt ägare. Så till vida att 
Gustav V asa ... Till Rydboholm hör delar av nuvarande Vaxholm - Stegösund, 
Eriksö bland annat. Och det behövde Gustav Vasa för att kunna försvara 
inloppet till Stockholm och då säger han till systerson Per Brahe den äldre att 
nu får vi byta och enligt skrifterna, och det finns på riksarkivet dokumenterat, 
att då tillkom Deglinge. Då kom Deglinge till Rydboholm och man lämnade i 
från sig Stegösund och Eriksö, som nu är en del av Vaxön. Och ja, genom 
årtionde och århundradena så har säkert mycket förändrats. Och många torp, 
stugor och hus är ju borta naturligtvis för det var byggt av trä och det brann och 
... Tiden har sin gång på sin gång på en sån här gård. Från gamla tider vet man 
inte så mycket, mer än att slottet finns kvar. 

I. Parken är ju ganska känd. Kan du berätta lite om den? 

E.D. Den anlades i slutet på 1700-talet av Magnus Fredrik Brahe som i sin ungdom 
hade varit ute och rest mycket i Europa och sett många parker. Och han blev 
väldigt intresserad av den engelska parken och i biblioteket har vi fortfarande 
böcker som han köpte och där man kan se, var han fick sina ideer i från. Hur 
han hanterade lindarna i grupper. Och en engelsk park kännetecknas av små 
smala vindlande gångar och när du kommer över ett krön så ska du bli 
förvånad att du hittar ett litet lusthus eller en hydda eller ett monument eller en 
grupp med träd. Och jag tror att han lade ner mycket tid att :fa parken som han 
ville. Och det är väldigt roligt att se hur besökt parken är. I går när det var 
annandag påsk, så bara strömmade det ut människor som säkert kommer igen. 
Jag tror att de var ute och letade efter blåsipporna. Blåsipporna i 
Ryboholmsparken är kända bland väldigt mycket människor, som man träffar 
och som berättar om blåsipporna. Och de brukar komma första april, men av 
naturliga skäl så har de inte kommit ännu i år. 

I. Nej, i och med att det har varit så kallt så länge. 1 

E.D. Ja, snö. Tjälen är fortfarande väldigt kraftig. 

I. Vad innebär det att sköta ett stort gods? 

E.D. Ja, det är ett ansvar. Det innebär att man aldrig har någon fritid. Man är alltid , 
måste alltid vara tillgänglig. Ja, det är ett väldigt ansvarsfullt arbete att försöka 

1 
Om jag kommer ihåg rätt så var isen utanför Rydboholm fortfarande 70 cm tjock och saltsjön (Östersjön) går in 

till Rydboholm . 
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förvalta det arv man har fått och lämna det vidare till nästa generation. Och jag 
gör så gott jag kan. Och hoppas och tror att mina förfåder inte allt för mycket 
vänder sig i sina gravar. Och att de har förståelse för den moderna tidens 
intrång. För det är ju vad det är. Ja, det är en utmaning och det är väldigt roligt 
för det mesta. Ibland blir man väldigt förtvivlad när saker och ting blir 
förstörda, men det är ett heltidsarbete. Heltidssysselsättning. 

I. Och lite till. 

E.D. Och lite till. O ja, o ja. 

I. För Rydboholm har ju sålt i från väldigt lite mark genom tiderna om man 
jämför med Margretelund till exempel. 

E.D. Det var farfar på 30-talet som sålde det som idag är Rydb-o Saltsjöbad, man ser 
där på kartan, Svavelsön och. Den här kartan som hänger på vägen (inne i 
Elisabeths kontor) är från 1850, 1849 tror jag. Och där kan du se att Skovsjö, 
Rydboholm och Boda, stora delar av det som i dag är Rydbo Saltsjöbad. Det 
sålde farfar i från på 30-talet. 

I. På grund av arvsskatt. 

E.D. Nej , det var det inte. Det var för att han, det sammanföll så, att han hade, sitt 
fadersarv hade han satt i Kreuger och Toll. Så hela hans fadersarv gick åt 
pepparn och dessutom så ville han och hans familj bo på Rydboholm hela året 
om. Där hade hans morbror bara bott en månad på året och han renoverade och 
moderniserade Rydboholm. Så att han kunde bo hela året runt. Och det var inte 
helt billigt. Han drog in centralvärme och alla moderna bekvämligheter. 

I. På vilket sätt har ni odlat marken tidigare och hur odlar ni den idag? 

E.D. Ja, det är ju fortfarande spannmål som gäller. Skillnaden är ju bland annat den 
då att vi inte använder kogödsel, för vi har inga kor, utan man måste använda 
konstgödsel. Sen så strävar vi efter få så stora skiften som möjligt. Förut var ju 
åkrarna uppdelade med diken och de försöker vi lägga igen och göra stora 
skiften för att de här stora maskinerna ska kunna komma fram och man måste 
göra arbetet så rationellt som möjligt, eftersom man inte har så många anställda 
nu för tiden, på grund av olika kostnader som staten lägger på oss. 
Arbetsgivaravgift och försäkringar och annat. Så att det är väldigt få anställda 
som bedriver jordbruket och annars så odlar vi som vi alltid har gjort. Fyra års 
växtföljd med vete och korn och havre och oljeväxter. Annars är det inte så stor 
skillnad, mer än att allting är mekaniserat. 

I. Har ni någon träda då också. 

E. D. Ja, genom åren , långt innan vi kom med i EU har vi alltid försökt träda ca 30 
hektar. Alltså l 0% av den arealen som vi brukar. För att då hinner, får vi bättre 
spridning på arbetet. För förr innan EU så kunde man då så i början på augusti. 
sådde man oljeväxter, när ingenting annat hände på gården. Så att man kunde 
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sprida ut arbetet på ett annat sätt. Så det kommer vi att fortsätta med. 

I. Med de här stora skiftena är det inte risk får erosion då, det kanske inte så stor 
fara här. 

E.D. Nej , nej erosioner då, vi har inte så lätta jordar. Det är ganska mycket lera, men 
det finns en del åkrar där det är relativt lätt jord. 

I. Kommer du ihåg någonting av statama som bodde på Rydboholm? 

E. D. Nej, jag vet att statama fårsvann -45 ochjag har inget minne. Och jag har bara 
hört talas om de som gjorde dagsverken. Några statare har jag inte hört talas 
om. 

I. Du har skogsmark va? 

E.D. Ja. 

I. Hur är det att sköta sådan typ av mark? 

E.D. Jo, det är inte helt lätt, eftersom vi är så nära storstaden. Vi kan inte göra alltfår 
stora fåryngringshuggningar på grund av folk ska lägga sig i saker och ting. 
Men vi har ett väldigt bra samarbete med Skogsvårdstyrelsen. Det går ju till så 
att man anmäler att man ska föryngringshygga ett område och då kommer, och 
det tar ju sex veckor får skogsvårdsstyrelsen att säga ja eller nej och hör man 
ingenting, så betyder det att man kan hugga. Så vi gör aldrig någonting utan att 
ha resonerat någonting med dem och de kommer med råd och så. Det är inte 
alldeles lätt att vara skogsbonde så här nära Stockholm får att folk, om man 
avverkar någonstans, så kommer folk och protesterar och deras svampställen är 
nu borta och så vidare. Men som sagt vi gör så gott vi kan och det finns ett 
ställe uppe vid Rydbo ganska nära idrottsplatsen och även ett här nere på 
huvudgården, som jag kan visa upp med stolthet. Där det står, man undrar 
överhuvudtaget om det är avverkat får det är så många träd som står kvar. Så 
det kallas med modernt jordbruk, ett antal frötallar och kanske inte granar, men 
framför allt tallar rar stå kvar. Så det blir ganska vackert. 

I. Ja, just det. Har ni blandskog då kvar? 

E.D. Ja, det finns det fortfarande och får naturen ska ju ha sin gång, men det är 
områden som det bara är tall och bara granskog och det har ju att göra med vad 
det är får sorts mark, men vi kan plantera bara granar, men det kommer ändå 
tallar med, får att det flyger frön i luften och fåglarna hjälper och det är samma 
sak om vi planterar tall så kan det komma granskog emellan. 

I. Hur levde ni på Rydboholm när du var barn? 

E.D. Ja, det som jag minns mest det var då när vi bodde tillsammans, vi hade ett 
eget hushåll och farfar och farmor bodde i den större delen. De bodde i två 
tredjedelar i huset och vi bodde i en tredje del. Det var väldigt roligt att ha 
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farmor och farfar så nära för att man kunde prata med dem så mycket och höra 
hur de hade det som barn när de växte upp. På somrarna hade man alltid 
väldigt mycket att göra, Man badade och man hjälpte till och man fick rensa 
rovor och linda hässjelinor när man torkade höet i hässjor och så där. Jag minns 
mycket väl hur det var när man var barn och som tur är har man fotoalbum som 
man kan titta och påminna sig om hur det var. 

I. Hur var det när du var ung flicka, var det annorlunda då eller ungefår samma? 

E.D. Nej det kan jag inte säga. Man deltog i allt som hände på gården. Man följde 
med och det pratades mycket hemma. Pappa skötte gården då och man fick 
alltid höra när det var problem och så där. Så man är van att leva med gården 
om du förstår hur jag menar. Hela tiden så är gården så att säga medelpunkten i 
ens tillvaro, så attjag kan inte säga om det var någon skil!nad om man var 
flicka. Det är klart själv var jag kanske mer med goda vänner och man var ute 
och åkte till stan och gick på bio, men det fanns väldigt många ungdomar här 
på gården som vi hade väldigt roligt i hop med. 

I. Var det något umgänge mellan slottsfolk och folk i socknen? 

E.D. Ja, pappa hade en lantbruksklubb, med ett antal bönder runt om. Bland annat 
var det arrendatorn på Ullna som hette Martin Lekman. 2 Han var med den i där 
klubben och sen så. Det var väl inte så mångajordbruk kvar i Österåker och 
Östra Ryd, men i Vallentuna och norrut var det med flera bönder som var med i 
den här lanbruksklubben och de brukade träffas varannan månad och äta 
middag tillsammans och berätta för varandra om sina erfarenheter. 

I. Vilken relation hade och har Rydboholm till kommun? 

E.D. Ja, det är svårt att säga. Jag tycker i väldigt hög grad så vet man i Åkersberga 
inte om att det finns en del av kommunen som heter Rydboholm och det 
samma gäller ju hembygdsföreningen och så. Jag tycker att de ... Och jag tror 
att Rydboborna upplever mycket, mycket samrna sak. Där finns ingen affår och 
där finns egentligen ingenting längre. Biblioteket är borta. Jag kommer ihåg i 
Kulturnämnden vi fick ändå en respit på ett par år. Jag tycker att Rydboborna 
är väldigt snälla som inte protesterar mera. Jag tycker nog att den här delen av 
kommunen är väldigt styvmoderligt behandlad av kommunen. Det tycker jag. 

I. Vilken relation hade Rydboholm till olika kommunalpolitiker och så där? 

E.D. Ja, det kan jag inte uttala mig om. Ingen relation alls, skulle jag vilja säga. 

I. Vilken relation hade Rydboholm till övriga gods i kommunen? 

E.D. Ja, du nämnde tidigare Margretelund och den familjen känner vi ju väl och det 
har vi gjort i många generationer. Nuvarande systrarna, de som äger 

2 
Det finns en utskriven intervju med honom. 
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Margretelund, deras föräldrar var mycket goda vänner med min farfar och 
farmor och man umgicks och nuvarande familjen umgicks med mina föräldrar 
och de umgås med oss, så vi har under alla år umgåtts och träffats. 

I. Hur är det med Östanå då? 

E.D. De känner vi också väl. Han var också med pappas jordbruksklubb, eller 
lantbruksklubb. Det stämmer. Erik, Erik Samuel och nuvarande, eller hans son 
Erik Gustav känner jag. Så att vi har en del med varandra att göra. 

I. Vilken typ av tjänstefolk hade ni? 

E.D. Ja, när alltså vilken tid då? 

I. Ja, när du var barn. 

E.D. När jag var barn, när jag var riktigt liten så hade mamma barnsköterska och så, 
men jag har inget minne av det. Däremot farfar och farmor minns jag väldigt 
väl och farfar ända till sin död 1972 hade han en betjänt och en husa och en 
kokerska. Och betjänten och husan var gifta med varandra och de har jag 
fortfarande mycket nära kontakt med och ringer till dem en gång i månaden. De 
bor nere i Skåne. De är ju en väldigt viktig del av min uppväxt, för de ... Jag är 
född i juni -41 och Karin, husan hon kom till Rydboholm i augusti- 41 så att vi 
har känt varandra så länge. Och hennes man Fredrik kom något år tidigare. 

I. V ad heter de i efternamn? 

E.D. Gustavsson, Karin och Fredrik Gustavsson och de slutade här året efter farfars 
bortgång och sen så har jag bjudit upp dem två gånger, så att de har varit våra 
gäster på slottet. Och det är ju väldigt roligt att prata med dem, för de vet så 
mycket om Rydboholm och om alla de saker som finns på slottet kan de en hel 
del om. 

I. Hur gjorde ni era inköp? 

E.D. Jo, det minns jag mycket väl. Det fanns ju en livsmedelsaffär i Rydbo som 
hette Lenkes och där handlade man och så småningom kom det en mjölkaffär 
och så småningom så lade Lenkes ner och där började Börje Lindström som 
hade mjölkaffären. Det var hans mamma som startade mjölkaffären och sen så 
blev det en !CA-affär. Och sen så orkade inte Börje längre och sen så var det 
ett antal handlare och sen lades ICA-affåren ner. Så sålde kommunen både 
mark och !CA-affär, marken var för övrigt skänkt av min farfar, det sålde 
kommunen. Jag minns när jag gick i skola i stan, så kunde mamma säga, att jag 
fick gå in på, det fanns en Norrmalmsaffär på Karlavägen, ibland fick jag gå in 
och hämta påsar där, för det var saker som hon inte kunde få här ute, så då fick 
jag ta det från stan, men som sagt i dag finns det inga affärer. För så 
småningom kom Arninge och Rydboborna förstod kanske inte sin egen .. . vad 
som skulle hända. För det gick till så att man åkte till Arninge, till B& W och 
storhandlade sen i slutet av månaden när pengarna tog slut, då handlade man på 



kredit i lilla ICA-affåren och det gick ju inte i längden, så att det finns ingen 
affår i Rydbo. 
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