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Fru a 

Exerman, Ida 

f 1884 på Vira bruk 

Intervjuad den 11/8 1969. 

Berättar om förfäder flera släktled tillbaka . Bedrivit släktforskning. 

Från Solingen i Tyskland kom Johan Bertram (1655-1784). Släkten tog sig så småning
om namnet Törnberg Fru Exermans farfar: Lorenz Rikard Törnberg var den sista smeden 
som tog sitt mästarbrev vid Vira bruk 4/1 1825. Hennes farfar-farfars skråkista finns på 
Nordiska museet. 

1726 - 1803 förenades Mälby med Östanå (ägare: Hebbe ). (Kulla-byn låg ursprungligen 
vid Lo-sjön. Befolkningen utplånades av digerdöden, så när som på en gammal gubbe.) 

Viraspelet blir till under ett vinterting (omkring 1810). Krog fanns i Vira. 

Enligt mantalsförteckningen fanns 1744 på Vira bruk: 25 st smeder, slipare, svärdsfejare. 

Typiska namn: 
Virberg, Wirström, Wässman, Loström, Stigberg, Mellberg m.fl. 

På Y stads museum finns många produkter som tillverkats vid Vira bruk. 

Lo-kvarn 
Här maldes säd från ett stort område, Österåker, Raslags-Kulla, Ljusterö, Langöarna och 
en stor del av skärgården. 

Byteshandel bedrevs: salt torsk, strömming mot säd t.ex. 

Fru Exerman berättar också om sin barndom och skolgång samt dagligt liv vid Vira 
bruk. 

Arkivalier 
Fotografier: smeder vid Vira bruk 
fam. August Törnberg 
Fru Exerman uppgav att hennes dotter bedrivit en omfattade släktforskning. Hennes son, 
rektor vid Djursholms skolor, kan ge närmare upplysningar därom. 



( 

V AXHOLMS KOMMUN 

Kulturnämndena kansli 
INTERVJU 

1969-08-11 

Intrvju av Helga Gäfvert med Ida Exerman. 

I.E: Jag heter Ida Exerman födu Törnberg. , · 

H.G: När är fru Exerman född? 

I.E: Den 20 januari 1894. 

H.G: Och föräldrarna heter? 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.,G: 

I .E: .. 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

Karl August Törnberg. 

Och han är rfödd? 
r/ 

Den 9/12 1,9'58. 

Och mor heter? 

Augusta född den 20/1 1857. 

Och farföräldrarna känner fru Exerman också till? 

Ja det gör jag. 

Vad hette dom~ 

Farmor hette Sofia Wilhemina. 

Och kom härifrån? 

Blad 1 

IoE: Och född Bergström, men det har inte med det här att 
göra. 

H.G: Och farfar hette? 

I.E: Rickard Laurence eller om Laurence skulle vara först, 
Laurence Richard hette han. 

H.,G; Niii· var han född? 

I.E: 1825. 

H.G: Och dom var smeder här i Vira~ 

I.E; Ja dom var en utav de skickligaste av vad dom talade 
om till mej. 

H.G: Men det finns flera förfäder som fru Ex~erman känner 
till? 

I.E: Ja det var Laurence Svanbergs före farfar. Göte Laurence. 

H.G: 

Det var två, en hette bara Laurence och en hette Johan. 
Det räcker väl med det? Och före denna Laurence var det 
Anders Törnberg. 

Och han hade tagit sig det namnet? 

I.E: Ja, han hade tagit det. Och hans far var Johan Berträm, 
och så Johan Bertrams far det var också en Bertram jag 
kommer inte ihåg vad den hette. 



V AXHO LMS KOMMUN INTERVJU Blad 2 

Kulturnämndens kansli 1969-08-11 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H. G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

Och dom kom hi t till Vira Bruk från Solingen?: 

Från Solingen ~ Tyskland, ja. 

Och vilket år var det? 

Ja jag kommer inte ihåg det men ••• 

Johan Bertram var ju född ••• ? 

Ja det var väl någon gång på 1600-talet. 

Men den här Johan Bertram som fru Exerman känner till 
han var född, står det på det här pappret, 1655. 

Ja det är riktigt det ja. Det är alldeles riktigt det. 

Är det han som ligger begravd ••• ? 

I.E: Det är han och bans far som ligger. Den här som är född 
16o5 eller ... 

HoG: 1655o 

I.,E: 1655 ja, just det. Och så hans far. Han och hans far 
ligger begravda under stora kronan i kyrkan. Och dom 
har skänk den där stora ••• Men han hade flera söner den 
här gubben och det kan ju hända att de också ligger där 
men kronan är skänkt utav Bertramarna. Det kan vi ju 
säga. 

H.G: 

I.E: 

H.,G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

Det finns andra saker i kyrkan som ••• 

Ja så var det den där klockan framme där en klocka med 
träfodral som också är skänkt av dem. 

Och dom var smeder här vid Vira Bruk? 

Ja de kom hit som vapensmeder och de kom hit och skulle 
lära svenskarna smida i alla fall. De gjorde de. 

Och fru Exerman har bott här på Vira som liten? 

Ja det har jag. 

Och har tydliga minnen av farfar bl.a.? 

Ja farfar och farmor och många andra gamla. 

Farfar var smed här alltså, hade han smedlärlingar? 

Nehe, det hade han aldrig. Utan det var min far som han 
fic~ lära upp då förstås. 

Var det fru Exermans far som var den sista som to~ge
sellprov? 

Det var min farfar. Som var den sista. 

Som tog i gesellprov hä.r på Vira Bruk? 
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VAXHOLMS KO~'lMUN INTERVJU Blad -

Kulturnämndens kansli :J:969-08-II 

I.E: Han ock så Vestroans svåger. 

H.G: Och han hette •. ? 

I.E: Hanström. 

H.G: Hur var det dom gjorde gesellvandring? 

I.E: Ja, farfar gick till Sala. Men vart Hanström gick 
det har jag inte hört, det fäste jag reej egentligen 
inte vid. Men att farfar gick till Sala, det vet jag. 

H.G: När har kom tillbaka .•. ? 

I. E: Ja, då var det stor fest i tingsalen.Den kläddes med 
blommor och dom festade värre och dansade och hade 
roligt. 

H.G: Varför tog dom sig namnet Tandberg? 

I.E: Därför att dom måste blanda sig med svenskarna här 
för att dom var så elaka mot dem, dom här tyskarna. 

H.G: Det här Vira Br~k har inte tillhört östanå så värst 
länge. 

I.E: (Ohörbart svar)Han jag inte skriva upp det på det där 

H.G: 

I.E: 

l!. G: 

I. E: 

H. G: 

:LE: 

H.G: 

papperet förut? 

Vem ägde det först? 

Vem som ägde det först? Det måste ha varit Karl den 
~lvte vardet väl? På Karl den II:tes tid,ja, Oc~ 
sen kom Melby och sen slogs östanå och Melpy thop. 
på det v~set · Kom det till ~stanå, Och Ostanå är 
huvudgården för~tåss. 

Bor du här?Ja, det var emellan I726 - I803 står det 
här. 

Ja det va:r noc;r då I803 det h.ände när Hebbe korn till 
. gården h.an o6Kså. 

på var det godsägaren där som hette Hebbe. 

Och han kom sa;mtidigt ·med oss och han bytte )<y;r;"J<a 
samtidigt. 

Vad finns det tör berättelser om det? Kyrkan har 
ju en så egendomlig arkitektur. 

~.E: Ja, det är en sån där J<.ors:t<..yrka. 

H.G: Men den där kupolen är väl ganska ovanlig? 

~.E: Ja, det finns inte så många såna där kyrkor. Det 
är en vacker ~yr)<a. 

H.G: Finns det någon kyrkokonst, då? 
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VAXHOLMS KOMMUN INTERVJU Blad 4 

Kulturnämndens kansli I968-08-II 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

liG: 

I .E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

Ja, det är ju således en hel del. Och Ryssarna högg 
fingrarna av fru Broströ~ och tog hennes ringar. 
Och det finns ju omtalat där. 

Men var de Broström som ägde östanå då? 

Nej, då var det men den som ägde 

Frun till östanå. 

Ja, just det frun till östanå. Satt i rullstol 
och hade problem med nerverna efter det där med 
fingrarna. 

Det fanns en ilandstigningsplats vid östanå färje
läger, var det så? Där Ryssarna hade gått iland? 

Ja, det var där nere någonstans ja. 

Vad hette ( •...••• ) ? 

Jaa, jag vet inte reen jag tror att dorn steg . iland 
någonstans i Gröneborg. Jag tror att det var där 
Ryssarna gick iland. Vid Grönborg. 

Men det var på I700-talet. 

Ja det var då de var här och härjade och brände. 
Men där gick de iland, ser du. 

Men fru Exerman känner till både farfar och farfars 
far och l i te grann, inte sant? Och kommer ihåg -
episoder? 

Ja, sen långt tillbaka. Men jag vet inte riktigt 
vad jag ska säga. Egentligen tänkte man inte så 
mycket. Farfar gick ut och gick mycket och plockade 
blorr@or. Och talade om för mej när jag var barn 
om den blomman och den blomman. Och det var ju inte 
så vanligt på den tiden så. Men han har inte velat 
vara smed. Farfar ville inte .bli smed egentligen. 
Nej, han ville bli präst. ~en han ~åste stanna här 
och försörja sin mor. Och det tycker jag var vackert. 
Och jag vet många gånger han har sagt "Jag fick vara 
hemma och försörj a mor rr.in", sa han så rrånga gånger. 
Och så hade han en bror som han for,till ibland men 
han bodde i Köping. Där fick han ju det väldigt bra. 
Han hade konstsmedsverkstad. Och han hade en syster. 

Och det var hans skolvaktare egentligen (ohörbart ..• ) 
Sen baev han s å n hära i Vaxholm. Och där var jag mycket med 
honom. Oh, vad jag tyckte det var roligt att vara där. 
(Ohörbart .•. ) Jag minns så väl när min pappa sa:"- Vill 
du följa med till Vaxholm idag?" Ja, då var jag 5 år;--'Och 
sen var jag där var sommar. Och det var så rcligt! Men jag 
längtade hem ibland i alla fall, min dumma snut. 



VAXHOLMS KOMMUN INTERVJJU Blad 5 

Kulturnämndens kansli 1 968-08-11 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

Men hur korr Ni dit? 

Jo jag kom för att farfar hade sin syster soro var 
gift med den som hade det. 

Hur färdades Ni då? 

Roddbåt var det som gick på den tiden. Och jag minns 
så väl när jag fick följa med för första gången! 

Och farfar, då? 

Ja, farfar hade sin syster i Vaxholm, ser du. 

Kommer fru Exerman ihåg mer om farfar? Var bodde doro? 

Dom bodde i en stuga. 

Hur många rum hade den? 

Ja, den hade bara ett rum och kök. 

Jaha, och hur var han klädd? 

Ja, han hade mössan med, det som han älskade rrest~ 
Tänk, jag kommer ihåg. Jag tycker det är så roligt med 
den där mössan så jag kan stå - länge och titta på den 
trasiga mössan ... (ohörbart) 

Berätta precis hur han var klädd~ 

Ja, han hade ett"förskinn" som hängde om midjan, tror 
jag det. Det var ju återvändo annars. 

Och mera? skinnmössa? 

Ja den hade han till långt in på saroroaren tror jag. 

Och träskor, eller? 

Nej, farfar hade aldrig träskor heller. Han ville ha 
stövlar. Han kunde inte gå i träskor. Och hanville inte 
ha träskor. Det var väl för svårt att gå i träskor. En 
del hade träskor, men inte pappa heller. Och de där ~/ 

stora stövlarna var förfärligt roligt när rran var barn. 
Å, det var så skojigt så. 

Har fru Exerman gått i skolan här? 

Ja, men inte här i Vira inte. Utan det var på min fars 
tid. Utan därnere i östanåskolan, över Roslagskulla där. 
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VAXHOLMS KOMMUN INTERVJU 
Blad 6 

Kulturnämndens kansli 1968-08-11 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H. G: 

I. E: 

H. G: 

I. E: 

H. G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

Och vad heter läraren? 

Det va väl Haglund det. 

Kommer fru Exerman ihåg nånting från skoltiden? 

Tjaa. Man hade ju, ja, man fick ju bo på sitt och det 
och man kan ju ta nyckel dit som alla andra och du 
förstår ju de, det varju ett förskräckligt väsen. 

Hur många barn varni i klassen? 

Tjaa. Vi v~ väl en 20 stycken minst, ungefär så varde. 

Hur vardet med läxor då? 

Ja det fick man ju läxor, ibland läste jag på ibland 
inte men jag klara mej ändå ja. 

Berätta ow en skoldag? 
en examen en avslutning t ex. 

Ja, då vardet väldigt festligt på examen. Då skulle man 
ju klä med blommor och då kom dorn ju från östanå. ' 
"Hennes Nåd" hette det ju på den tiden, med alla sina 
döttrar i en lång rad. Och det var ju väldigt festligt 
må .ni tro. Också vart vi bjudna till östanå på kaffe 
ibland, eller vad vi fick för nånting, skolbarna.Det 
hände ett par tre gånger. Och det var ju väldigt roligt. 

I trädgården då eller? 

Ja, 
då. 

vi var ute. Där ute i flygeln och sen fick man 
Ja fröknarna gick ju med oss i trädgården då. 

Lekte dom med Er då? 

o ga '; 

Jaa, lite så där ja. Det var roligt. Det tyckte man ju 
var väldigt stiligt~ 

Och dom kom ner då på avslutningsdagen? 
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VAXHOLMS KOMMUN INTERVJU Blad 7 

Kulturnämndens kansli I968-08-II 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

Ja, de var alltid med då. Det var liksom Examen. De var 
alltid med då. Ja, då hade dom med sig sina döttrar. 

Jasså. Hur många döttrar då? 

Jaa, jag räknar på fingrarna. Det var Hedvig och Elisa
beth och Klara och Ingeborg och sen var det Brukpatron. 
Det var den . femte och så var det en flicka som hette 
Eva, så många var det som korn till skolan. 

Vad sjöng ni? Koromer fru Exerrnan ihåg nånting? 

Ja det var gamla sånger som man hade på den tiden. 

Hur började ni dagen då? 

Vi började med att läsa. Man läste ett bud då naturligt 
vis. Och sjöng en psalm. Så börjades det. 

Och ni var alla uppklädda och fina då. Var Era mammor 
och pappor med . 

Ja, mamma var rr.ed åtminstone.Papporna var sällan med 
tror j ag. Men dam.erna var med. 

Ja, så fick ni sommarlov efter det. 

Ja, och då gick man ju och badade. 

Jasså. Vardå? 

I den här ... Och då var det fint vatten i den. Nu är 
det ju så mycket folk där ju så det är som en gröt. 
Vi hade vårat badställe. Så ingen gick dit utan man 
fick ha sina badställen. Och en gång höll jag på att 
drunkna med, förresten. Då var det en tant som var hemma 
som korn på besök och vi skulle bada. Jag vet inte hur 
det gick till men jag satt på ett berg som var tvärbrant. 
Och jag ramlade ju i där förståss. Det vart ju tvärdjupt. 
Och sen sprang jag därifrån. Men jag drunknade i alla 
fall. Nej. 

Och hur många år gick fru Exerrnan i skolan? 



V AXHOLMS KOMMUN INTERVJU Blad 8 

Kulturnämndens kansli 1968-08-11 

I.E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

Jag gick där i sex år. 

Och hade flera lärare än denna dam? 

Först en småskolelärarinna. Hon var mycket, mycket 
hemma hos oss. 

Och hon hette vad? 

Hon hette tant Ulla. Hon var från östanå. Men sen blev 
hon gift och sen kom hon iväg. Och jag minns att farfar 
tyckte så mycket om henne, och han sa alltid såhär "Du ska 
ha en riktig karl, du Olgal" Så sa farfar. Jag gillade 
honom ser du, riktigt. 

(ohörbart stycke) 

Och så var det en predikant som hette Lundberg. Och så 
prästvigdes dom där så blev det ju, när Lundborg var hemma 
där en gång. Och så ••• Men jag tyckte inte om den där Lund
borg, jag var inte så gammal då. Han var så, han tyckte 
inte om kattor, och vi älskade våran katt. Och så tänkte 
jag att om jag kunde göra honom ett litet spratt så katten 
river honom det vore väl härligt. Men sätt inte det på 
bandet det är ju en skam1 Att man kan vara så elakl Jag 
förlorade den katten som jag hade. Men jag kom in ensam och 
han frågade -Vad ska du ha katten till? Och han blev så 
arg så han skrek och stod i. Och katten hoppade upp på 
kakelspisen och satte sig. Och jag bara önskade att katten 
ville riva honom. Är det inte rysligt? 

Men det gjorde inte katten? 

Neej. Det blev träta ändå. Och en gång ska jag tala om innan 
vi bryter, då farfars bror i Norrköping var och hälsade på 
farfar. Och då hade farfar ett krås som gick gubbarna runt 
och de drack varsitt glas öl. Och jag minns det så väl, jag 
kom in och jag haffade ett glas ochdrack ur hela. 

Jaha, hur gick det då, då? 

Ja, jag fick gå och lägga mej! 

Var det hembryggt öl, eller? 

Nej, det var köpt i affärn. 
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VAXHOLMS KOMMUN INTERVJU Blad 9 

Kulturnämndens kansli 1968-08-11 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

I hans affär här på Vira? 

Ja, det fanns på alla ställen. 

På jularna, var det några särskilda traditioner då? 

Ja, då hade de sina julkalas. De gick till varandra och 
hade sina julkalas. 

Hela byn här då? 

Nää, det var några stycken, dom var ju inte tillsammans 
alla här på en gång. Det skulle blivit för många. Men det 
var några stycken som bjöd varandra. 

Kommer fru Exerman ihåg något sånt där kalas? 

Ja, det var väl inget vidare. Det blev mat bara. 

Dansade ni och sjöng? 

Nej, Gud bevare. 

Hur var en vanlig dag hemma? Kommer fru Exerman ihåg det? 

Ja, hela min barndom var jag nere hos handlaren för det 
mesta. Det är det enda jag kommer ihåg. För där var ju så 
roligt, och dom hade så mycket barn där. Och jag var ju så 
välkommen dit. (ohörbart) Och jag var så välkommen dit av 
fru Nordqvist så hon frågade alltid: Kan du ro hit? Var det 
första hon sa. Och jag smet ju ibland naturligtvis. Och 
när jag kom då så frågade hon om jag bett om lov att få 
komma dit. "Gå hem då och tala om att du är här.", sa hon. 
Jaa, jag fick gärna vara där, naturligtvis. 

Men hur var det för övrigt? Var det ont om pengar eller 
ont om mat eller ••• hade ni det bra? 

Aldrig, aldrig hade vi ont om mat hemma, aldrig någonsin. 

Eller överhuvudtaget här uppe bland smedjorna? 

Ja, det var nog lika, men aldrig hade vi något dåligt. 
Mamma var väldigt duktig på att laga mat. Och farmor var 
så duktig också, hon både lagade mat och bakade. Så det 
var ingen fara med den saken. Nej, inte alls. Oc4 mrh 
karl han hade extra, tjänade som donsmed väldigt bra. Så 
det var ingen nöd alls. Utan det var tvärtom. Men jag tror 
att det var dåligt på många håll. Så det var ingen fara med 
den saken inte. 



VAXHOLMS KOMMU"N INTERVJU Blad 1 O 

Kulturnämndens kansli 1968-08-11 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

I. E: 

Och det fanns bygd häromkring som var ••• 

Och jag minns så väl en gång hemma, vi hade en ask som, 
Och den kunde man ha i korridoren att sitta på. Och då 
skulle man göra säten där att sitta på, ser du. Och det 
gjorde jag ochså satt jag där när vi skulle äta frukost. 
Och då skulle man ha skick. Det var det alltid när man åt. 
Och så skulle man gå in då: och då tänkte jag " Om dom 
inte säger varsågod så går jag inte ner''• Och det är klart 
att inte sa dom varsågod. Utan jag satt där tills jag var al 
alldeles bunden. Och pappa kom och såg på mej och jag sa 
att om dom inte säger varsågod så går jag inte ner. Till 
slut kom pappa och han såg så mörk ut i ansiket så det var 
bäst att gå ner i alla fall. Men hur ungar kan få för sig ••• 
Nej, det glömmer jag aldrig. Säger dom inte varsågod så 
går jag inte ner. 

Och mamma, då. 

Jaa, jag kom ju ner då, snällt när han kom och ropade. Men 
jag såg att han var lite mörk i ansiktet. Och tänkte att 
det är bäst att man går ner i alla fall. 

Men hela den här tiden sedan så fanns det andra byar här
omkring. Lokvarn, hur var det med den egentligen? 

Lokvarn. Ja det ••• 

Gick det mycket folk dit? 

Jaa, (ohöbart) Skärgårdsbor och sådana. 

Vad kom dom ifrå för öar? 

Jaa, det var från alla möjliga öar omkring. Ljtisterö, och 
dom kom långt ifrån. Och dom for ju inte hem samma dag. 
Utan dom låg över då. 

I kvarnkammaren då? 

Ja, och en del kunde ligga på sina båtar också. Och sär
skilt på hösten kunde det vara förfärligt mycket folk. 

Rodde dom eller seglade dom? 

Nej, dom hade segelbåtar då. Dom rodde aldrig. Utan de . 
segalde och så hade de väl motorer i båtarna. 

Men den där lilla Loån, rymdes de på den då? 

Ja, de fick ligga på både längden och bredden då. 



VAXHOLMs KO:tVIM(JN INTERVJU Blad 11 

Kulturnämndens kansli 1968-08-11 

LE: 

H.G: 

I .E: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

LE: 

H.G: 

LE: 

H.G: 

I.E: 

H.G: 

LE: 

H.G: 

LE: 

H.G: 

I. E: 

H.G: 

LE: 

Ja, de fick ligga på bredden också. 

Och det var många båtar på den då. 

Oja. Och sen blev dom ju färdiga undan för undan så dom 
fick fara hem då. 

Dom sägar att det finns en gammal by söm har legat nedan
för Roslags-Kulla? 

Ja, det var Kullabyn det. 

Ja, hur gammal är den? 

Det var när Digerdöden gick på 1300-talet. 

Finns det lämningar kvar efter den då? 

Nej det har sålts i tomter. Jag tror det är åtta stycken 
tomter. Det var en gubbe dä som också har byggt där han 
är pensionerad. Han var här och hjälpte mej här till jul 
och midsommar. Och göra lite snyggt hos mej. Då så talade 
jag om för honom att det hade varit en by där. Och det var 
stockholmare som hade byggt där som jag skulle tala om för 
honom. Så det är på historisk mark ni har byggt sa jag till 
honom. 

Det tyckte han var intressant, förstås. 

Ja, det tyckte han. 

Och den brann den där Lokvarn~ åtminstone tre gånger. 

Ja, först lång tillbaka. Och sen brann den när vi var där. 
Och sen en gång till, brann den upp. 

Men när den brann första gången var Virabarna där? 

Jaa. " Virabarna är här, folk sover " 

Så dom såg från Vira då att det brann? 

Javisst. IDom kunde se. 

Det var rätt mycket folk här på Vira på 1700-talet. 

Ja det var det. 
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H.G: 

Finn det mantalsförteckning? 

Ja, det har väl kyrkan. 

Jaa, och där står det att 1744, då fanns det 25 stycken 
smeder, svärdsfejare och slipare här. Och finns det några 
typiska nämn. 

Ja, dom har jag uppskrivna. 

Kommer fru Exerman ihåg några? 

Utav dom där gamla kommer jag inte ihåg en enda en. Utan 
(ohöbart) 

Men dom hette Virström tex. och Virberg. Törnberg och •• 

Virström var före min tid. 

Ja, men det är namn som kommer härifrån .. Vira Bruk i alla 
fall. 

Ja, dom där skrev jag ju upp på ett papper någonstans. 
Stigberg, Stigberg ja. Stigberg kommer man ju ihåg. Dom har 
ju varit på senare. 

Och Mellberg? 

Nej, Mellberg kommer jag inte ihåg. 

Loström. Och Teström då? 

Nej, ingen av de där. Utom Stigberg. 

Och så var det en dam som hade varit här och sagt att på 
Ystads museum fanns det gott om ••• 

Ja, där fanns ett museum. Där dom hade mycket saker som 
skulle vara .gjorda här. Och nu är jag för gammal för att 
ge mig iväg till Ystad. Annars skulle jag fara dit och titta . 

Kommer fru Exerman ihåg när det var krog här i Vira? 

Ja, det var också före min tid. Men jag vet vart krogen 
stod. Ja det var nere här. Det är bort rivet det hus~ med. 

Och han som hade krogen han kallades för Tacktörn. 
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Ja, det var Tacktörn som bakade bullar. 

Men Ting. Att det har varit Ting här förut, säger man. 

Ja, Tinget, det minns jag ju. Ja, då var man ju alltid med 
där nere, just det. Och vi, Tore och jag, då var jag ju 
inte så gammal. Ja, när slutade Tinget här ••• 

1902 tror jag. 

Jaa. Slutade det verkligen 1902? Nej det var väl 1921? Ja, 
det var under den där tiden när de kom till Haga. Men i 
alla fall jag var ju där nere jämt. Och så var där ju en 
tingsman som hette Lindholm. Och man fick ju då höra på 
allting. Och så är det ju med utefter tingssalen två rum. 
Och ett var häradshövdingens och ett var länsmans för när 
dom skulle komma. De fick använda dom annars men då hade 
jti häradshövdingens rum möblerats som förmak. Och Tore och 
jag gick in i det rummet och klev upp på varsin stol och 
glodde på dörren. Tänk vad. Och lyssnade på häradshövdingen, 
han tittade och såg oss men han sa aldrig något. Vi fick 
stå där. 

Och det var Ting två gånger om året? 

Ja, det var det. Stora Ting. Det var så mycket folk här. 
Och då var det riktiga högtidsdagar, för då tog smedarna 
fritt de där dagarna. Och då var det gubbar som kom från 
alla håll, så då var det riktiga festdagar. 

Jag tycker det skulle vara långt att ta sig hit. 

Ja det fanns ingen annan stans. Men att hela skärgården då, 
landsbönder då, och alla människor av alla slags folk kom 
då. Det var mycket folk här då. 

Så det var riktiga stordagar där då. 

Jaa. 

Jag tycker det här lilla, lilla bruket som nu sover "Törn
rosa-sömn". Då var det en riktigt betydande plats. 

Ja, det var det. Naturligtvis. Tror jag det. De kom ju från 
alla möjliga håll. En gång ska jag tala om då var de -~någon 
Kung Gustav. Jag vet inte om han var kronprins ens en gång. 
Det var väl i någon sån där fältmanöver dom var här. Och 
han bodde väl på Östanå då. Men det var en officer som bod
de hemma hos mor och far. 
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r. E: 

För de hade en stuga då, Som hade stort kök och ett rum, Och 
en farstu och så var det ett rum på andra sidan, Och det 
var finrum. (ohörbart) Då kom dom och då var det en off~cer 
som bodde i det där rummet som dom hade. Han kom då Prins 
Gustav då, och jag var väl inte så gammal. Vi hade staket 
om oss med sådana där riktiga grindar. Jag klättrade upp 
i de där rutorna där. Och dom påstod att jag var söt när 
jag var liten. Och Prins Gustav kommer och skulle fråga 
efter den där Olssen för han bodde där • . Och han klappade 
mej på kinden. Och tänk vad jag var mallig över det när jag 
var barn. Oj, oj, oj. Jajamensan. Och han klappade mej på 
kinden. Det var väl snällt? Och så skulle han träffa den där 
Olss~n då. 

Det här - --· Viraspelet9 kommer det från Vira det också? 

Ja, på sätt och vis. För det var ju insnöade här, härads
hövdingen och ett par herrar till. Och låg här i tre dygn. 
Omkring 1810-talet. Och då började dom på att ordna till ett 
spel som dom kallade för Viraspelet. Och dom tog ju begär 
från ett franskt spel. Och jag tror det var ett engelskt 
också förresten. Och som dom rörde ihop lite så där och kal
lade för Viraspelet. 

Och det är äkta Vira spel? 

Och det är äkta Viraspelet det, ja. Och det var många fran
ska begär. Eller tog från franska som det hette där, 

Och sen for fru Exerman ifrån Vira ett tag. Och flyttade 
härifrån. 

Ja. 

Men du åkte ju hem igen så småningom. 

Nej, jag var inte så länge borta. 

Och hur kom det sig att fru Exerman kom tillbaka hit? 

Jaa. Därför att dom ville att jag skulle komma, för att de 
behövde hjälp. Farmor var dålig och så där. Jag var så fäs
tad vid dom också så att ••• 

••• Du kom tillbaka hit. Och har bott här sedan dess? 

Ja, det är ingen id~ att ändra på det nu. De vill bli av 
med mej. 
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H.G: Ja, det är ju vackert här. 

r.E: Ja, vackert är det ju med alla sina smedjur och ••• Jaja-
men. (Usch, . j ag pratar så mycket dumma saker) 

H.G: Det här Östanå? Vira tillhör Östanå nu då? 

r.E: Det gör det väl, ja. Smedjarna fick ju betala till Östanå. 
För sina härdar. 

( H.G: Jaha. 

r.E: Jaa, det fick dom. Just det,ja. 

( - . 


