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GUSTAFSSON, Margareta (f. 1928) f. Jansson 

Barndomsminnen från Stora Stava och hos mormor och morfar i Norrland, skolgång i 
Runö, forsta skollunchen, tjänst som piga, olika kontorsarbeten, olika industrier i 
Åkersberga, politiken i Åkersberga under 60- och 70-talen. 

Intervjuad: 1995-11-27 av Karin Jansson 
Utskrift: Karin Jansson 1996 

Intervjuare. Jag heter Karin Jansson, som ska intervjua Margareta Gustafsson och vi 
sitter här hemma hos henne, på Åkerstorpsvägen 4. 

I. När föddes du? 

M.G 1928 16/11 föddes jag, här i kommunen. 

I. Var föddes du? 

M.G Jag föddes i en liten stuga som hette Jungfrubacken1 som var en liten 
dagsverksbostad kan man säga under Stava gård. Min mamma arbetade på 
Stava, som piga där och min pappa arbetade väl i jordbruk och så att de 
hade den där lilla stugan där. 

I. Vad hette dina föräldrar? Var och när föddes de? 

M.G Min pappa hette Ernst Jansson och min mamma hette Karin Jansson och 
jag har inte deras födelsedatum i huvudet, men min pappa föddes 1891, 
tror jag att han föddes, har jag för mig och min mamma dog 1938 och då 
skulle hon fylla 40 år. Det f'ar man räkna ut själv när min mamma är 
född. Min mamma var född uppe i Ramsele uppe i Ångermanland och 
min pappa kom uppe ifrån Roslagen, här uppe. 

I. Har du några syskon och vad hette de? 

M. G Jag har en syster som var ett och halvt år yngre än jag och hon heter 
Ulla. Hon heter Ulla Thun som gift. Vi hette Jansson som flicknamn, 
forstås då. Hon är alltså född 1930. 

I. Hur såg det ut här i Åkersberga när du var barn? 

M.G Det var ju de stora bondgårdarna, som dominerade i hela kommunen och 
det var ju Smedby, Säby, Stava, Runö, Näs, Svinninge, Margretelund och 
så vidare och de hade stora ägor allihopa och mycket folk anställda och 
de var ju statarsystem på den tiden. Så att många av de som arbetade på 
gårdarna var ju då statare. Det betydde att båda två och till och med deras 

1 Denna stuga finns endast lite rester av skorstenen kvar. Den låg vid vägen in till 
golfbanan (36 håls), på en kulle där. 
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barn arbetade med där. Mina föräldrar var alltså inte statare, men de 
arbetade då i jordbruket i alla fall. De hade inte den här bindningen med 
att de fick mat, stat - potatis, mjölk, säd och så som statarna fick, utan de 
hyrde en stuga av Stora Stava. Järnvägen hade kommit då, så att det fanns 
järnvä~sförbindelse till Stockholm. Det fanns väl några smärre industrier 
och en och annan handelsbod. Men för övrigt fanns det ingenting av det 
samhälle som vi räknar som Åkersberga, inte. 

l. Kommer du ihåg några speciella byggnader och var låg de? 

M.G Ja, från min barndom, då på 30-talet, så kommer jag ihåg det som nu 
heter Ljungbacken och som då var det nya ålderdomshemmet. Därför att 
det var för den tiden ett väldigt stort hus och min syster och jag var så 
facinerade av att det var så många fönster på det. Så att det kommer jag 
ihåg. Vad kommer jag ihåg mera för någonting, kanske inte direkt bygg
nader. Jag kommer väl ihåg lite grann av de här lanthandlarna som fanns. 
Den här som hette Berglunds affår eller Pålhammars affår, som den hette 
tidigare och den som ligger nere vid Norrövägen och som nu har antikvi
ter och grejer och säljer, som heter "Äldre ting" tror jag. Sen Janssons 
affår, som låg framme vid järnvägstationen och var väl den större affären, 
här i kommunen. Och det minns jag att man fick följa med min mamma 
med in och handla så småningom, gå ärenden själv dit ner och handla 
också, när man blev lite större och sen under 40-talet (men då höll jag på 
att bli vuxen) då byggde den här byggmåstar Hahne en massa hus i 
Åkersberga och de väckte uppseende därför de var väl någon typ av 
funkishus och som inte fanns förut. 

l. V ar gick du i skolan och hur såg skolhuset ut? 

M.G Jag gick i Runö skola och det är det där huset där, "Furustolen" hade där 
uppe tidigare, innan de flyttade ner till centrum och nu finns det något 
som säljer tvättmaskiner och sådana saker i det huset, 

l. Uppe vid Rallarvägen? 

M.G Det ligger vid korsningen, ovanför Jenniki och det där och rätt upp i 
backen och det var ju skola, en trevlig rödmålad skola, som innehöll tre 
skolsalar och kapprum till de skolsalarna. Det var i stort sett vad det var. 
Jo och så fanns det lärarinnebostad en trappa upp, där lärarinnan bodde, 
som hade småskolan som vi sa. Det var första och andra klass och sen 
fanns det en liten snickerisal en trappa upp, som pojkarna hade träslöjd i 
och tvärs över skolgården låg det ytterligare ett hus och det inrymde två 
lärarbostäder och det var en mycket idyllisk skola efter vad jag kan 
komma ihåg. Bara glada minnen därifrån. 

I. Jag har läst i andra intervjuer att det fanns skolor som hette Husby och 
Runö, kan det ha varit någon av dem? 



3 

M.G Runö skola var det. I Husby2 har det inte funnits någon skola, men Runö 
skola var det här. Dessutom fanns det som vi kallade Västra skolan eller 
kyrkskolan3 och där Allgon har sin verksamhet nu, eller på den tomten. 
De började faktiskt i det gamla skolhuset en gång for länge sedan och sen 
fanns det Österskärs skola som låg på den tomten, där de här äldrebostä
derna ligger idag. Det var de skolor som fanns i själva samhället här runt 
omkring, där våra skolkamrater gick. 

I. Vad hette dina lärare? 

M. G Min forsta lärarinna hette Carolina Nordin, sedan gick jag inte i, vad som 
vi kallade mellanskolan\ det vill säga tredje och fjärde klassen och sen 
fanns det något som vi kallade fOr storskolan, som fOljaktligen var femte 
och sjätte klass och så småningom sjunde klass. Jag gick aldrig i tredje, 
fjärde och femte klassen här, for då var vi oppe hos min mormor och 
morfar i Norrland och jag gick i skola där, men sen kom jag tillbaks och 
gick sjätte och sjunde klassen och då hette min lärare Lennart Berggren. 

I. Kommer du ihåg något speciellt skolminne? 

M. G Ja, jag kommer ihåg kolossalt mycket från den tiden jag gick i skolan. 
Jag har väldigt bra minnen från mina lärare, både Lina Nordin och läraren 
som vi hade då högre upp som heter Lennart Berggren. Det var som jag 
kan bedöma väldigt bra lärare båda två och trots, med nutidens sätt att se, 
väldigt primitiva fOrhållanden, så tror jag att vi fick en ganska gedigen 
kunskap enligt den tidens mått, som jag tycker att man har haft nytta av 
hela livet. Vår lärare Lennart Berggren var mycket intresserad av sång 
och musik och såna saker. Så att vi fick hålla på med det. Vi hade pojkar 
bland annat i klassen tre stycken, som spelade instrument; dragspel, gitarr 
och munspel och sådana saker. Vi fick sjunga mycket och vi fick öva in 
små program som vi uppforde, bland annat under den tiden som jag gick i 
skolan det var under andra världskriget. Det forekom ju en massa sådana 
här insamlingar till Norge och Finland och sådana saker och vi fick vara 
med på mycket sådana basarer och sånt, fester, spela teater och sjunga. Vi 
tyckte det var väldigt roligt. Vi var väldigt roade av det faktiskt. Vi hade 
mycket roligt under skoltiden. 

l. Det är inget speciellt minne som du kommer ihåg? 

M.G Jag kommer ihåg mycket saker, men inga speciella minnen. Vi var ju 
bland de forsta skolorna som fick lunch, fick äta mat i skolan. Det var ju 
också på grund av att det var kristid och dåligt med mat i hemmen och vi 
fick börja äta gröt och mjölk i skolan till lunch istället for smörgåsar och 

2 Husby hade skola i slutet på 1800-talet inan Runö byggdes. 

3 Snett till höger ovanfOr stenhagshandeln (från Åkerstorpshållet) och gamla fattigstugan. 

4 i Runö skola 
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kall mjölk och det tyckte ju både vi, våra lärare och föräldrar att "Oj, så 
fint de har i skolan nu för tiden." Någon gång på vårterminen fick vi 
semlor och varm mjölk. Det tyckte vi var jättegott och jag tror till och 
med någon gång att de stod och gräddade pannkakor åt oss. De hade ett 
oerhö~ primitivt kök. De hade en gammal spis uppe i det som var pojkar
nas slöjdsal och där stod de och lagade mat två tanter och det var en 
oerhörd insats de gjorde med de primitiva möjligheter som de hade. Så 
det kommer jag mycket väl ihåg. 

I. Var åt ni er lunch? 

M.G Då när vi fick börja äta gröt, då fick vi börja äta på långbord uppe i den 
här slÖjdsalen. Vi var inte så förfårligt många barn. Vi var knappt 20 barn 
i varje stadium. Det innebar att vi var väl mellan 50 och 60 barn i skolan 
och vi fick förmodligen äta i omgångar. Det minns jag inte så noga hur 
det var. Jag minns att de la skivor över träbockar uppe i den här slöjdsa
len och vi åt där och sen användes den väl till slöjdsal åt pojkarna på 
eftermiddagen. Vi tyckte det var väldigt bra. Vi var väldigt glada och 
tyckte att det var jättte fint att få gå upp och sätta sig och äta varm mat. 
När vi hade matsäck med oss, vilket var den längsta tiden i skolan, för det 
här inträffade inte förrän jag gick i sjätte klass, då satt vi på bänkar i 
korridorerna där vi hängde våra kläder och så hade vi smörgåspaket och 
en glasflaska med mjölk eller en termosflaska eller med varm choklad 
hade vi på vintrama kanske. På höst och vår satt vi ute på en bergbacke 
som fanns där och det tyckte vi var ganska skönt. 

I. Hur såg skolhuset ut? 

M. G Det var ett rött tvåvåningshus med vita knutar, i princip den här typen av 
skolhus, man kan se i Bullerbyfilmer och sånt och såna där ställen och så 
en stor grusplan med flaggstång på. 

I. Vilket var ditt första arbete? 

M.G Mitt första arbete, det var som barnflicka hos en familj som hade som
marställe nere i Österskär. De hade en liten flicka som var ett och halvt år 
och när jag slutade skolan så började jag arbeta där sedan. Då var det så 
att dels så skulle jag ha hand om den här lilla Anita hette hon som var ett 
och halvt år och dessutom hjälpte jag till med annat hushållsarbete, som 
att städa, laga lite mat i den mån jag kunde, och diska och såna saker. 
Och det hade jag efter första sommaren jag slutade skolan och sen följde 
jag med dem in till stan på hösten och var där fram till jul, då jag slutade 
där. Det var mitt första arbete och jag tror att jag hade 40 kronor i 
månaden i lön plus mat och husrum. 

I. Hur såg huset ut? 

M.G Ja, ett vitt hus i en trädgård, två våningar var det väl. Jag hade ett litet 
rum på övre våningen eller sovrum där för familjen då. De hade bara det 
barnet. Han var militär. Han var kapten och en sån här lite bister typ och 
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hans fru var blond och snygg och förefem lite äventyrlig med förlov sagt. 
Hade lite roligt for sig tror jag, när mannen var borta. Ja, jag tror åtmins
tone på det. Allt pekar åt det hållet. Flickebarnet som jag tog hand om 
var förfårligt söt och rar och henne tyckte jag väldigt mycket om. Det var 
inte särskilt roligt att ha den typen av jobb. Det var nog inte ... , Man hade 
inte så förfårligt mycket människovärde i den situationen. Man hade 
liksom ingen möjlighet att påverka sin situation eller någonting, så det var 
väl .. . De pratar ju om det här med pigor och så och det kan man kanske 
ha på många olika sätt. Det var inget bra sätt. 

I. Du menar att bo hos sin arbetsgivare? 

M.G Ja på den tiden var man på ett helt annat sätt beroende av de som anställ
de en och så. Nu finns det kanske andra möjligheter att göra sig oberoen
de, men på den tiden var det en ganska trängd situation, man var ung och 
ganska okunnig. Man visste inte hur man skulle tampas med folk och man 
hade nog ganska svårt att säga ifrån och det fanns säkert de som hade 
ännu svårare att säga ifrån, än vad jag hade. Man betraktades lite som 
livegen genom att man bodde där. Det var väldigt svårt att hävda sina 
möjligheter att ta ut ledigheter som man var berättigad till, for att det 
fanns alltid någonting att göra och egentligen skulle man inte gå förrän 
allting var klart, som man säger och så vidare. Så det var väl inte alltid 
det var så himla roligt alla gånger. 

I. Vad arbetade du med sedan? 

M.G Ja sedan arbetade jag under några månader på ett ställe i Rydbo som 
hade, det var en familj som hade en stor affär där. De hade ett rätt stort 
hus. Det var ett stort hushåll med mycket folk och de hade en hushållsfö
reståndarinna som skötte hushållet och jag skulle hjälpa henne och det var 
i och för sig roligare, för det var fler anställda i affären och så där vidare. 
Det var liv och rusch och rörelse och där var jag också kvar ett tag och 
där trivdes jag ganska bra, egentligen. Där blev man mer betraktad som 
en egen person, om man säger. Sedan efter det så började jag arbeta på ett 
modehus i Stockholm, som hette modehuset Regent och som låg på 
Regeringsgatan och som var en sån här lite fin affär och de hade en 
kolossal massa folk anställda där. Man räknar jämförelsevis med vad som 
finns i affärer nu så var det någonting otroligt och bland annat var det ett 
tjugotal unga flickor i min ålder och där omkring, som arbetade där och 
som kallades för elever egentligen och det är klart att nog fick man lära 
sig en hel del, men det var mycket passuppande och springflicka och så 
vidare och jag var uppe på en syatelje. De hade en ganska stor ändringsa
telje där de ändrade kläderna och där det arbetade ett tjugotal sömmerskor 
faktiskt. Jag och några stycken flickor till, skulle i huvudsak hjälpa till 
och passa opp på de här sömmerskorna, med material och sådana saker, 
svara i telefon och den typen av jobb. Vi hade jobb hela tiden i alla fall 
och det var ju roligt. Det var ju intressant. Där fick man lära sig ganska 
mycket saker. Där var det mycket fina kläder som man fick handskas med 
och alla var ganska trevliga och rara emot en. Roliga. Det var en fin 
atmosfär där och ett roligt jobb. 
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Sen var det en av sömmerskorna vars man var kontorschef på ett företag 
och där sökte de en flicka till telefonväxel och sådana saker och så 
frågade hon om jag inte hade lust att söka dit och då gjorde jag det och så 
fick jag det jobbet och sen jobbade jag med kontor resten av livet. Det 
var väldigt lätt att få jobb på den där tiden så att man var inte särskilt 
orolig för någonting. Ville man pröva på någonting annat, så sa man upp 
sig och sökte någonting annat. Det var liksom slagsmål om arbetskraften 
så jag hann med tre olika kontorsjobb inne i stan under de där åren, på 
olika ställen. Jag lärde mig lite grann på varje ställe. Lite olika saker och 
sen började jag arbeta på elverket här nere i Åkersberga som hette Elek
triska distributionsföreningen på den tiden och där var jag tills jag gifte 
mig och fick barn. 

I. Och sen har du jobbat senare också. 

M. G Sen var det väl egentligen meningen att jag skulle börja arbeta när mitt 
barn blev lite större, men hur det var. Det var ju inte så himla lätt att få 
barntillsyn då. Det var ju privata dagmammor som gällde och jag hade 
inte så himla stor lust att lämna .bort Bodil till en annan mamma för att 
jobba själv då, utan det blev så att jag var hemma och vi fick då flera 
barn och jag var hemma i många år, så att mellan 1954 gifte jag mig och 
sen hoppade jag sporadiskt in några år, när det var mycket att göra på 
mitt gamla jobb där nere, men inget regelbundet. Och fram till slutet av 
70-talet, 1977, så var jag faktiskt hemma med barnen. Sen började jag 
jobba åt först ABF, som ringde där nerifrån, för de satt i knipa och hade 
ingen som kunde jobba där så att jag gick jag hemma ena dagen och var 
hemmafru och andra dagen satt jag där nere med ringande telefoner runt 
omkring mig och sen fortsatte det. Sen fick jag, frågade socialdemokrater
na om jag kunde jobba deltid åt dem, så småningom blev det mer och 
mer en heltid och sen slutade jag ABF-jobbet och började jobba åt Folkets 
Hus istället, tills jag pensionerades. 

I. Vilka industrier kommer du ihåg här ifrån Åkersberga? 

M.G Jag kommer ihåg på femtiotalet fanns det en chokladfabrik som ligger i 
det här huset nere vid kanalen, som är rivet nu för parkeringsplats. Det 
var alltså en chokladfabrik Vi gjorde godis. Segisar5 och chocklad och 
allt möjligt. Där jobbade jag faktiskt under en tid, för jag fick för mig, 
när jag hade jobbat i stan i flera år att det skulle vara så skönt att slippa 
resorna. Så då slutade jag i stan och började på chokladfabriken där nere 
och var där i kanske irite fullt ett halvt år och gjorde godis och packade 
godis i kartonger. Det kommer jag också ihåg. Det var också ett sånt där 
ställe där det var ett stort gäng, mest unga tjejer som jobbade. Det var liv 
och rörelse och roligt. Och det var där som jag fick den här förfrågan, om 
jag var intresserad att söka det här jobbet på elektriska distrubitionsföreni
gen, elverket alltså och då gjorde jag det och så hamnade jag där istället 
för chokladfabriken. Sen fanns det, innan chokladfabriken fanns det en 

5 Segisar= Sega gubbar 
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väskfabrik där, men det kom jag aldrig i kontakt med mer än att jag visste 
att den fanns där och att många av mina, lite äldre kompisar hade jobbat 
där. Sen fanns det Björks verkstäder som hade ganska många anställda 
och där hade vi bland annat kompisar som jobbade, pojkar då, som vi 
umgicks med och så fanns det då brädgården och sågen, snickerifabriken 
som det också fanns på ganska många ställen. 30-, 40- och kanske frampå 
50-talet, ja just det. Sen försvann det mer och mer av den verksamheten. 
Det är väl vad jag kommer ihåg av andra arbetsplatser. 

l. Vilka hade affären i Rydbo? 

M.G Ja, de hette Lenke, familjen Lenke. Det var ett familjeföretag. Det var då 
ägaren, jag minns inte vad han hette i förnamn och så hade han ett par av 
barnen, tror jag, anställda, Ja, ett par av sönerna, som arbetade i affären 
om jag inte minns fel. De hade fyra barn, en dotter och tre söner. Den 
ena sonen och dottern arbetade med andra saker. De arbetade inne i stan. 
Två av sönerna och farbrom Lenke, plus några anställda arbetade där i 
den affären och det huset finns överhuvudtaget inte längre6

• Det är jämnat 
med marken sedan många år tillbaks, men det var den stora affären som 
fanns i Rydbo på den tiden, som låg i närheten av stationen där. 

l. Du jobbade med nån, vad hette hon? Hon var föreståndare eller något 
sådant. 

M.G Hon var föreståndarinna, husföreståndarinna, för han var änkeman nämli
gen med de här fyra ungdomarna då och hon var släkt med honom på 
något sätt, men jag har inget minne hur. Jag undrar om hon inte hette 
Lenke i efternamn, också. De kan ha varit syskon eller på något annat sätt 
släkt. Hon var en äldre dam. Jag skulle tro att hon var drygt femtio och 
det tyckte man var äldre dam då, när man var sexton eller sjutton då. Hon 
var en väldigt snäll och duktig människa, som kunde lära ut mycket i hus
hållsvåg. Det var väl egentligen en av fördelarna med det här att arbeta i 
hushåll, att man fick ju lära sig en del saker, som man hade nytta av när 
man gifte sig och fick eget hem och familj att sköta om, så hade man 
liksom lite kunskaper, som jag tråkigt nog inte gav mina egna döttrar, 
kanske. När de växte upp, vilket jag har ångrat många gånger, att jag inte 
tänkte på det tillräckligt mycket. De är duktiga ändå, men de har inte lärt 
sig det av mig. 

I. Vilka förändringar har skett här i Åkersberga? 

M.G Det finns ingenting som är sig likt längre i Åkersberga. Det har byggts ut 
från en liten by, eller samhälle på några tusen personer till ett samhälle, 
åtminstone tätorten runt omkring bor det väl åtminstone en femtontusen 
personer. Vi har ju nu fått allt som behövs i ett samhälle. Och på den 
tiden fanns det praktiskt taget ingenting. Det fanns affärer och det fanns 

6 Enligt Sven Lenke står huset kvar helt intakt. Det byggdes 1904. Det är det gula huset 
som är ovanför stationshuset, från spåren räknat. 
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en post och det fanns det här gamla Föreningshuset, som spelade en 
oerhörd roll för de flesta åkersbergabor under 30- och 40-talet, som jag 
kommer ihåg, allting anordnades där. Det var väl det som fanns i Åkers
berga. Sen fanns det järnvägen och järnvägsstationen. Det har byggs ut 
villaområden på platser där man aldrig skulle drömma om att det skulle 
kunna byggas ut i och med att det var stora gårdar, som styckades upp till 
villaområden. Så är det kanske den största forändringen. Tidigare var det 
åkermark och betesmark med någon stor gård och med byggnader runt 
omkring och sen var det ingenting, tomt höll jag på att säga. Sen var det 
åkrar och ängar, tills nästa gård tog vid. Efter Centralvägen upp i Ekback
en styckades tomter och byggdes egna hem på 30-talet, på båda sidorna 
om Centralvägen upp genom Ekbacken, byggde människor sina egnahem 
då. Och det var en stor forändring på den tiden. Att människor kunde 
bygga människovärdiga hostader med eget arbete och bekosta dem själva, 
tog lån och hade lite sparat och kunde bygga fina, beboeliga hus, som 
fortfarande är mycket bra bostäder. 

Sid 2 på kassetbandet. 

M.G Kriget slutade 1945. Efter kriget sattes det igång med byggande och 
allting. Bland annat byggdes centralskolan, som vi kallar för Bergaskolan 
nu och det innebar den forändringen att de här små skolorna, som västra 
skolan, Runö skola, Österskärs skola, de stängdes ju och alla barnen gick 
ju i Bergaskolan, den som vi kallades för centralskolan, som barnen 
snabbt döpte om till centralfängelset Det var ju en väldigt stor forändring 
på den tiden och ändå var den skolan liten vid det laget, jämfört med de 
skolor som finns i kommunen nu. 1949 tror jag att den öppnades. Den 
började planeras omedelbart efter kriget. Det fanns säkert planer på den 
redan under kriget skulle jag tro7

• Den var, för sin tid, en revolutioneran
de modem skola, som nog åkersbergaboma var ganska stolta över skulle 
jag tro. Det var väl en av de stora forändringama. 

l. Hur har du upplevt de här förändringarna? 

M. G Ja, är det meningen nu att jag ska säga att allting var bättre forr så tänker 
jag inte säga det faktiskt. Jag måste säga det att jag hör till dem som 
tycker om att bo i ett samhälle, där det forändras på det sätter att det 
byggs mera, att saker och ting kommer till, att det går framåt. Det är ju 
inte heller ett ord som man får använda nu. Det är ett sånt där ord som 
upplevs mystifikt, konstigt, som man inte ska säga, men jag tycker 
faktiskt att Åkersberga samhälle har gått framåt och jag glad for det. Jag 
har upplevt förändringarna väldigt positiva. jag tillhör inte de som är 
rädda för att det ska förändras for mycket, att det var bättre forr. Jag 
tycker att det är ett bra samhälle att bo i, i och med att det byggs ut, att 
man ser till att det kommer till saker. Jag tycker det skulle vara mycket 
värre att bo i en av de där orterna, som det finns gott om i Sverige, där 

7 Den var stort sett fårdigplanerad redan före kriget se Gunnel Olssons intervju gjord 
1971. 
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den ena affären efter den andra, den ena skolan efter den andra läggs ner, 
därför att folk flyttar därifrån. Det finns nackdelar med inflyttningskom
muner som Åkersberga, som Österåkers kommun. Det är jag väl medveten 
om, men jag tror att det är kolossalt mycket tråkigare att bo i en avflytt
ningskommun. Jag tycker om att bo i Åkersberga. Jag tillhör dem som 
tycker om Österåkers kommun. 

l. Du har ett långt politiskt liv bakom dig, du är väl inte riktigt fårdig även 
om du har trappat av en hel del. Kan du berätta lite grann om det? 

M.G Ja, Jag har väl socialdemokratin, jag har den inte med modersmjölken och 
farvattnet som de säger, utan mina föräldrar var socialister fast de stod lite 
längre ut ändå. Jag gick med socialdemokratiska ungdomsklubben, när jag 
var ganska ung, sexton, sjutton var jag kanske och var väldigt intresserad 
av arbetet där och jag har alltid varit intresserad av politiska frågor, tror 
jag. 

V åran lärare Lennart Berggren för att återgå till honom, var något så 
konstigt som en lärare som tog politisk ställning. Han var helt klart 
socialdemokrat och han talade om för oss i skolan att det var bra för oss 
att bo i ett land, där socialdemokraterna hade så mycket att säga till om. 
Nu var det samlingsregering under kriget, men den var ju ledd av social
demokrater. Han talade om det för oss det och han påverkade oss också 
lite grann naturligtvis. 

Jag la väl av i stort sett med politik, inte intresset för politik, när jag gifte 
mig, så var jag ute ur SSU sen ett bra tag, även om jag alltid har varit 
intresserad av det och höll reda på vad de höll på med, så att säga och 
efter ett tag gick jag med socialdemokratiska kvinnoklubben. När jag 
tyckte att jag hade varit hemma tillräckligt många kvällar, som hemmafru. 

Jag började egentligen inte med några politiska uppdrag, förrän i början 
på 60-talet. Och det kom jag in på genom att jag var en väldigt intres
serad bokläsare och lånade kolossalt mycket böcker på biblioteket och 
överhuvudtaget var intresserad av bilioteket. Föreståndaren hette Harry 
Heden och han föreslog mig till en biblioteksstyrelse, som skulle bildas 
då. En särskild styrelse som skulle ha hand om biblioteket då. Det var 
innan kulturnämnder och sådant, hade bildats. Det var jag intresserad av 
och jag ville gärna vara med i den här styrelsen som började, där satt 
bland annat Gösta Wiberg, vilket inte gjorde saken sämre. Det var ganska 
roligt och när biblioteksstyrelsen så småningom gick upp i det, som var 
den nybildade kulturnämnden, så kom jag med där och där var jag 
ledamot i många år. Bland annat var jag med och planerade det här 
biblioteket, som finns nu i Folkets Hus och det är väl det som är ett av 
mina allra roligaste kommunala minnen. När vi fick planera, bygga, 
inviga och börja använda det nya biblioteket. Det var väldigt roligt. 

Jag kom också med i kommunfullmäktige, 1963 kom jag med där, vilket 
jag kommer ihåg, därför att jag räknar på barnen. Därför min son föddes i 
januari 1963 och precis då var jag nyinvald också i kommunfullmäktige 
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och kommunfullmäktige var jag med i fyra perioder, vilket blir tolv år. 
Det var treårsperioder då. Kommunfullmäktige upplevde jag inte som 
något höjdaruppdrag. Jag var inte så egagerad och så intresserad av det 
uppdraget, men jag satt ju med i kulturnämnden under hela den tiden och 
det var i kulturnämnden, som jag tyckte att jag hade min politiska gärning 
och däf jag kanske möjligen i någon mån var med och påverkade och 
drev frågor och tyckte att jag kunde göra någon insats. Sedan har jag varit 
suppleant i några andra nämnder också. I tekniska nämnden och social
nämnden har jag också suttit som suppleant under några år. Det var under 
kortare tider och de har forsvunnit ganska lätt i från mitt minne, de 
uppdragen. 

I. Jag tällkte fråga om du har några minnen av ledande personligheter här, 
som Frithiof Thun, Gunnel Olsson, Gösta Wiberg, Karl Hjalmar Wahl
ström, Lennart Neckman och några andra som inte jag kommer på? 

M.G Frithiof Thun hade jag inte så mycket att göra med. Han hade redan slutat 
sin kommunala verksamhet här. Jag minns ju honom som människa 
mycket väl. Under hela min uppväxt tid fanns han, som den som styrde 
och ställde i kommunen och jag hade väl under den tiden jag arbetade på 
elverket vissa kontakter med honom, eller rättare sagt Elverket hade väl 
vissa kontaker med honom och jag kom i kontakt med honom i och med 
det. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag har ett roligt personligt minne, 
från det jag var mycket liten. Han hand hade om posten, det här var i 
början eller mitten av trettiotalet, och man fick alltså gå och hämta sin 
post där. Det var ingen postutdelning. Det kanske det var for de som 
bodde runt ikring, men for oss som bodde centralt, så fick vi gå och 
hämta posten och min pappa prenumererade på syndikalisternas tidning 
Arbetaren och det där, och på den tiden kände alla alla, och Thun visste 
mycket väl att min pappa prenumerarade på "Arbetaren" och min lilla 
syster och jag brukade gå och hämta den nere på posten och en gång så 
skulle han väl skoja med oss, så han gav oss "Socialdemokraten" istället. 
Det var den tidningen, som väldigt många prenumerarade på här ute. Alla 
våra bekanta hade väl den, som vi umgicks med och han skulle lura oss 
då och det här var långt innan vi började skolan. Han utgick ifrån, att vi 
inte kunde läsa, så han skulle lura oss lite och skoja med oss. Men då sa 
min lilla syster Ulla då. "Det där är inte rätt tidning. Det ska stå "Arbeta
ren" på den." och det där tyckte han var väldigt roligt och det där berätta
de han sedan, under många år under våran uppväxt, att det gick minsann 
inte att lura oss, fast det :var långt innan vi började skolan. Vi visste 
minnsann vad vi skulle ha. Han tyckte nog om att skoja lite med folk så 
där och var snäll och vänlig, fast han kunde vara ganska tuff när det 
behövdes. 

Gunnel Olsson hade jag många långa år av vänskap. Vi var goda vänner 
hon och jag, verkligen. Hon var god vän med många. Vi hade ett väldigt 
bra forhållande och hon lärde mig mycket. Vi hade många goda samtal. 
Hon var också intresserad av böcker och vi pratade kolossalt mycket om 
olika böcker, som vi läste och hon berättade om arbetet i riksdagen och 
hon hade internationella kontakter och reste utomlands mycket. Vilket inte 
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så många människor, som jag kände gjorde på den tiden. Det här var då 
kanske på femtiotalet och hon berättade om sina resor utomlands och de 
människor, som hon hade träffat och hon var en underbar människa och 
jag tyckte kolossalt mycket om henne. Hon var ju eldsjälen i kvinnoklub
ben under många år och det var väl egentligen där, som vi blev bekanta, 
fast vi hade kanske blivit bekanta ändå, för vi hade så mycket gemensamt 
i alla andra fall också. Jag tyckte kolossalt mycket om henne. Hon var en 
enastående människa. 

Gösta Wiberg, ja vad ska jag säga om honom. Vi arbetade tillsammans i 
biblioteksstyrelsen och det var då jag blev bekant med honom och sen har 
vi arbetat tillsammans i och med att jag har varit anställd av socialdemo
kraterna. Jag har så mycket positiva och glada minnen av honom också. 
Jag kan bara känna tacksamhet för det. För allt han har berättat för alla, 
alla goda samtal jag har haft med honom. Vi har haft våra skärmytslingar. 
Jag är inte världens lättaste att komma överens med och han är inte 
världens lättaste att komma överens med. Ibland har vi varit störtförban
nade på varandra, men vi har inte tyckt illa om varandra. Vi har varit arga 
på varandra, men jag tror aldrig att vi har tyckt illa om varandra. Han är 
också en människa jag har varit glad över att jag har fått lära känna. 

I. Kommer du ihåg något speciellt med Gösta? 

M. G Det är så mycket, även på den tiden innan jag började arbeta, när jag 
alltså var hemma. Jag gjorde lite jobb åt arbetarkommun, även när jag var 
hemma och vi hade ganska mycket kontakter och han hade ett sätt ringa 
upp och säga "Nu, nu är fan lös nu ska du få höra här" och då låter det 
som, och man fick hjärtat i halsgroppen och tänkte i herrans namn vad är 
det som har hänt nu, men då hade det hänt något som han ville prata av 
sig, något som hade hänt, på något sammanträde han hade varit på eller 
någon som hade ringt och berättat om något missförhållande i kommunen 
eller det och så ringde han och berättade det och han ringde väl till fler 
än mig, kan jag tro och så satte han igång och jobba med det. Och en 
annan sak som jag minns är när han hjälpte till att gömma flyktingar och 
det var ju dramatiskt några gånger och jag tror att jag kan säga att han 
njöt av varje ögonblick, för sån är han. Han har ett stort och gott hjärta 
och värnade säkert om flyktingarna, men jag tror att han uppskattade 
spänningen och göra det lilla sattyget, så att säga, med den spänningen 
som det medförde. Jag tror att han njöt av varje ögonblick, som han var 
med om de äventyren och han njöt av att berätta det efteråt också och det 
var roligt att höra. Åh! det var roligt att höra! 

I. Karl Hjalmar Wahlström, han kanske var tidigare? 
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M.G Ja, det känner jag inte till. De8 var mer jämnåriga med mina föräldrar 
och jag träffade dem säker någongång, på arbetarkommuns möten, men 
inga personliga möten av dem, utan de var äldre. 

I. Lennart Neckman? 

M. G Ja, han var ju kommunstyrelsen ordförande under många år, medan jag 
satt i kommunfullmäktige då och jag hade väl inte någon personlig 
kontakt med honom. Han var ju oerhört duktig. Han skötte det han skulle. 
Han var en högerman av den gamla sorten. Så jag kunde ju inte dela hans 
åsikter. Det är väl många som har sagt det. Han var en människa som 
man respekterade, jag vill inte säga att jag hade respekt för honom, för då 
låter det som om man gick omkring och var rädd för honom, utan jag 
säger istället, att han var en person som man respekterade. Att man visste 
att man hade politiskt motsatta åsikter, men att man visste att han var en 
bra människa och han var ju då chef för den här snickerifabriken och han 
hade många anställda och han var betydelsefull på det sättet också, men 
jag hade aldrig någon direkt personlig kontakt med honom. 

I. Är det någon annan stark personlighet som du kommer ihåg som inte jag 
kommer ihåg nu? 

M. G Ja, det finns ju många, men en människa som jag kom bra överens med 
och som jag också respekterade mycket, det var ju Holger Wallin. Han 
var ju centerpartist. Han var ju då med i biblioteksstyrelsen och senare 
kulturnämden. Vi hade mycket med varandra att göra där och han var ju 
en sån där bokläsande människa också. Vi pratade ofta böcker och han 
läste lyrik bland annat vilket, jag vet inte om det är ovanligt, men jag har 
inte träffat så förfårligt många män i hans ålder och ställning, som har 
läst så mycket lyrik som han gjorde. Det var en väldigt fin människa, som 
jag tyckte väldigt mycket om. Det är klart att det finns fler men inte så 
många som jag kommer ihåg nu. 

I. Kan du berätta mera om vad du gjorde i dina yrken? 

M.G Ja, nej jag har då den största delen av tiden har jag arbetat på kontor med 
kontorsgöromål och det har varit av lite olika slag, naturligtvis. Så man 
har suttit och skrivit fakturor dagarna i ända, på ena stället. När jag 
arbetade på elverket, där var vi två anställda på kontoret där och det blev 
ganska mycket olika saker vi fick göra, man fick mycket kundkontakter. 
Man hade kontakt med de abonnenter som man hade varje dag i telefon. 
Ganska mycket, ganska många människor som ringde om saker och ting 
och sen var det fakturaskrivning förstås. Vi skrev ut fakturaräkningarna på 
maskin. Om jag inte minns fel hade vi någon form av löpande bana, alltså 
fakturer som gick i löpande bana, som man skrev och sen rev av och sen 
gjorde man tre orginal och två kopior tror jag att det var och eftersom vi 
hade ett par tusen abonnenter, så var det ju och de skulle ha räkningar tre 

8 De personer inom socialdemokratin som var jämnåriga med Wahlström. Se intervjuerna 
med Thun och Wahlström. 
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gånger om året och en del oftare, för det var väl en del stora abonnenter, 
som skulle ha oftare. Så det var en stor del av jobbet att man satt och 
skrev och sen var det löner, vi hade en fem, sex montörer, som hade 
veckolöner och det var en del. Ja, men det var sånt där vanligt kontorsar
bete och kundkontakter om man säger och jag trivdes kolossalt bra där. 

Det var ett roligt och trevligt jobb. Jag hade väl lite svårigheter med min 
arbetskompis som kanske missbrukade situationen ibland, när han och jag 
var ensamna och jagade mig runt skrivbordet där, men det var inte värre 
än att jag kunde klara av det. Så det var inte jämt så trevligt och sedan 
när jag började arbeta åt ABF var det ju då cirkelorganisation. Man tog 
emot anmälningar, satte ihop studiecirklar, skaffade ledare till cirklarna, 
lokalerna. Ja, den typen av verksamhet som vi höll på med då och sedan 
började jag arbeta som, jag tror det var 1980, som halvtidsanställd för 
Folkets Hus och halvtidsanställd för arbetarkommun och då var det 
medlemskontakter och den typen av service för de olika föreningarna och 
de olika nämnderna och styrelserna, utskrifter och sådana saker. Telefon
kontakter med människor och allt sådant. Och åt Folket Hus var ju lite 
mer omväxlande, för där var det en hel del praktiska arbeten. Vi hade då 
uthyrningar till olika föreningar och sådana saker och det var mycket 
praktiska arrangemang. Jag var ju ensam anställd, för Folket Hus under 
antal år, en tre, fyra år och det innebar då att jag måste ställa ordning 
lokaler till möten och måste se till att den utrustning som skulle finnas 
fanns på plats och sådana saker. Jag trivdes väldigt bra. Egentligen har jag 
trivts väldigt bra med alla mina arbeten som jag har haft. Undantag för 
det första lilla pigjobbet, som jag hade och som jag inte uppskattade 
särskilt mycket. Annars har jag trivts med de jobb, som jag har haft. Att 
arbeta för arbetarkommunen och Folkets Hus var som att ägna sig åt sin 
hobby på arbetstid mer eller mindre. Det var ju det som man var intres
serad av. Det tyckte jag var roligt. 

I. Varför jag frågar är att kontorsarbetena är ett av de yrken som har förän
drats mest, kan jag tänka mig, i och med datoriseringen. Det kan ju vara 
kul att veta hur det gick till innan datorn kom till. 

M.G Ja, det är klart. Jag har aldrig varit någon särskild duktig och välutbildad 
kontorist. Jag har aldrig lärt mig det där riktiga sättet att skriva maskin 
på, utan det har gått bra ändå. Jag tror att det jobbet, som jag hade på 
socialdemokraterna och Folkets Hus, det gjorde man nog bra, om man var 
intresserad av det, så att säga. Det kanske inte fordrades så väldigt stor 
kompetens, rent kontorsmässigt. Jag menar yrkesmässigt, men jag tror att 
det skulle ha varit svårt att sköta det, om jag inte hade varit väldigt 
intresserad av arbetet. Sen så fick jag då en PC med ett ordbehandlingsp
rogram någon gång i mitten på åttiotalet, har jag för mig att jag fick den. 
Det var ju väldigt roligt att jag fick den. Jag uppskattade den kolossalt. 
Jag lärde mig inte den ordentligt. Jag hade kunnat lärt mig mycket mera 
av det, men jag lärde mig den i alla fall och fick en väldig nytta av den. 
Jag tyckte att det var rysligt rolig och underlättade oerhört mycket, 
naturligtvis. Sen är det en annan sak om man tjänar så mycket tid på det. 
Det kan man alltid undra. För då höll man på och göra massa andra saker 
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istället (efter datorns intåg), men det blev en bra stor skillnad. 
Jag minns när jag började arbeta för socialdemokraterna, då hade de 
expeditionen på storängsvägen någonstans, var det nu var för nummer, 
och det hjälpmedel som fanns då, det var en sån här stencilmaskin, som 
jag tro~ att vi skrev på, ja vi skrev på stenciler. Det gjorde vi faktiskt de 
första åren, sedan så småningom fick vi en skrivmaskin, som var oerhört 
dålig, men det var i alla fall ett framsteg. 

I. Den var bättre än stenciler i alla fall. 

M.G Den var bättre än stenciler, men den var fruktansvärt jobbig och svår att 
arbeta med. Med maskiner har det ju utvecklats så kolossalt och gjort det 
så oerhört mycket roligare att jobba och det fortsätter hela tiden och det 
tycker jag är förfårligt skojigt. Att sitta och skriva ut en kallelse på en 
stencil och sedan försöka få stencilmaskinerna att mångfaldiga den så att 
det blir något så när snyggt till trehundra medlemmar eller vad det kunde 
röra sig om då, i slutet på sjuttiotalet. Man skulle ha både tur och skic
klighet för att det överhuvud taget skulle fungera. Då var man väldigt 
förtvivlad ibland faktiskt och man tyckte att det var hopplöst, men det var 
ju de hjälpmedel som fanns på den tiden. 

Jag måste få tala om på tal om maskiner, så måste jag faktiskt berätta en 
rolig sak, när jag var med i ungdomsklubben. Det var kanske 1949 eller 
50, kan det ha varit. Då arbetade jag alltså på ett kontor inne i stan på 
Norrmälarstrand. Då fick vi för oss i ungdomsklubben att vi skulle göra 
en egen tidning. Vi hade tillgång till en uråldrig stencilmaskin, som stod i 
ett ouppvärmt uthus hos en av pojkarna som var med i klubben och det 
här var på vintern, förstås. Jag lånade hem en skrivmaskin från mitt jobb 
och det var ingen liten reseskrivmaskin utan en stor ordentlig Halda eller 
någonting. Vi satt i det där ouppvärmda uthuset och skrev ut tidningen på 
en fem, sex sidor på sådana här stenciler och så hade man stencillack om 
man råkade skriva fel och det. Sen drog vi ut tidningen på den här 
stenciltidningen, som vi i bästa fall fick fram några läsbara exemplar på 
den där, för det var mycket ojämn färgmatning på de där och bedrövelse, 
men det där höll vi faktiskt på med en vinter och jag skulle tro att vi 
åstadkom kanske en tre nummer, eller någonting av den där tidningen, 
som jag inte ens minns vad den hette längre, men envisa var vi och 
jobbade gjorde vi och roligt hade vi. Det här var i alla fall i slutet på 
fyrtiotalet som vi gjorde det och jag måste säga det att den skrivmaskinen 
som vi hade på socialdemokraterna, när jag jobbade där i slutet på sjuttio
talet, den var inte så kolossalt mycket bättre, än den vi hade på fyrtiotalet. 
Den var inte bra och så småningom fick vi ordentliga kopieringsmaskiner 
och så vidare. Det var ju stora framsteg och så har det varit. 

I. Jag nämnde bara Gunnel Olsson som kvinna, finns det några fler kvinnor 
som jag inte har tagit upp. 

M. G Ja, det finns det finns det. Det finns många i dem, som jag har samarbe-
tat med både i mitt eget parti och i andra partier, som har varit duktiga 
och trevliga att umgås med och som har gjort stora insatser. 

. 
' 


