
JANSSON, Tage (1913-) 

Barndomsminnen från Tråsätra, skolminnen från Ljungsboda, Tråsätra gård. 

Intervju: 1996-02-02 av Karin Jansson 
Utskrift: 1996 av Karin Jansson 
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Intervjuare: Ja, nu är jag hos Tage Jansson i dag, på Hjalmar Strååts väg l och vi har 
en fin utsikt här över ängarna mot Margretelunds slott. Idag är det den 2 
februari 1996 och jag som intervjuar heter Karin Jansson. 

I. När och var föddes du? 

Ta.J Jag föddes i Tråsätra, den 18 april 1913. 

I. Vad hette dina föräldrar och syskon? 

Ta.J Min far hette Otto J ansson och härstammade från Knaborg och min mor 
hette Lydia Gustafsson som flicka och hon var född i Tråsätra. Min äldsta 
syster hette Signe Jansson hon var född 1898 och så hade jag en bror 
Sven J anssen som vart född 02 och en bror Arne som var född 04. 

I. När var dina föräldrar födda, kommer du ihåg det? 

Ta.J Min far var född 1870 och min mor var född 1876. 

I. Hur såg det ut i Österåker när dina föräldrar var barn, har de berättat 
någonting om det? 

Ta.J Ja, vägarna var ju helt andra, förståss. Då var kyrkan och Åkersberg 
liksom centrum i kommun och där fanns apotek och läkare och de hade 
marknad där varje höst. stockholmsvägen hade ju en helt annan sträck
ning. Där har de restaurerat milstolparna. 

I. Kommer du ihåg något om dina mor- och farföräldrar? 

Ta.J Ja, min farfar mins jag inte. Han dog när han var i femtioårsåldern, men 
farmor kommer jag väl ihåg. Hon var 88 år. Min morfar har jag ett svagt 
minne av. Han dog 1917, men mormor dog 1933. De var bosatta i Husby 
och mor hade syskon som var kända här i Åkersberga. De hade åkeri, 
Martin Gustafsson och Gunnar Gustafsson. 

I. Var gick du i skolan? 

Ta.J Jag gick i Ljungsboda. Det fanns inga skolskjutsar då. Det var ju besvär
ligt när det var mycket snö, förstås. Det fick ju gå. Det hände att pappa, 
när det var väldigt svårt och inte vägat, att min far tog släden och skjutsa
de oss till skolan. 
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Vad hette lärarna? 

Ja, i småskolan första två åren, hette hon Ellen Pettersson och sen de fyra 
senare åren var det Märta Storm och hon hade fyra klasser samtidigt. Hon 
hade två kurser och det var en väldig disciplin i skolan. Det var inga 
störningar eller så, på något vis. Hon hade en väldig respekt med sig. 

Kommer du ihåg några speciella skolminnen? 

Ja, det var fotboll på rasterna, förstås och en skolresa, varje år. De 
ordnade en julfest varje år, när vi började i januari. Det var väldigt 
uppskattat och så hade de en basar på sommaren. Det var också trevligt 
och då kom föräldrarna. 

Hade ni gjort saker i slöjden då som ni sålde? 

Tyvärr, vi hade ingen slöjd, men flickorna hade syslöjd. Vi hade ingen 
manlig lärare och inte någon slöjdsal eller någonting. 

Hur såg Österåker ut när du var barn? 

stationshus fanns och Janssons affär och sen fanns Kahnlunds snickeri
fabrik och det var några stugor där. Det var Kahnlunds villa där oppe på 
höjden mot Österskär och där var det lite arbetarbostäder, tre stycken. Det 
var just ingen annat. 

o o 
Akrar da. 

Ja, sen var det åkrar där. Sen 1928 bildades idrottsföreningen och då fick 
vi idrottsplats där oppe på vägen, mellan Åkersberga och Hackstavägen 
och sen längst bort hade det varit tegelbruk och där var det bageri, 
Roslagsbageri där Åkersberga elektriska låg sedan. 

Det som Galvator har nu, tro jag. 

Ja. 

Sen när du slutade skolan, vad arbetade du med då? 

Det fick man börja jobba hemma på gården och det fick man göra vad 
man kunde, i tolvårsåldern var man. Sedan konfirmerades man och så 
gick man i fortsättningsskolan då och det var bara ett par månader då. Det 
var ett år efteråt, ja. Man fick lära sig att skriva blanketter och sånt där 
och det har varit rätt bra. 

Lite mera praktisk nytta då. 

Ja, kommunalkunskap och lite enkel bokföring. Det var en väldigt bra 
kurs egentligen vi hade. 



I. Vad gjorde man på en gärd? Mänga som bor i Åkersberga nu har ju inte 
en aning om hur vad man gör och gjorde på en gärd. 
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Ta.J På den tiden, det har förändrats väldigt under min tid, då jobbades det 
mycket för hand. Det fanns inte motorsågar i skogen och även självbinda
re började man med, som band säden. Före det gick de med liar och band 
nekar och allt gjorde man med hästar. Det kom ju, de började med elekt
riska maskiner. Det var en revolution, då. Kunna ha mjölkmaskiner och så 
vidare och sen kom traktorerna. Först var det en Ford, som var stor och 
den var otymplig och då bogserade man alla redskap, men sen fick man 
en traktor med lyft, hydraulisk lyft och det var verkligen en förnyelse. 
Man kunde lyfta redskapen, plogar och harvar och det var ju smidigt och 
bra på alla sätt. I skogen, hade de fogsvans och stocksåg och stod och 
fällde trän med. Nu är det motorsåg, men det är inte lindrigare precis, för 
att den som kör sågen, han skall hinna så himla mycket, medan den var 
igång. 

I. Arbetstempot ökade istället. 

Ta.J Ja, betydligt och när jag var barn och växte upp då förekom aldrig arbete 
på en söndag, men sen blev det och jag fick mera mark och sen blev det 
ju det att det blev större fodringar på kvalite på allt, så att man fick passa 
på medan det var bra väder. Hade det regnat några dagar i veckan och var 
vackert på söndagen, då var det bara att hugga i och jobba då, lördagen 
med förstås. 

I. Timret var sålde ni det någonstans? 

Ta.J Det var till skogsägarföreningen, senare, men innan dess var det till 
privata sågverk. 

I. Här i Österåker då eller någon annanstans? 

Ta.J Ja, jag var inte så gammal, men jag tror att de sålde längre bort. Ja, för 
jag kommer ihåg att de körde ner timret till sätrafjärden och de att 
flottade, men var de fraktade det senare det vet jag faktiskt inte. Sen kom 
Stridsberg, han började med såg i Åkersberga och han köpte av oss, min 
bror och mig när vi hade. 

I. Så att man flottade mycket timmer här runt om i Österåker? 

Ta.J Ja, det var ju så att ibland var det inte så bra skörd, även om det inte 
missväxt precis. Det var ju sämre skördar somliga år och då jämnade man 
ut det där. Då tog man mer i skogen istället. Så att man hade en jämn 
inkomst. 

I. Tråsätra, din familj har ju bott ganska länge på Tråsätra. Vad kommer du 
ihåg av Tråsätras historia? 
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Ta.J Ja, jag har ända sen 1700-talet köpehandlingar, från laga skiftet och så 
vidare. Min morfars far, var han kom ifrån, det är man inte säker på, men 
han kom till Tråsätra på 1860-talet. Han hade en son som hette August, 
vilken var min morfar. Morfar gifte sig med dottern till grannen vid 
Kolgärdet och de övertog Tråsätra av morfarsfar 1878. De brukade och 
arrenderade bara Tråsätra. Därför var det en annan släkting som senare 
köpte Tråsätra, som bodde på Oppsätra och de hette Eriksson. Då flyttade 
morfar och mormor till Oppsätra och där träffade min mor min far som 
var född vid Knaborg och då blev de ett äkta par. Det var så att de var 
vid Ektorp ett år och skötte gården åt !sätra och det var lsätras och 
Breviks gårdar, men sen köpte de Tråsätra 1898 och på det viset kom min 
mor tillbaks till det stället där hon var född. Sen fortsätter vi, min mor 
gick bort och hon var bara 45 år 1925 och då blev det sterbhus, men vi 
fortsatte och min far levde och sen övertog min bror Arne och jag Tråsä
tra. Vi byggde om uthusen 1936 och sen fortsatte vi till 1969, då vi sålde 
och det kom an på att vi var äldre och min bror fick Parkinsons sjuka. Så 
det var tråkigheter så att vi ledsnade. 

I. Hur gick det till när ni sålde gården? Du berättade att det var bara 1/3 
. skulle bebyggas och så blev det snarare tvärtom. 

Ta.J Nej, det var det när vi underhandlade om priset och det skulle betalas 
efter kvadratmeter och då försäkrade de att det skulle bara skulle få 
byggas på en tredjedel av gården och det godtog vi, men det har faktiskt 
byggts så att det finns inte många öppna platser kvar nu, på skogen 
också. 

I. Det är väl nästan bara Kolgärdet som är öppet nu. 

Ta.J J a, det är kvar, men Otto bondes väg, det är min far som den vägen är 
uppkallad efter. 

I. Sen, din far kommer från Knaborg och det är ju också Österåker och där 
hade släkten bott länge. 

Ta.J Dit kom de nog på 1840-talet. Min farfars far och hans familj kom från 
Sjökarby och till Knaborg och arrenderade det till 1918 från Margretelund 
och då köpte en farbror till mig, Emil Jansson, Knaborg. 

I. De hade bott i Österåker längre tillbaks än 1840-talet i och med att de 
före Knaborg hade bott på Sjökarby. 

Ta.J Ja, de kom från Sjökarby och hela vår släkt, på farsidan, ja ända sedan 
1700-talet har bott i Österåker. De har bott här runt. De har bott i Berga. 
Vi hade en som hette Jan Jansson som hade Berga gård och bodde på 
Täljö och på Säby har de bott och Singö, men det var nog en ingift, ja. 
De har bott i Österåkers socken från 1700-talet som jag vet, men det är 
troligen länger tillbaks i tiden. 



I. Du hade några kort och byggnaderna innan du byggde om, hade de vass
eller halmtak? 

Ta.J Det var halmtak. 

I. Byttes halmtaket ut mellan varven? 

Ta.J Ja, det måste förbättras och hällas efter, men det var rätt effektivt. Det 
var torrt och så, om det sköttes. Jag vet, när jag var liten så var det en 
väldig storm en gäng och då var det ett sånt här halmtak som bläst av 
helt och hållet. 
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I. J ag har hört en intervju om en Gerda Andersson som bodde ute på 
Ljusterö och där så använde man halmen som ett slags förvaringsställe på 
själva taket då. När det fick ont om mat till djuren så tog de utav halmta
ket. 

Ta.J Då hade de troligen för mycket djur på gården. 

I. Det var ett litet torp, bara. 

Ta.J Jaså. 

I. Men så gjorde inte ni, utan ni bytte ut när halmen var dålig. 

Ta.J Nej, jösses det var så jobbigt att lägga ett halmtak. Då var det hellre att 
minska på djurbesättningen. 

I. Vilka industrier kommer du ihåg här ifrån Österäker? 

Ta.J Som jag kommer ihåg: Kahnlunds säg och Snickerifabrik, det var nog 
med det största och det hade funnits tegelbruk, som jag talade om förut. 
Det var före min tid så det kommer inte jag ihåg. Jag kommer ihåg de 
där stora groparna där de hade tagit lera på vägen upp till Hacksta, men 
annars var det mest lantbruk, lite bysägar och så och gruvor förstås. 
Härsbacka gruva, där sysselsattes mycket folk. 

I. Vad fanns det för brandförsvar? 

Ta.J Jag vet att till och med min far, det var ett förtroendeuppdrag, de gick 
brandsyn och de skulle vara två personer och så hade de ett visst område. 
Så de gick brandsyn varje är. De blev tillsatta. De blev väl valda på 
kommunalnämnden, kan jag tro och det kunde vara rätt lustigt för man 
hörde talas om att de var liksom lite runda under fötterna när de gick 
hem. De blev alltid fägnade och bjudna på ställen, för att de kanske inte 
tittade så noga efter på några gårdar. 

I. När ni brukade jorden använde ni sjuskifte då? 



6 

Ta.J Ja, liksom grunden till ett var sju skifte, men sen började man så ärtor på 
trädan och så där, men det sköttes ju och diken dikades upp och sådär. 

I. Så att man fick mera jord att bruka. 

Ta.J Under trädan då fick jorden vila ett år och då rånsades från ogräs helt och 
hållet och alla diken dikades opp och så göddes det ordentligt. 

I. Med djurgödsel då? 

Ta.J Ja, det var i huvudsak, då. Det var en grundförbättring på jorden. Det var 
inte /så dumt förstås. Det var inga gifter på den tiden. Man sprutade inte 

/nfot ogräs och så där utan det var nära på tvunget. Sen på hösten sådde 
man i allmänhet råg eller vete. Höstvete eller höstråg och sen fröade de i 
det och så hade de vall i tre år och så hade de i allmänhet havre i två år 
och så blev det träda igen. 

I. Det här förändrades väl ganska mycket under 1900-talet, hur man skötte 
jorden och så dära? 

Ta.J Ja, det gjorde det. 

I. Hur förändrades det? 

Ta.J Det var mycket. Ja, som jag talade om mjölkmaskiner till exempel och 
när de tröskade och så hade de råoljemotor eller sånt där och till och med 
vandringar, när jag var riktigt liten, som med hästar, men sen när det blev 
elektrisk motor var det en väldig förbättring förstås. Själva lantbruket det 
förändrades ju att det börjades användas mera konstgödning och sen blev 
besprutning av ogräs. Vi var aldrig så pigga på det därför att vi använde 
ju mycket av det där själva och man förstod att det var inte var så bra. 
Man såg att djur for illa av det och sen fåglar som dog. Man ville inte 
gärna inte använda sånt i hushållet själva då. 

I. I bland är det kanske bra att inte följa varje nymodig nyck. 

Ta.J Nu går giftfria lantbruk riktigt bra. Man skulle ha varit med nu istället. 
Sista åren hade vi inga djur kvar, men då tappade man intresset för 
jordbruket. Det trevliga med lantbruk är att ha djur. 

I. Det var inte lönsamt att ha djur kvar då? 

Ta.J Nej, vi var inställda på att sluta och det blev för jobbigt och så där. 

I. Med mjölkningen då? 

Ta.J Ja, och det skulle samlas foder och så. 

I. Mockas. 



Ta.J Ja, själva skötseln förstås, men det var väl inte det jobbigaste. Det jobbi
gaste var att samla hö. Till exempel när man körde in hö på skullarna på 
somrarna när det var riktigt varmt, det var jobbigt. Sen blev det också att 
man kunde ha in en injektor och blåsa upp höt på skullen. Det var en 
väldig förbättring också. 

I. Förr fick man slå höet och sen fick det torka på hässjor. 

Ta.J Ja, förr fick man hässja hö. Man klippte av det då med maskin och sen 
hässjade man det, när det hade fått torkat lite och sen körde man in det. 

I. Så använde ni det på vintern sen då. 

Ta.J Ja, det gick ju bra när det var bra väder, men det kunde vara väldigt 
jobbigt. 

I. Om det regnade just den perioden. 

Ta.J Ja, just det. Det kunde regna en hel vecka ibland och då var det jobbigt. 
Då fick man hässja det surt oc;h det var jobbigt. 

I. Möglade det sen. 

Ta.J Nej, man fick torka det ordentligt innan man tog in det. Sedan kom 
skulltork och de torkade på skullarna. Då kunde man ha lite mera fukt i 
höet. 

I. Det var lättare då om man fick maskiner till det där. 

Ta.J Ja, det ledde ju till mycket förbättringar, men det blev väldigt fint hö på 
det där sättet. Nu torkar höet på åkern och rullar ihop det eller gör bollar 
avet. När man hässjar blir det väldigt fin kvalite på det. 

I. Så när de rullar ihop det på bollar blir det inte lika bra kvalite på höt. 

Ta.J Nej, jag tror inte det. Då ska det vara väldigt fin väder om det ska bli 
något bra. 

I. Jag har tänkt på det. De lindar ju plast runt bollarna och det måste väl 
nästan börja mögla. 

Ta.J Ja?. Det är klart vi var väldigt idrottsintresserade, vi bröder. Mina bröder 
var med och började idrotten här i Åkersberga och bilda klubbarna. Jag 
var ju yngre än dem, men sen var det jag som övertog det efter dem. Det 
var ju fritidssysselsättningen mycket. När jobbet var slut på dan, så var 
det idrott på kvällen. 

I. Var det fotboll eller någon annan idrott? 
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Ta.J Det var allt. Det var det som var det tokiga. Fotboll blev det ju det 
huvudsakliga för mig i alla fall, för jag blev ledare där, men vi idrottade 
med allting. Det fanns inget som vi inte försökte oss på. Boxas också 
mycket. 

I. Skidor på vintern. 

Ta.J Skidor på vintern och bandy. Var det dåligt med snö, blev det bandy och 
var det mycket snö, blev det skidor och så hade vi gymnastik, två kvällar 
i veckan i Österskärs skola, men skollärare Heden var ju väldigt idrottsin
tresserad. Han var ju med och bildade IFK Österåker. Arne var med och 
jag var väl också med från början i IFK Österåker. De hade redan haft en 
förening som hette ÅIK, Åkersberga Idrottsklubb och då var det en 
idrottsklubb uppe i Runö också och så slog de ihop de där två föreningar
na, för folk försvann för ungdomen började flytta till stan och jobba och 
då gick det inte att ha ett av deras namn utan då bytte de till IFK Österå
ker.1 

I. Det var väl lite rivalitet mellan de där två klubbarna. 

Ta.J De där två första, var det väldigt. De kunde inte gå till samma dansbanor 
och så där. De ville gärna fortsätta matcherna på kvällen med. 

I. Då var det kanske bra att ha ett heltäckande namn för hela kommunen. 

Ta.J Ja, det var ju en bra lösning. Det blev ju livaktigt. 

I. Mötte ni Roslagskulla, någonting? 

Ta.J Ja, Roslagskulla kom nog lite senare egentligen. Vi spelade nog så 
kallade vänskapsmatcher, träningsmatcher mot dem. De låg nog lite efter. 
Vi var nog inte i samma serie. De var i Upplands fotbollsförbund. Vi var 
i Stockholm. Vi kom riktigt bra till, så vi var en av de bästa klubbarna på 
den här sidan stan. 

I. Du berättade om, Österåker ligger ju så nära vatten och så där och du 
berättade om del som hade hänt när folk hade gett sig ut på isarna och så 
där. 

Sid två på kassetten. 

I. Du sa att det var väldigt många som hade drunknat. 

1 Enligt Heden hade de två klubbarna självdött innan IFK Österåker bildades. Han menade 
att de hade självdött för att de konkurrerade ut varandra. (Se hans föredrag i Folkbildnings
afton) Vilken av dem som har rätt vetjag inte. 
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Ta.J Ja, det var öarna Älgö, Mjölkö och alla öarna utanför Fåglarö. De var ju 
bebodda av folk. Hade gårdar och det var rätt mycket människor som 
bodde där ute och de var beroende att komma in till fastlandet ibland och 
de frestade hårt, när det var dåliga isar. Då kunde de kanske inte komma 
över på en hel månad, när isen varken bar eller brast och då tog de stora 
risker. På det viset var det nog många som drunknade och så blev de så 
vana med sjön och båtar så att de blev väldigt obörliga (som de sa här) ... 

l. Oförsiktiga. 

Ta.J Oförsiktiga, ja och sen var det nog mycket alkohol på den tiden också. 

I. Du berättade om din fars bröder att de hade ... 

Ta.J De skulle frakta över, de hade betesdjur på Blötholmarna, alltså det var 
när de bodde på Knaborg. Det var 1908 och då skulle de åka ut med en 
färja och de var fyra stycken. Det var farbror Emil och farbror Gustav 
och farbror Johan och syster Frida och de fick ombord korna, eller om det 
var ungdjur också, på färjan och så var det en sån här stor, flatbottnad båt 
som de paddlade fram. När de var mitt ute på farleden så kom en norr
landsbåt, en ångare och gick så nära så att han rev upp ett högt svall, så 
att färjan kapsejsade och de kom i vattnet alla fyra. Då hjälpte farbror 
John upp brodern Emil och Frida, de var yngst på färjans botten och 
farbror Gustav började simma mot land och sen när Johan hade hjälpt upp 
dem så började han simma efter brodern. Sen sjönk brodern och strax 
efter sjönk Johan också och syskonen på färjan såg det där. Det där har 
jag talat med faster Frida om många gånger så att jag har fått riktigt 
dokumenterat. De draggade efter dem i fjorton dagar, men de fick aldrig 
tag i dem. Det var strömt där och båten han fortsatte och det blev aldrig 
något tal om det där efteråt. Det skulle inte gå nu. 

I. Det finns ju rätt tuffa regler på sånt där idag och tur är det. Du berättade 
om någon annan familj, där hela familjen dog. 

Ta.J Ja, det var uppe på Bammarboda, men det har jag inget dokumenterat, 
men det är en hörsägen som jag har hört. Då skulle de ut till en ö utanför 
där, kunde det vara Timrarö tro, jag vet inte riktigt vilken det är. De där 
var anställda dit de skulle flytta ut och de var inne till Barnmarboda och 
hörde sig för hur de skulle komma över onan2

• De sa hur de skulle gå 
över onan och bad dem titta hur det gick om det skulle hända någonting 
och så letade de rätt på ett stort isflak, det var visst vanligt på den tiden, 
annars hade de stegar och kröp på, men då stod de i fönstret och tittade 
efter hur de kom ombord på ett isflak och när de var mitt ute i onan så 
delade sig isflaket och de drunknade hela familjen. J ag vet inte om det är 
sant, men de kan ju inte hitta på en sån sak. 

2 Isränna 
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l. Nej, man tycker inte det, även om det kunde vara flera historier som 
slogs ihop till en, det vet man ju inte. 

Ta.J Nej, det var Arne Nilsson i Hjälmsätra som talade om det här för mig. 

l. ·Många som bedrev jordbruk här, jordbruken var ju inte så stora, så det 
var många som var fiskare också. Fiskade ni också, eller? 

Ta.J Nej, vi fiskade bara till husbehov så där med ryssjor. Annars var det 
vanligt. Mina släktingar från Marsätra och Knaborg de levde väl till stor 
del på fisket. 

I. Drog not också där. 

Ta.J J a, drog not och la skötar. 

I. Ni använde bara ryssjor. 

Ta.J Ja, vi hade inget till avsalu utan det var mera till hushållsfiske. 

I. Dryga ut maten lite, med liten annan mat. 

Ta.J Ja, lite ombyte. 

I. Ni hade gården nära Margretelund hur var det? 

Ta.J Det gick väldigt bra. Vi kom väldigt bra överens särskilt med baronerna. 
Baron Åkerhielm var väldigt hygglig och trevlig karl. Jag kommer väl 
ihåg, han kom och red på en fläckig häst och han stannade alltid och 
pratade med pappa. Han tyckte visst att det var skojigt och frågade hur 
det var, om det var någonting, men om det var något besvär med hans 
inspektorer eller förvaltare. Annars hade vi aldrig någon olägenhet av det. 
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I. Inspektorerna kunde då vara lite besvärliga då. 

Ta.J Det kunde de, men det var mest småsaker och de hade aldrig något 
medhåll från baronen Åkerhjelm. Baron Åkerhjelms far han dog, då var 
jag väl en fem, sex år. Honom hade väl inte min föräldrar något vidare 
samarbete med, vad man ska kalla det för. Men de känner till släkten för 
att min fars släkt hade ju arrenderat Knaborg ifrån Margretelund och min 
farbror Fritz,. han talade om när bröderna hade drunknat, så var han fram 
och betalade något arrende eller något och träffade gamla friherrinnan och 
då höll de på att dragga efter dem och hon hade bjudit honom på mat och 
så och pratat och hon hade gråtit och sagt att om de fick tag i dem, så 
bad hon att de skulle meddela. Vi hade inget att klaga på. 

I. Det bodde väl en hel del torpare och statare på Margretelund, vet du hur 
de hade det. 
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Ta.J Gamla friherrinnan hon, hörde jag talas om, hon kunde gå in i deras 
bostäder och titta om barnen var omskötta och så där. De var väl lite så 
där matriarkaliska så där, men de här yngre brydde väl sig aldrig om det 
här. Jag hörde talas om att det var en storstrejk som lantarbetarna strejka
de och baronens hade varit borta någonting och kom hem. Han funderade, 
det var under hötiden, var folket var. Det var ingen ute och jobbade. Han 
kallade till sig bland annat Thun "Nej, de strejkar" Baronen frågade då 
"Varför strejkade de för då?" De kanske vill ha fem öre mer i timmen 
eller någonting. "Jo, men det är väl bara att ge dem det." sa han. Så då 
var det full fart igen. 

I. Hade ni några lantarbetare som hjälpte er på gården? 

Ta.J Nej, vi hade eget. Vi hade bara något tillfälligt. Hjälp vid trösk och så 
där, men det var iallmänt förr, då hjälptes grannarna åt. De hjälpte varann 
och ställe upp om det var någonting särskilt om det var tråkigheter. Så 
var de väldigt hjälpsamma om det var några sjuka så där, det var bara att 
skjutsa till sjukhuset och läkare och så där. Det var en väldig skillnad och 
mycket så där att de gick in till varandra och satt och pratade på kökssof
fan en stund och så gick de hem, utan något vidare så där. 

I. Fick sig en kaffeslurk och så där. 

Ta.J J a om det var den tiden, så fick de en slurk. 

I. Annars var det bara en pratstund så där. 

Ta.J Nu går de inte till varandra annat än när de är bjudna på kort, men det 
vet jag att bland annat de här Walstad från Gröndalen, det lilla stället där 
oppe. De hade mycket samarbete med grannarna där, de hade i allmänhet 
lite potatisland och så där och då körde vi upp och satte. Det var aldrig 
frågan om att man tog något betalt av grannarna, men däremot fick man 
hjälp istället om det var någonting. Det tycker jag var gemytligt på den 
tiden. 

I. Nu kan inte jag hitta på något mer att fråga om. Är det något som du vill 
tillägga? 

Ta.J Nej. 


