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Jag heter Harald Lindh och är Stockholmspojke, född i Kungsholms församling den 24 
april 1899. Min far han var folkskollärare i Johannes folkskola i Stockholm. 
Dessförinnan hade han haft plats i Stavby utanför Uppsala och Rasbo också utanför 
Uppsala. Jag började i skolan vid sju års ålder som var påbjudet. Jag gick i flera skolor, 
genom att vi flyttade ifrån Kungsholmen och till Vasastaden. Jag har många minnen 
ifrån skoltiden. Man hade utflykter till Hagaparken och många andra roliga tillfållen 
fanns också. Så småningom kom jag in i läroverket. Jag gick först i Jakob Real, där 
kunde jag inte ta studenten, utan jag flyttade över till Norra latin. Så hade jag en kort tid 
plats på bank, Handelsbanken i Stockholm, innanjag riktigt bestämde mig för vadjag 
skulle bli. Jag var ett halvår, ungefår, på banken. Men snart fickjag klart för mig attjag 
skulle träda i min faders fotspår ochjag började i Uppsala seminarium och gick ut 
därifrån 1925. 
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Förhållandet till mina föräldrar det var synnerligen gott. Min far han har berättat mycket 
om sitt arbete i folkskolan. Sedan han slutat sitt arbete, så blev han många, många gånger 
ihågkommen av gamla elever. En av dem var Sigge FUrst, som blev en kändis. 

Det var så att min far han gjorde anteckningar om alla sina elever från allra första tiden 
och till pensionsåldern. Nu är det lite svårt att veta vad han har skrivit om dem, för han 
var en livlig stenograf, som använde Arndts system. Menjag vet pappa, han blev väldigt 
ofta ihågkommen, utbjuden, till,Stallmästargården och hem till vårt hem och många 
andra ställen och han fick oftast riktigt trevliga fina presenter. En vanlig gåva det var 
dessa horn, mjödhorn, som man idag blir serverad ur i Gamla Uppsala. Jag har hemma 
en massa fotografier ifrån de där träffarna med gamla skolelever. 

Pappa, han var i många år föreståndare för skollovskolonier och mamma var förstås 
honom behjälplig. Han var föreståndare vid Johannes folkskola kolonier bl. a. på Väddö, 
Barnens Ö. I ungefår trettiofem år höll han på med det arbetet. Och därifrån har jag 
också många goda glada minnen. 

Liksom min pappa förde anteckningar över gamla skolelever, så gjorde han liknande 
anteckningar om alla dessa många kolonibarn. Far han var en ivrig tidningaklippare. Han 
klippte allt han kom över om skolan. Mamma var väl inte så glad alla gånger åt detta 
klippande, men eftervärlden kanske kommer att sätta värde på det. Efter hans bortgång 
så skänkte vi, jag och min syster, hans samlingar, det var en trettio band minst och flera 
lådor med urklipp, allt rörande skolan och verkligt intressanta saker. 

Intervjuare: 
Det skänktes till? 

H.L. Det skänktes till Svenska Skolmuseet och där finns det att beskåda och 
genomläsa. 

I. Ja, då är vi framme vid din examen vid Uppsala seminarium och det var 1925. 

/Lindh, Harnid Roslngssnmling 
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H. L. Året efter examen i Uppsala, så reste jag till Visby, och där tog jag organist- och 
kyrkosångarexamen, som det hette. Jag kom till Ljusterö som vakansvikarie I 926 
i januari. Dessförinnan hade jag haft två kortare vikariat i Sönnanland vid 
Stjärnhov, Gryts socken och i Råby-Rekarne, där var jag även vikarierande 
organist. 

Till Ljusterö kom jag alltså I 926 och det var en tjänst som vakansvikarie. På 
våren annonserade myndigheterna här i kyrkan att platsen var ledig som ordinarie 
ifrån I juli som folkskollärare, klockare och organist, hette det på den tiden. Så 
från I juli I 926 blev jag ordinarie i Ljusterö, där jag sedan stannat till min 
pensionering. J ag kan kanske nämna i förbigående att under de trettioåtta och ett 
halvt år som jag var här, så hade jag inte en enda sjukledig dag. Och det får man 
vara tacksam för. 

Mina första år på Ljusterö var jag ungkarl. 1928 träffade jag min hustru och det 
skedde på Daneho skollovskoloni nere vid Nol vik. Där tände det alltså. Jag 
kanske kan berätta lite om detta namn Danebo. Det är Katarina församling som 
har denna koloni. Den har fått namnet av donatorerna, fröknarna Danelius och 
brukspatron Boström, som skänkte marken. 1928 gifte vi oss och 1929 kom vår 
första telning till världen, en pojke, och efter fem år kom dottern. Sonen heter 
Torsten och dottern heter Barbro. Gamla fina svenska rejäla namn. 

I. Du har haft en hel del förtroendeuppdrag under din tid här på Ljusterö, inte sant? 

H.L. Jo, det är så att en klockare, som det hette, jag fick ofta heta "Klockarn". "Hör du 
Klockare", sa de. Man kom ju inte undan en hel del uppdrag. Jag var kommunens 
revisor i tjugofem år t. ex. och i skolan hade jag hand om bibliotek, folkbibliotek 
och skolbibliotek och så var jag med i kommunalfullmäktige, ordförande i två 
omgångar, åtta år alltså och en hel del andra uppdrag somjag haft, som man inte 
kommer undan. 

I Men det var väl också roligt att vara med och styra och ställa? 

H. L. Ja, det var det, men jag har aldrig varit politiskt intresserad, ganska neutral måste 
jag säga. 

I. Hur var det att samarbeta med storbönderna här på Ljusterö? 

H.L. Det tycker jag gick bra. De var hyggliga i nämnder och över huvudtaget så hade vi 
aldrig några kontroverser. 

I. Var det några problem som kunde uppstå? 

H. L. Ja, det kan ju tänkas att det var det ibland. De måste ju tänka på ekonomin. 
Kommunen hade inte så stora resurser på den tiden och jag själv, måste jag säga, 
var noga med att inte slösa med pengarna. 

I. Vilka stora gårdar är det som ligger här? Är det delat i norra och södra Ljusterö? 

H. L. Det är ju så att man känner inte igen sig riktigt i dag på Ljusterö. Stora, stora 
förändringar har inträffat, inte minst trafiken. Över en veckohelg kan det komma 
över tvåtusen bilar till Ljusterö. När jag kom hit fanns det två bilar. Kyrkoherden 
Ernst Gordon, han hade en Ford och så var det en man till, som hade en bil. Hur 
många det nu är på Ljusterö, som har bil, det är säkert hundratal. 



I. Vilka stora gårdar var det, som var representerade här i den del av kommunen, 
som du företrädde? 
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HL. Ja, vi har, om vi tänker på byn nu, där kyrka och skola ligger, Mellansjö by, så har 
vi Nedergården och Oppgården, som hade rejäla kreatursbesättningar. I dag ser 
man knappast en ko och inte en häst heller för resten på ön, då rar man vandra 
iväg rätt långt ända bortåt Gärdsvik, där har de fortsatt fädernas arbete, bröderna 
Larsson i Gärdsvik, de är all heder värda som håller på med sitt jordbruk, driftiga 
klämmiga unga människor är det. 

I. Men den här tiden då, vilka fler gårdar var det, kommer du ihåg det? 

HL. Ja, vi var faktiskt överallt på ön, till och med ute på öarna ibland. Man skulle 
över Klintsundet Jag kan berätta om en episod, när vi skulle till Lagnö en gång. 
Det var ett Röda kors möte där ute. Isen hade lagt, vi åkte släde över Klintsundet, 
men hästen gick så konstigt fram på isen han kände sig för. Vi tog en omväg när 
vi åkte hem och jag kan berätta att där vi körde fram på dagen, dagen efter gick 
det öppet där. Så hästen visste bättre än vi. 

I. Kommer du ihåg namnen på gårdarna, som hade representanter i fullmäktige? 
Hade Marum och Väsby det? 

HL. Ja, det hade de förstås och nere ifrån Linanäs. De hade en pampig man, före detta 
riksdagsman, Gottfrid Jansson i Högbo och så allas vår Erik Jansson i Tranvik, 
som var ordförande i fullmäktige i många, många år och även i 
kommunalnämnden och han skötte arbetet synnerligen bra. 

I. Vi kanske ska återknyta till skolan. 1926 kom du hit, var det 6-årig folkskola här 
då? 

HL. Då var det 6-årig. Jag hade klass 3 till klass 6. Elevantalet det växlade, men det 
höll sig oftast omkring trettiofem elever, någon enstaka gång var det uppe i fyrtio. 
Sen hade vi någonting som snart kom till och det var fortsättningsskola, allmän 
fortsättningsskola och vi hade den ibland på sommaren, ibland före jullovet halva 
tiden och tre veckor på nyår och till och med var det ordnat så en tid att vi hade 
fortsättningsskola alla lördagar under läsåret. 

l. Och samarbetet med skolstyrelsen var gott? 

HL. Ja, det måste jag säga, det var gott. Jag var naturligtvis i många år skolstyrelsens 
representant där också, för att bevaka kollegornas intressen. 

I. Hur var det med skolmateriel? 

HL. Ja, i regel fick vi vad vi begärde. 

I. Men det var inte fritt för eleverna? 

HL. Nej, det var det inte, de fick betala och läraren han sålde lite skolmateriel, papper 
och pennor och dyli!:,Tt. 

l. Hur var det, var de sparsamma om det eller var det någon skadegörelse eller så? 

/Lindh,llurold Roslagssamling 
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H.L. Nej, inte så som man hör nu för tiden. 

I. En vanlig skoldag, hur kunde den vara? 

H.L. Ja, skoldagen började med morgonbön och det har jag alltid hållit fast vid ända 
till det att jag slutade min tjänst. Det var någonting som barnen satte värde på, jag 
hade den känslan. "Magisterns steg ekade i trappan, dörren öppnas och in träder 
magistern själv och så sjunger vi en psalm och sen läser han eller berättar han ur 
en bok". Det här sista var vad en elev skrev i en uppsats. 

I. Är det några elever som du särskilt minns? 

H.L. Ja, det är en ganska svår fråga, menjag minns en elev som hette Ernst Olsson. 
Han var synnerligen duktig i uppsatsskrivning. Han blev belönad, han gick i 
fortsättningsskola då, försäkringsväsendet hade någon tävlan och han fick första 
pris i Stockholms län och hans uppsatser, en hel del, har jag bevarade och de 
flesta är små pärlor. Han använde så synnerligen vackert språk och han diktade 
också, riktigt trevliga saker. 

Vi hade en pojke som hette Daniel Rundström, Han kom ut i vida världen, som 
flygare till Etiopien och där borta hade han och en kamrat ett eget flygplan och de 
var ute och sköt krokodiler bland annat. Han var synnerligen djärv och kamraten 
stod fårdig med bössan på stranden, då han simmade över små floderna för att 
hämta skjutna krokodiler på andra sidan. Han kom till Jemen och blev där flygare. 
Han har berättat och han har skrivit i brev till mig många gånger om vad han fick 
vara med om. Han har berättat om dessa fårder där han förde små sultaner till 
Mecka och han fick påsar med mynt. Det var många kilo, så han blev ganska så 
förmögen. 

I. Och det har han skrivit till dig om? 

H.L. Ja, och sen gjorde han en beryktad fård ifrån Etiopien genom ökentrakterna och 
Egypten och till Tripolis på motorcykel, han och en kamrat var det. Och det har 
stått utförligt i veckotidningar. Det var mycket spännande. Nu är han anställd som 
flygare i Tyskland, privatflygare, icke vid det militära. Ja, den pojken har jag 
många minnen av. Han var vattenskidåkare och på vintern var han strålande här i 
backarna på Ljusterö. 

Jag kan nämna en pojke som hette Ingemar Pallin. Han är chefför radion på 
Kanarieöarna. Han gick här i skolan, inte i alla år, men jag minns från en examen 
hur han fick en roll där som tandläkare, skulle göra en liten sketch och den gjorde 
han ypperligt och min fru sa till honom: "Du kommer nog att bli en skådespelare". 
Och det var just vad han blev. Han blev ganska känd, men han hade lite oro i 
blodet och slutade med det och befinner sig nu som sagt var på Kanarieöarna. 

I. Avslutningarna i skolan, avslutningsdagen, det var väl en stor dag på den tiden? 

H.L. Ja, det måste jag säga, det är de som säger åt mig än i denna dag: "Å, vad vi 
saknar de där gamla hederliga avslutningarna, examina i skolan". 

I. Då klädde ni salen? 

H.L. Ja, vi klädde salen med blommor och med en förfårlig massa teckningar som 
sattes upp på väggarna, så det var prydligt och grant. Föräldrarna kom och här på 
Ljusterö kom också stockholmarna. Det kanske hade sina sidor, barnen från 
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Stockholm de tyckte väl ibland att de var lite förmer än landsungarna här ute, men 
det var sällan det inträffade något intermezzo. 

I. Och läraren bjöd på kaffe? 

HL. Ja, det är klart, kaffekalas blev det efteråt, för föräldrar och för alla barnen. Det 
hörde till. 

l. Som läraren bjöd på hemma i sitt hem? 

HL. Ja, men var det många då, så skedde det i skolsalen. 

I. Så då gällde det att baka och stöka flera dagar i förväg? 

HL. Ja, jag vet, min fru, hon bakade tidigt en morgon åt fyrtio stycken, som hon skulle 
bjuda på kaffe några timmar efter. 

I. Hur var kontakten med föräldrarna? 

HL. Jo, det var bra. man hade ju barnen i skolan och blev också på så vis vän med 
föräldrarna, så det gick utmärkt över huvud taget. 

I. Om det var någon elev som misskötte sig, vad gjorde man då? 

HL. Ja, ibland kunde man ju ra höra att man tog i lite för hårt. 

I. Gick man då till föräldrarna? 

HL. Ja, det gjorde jag, men det fanns föräldrar som sa: "Ta du, ge pojken vad han 
behöver, du", så fick man höra också, så man fick medhåll. Men det kunde vara 
raka motsatsen någon enstaka gång. 

I. Men man träffades inte annat än vid den här examensdagen eller 
avslutningsdagen? Hade ni någon sammankomst? Kom de med gåvor? 

HL. Ja, vi hade många skolfester för att ra ihop pengar till skolresor t. ex. och då 
anordnade vi det i skolan och kanske någon gång i bygdegården Vi hade 
hembygdsfester här också och barnen medverkade uppe vid Valborgselden och 
spelade små sketcher och sjöng. 

I. Ja, skolan var ju en stor del av livet här på ön och överallt i landet vid den tiden. 
skolresorna, det var ett omfattande företag efter vad jag förstår? 

HL. Ja, vi var ute många gånger, naturligtvis Skansen, det drog ju. Det är inte värt att 
man försöker i dessa dagar fara till Skansen, för det är en sån enkel sak att de 
sätter inte värde på det. Det kan de ju besöka själva. Och nu vid dessa tidevarv då 
var familj har minst en bil. Men vi cyklade också t. ex. upp till Norrtälje och 
Finsta, Mörby slottsruin, Penningby. 

l. Med alla fyrtio barnen? 

H.L. Ja, fyrtio barn kan vi säga. Längre resor gjorde vi också till Norbergs Bergslag 
och vi gjorde en mycket trevlig resa ner till Vättern, Motala, Vadstena, Gränna. 

/Lindh, Ilaraid Rosla!!ssmnlin!! 
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I. Var bodde ni då? 

H.L. På Klostret i vandrarhemmet. Vi låg väl i gamla donnitoriet, tror jag. 

I. I sovsalen? 

H. L. Ja, den resan minns jag särskilt. Vi åkte tåg och sen hyrde vi en buss och såg 
oss omkring. Det fanns barn, som aldrig hade åkt tåg tidigare, så det var en 
upplevelse. De stod där, minns jag, och var ganska skakis i svängarna och vid 
rälsskarvamas ljud. En gång var vi till Oslo till och med. Vi åkte först till 
Filipstad och låg på vandrarhemmet där och sen till Oslo och besåg de största 
sevärdheterna där, för att sedan vända hem efter en lyckad utlandsfård. 

I. Då hjälpte din hustru till att hålla reda på barnen? 

H. L. J a, hon var ofta med på utfärderna. 

I. För du kunde ju inte ensam ha hand om alla barnen. 

H.L. Nej, för man måste ju sära på pojkar och flickor och då måste hon bistå. 

I Och det tyckte hon om? 

H.L. Ja, hon tyckte det var roligt att följa med och ta hand om barnen. 

I. Kunde alla elever följa med? Fick alla följa med? 

H.L. Ja, så gott som alla. Vi fick anslag från Turistföreningen och vi fick något ifrån 
socknen ibland också. Vi sålde skrot, för det var efter kriget då, och vi fick ihop 
en del pengar på det viset. Vi var ganska duktiga att samla, så vi fick små 
belöningar helt enkelt, men de fick även bidra själva. Resan till Vättern, den fick 
inte kosta mer än tio kronor, sa en förälder till mig, men flickan kom med i alla 
fall och de var glada åt det. 

I Resten fick ni skrapa ihop i skolan? 

H.L. Ja. 

I. Kyrkan, där har du haft en stor del av din gärning förlagd? 

H.L. Ja, jag hade ju en förenad tjänst, som organist och folkskollärare. Det gick inte att 
sluta den ena tjänsten före den andra, utan avgången skedde på samma gång. 1964 
slutade jag tjänsten i kyrkan och i skolan. 

I. Din hustru sa att du gick med lätta steg varje gång du gick till kyrkan? 

H. L. Ja, jag tyckte om tjänsten i kyrkan. Jag tyckte om att sjunga och spela orgel och så 
var det så roligt när vi kunde ta ihop en kyrkokör och det skedde ganska ofta och 
en barnkör också, hjälpte till. 

I. Ni fick ny orgel under din tid? 

H.L. Ja, 1929 fick vi en ny orgel och det var Gustav Nordqvist, som spelade på den nya 
orgeln första gången. 



I. Ni har sjungit kanske många av hans saker här? 

HL. Ja, det har vi gjort och jag har också spelat några av han verk. 

l. I kyrkan äger många stora högtider rum? 

HL. Ja, kyrkobesökarna har väl växlat i antal, full har kyrkan varit endast under 
julottan. Den började före klockan sex. Nu är det ändrade tider, så att folk inte 
behöver gå upp så tidigt. Det var långa vägar att fårdas förr och kom de utifrån 
öarna, så fick de gå upp mitt i natten. 
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I. Då gällde det för kantom att ha spelat på ordentlig i förväg? 

HL. Ja, jag var oftast uppe, kanske en timme eller en halv, före och stämde orgeln och 
såg till att inte några små råttor hade varit framme och ställt till oljud. Då var det 
att peta bort de där små sakerna i all hast, men det hände att det var missljud hela 
predikan, man hann inte göra någonting åt det och det var inte så roligt. 

L Kommer du ihåg någon speciell högtid i kyrkan? 

HL. Det är så många, många tänkbara. Begravningen är ett exempel på vackra 
högtider. Jag räknade ut ungefår, att det var tjugofem begravningar i kyrkan per 
år förr, men då var det mera folk här ute. När jag kom till Ljusterö, så var det 
mellan sjutton- och artonhundra invånare och nu är det mellan åtta- och 
niohundra. Det är storstaden som har lockat, men många stockholmare säger att 
de kommer att bosätta sig här ute när pensionen inträffar och det tror jag. 

l. Det var väl i alla fall många bemärkta personer, som gick ur tiden? Jag tänker på 
den här bondmoran i Gärdsvik, som du talade om? 

HL. Ja, vi hade en fru Larsson i Gärdsvik och det var en begravning, som man kommer 
ihåg. Den som var förrättare vidjordfåstningen var kyrkoherde Bror-Axel 
Lindöm, som har varit sommargäst här ända sedan barnaåren och han kände 
denna tant Larsson eller mor Larsson, som vi kallade henne, mycket väl. Han var 
en strängt upptagen man, men han gjorde sig tid. Tack vare helikopter kom han ut 
till Ljusterö och slog ner utanför kyrkan ochjordfäste henne och bråttom var det. 
Han flög samma väg tillbaka, för han hade förrättningar i Stockholm också. 

I. Och sedan var det stort gravöl? 

H.L. Ja, gravöl var det ofta efteråt, om inte som uppe i Väddö, Massum, i dagarna tre, 
men nog var det ordentliga gravöl. Det är, kan man säga, nästan bortlagt. Nu är 
det kaffe efter jordfåstningen. 

I. Men när du kom hit, då var det gravöl? 

H.L. Ja, då var det annorlunda, tiderna har förändrats kolossalt. 

I. Då var det mat och släktingar kom från alla håll? 

H.L. Ja, så var det. 

I. Så begravningen blev inte bara en sorgehögtid? 

/Lindh, Ilaraid Roslagssmnling 
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H.L. Nej, efter en och annan timme, så lättade det. Det var ju helt naturligt när den 
kära hade kommit till sitt vilorum. 

I. Ljusterö Hembygdsgård, den har du ägnat ett stort intresse? 

H.L. Ja, det har jag. Vi kallar den för Ljusterö Hembygdsstuga. Stugan har stått på 
södra Ljusterö, vid Vadholma, ägare var grosshandlare Oskar Bergman och 
hans fru Maria, vilken den senare var Ljusteröflicka. De skänkte den stugan till 
Hembygdsföreningen, som bildades då 1929 och flyttades upp till norra Ljusterö 
till den backe, som vi fick av bröderna Tolvman, Andersson hette de, men 
kallades för Tolvman för fadern var en gång i tiden tolvman. Nu är det bara en 
av bröderna som lever. Tolvmans knut, som vi säger, då vet alla var det är. Den 
flyttades upp 1930 och invigdes -31 av Landshövding Nils Edin och det var 
mycket högtidligt och då var operasångare Folke Andersson här och sjöng och så 
var det kaffe och så var det dans på logen. 

I Och grosshandlam bjöd på lunch? 

H.L. Ja grosshandlam bjöd på lunch nere vid Vadholma och han hade sin 
landshövdingska med, Maja. De var mycket trevliga och språksamma. Jag kan 
nämna om stugan att den var från mitten av 1700. talet. Vi har nämligen gjort 
tapetfynd där, som säger det. Bland annat finns samma tapet, fast i andra fårger, 
i Linnes Hammarby, utanför Uppsala och i Svanberga Gästgivargård norr om 
Norrtälje. 

I. Och du började och samla redan 1927? Hur kom du på någonting sådant? 

H.L. Jag började samla, när jag hade varit här något år på Ljusterö. Ja, hur det gick till, 
tände så att säga. Det var en dag jag var ute och cyklade och mötte nere vid 
Sillviken, en så kallade långskak full med gamla möbler och de där uppköparna 
hade fått tag i det ute på Lagnö. Och det gjorde att jag protesterade inom mig 
själv, så här får det inte ske, får inte dra mera från Ljusterö. Så jag satte igång på 
min cykel och åkte omkring i gårdarna och var upp på vindarna och letade, jag 
fick följa med, ganska snälla var de. Det hände en gång att vi krasade någonting 
under fötterna på en mörk vind. Det var ett rockblad, som vi trampade sönder där 
med spegel, ja, fåstmansgåva. Det mesta det togjag hem på cykel och på vintern 
på sparkstötting. Och samlingama ökade under hand. Första tiden hade jag dem i 
biblioteket i kyrkskolan, men så småningom blev det besvärligt att ha det där 
och när stugan var invigd, så flyttades sakerna över dit. Det är ju en rätt rikhaltig 
samling, över tusen nummer, som finns där. Jag vet inte vad jag ska nämna först 
bland föremålen, men jag tror att vi tar de s. k. fåstmansgåvoma, eftersom det är 
ganska typiskt för skärgården, Roslagskusten, över huvudtaget östra kusten. Det 
är dessa fåstmansgåvor, som består av linblad eller rockblad, som det heter och 
fåstmansräfsor, skrin och vävspännare och bandskedar och klappträn och 
kaveldon. Det äldsta är från 1670-talet, och de är ju målade, rockbladen, det är 
över fyrtio·stycken och ingen är lika. De äldsta är från 1700.talet och mycket 
konstnärli!:,rt: utskurna, alla med hjärtan. Många har mannen och fåstemön också 
och speglar i ett flertal. 1864, tror jag att den sista är daterad. Sen slutade 
fåsternännen och tillverka sådana där gåvor. Vi har sju räfsor, men de vågade i 
regel inte använda dem och ett par vackra klappträn. En liten sked med ett hjärta 
på finns, som också var en fåstmansgåva. 

Vi har funnit några kanoter, gamla urholkade stammar. Två stycken ifrån kyrkbyn 
här och särskilt den ena är ganska rolig, för det är plats för stjärten där, man ser så 
tydligt var han ska sitta, rorsmannen. 



I. Den där kläddräkten som finns där, var kommer den ifrån? 

HL. Vi har en klännig bl.a. som vi har ratt av mor Fia, Magnussons Fia, som hon 
kallades Hon var väldigt pigg och mycket dråplig och slagfårdig och man skulle 
kunna berätta många historier om henne. En del är ganska fräcka, kan vi säga, 
men det var en sån där typ, som man aldrig glömmer. 

I. Ja, det var klänningen det, men det finns många intressanta saker där uppe? 
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HL. En hel del av möblerna i köket kommer ifrån mor Fias stuga. Det var rätt lustigt 
med hennes gamla stuga, som nu är inredd och omgjord av sommargäster. När 
man kom in i förstugan, så var högra väggen en bergvägg, det var en rejäl sak som 
höll, men det såg torftigt ut, förstås. I köket, där man kommer in, hänger på 
väggen en bräda med trettioen hål. Det är en gammal almanack, det var en enkel 
almanack, kan man säga, man flyttade pinn varje morgon till rätt hål. Sedan har vi 
i spisen en gammal hemsmidd panna, som är väldigt tung och förr i världen så 
skulle de ju kasta upp pannkakorna och vända dem där och hur de stod ut med 
det, det kan man fråga sig. 

I. Allt detta använde hon i vanliga fall? 

HL. Ja, just det. Och i soffan, som står i köket, där har vi lite halm och det är sedan vi, 
skolbarnen, har varit där och spelat några små pjäser och de fick ligga i den där 
soffan i halmen, förstås. Där har vi också gamla, tjocka hemgjorda underkläder, 
vadmal, ifrån Åsättra. 

I. I stugan här? 

HL. Ja, i stugan. Rummet intill köket, det har en vävstol. 

I. Det är i Hembygdsstugan du talar om? 

H.L. Ja, det är i Hembygdsstugan. Vävstolen är från 1777 och det är där på väggen 
i det rummet, som vi har alla dessa fyrtiotal fästmansgåvor i form av linblad 
eller rockblad och där står en gammal skolbänk s. k. långbänk med vävstolar 
och många andra sådana här saker, skäkter och spinnrockar o. dy. Vi fortsätter 
in i rummet intill, där har vi en gåva, som består av ett skåp och en kista och en 
snedklaff Det är skänkt av en dam, som var lantbrukare i Inneby. Hon dog för ett 
par år sedan och det skänktes efter hennes död tillsammans med ett halvt dussin 
silverskedar och en silverslev, många dyrbara förnäma saker, som vi inte vågar ha 
i stugan där uppe, utan det förvaras i kassaskåp och där har vi också ett gammalt 
tapetprov, som vi hittade i stugan på vinden, när vi rev den, för det var ett rum 
med välvt tak inrett där uppe. De påstod att det hade bott en sjöman där en gång i 
tiden och han skulle känna sig hemma i kajutan. Nu är vinden öppen, oinredd. Vi 
kan titta mera där. Det finns gamla dörrbeslag och ett par psalmodikon och vi har 
ett nothäfte till psalmodikon med siffror, en gammal klocka, väggklocka, som är 
gjord av ett handelsträd, så har vi ett litet bord och en gammal stol, båda två har 
stått en gång i Ljusterö gamla kyrkas sakristia och har nu hamnat här uppe. Den 
allra sista gåvan det är Ljusterö Blå Bandistförenings standar. Föreningen har 
upphört och de ville att vi skulle överta den där gåvan. I rummet intill, om vi nu 
kallar det för fina rummet, där står ett skåp från I 818 och det är original
målningar. Vi har i en hörna en sabel, som lär vara mycket gammal, troligen 
Wiraarbete. Landsarkivarien AifNordström, han var mycket intresserad av den 

/Lindh, llurald Roslugssrunling 
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.och tog med den till Wira och visade upp den där, för att fa den närmare daterad. 
De trodde att det var en 1600-talssak. Jag vet officerare, som har varit uppe i 
stugan, och de har sagt: "Det är en karolinervärj a". Den hittade jag hos en gumma. 
Den stod vid kakelugnen, hon använde den som eldgaffel och en gammal knölpåk 
och en liten dockservis, som är nog åtskilligt över hundra år, fann jag också hos 
henne. Det var roligt att de så ofta satte årtal på sakerna. En alnsticka som vi har 
är daterad 1772, och på den är det också ett sånt här pentagram, den nya stjärnan, 
skall kallas för trollmärke, för att det skulle gå väl med väven, likaså en tratt av 
någon alrot, den står uppe på vinden, den har också ett pentagram och det lär visst 
vara ganska sällsynt att se på ett sådant föremål. 

I. Och böckerna som står där? 

HL. Ja, böckerna har vi nog inte gått igenom så mycket. Det kommer då och då efter 
avlidna t. ex. från ålderdomshemmet kan man få en hel kartong med böcker och 
gamla fotografier. Vi fick en gång ett par album med fotografier, vanliga med 
personer, men det är ju så svårt och få reda på vilka det är. Innan man går uppför 
till vinden, så hänger där på en krok, en gammal sälskinnsmössa, som vi fann när 
vi flyttade stugan, men den är lite illa åtgången, förstås, av råttor bl. a, men det är 
en gammal hederlig fiskarmössa. Där uppe på vinden är det mest redskap av 
allehanda slag, vågar och besmans. Det är någonting, som man får ofta ta emot, 
och man tackar för det och hänger upp dem. Det finns både lod-besman, små, och 
pund-besman och andra nu modemare saker. Balansvåg och ett gammalt halster 
och en, konstig kan jag säga, krona som man hängde upp korv och stekar på. Den 
är ifrån Marum. En gammal kista, stor, med beslag, den är ifrån Siarö. Det var rätt 
äventyrligt när jag tog hem den. Det var en roddbåt som vi satte den i och den 
måste ställas tvärs över och det vinglade ganska bra, men lyckligt kom vi över 
Siarösundet i alla fall och nu står den där uppe. Det har varit en gammal 
klädkista. 

I. Allt detta har du gjort utan ett öres ersättning från något håll? 

HL. Ja, det är bara ideella intressen. Men skulle man nu ut och försöka få ihop en sån 
där samling, så lär det vara svårt. 

I. Har Nordiska Museet varit ut och intresserade? 

HL. Ja, de har varit ute. De fotograferade en notvagn bl. a. Uppe på vinden ligger 
också en sälskida, en skrästång ifrån Ingmarsö, som användes till säljakt. Jägarna, 
de var iklädda vita skjortor och de låg på den där skidan och stakade sig fram 
mot sälarna och hade bössan i en klyka t. o. m. att de kunde sätta upp ett litet vitt 
segel på den där skrästången. Det finns rånjärn, kaffebrännare och gamla bössor. 
Vi har också gamla tröskverk, de s. k. slagorna, trägrepar och senare jämgrepar, 
som är trägrepar försedda med järn i ändarna och gamla handkvamar, som de 
malde säd på. 

I. Som har kommit varifrån? 

H.L. Ja, det är ifrån olika delar av Ljusterö, ett par ifrån södra Ljusterö och en ifrån 
norra. Vi har tre stycken sådana. 

I. Har du anteckningar på allting? 

H.L. Ja, det mesta. 
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I. Och de anteckningarna har du hemma i ditt hem? 

H.L. Ja, de är under förnyelse, kan man säga. De håller på att bearbetas nu, de skulle 
skrivas om tidigare. Jag har naturligtvis en massa anteckningar, i den mån man 
kunnat skaffa, om de olika tingen, ägaren och datum, men i allmänhet är det så att 
de vet inte mycket om dem, varifrån de kommer. De kan vara köpta på auktioner. 
Sen samlar vi fotografier. Vi har en ganska stor samling och så har vi 
tidningsurklipp, affischer o dyl. allt rörande Ljusterö. 

L Har du någon önskan angående de här samlingarna? Kan de förvaras så som de 
nu förvaras? 

H.L. Ja, det är väl svårt för böckerna, de tar skada och en hel del, inte minst 
järnföremål en, de bör behandlas, men det är ett mycket stort arbete bakom det. 
Det skulle nog impregneras en hel del saker. En sak som vi aldrig behöver tänka 
på att göra någonting åt, det är tjärämbar, som står uppe på vinden. Det står 1711 
i botten och ett bomärke och det är som sagt så impregnerat av tjära, så det 
stoppar. Så har vi ett koppannått, det är väl en fyra decimeter högt. Jag vet inte 
vad måttet heter, men det lär stamma ifrån Wira krog och bränneri och det syns så 
väl att det är koppar, ärgigt, så att det bör man nog göra någonting åt också. Det 
tyckte landsantikvarien även. Sedan är det en bänkdörr, som står där uppe, ifrån 
gamla Ljusterö kyrka och det är ett nummer på, nummer två, tror jag. Den hittade 
jag i Sundviks by. Den var fastspikad bakom stugans vägg och gumman hon 
använde den som diskplats. Jag kom att titta inunder och då fickjag se att det var 
ett nummer på en gammal kyrkdörr. Jag skruvade bort den där och fick ta den 
med mig. Och så har vi en stock, som lillklockan från Ljusterö klockstapel, har 
hängt i. Och där är många, många andra snickarverktyg, en hel del med årtal på. 

L När du nu har samlat allt detta, så har det i första hand varit för att ta vara på, så 
att det inte skulle förfaras och försvinna. Men i andra hand måste du väl ha en 
önskan att så många människor som möjligt får se dessa föremål? Skulle du ha 
någon önskan att stugan fick vara öppen en dag i veckan? 

H.L. Ja, jag vet att de har talat om i Österåker, att vi ska ha stugan öppen bestämda 
tider. Det kan vi nog säga är hopplöst att få några besökare på dessa tider. Det 
går inte, utan de får stöta på, säga till, när de vill se, för där sitter man och inga 
människor kommer. 

L Det förstår jag, men man tycker att så många intressanta föremål är värda att 
visas för många, många fler? 

H.L. Ja, det är klart, somjag hörde någonting om, man skulle kunna låna ut till 
Åkersberga. Biblioteket där skulle fundera på att ha någon liten utställning. 

L Och det ställer du dig positiv till? 

H.L. Ja, det tycker jag visst det. Det är klart, de har talat om ått det skulle överlämnas 
till kommunen, Österåkers kommun, så att de fick ta hand om det, men jag tror 
de flesta vill att det ska vara en förening som står bakom, som det har varit ifrån 
början. 

I. Jag tycker det är bra att du uttrycker en sån önskan här. 

/Lindh, Harald Roslagssamling 
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H.L. Men det svåra är nog att få ungdomarna väckta för en sån här sak. Jag vet inte 
hur det ska gå till. 

I. Det kan gå i vågor. 

H.L. Just nu tror jag inte att det är såna tider så att det går. 

I, Viktigt är ju att man just under såna tider samlar och tar till vara tingen. 

H.L. Det lär inte finnas så mycket kvar, tror jag, ute att hämta. Några stycken 
naturligvis, är förfarligt rädda om sina gamla saker och det är ju skönt när de vet 
om det och tar vara på det. Men när man hittar under loggolv och i uthus, gamla 
redskap, som ligger där och multnar, då är det bra att vi får ta hand om det. 

I. Du som har rest omkring så mycket här på ön, har du hört talas om spöken eller 
några övernaturliga händelser? 

H.L. Ja, något har man väl hört. Det var en gubbe borta i Ösby, där det finns gamla 
vikingagravar, han hade sett "mjölingar", sa han. Det har han träffat flera gånger. 

I. Småfolk? 

HL. Ja, just det. 

I. Han lever inte nu? 

HL. Nej, han är borta för trettio, fyrtio år sedan. Det är roligt, jag såg en gumma 
som manglade på det gamla viset med en kavelbräda och en kavel, som hon la 
på bordet och tryckte hårt på och fick det rätt så skapligt manglat. Ute på Lagnö 
odlade de ett tag lin. och det var väl inte så länge sedan de klappade kläderna i 
Kyrksjön, för att få ur luten. 

I. Sen har du en stor samling tidningsurklipp dessutom.? 

HL. Ja, den är inte fardig. Jag har klistrat bra många år och det är sedanjag kom till 
Ljusterö. Jag har tagit med allt om Ljusterö och hittar jag en annons om ledigt 
sommarnöje eller stuga, tomt, så kanske det finns en liten plats för det också, men 
många, många intressanta artiklar. Och det sista, nästan, det handlar om 
Roslagens Ros, som var ifrån Ljusterö och hette Karin Andersson. Hon har varit 
min elev, liksom hennes föräldrar. 

I. Tack Harald Lind för allt intressant som du har berättat idag. 

Intervjuare: Kantom och Hembygdsforskaren Harald Lind interVjuades den 28/8 1971 
av Helga Gäfvert. 


