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T.O. ·Jag heter Henrik Tage Olsson och är född den 20 februari 1918 i Isättravik i 
Österåkers kommun. Alltså är jag en tvättäkta Rospigg. Vad var det sen då? 

I. Och din far? 

T.O. Min far hette Henrik Gottfrid Olsson och var född i Tungrin oppe i Smedby 
1879. Min mor hon hette Tyra Maria Eugenia Olsson, var. född Eriksson. Hon 
var född 1881 och det var i Össeby Gams socken och kom hit till Österåkers 
socken som fyraåring. Min farfar är ett oskrivet kapitel. Jag känner inte till, jag 
har aldrig fått reda på vem han egentligen är. Min farmor däremot var 
Wilhelmina Olsson f. Karlsson. Hon var född någon gång på 1850- 1860-talet. 
Jag vet inte så noga. Min morfar, han hette August Eriksson och han var född 
1855. Min mormor hette Maria Eriksson och hon var född Ågren. Hon var i från 
Fiskartorpet som fortfarande ligger kvar vid Sättrafjärden. Där hennes far Ågren 
var fiskare och hon var född 1860. Det är ju så att lite musikalitet har det funnits 
i släkten sen förut, särskilt på min mors sida. Och det fanns en del som spelade 
på bröllop och liknande på den tiden. Syskon till mig och deras barn har varit 
musikaliska. Och mina egna barn är också en aning musikaliska. Själv spelar jag 
vällite grann på fiol på skoj ibland. Om vi går tillbaks till min pappas mormor 
där han liksom vart född. Så var hon född omkring 1830. Om henne berättas att 
hon var slaktare och gick till folk och slaktade omkring 1850 så där. Och då när 
hon hade slaktat till exempel en gris och tagit reda på inanmätet, gjorde rent 
tarmarna och liknande, som då var ett väldigt arbete som man kan ju förstå. Det 
är ju ganska många meter i en tarm på en gris, som skulle göras alldeles rena och 
skrapas på insidan. Då kunde hon få för allt det arbete, som tog minst en dag, då 
kunde hon få 50 öre och hade hon tur då så hon fick med sig en bit fläsk med sig 
hem också förstås. När min morfar kom hit till Österåkers kommun, när min mor 
var fyra år, då kom han till en gård som hette Översättra. Nära Isätravik där jag 
själv är född. Då var han arrendator där och när han slutade med det arrendet, så 
tog han en utav gårdarna i Svinninge som då var två stycken, numera är det en, 
men då var det två ... 

I. ... två gårdar, alltså ... 

T.O. ... två gårdar. Morfar och Mormor de hade väldigt många barn. De hade tio 
stycken som överlevde de första åren och de blev alla väldigt gamla. Den som 
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var yngst när hon dog, det var min yngsta moster hon blev 82 och min äldsta 
morbror han blev 97 år. Han var vid sin död Österåkers äldsta. När han då hade 
slutat med sittjordbruk då flyttade han till Vallentuna där han köpte sig ett hus 
och det underliga är att denna den stuga står fortfarande kvar i dag 1985, när de 
har byggt opp flervåningshus runt omkring. Det ser ganska konstigt ut, men det 
är faktiskt skojigt. 

I. Den står kvar än idag, alltså. 

T.O. Den står kvar än idag, ja. Ja, mina föräldrar de hade yrken som kanske då var 
mera vanligt än i dag. Min mor var då yrkessömmerska för att hon råkade bli 
invalid vid fyra års ålder och följaktligen fick hon lära sig att sy, vilket hon 
gjorde sedan så länge som hon såg att syssla med tyg. 

I. Det är hon som har sytt forsta hembygdsdräkten. 

T. O. Det är hon som har sytt de första hembygdsdräktema. De komponerades då i 
huvudsak av doktorinnan Wik och hennes dräkt sydde hon och plus åtminstone 
en sju, åtta stycken till vad jag vet. Det kanske är fler. Det tycker jag är ganska 
skojigt att det är just hon som sydde hembygdsdräkten, när jag själv är 
intresserad av hembygdsrörelsen. Min far, han var då från början 
jordbruksarbetare. Så man fick börja tidigt på den tiden. Redan när han var 18 år 
tog han värvning till, som då hette Kungliga Livgardet till häst. Det finns inte 
mer och det har annat namn och det har minskat. Men i alla fall så var det. Där 
var han i fem år. Och de minnen som han hade kvar i från det, de glömde han 
aldrig, utan det var hans käraste samtalsämne och när han fick tag på någon 
gammal dragon eller liknande så kunde de sitta i timmar och prata minnen. Det 
var väl väldigt skojigt för dem och jag kan ännu minnas hans historier från den 
tiden. Nåja, det där tog slut så småningom och han fick ju ta andra arbeten. Och 
då var han forst byggnadsarbetare i Stockholm och sen började det väl bli dåligt 
med arbeten där vissa tider. Och sen kom kan ut till, bodde där ute vid Singö 
handel till en början med och arbetade där i Härsbacka gruvor, som han var och 
jobbade i, väldigt många år sedan. Han vart så småningom en så kallad 
sorteringsbas i ett finsorteringsverk Det var väl hans huvudsakliga arbete på 
sista slutet där. 

I. Levde han så länge att han blev pensionerad? 

T.O. Han blev så småningom pensionerad. Han var 69 år när han dog. 

I. Han fick inte den här yrkessjukdomen ... 

T.O. Nej, han fick tydligen inte det ... 

I. ... silikos ... 
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T.O. Han dog sen i lunginflammation1 vid ca 69 års ålder. 

I. Kommer du ihåg något sedan du var liten? 

T.O. Ja, det är klart att den tidens barn hade inte så mycket leksaker och liknande och 
hålla på att roa sig med. Utan man fick väl mest roa sig själv så gott det gick. Till 
en början med när man var liten fick man väl använda pinnar och kottar och 
liknande och leka med. Och när man vart äldre, så var det väl mest att bygga 
kojor i skogen. Och jag minns särskilt min bästa lekkamrat, jag hade, han hette 
Henry Stenberg och han ochjag vi tog långa promenader i skogen. Vi klättrade i 
berg. Det tyckte vi kanske var det allra skojigaste och på kvällarna följdes vi och 
hämtade mjölk till exempel till närbelägna gårdar och det var bara på kvällarna 
och det gjorde vi noggrann sällskap varje kväll, vi hämtade mjölk. Och det var 
ju, tyckte vi skojigt och det var en väldigt fin kamratanda och vi trivdes kolossalt 
bra tillsammans. Synd att han är borta nu förresten. 

I. Var har du gått i skolan? 

T. O. Skolan den låg ungefår fyra, fem kilometer bort. Jag skulle tro att det var 
närmare fem. Det var Ljungsboda och det var en gammal B 2 - skola som var 
skänkt utav ägarna till Margretelunds herrgård, släkten Åkerhjelm en gång i 
tiden. Den var fcir barn ifrån Härsbacka gruva och Margretelunds gård och 
mellanliggande torp. Det var en enkel skola kan man säga. B 2 - form, det vill 
säga att det är en småskola i två klasser där man börjar hjälpligt lära sig att läsa 
och skriva något så när och sen i fyra klasser i den så kallade storskolan där en 
lärarinna, som forresten hette Märta Storm undervisade fyra klasser i samma sal. 
Jag kan tänka mig att det var ett ganska svårt arbete, men hon tog två klasser i 
taget ochjag får lov att säga att hon skötte det där väldigt fint. Och hon fick, jag 
tyckte hon lärde oss att veta hut och det kanske är det viktigaste. Och sen var det 
ju den tidens undervisning, det var en massa, väldigt mycket på det religiösa 
planet. Man lärde sig väldigt mycket psalmverser. Det hade man nästan en till i 
läxa varje dag. Och sen var det någonting som hette biblisk historia på den tiden, 
som man läste väldigt mycket och alla liknelser och allting. Jag tror nästan att 
man kunde det mesta i det närmaste utantill när man slutade skolan. Men for 
övrigt hade man räkning, det hette ju bara räkning på den tiden och där gick man 
ju inte så förfårligt långt i det sammanhanget, men det var ju, vi tyckte det var 
roligt. Och historia intresserade mig kolossalt. Så väl som svenska språket, det 
var också skojigt. Och speciellt ritning där kallade man det bara for ritning, man 
hade ju då, man ritade av saker och det där roade mig hela tiden. Och jag får väl 
lov att säga att skoltiden enligt den tidens krav den var ju i alla fall bra på sitt 
sätt, även om allting var for enkelt. Man fick till exempel inte någon skolmat, 
som man får nu for tiden, utan man satt där i det här omklädningsrummet som vi 
kallade det for, där man hängde sina kläder som man hade gått i en halv mil på 
morgonen. Där satt man på bänkar under kläderna och åt sin kalla smörgås och 

1 Enligt Gösta Wiberg f.d. chef på Försäkringskassan, så var det väldigt vanligt att Silikos ledde tilllunginflamma
tion och det var lunginflammationen som tog död på folk. Han blev i alla fall väldigt gammal för att ha jobbat i dessa 
gruvor. 
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en flaska med mjölk eller liknande vad man kunde ha med sig. Det var lite 
skillnad på mot dagens skolbespisning som man har i dag, men det gick att leva 
på det också. 

l. Vad hette småskolelärarinnan? 

T.O. Småskolelärarinnan hette Ellen Pettersson och det var en väldigt rar och trevlig 
människa. Och hon var nog väldigt lämplig att ta hand om de första som kom. 
Barnen på den tiden var ju rätt blyga hade svårt för att säga någonting. Det är 
kanske tvärt om mot vad det är i dag. Då var det frågan att få barnen att prata nu 
är det frågan om att få dem att tiga. 

l. Men det här med slöjd det hade ni inte däremot. 

T.O. Det var en B2-skola och någon slöjd. Det kunde man inte åstadkomma där 
tydligen. Däremot fick ju som praktiskt arbete, så fick vi ett slags lärospån i 
trädgårdsskötsel, men det bestod av att man grävde och hjälpte till i 
storskalelärarinnans trädgård. 

l. Frökens trädgårdsland ... 

T. O. Ja, och det var, först så fick man gräva sen kanske man fick så ibland, sen fick 
man hjälpa till och skörda. Fick man hjälpa till att plocka vinbär och körsbär, så 
stoppade man naturligtvis en hel del i mun, men det såg hon gärna emellan 
fingrarna med. För hon förstod att det inte var gott att neka utan hon sa "Att det 
är klart att ni får äta, lite också." sa hon och det gjorde vi också. 

l. Men skolan, det var inga bekymmer du hade bra betyg hela tiden i skolan eller 
hur? 

T.O. Ja, jag hade B i sång förstås och i gymnastik var det heller inte så märkvärdigt, 
men dess bättre gick det i bättre i de ämnena som jag tyckte var viktiga och det 
var ju skojigt så att jag får inte klaga på betygen egentligen. · 

I. Det gick bra hela tiden. Men det var inte alla som hade så lätt för sig. 

T.O. Nej, det är klart att precis som nu är det inte alla barn som har så lätt för sig, utan 
det är väldigt olika. Och jag vet särskilt en som hade svårt för att hänga med. 
Och då skulle lärarinnan ha honom att sitta kvar på kvällarna och läsa läxorna, 
det han inte hade lärt sig hemma. Det gjorde det hans far kom och trätte på den 
där stackars lärarinnan, för hon hade all möda i världen få in lite i huvudet på 
honom, men det blev väl inte aldrig så riktigt bra någon gång under skoltiden. 
Men när samma person sen växte upp och fick ett yrke och ett arbete så klarade 
han sig väldigt bra. Han fick det riktigt bra ställt och det vart en bra människa det 
också. Men han var väl inte tillräckligt tidigt utvecklad. 

l. Och du har alltså gått i skolan sex år plus fortsättningsskolan. 
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T.O. Ja, det var ju så att man gick två år i småskolan och fyra år i den så kallade 
storsko lan. Det var ju den formen och sen fick man ju då gå i fortsättningsskolan 
i några veckor före och efter jul, samtidigt som man ett år gick för prästen, så att 
man gick och läste, som man kallade det. 

l. Men då är du redan arbetat ganska mycket. 

T. O. .Ja, man fick ju börja då. Vi hade ju examen som regel den 13 juni om det var på 
en söndag, annars blev det den 12:e. Och när jag hade fyllt 13 år, då fick jag 
redan börja alldeles strax efter, någon vecka eller vad det var, fick jag börja på 
den så kallade finsorteringen vid Härsbacka gruva. Och jobba där och det var ju i 
och för sig ettjobb som man inte kanske skulle acceptera att göra i dag. Man 
hade då ... 

l. För barn menar du. 

T.O. Ja, det var ju ett barnarbete kan man säga, men man fick då 8,5 timmar stå vid ett 
band i ett öronbedövande larm, som gjorde att man inte kunde prata med någon 
som stod intill, utan då fick man skrika i örat på den. Det inverkade på att jag i 
dag kanske har lite dålig hörsel, men det var helt naturligt när man stod där i flera 
år, vid de där banden. 

l. Var det redan då som du kom med på det här fackföreningsmötet? 

T. O. Ja, det var ju så att den tiden var man rätt medveten om hur dåligt det var för 
arbetare i allmänhet. Man fick intresse för att skapa något bättre för sig så att 
säga. Man blev väldigt klassmedveten och det fanns också andra som var det. 
Och som hjälpte en och tala om lite för en. Och det gjorde det att när jag bara var 
15 år så gick jag in i en fackförening det var Grov fabriks avdelning 315, noga 
räknat. Då hade det redan gått så långt med den här så kallade stenlungan, eller 
silikosen, hos många utav arbetarna tack vare någonting som kallades för 
torrborming. Man hade borrat i sten, utan någon som helst lungskydd, utan 
vatten och någonting. Så att de blev alldeles förstörda i lungorna. Väldigt många 
människor. 

I. Det kom en läkarrapport om detta. 

T.O. Ja, och vid ett fackföreningsmöte, så kom det då en rapport i från en 
undersökning som var gjord på de som hade jobbat där länge. Och då talade man 
om då, att den och den hade första skedet, en annan hade andra skedet , en annan 
hade tredje skedet. Där satt man och helt enkelt delade ut dödsdomar åt alla dessa 
människor, som satt ikring ett smutsigt bord i en smutsig gruvstuga. Och jag 
minns så väl att det blev så tyst att man kunde höra en knappnål falla i det där 
rummet, om man satt där och man förstod att de hade inte så förfårligt många år 
kvar... ' 

I. ... att leva ... 

T. O. . .. att leva utan de gick inom några år sen, de flesta av de här gubbarna. 
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I. Så det var dödsdomar kan man säga, som läste upp. 

T.O. Det var dödsdomar, praktiskt taget och i varje fall att dö ska vi alla göra. det här 
var då fråga om så långt tid till innan det skulle verkställas. 

I. Ja, när du är 15 - 16 år så är du i fullt arbete, kan man säga. 

T.O. Ja, det här den finsorteringen som man fick börja i. Den varade då inte så länge, 
för snart ansåg de att de kunde ta en i anspråk för hårdare arbete. Och det är ju 
rätt otäckt och tänka sig efteråt, att man tog p oj kar 15, 16 år till att lasta sten som 
var besvärliga att ta hand om i lag med dem som var gamla och vana. Man skulle 
då lasta då med fyllfat och fyllhammar, 20 ton per man och skift och bära ifrån 
ett upplag i fyllfaten opp i vagnar och slänga upp. Och var det så att man lastade i 
säck, man hade också säckar som man tog stenmjöl i, som man skulle då lasta ut 
när det kom båtar och liknande. Då skulle man också lasta 20 ton per skift och 
man. Man kunde få bära ganska så långt och lägga på en tralla och köra ut och så 
spelades det, vinschades upp i båten och ner i lastrummet. Ä ven det var väldigt 
tungt jobb och man tog inte hänsyn till praktiskt taget var bara barn. Och det allra 
värsta somjag råkade ut för det var, då var jag kanske 16 år för all del, då skulle 
jag upp i den så kallade grovsorteringen vid själva gruvan och det var det 
hårdaste arbetet som fanns i hela gruvan. Man fick för sig att de skulle visa en, 
att man skulle klämmas, att man skulle arbeta. Och det är till märka att jag, vid 
den åldern var varken stor eller grov utan jag var ganska liten och inte alls 
särskilt stark, kraftigt växt utan man var ett barn helt enkelt, men det togs ingen 
hänsyn till. Man skulle inte i dag godkänna detta, för barnarbetare på det sättet, 
inte i Sverige i varje fall. 

I. Det här med smedharv a ... ? 

T.O. Jo, trots att man hade ett väldigt dåligt och tråkigt, framför allt arbete och tungt, 
så räckte det inte hela tiden i alla fall, utan man fick då på vintrama gå på alla 
möjliga andra saker. Och man fick även pröva på en sak som att vara hantlangare 
åt en smed på den tiden. Det var då inget lindrigt jobb, för att smeden han var ju 
den som kunde och han visade hur man skulle göra, men det tunga arbetet, men 
den tunga släggan med en ganska speciell fattning som var svår att lära sig. 
Skulle man slå då så gott som hela dagarna med den tunga släggan. Och det var 
också bara när man var liten och ung. Och dessutom räckte det inte till utan fick 
man ta arbeten ute runt ikring. Jag har till exempel på så sätt gått i den så kallade 
famnskogen och huggit två vintrar. Och det är också i väldigt unga år och i bland 
så räckte inte heller det till, utan då fick man ta jobb hos bönder. Och det hände 
att jag jobbat hos en särskild bonde som bodde i Flaxenvik, en liten bit ifrån och 
där fick man då göra allt. Man fick mocka i lagården och man fick köra i skogen. 
Man fick åka med in till stan, när han hade åkeri. Så fick man dra not, vilket var 
ett väldigt tungt arbete. Det är skojigt att se hur det gick till för att det är ju 
kanske inte många som drar not i dag. Och det betydde helt enkelt att man rodde 
ut en stor lång räcka utav not, en bra bit ut i från stranden och så tog man i båda 
ändarna på den där noten och så drog man det där i land, men en slags vinschar 
som man. Och det gick kolossalt tungt med den där noten, för det var ju sänken i 
botten och flöten i oppe så att det blev som en stor påse som med handkraft drogs 



in, eller de här vinscharna, eller vad jag ska kalla det för, det var ett slags vindar 
som de kallade det för. Det var några spakar som man drog med handkraft. Och 
sen så samlade man ihop det till en slags påse. Och just i det där sista kom då 
strömmingen som man fick på det där. 

I. Och det gjorde ni mitt i natten. 

T. O. Ja, det var tidigt det där. 

I. Ja, strömmingen skulle väl med till stan. 
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T.O. Ja, den skulle helst vara på ångbåtsbryggan klockan sju när skärgårdsbåten kom 
och tog upp den. Då skulle fiskade och i lagd i trummor och framkörd till 
ångbåtsbryggan. Det skulle göras tidigt på morgonen, eller på natten kanske man 
skulle säga. 

I. Det här var hos Vistedt. 

T.O. Det var hos David Vistedtja. En ... 

I. Han var ganska rolig. 

T. O. Han var på sitt sätt och på den tiden hade man då mat och husrum och tio kronor 
i veckan. Det fick man klara sig på också. Mat man bra, det var rejält. Det var en 
riktig gumma han hade som såg till att man hade ordentligt med mat. Däremot 
var husrummet ganska dåligt. F ör att det var en drängstuga med ganska dåligt 
isolerad och oeldad på dagarna. Så att man fick elda en brasa i den när man kom 
in på kvällen då, framåt fem så där och elda en brasa och sen så hade man en 
vattenhink och ett handfat i ett hörn. Så att man skulle kunna tvätta sig lite, men 
på morgnarna när man skulle tvätta sig, då var det is i den där hinken, så att då 
fick man slå sönder isen först så att man kunde få lite vatten med isbitar i och 
tvätta sig i. 

I. Hur var det den där gången när du körde i skogen? 

T.O. Det var att vi också skulle köra i skogen. En gång var jag på väg med ett ganska 
stort vedlass ut för en backe och tömmarna var vällite dåliga, så en gick av och 
den här hästen, jag drog ju då bara i den ena, jag måste hålla igen i backen och 
jag drog i den ena tömmen, med påföljd att hästen gick på den ena sidan av 
vägen, men på något sätt så klarade det sig. Jag hade kunnat köra ihjäl både mig 
och hästen om det hade varit otur, men jag hade lite tur och det var väl inte· 
meningen att det skulle gå så illa. 

I. Det här var omkring 1933. 

T. O. J a, det kan man säga, på vintern då. 

I. Och sen började du på byggen. 
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T.O. Ja, sen började jag på byggen. Jag var 17, 18 år så började jag på byggen. 

l. Som lärling 

T.O. Som lärling förstås, ja. Då kunde man ju nästan ingenting om byggen, men det 
fick man ju lära sig så småningom. Jag fick en arbetsmässigt skicklig 
arbetsledare, som kanske hade lite dåligt med teknisk utbildning for övrigt, men 
det var en slitvarg av Guds nåde, så man fick lära sig arbeta hårt, om man inte 
hade lärt sig det forut. 

l. Var det Albert Elm? 

T.O. Och det var, jag råkar faktiskt var svåger med honom också, det var Albert Elm 
hette han. Det var en smålänning som var ivrig och ... 

l. ... och duktig. 

T.O. Ja, duktig naturligtvis på sitt sätt och det gick unnan, när han gjorde någonting, 
väldigt. Den elogen får man lov att ge honom. 

l. Du fick en allsidig utbildning kan man säga. 

T. O. Ja, det var ju så att det var ju mest småbyggen, villor och sommarstugor och till 
och med ateljeer och sådana saker for konstnärer. Och när det var så pass små 
byggen, så kunde man inte ha särskilda yrkesmän till allting, utan man fick då 
börja från början. Man fick gräva, man fick sätta form, man fick gjuta, man fick 
snickra, man fick lägga tegel, man fick skära glas, man fick ja överhuvudtaget 
allt som förekom. Utom målning, for det brukade alltid ha några extra gubbar till, 
murning hände det också att det var särskilda gubbar till, men det lärde man sig 
också så småningom. Det har jag haft nytta av på senare år. 

l. Och Elm hade kommit hit med en skogsdrivning, eller hur. 

T.O. En tid så sålde markägarna stora poster skog på rot. Vilket gjorde det att 
storfirmorna, de hette, A ve Holmert en utav dem. De hade en väldigt stor 
skogsavverkning och satte upp sågar och liknande här på trakten. Det gjorde att 
det kom en hel del smålänningar, östgötar och några andra till trakten och som 
sen blev kvar här och ofta gifte sig med flickor i från trakten. 

l. Och småsågar satte man upp lite här och var då. 

T.O. Ja, man hade man ju lite, Margretelund hade en såg, och i Härsbacka hade man 
en såg och skogsbolagen hade flera sågar. Det där det var enklare grejer med en 
bänk och en klinga och bänken kunde de då köra fram och tillbaks och såga på. 
Några ramar vet jag inte att det har funnits, mer än i den större sågarna i 
Åkersberga hos Kahnlunds, där hade de någon ram om jag inte minns fel. 2 Nu i 

2 Helt rätt. Se intervjuerna med Anna-Stina Neckman och Olle Edberg. 



dag existerar bara en sådan här klingsåg i kommunen, vad jag vet och den ligger 
uppe vid Dammbro, en jordbrukare som har det som extra inkomst. 

l. Men nu började de första byggena i Åkersberga. 

T.O. Ja, ... 

l. Då kom den här byggaren som hette Ivar Hanhe hit. 

9 

T.O. Det var ju så att Åkersberga, var ju inte egentligen så värst mycket till samhälle 
före 1932,33. Men så var det en ingenjör som hette Ivar Hanhe, som hade varit 
anställd hos Svenskjordförmedling. Han köpte en massa mark här och började 
bygga till höger och väster. Han byggde affårer på Mjölkö, i Bergsättra och 
Ekbacken och i Åkersberga. Han satte upp en hel del hus. Han byggde en bio 
föresten med danslokal. Han byggde många hus som han sen hyrde ut och tack 
vare honom så har Åkersberga gått betydligt längre i dag, än vad de skulle ha 
gjort om inte han hade funnits. För bebyggelsen var ganska minimal. Och det 
gjorde det att det var en hel del människor som fick anställning, tack var honom. 
Även om förtjänsten kanske inte var så stora. Så hände det en del och kommunen 
fick i alla fall in mera skatter och samhället växte ut. Det kan inte hjälpas. Ä ven 
om han i och för sig inte kom så bra överens med kommungubbarna och att 
kommunen hade heller inte hunnit så långt med sin planering, vilket inte var 
vanligt då, att man hade planerat så väl. Så därför så byggnadsnämnd det var ... 

I. ... existerade inte ... 

T.O. Det var nog lag om det. Men det hade inte trätt i kraft ännu. Jag tror att 
byggnadslagen eller lagen om byggnadsnämnder kom till -32, men innan de hann 
få ordning på det där. Och folk till det så kunde det här jobbet så tog det en hel 
del tid, för jag vet att det mest bondgubbar i byggnadsnämnderna som satt och 
bestämde att de skulle göra så eller så. Och någon sakkunnig arkitekt fick de inte 
förrän först långt senare. 

I. Men hur då det här första hyreshuset tolvan. Var det han som byggde det också? 

T.O. Ja, det var den här ingenjör Hanhe han lät bygga det, eller byggde det egentligen. 

I. Roslagsvägen 12. 

T.O. Ja, Roslagsvägen 12 hette det på den tiden. Jag vet inte vad det heter nu. Nu 
ligger ju Skutan, där det låg. Det var ju då det första riktiga hyreshuset i 
Åkersberga. Det bestod utav sex lägenheter om jag inte minns fel. Och det 
byggdes på den tiden plank och så putsades det på utsidan. Och så isolerades inte 
så märkvärdigt, som man gör nu för tiden, men det var dock ett hyreshus som 
många fick hyra och någonting och bo i. Och de var väl inte dåligt efter den 
tidens sätt att se. Sen kom det ju också senare radhus och liknande, för han 
byggde ju hela tiden och jag var väl med en stor del utav tiden på hans ... 

I. Men den här blockaden, som var, den var väl på tolvan. 
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T.O. Ja, någonting otrevligt hände under den här tiden. Landsorganisationen hade 
fattat beslut att ta död på Sveriges Arbetarecentralorganisation. 

l. SAC 

T.O. Som man kan förkorta till SAC. Och de hade på olika platserna sina lokala 
organisationer som de kallade for LS då alltså, lokal samorganisation. 

l. De här är så kallade syndikalister. 

T. O. Ja, det kallades då syndikalister och det var ju då en något friare form än vad 
man tänker sig. 

I. Det är väl så än i dag. 

T.O. Det heter så än i dag, menjust det här med syndikalister, det forstod väl man väl 
inte alltid vad det var frågan om, så noga. Men iden for syndikalismen, det var att 
man skulle göra direkt aktion på varje arbetsplats. Man var inte så noga med 
avtal och liknande. Så den var ju egentligen radikalare än LO. De skulle inte få 
finnas i alla fall. Varfor man beslutat sig för att forsökta sig på att tvinga bort alla 
SAC-anslutna eller få över dem i sin organisation. man ... 

I. ... till LO alltså. 

T.O. Till LO som sagt, då ... 

I. Men SAC hade ju sin fina dagstidning som hette Arbetet. 

T. O. Ja, man hade ju en egen tidning på den tiden som hette Arbetaren. Och ... 

I. Så det var en riksorganisation, menar jag. 

T.O. Det var en riksorganisation, det också. En gång var det den största organisationen 
i Åkersberga, men det är väldigt länge sedan. Men det tråkiga var det att man 
fick till stånd ett veritabelt krig mellan SAC och LO, genom man helt enkelt 
blockerade arbetena där det fanns en SAC eller LS arbetande. Så det stackars 
LS:ama hade inte särskilt roligt på den tiden. Om de lyckades få ett jobb, så kom 
då LO eller deras hejdukar och skulle mota bort dem eller blockera 
arbetsplatserna för dem. Nu var det så att LS:arna var inte dummare än att de var 
kvar på arbetsplatserna ändå. Vilket gjorde att en väldig spänning mellan dessa 
två grupper, men dess bättre så har de, kom de väl ingenstans med det hela. Men 
de är däremot en väldigt tråkig historia att tänka sig att folk ska arbeta för samma 
sak, for bättre levnadsförhållanden. Vilka dåliga då, de bekriga varandra på det 
där sättet. Det kanske är bland det ynkligaste man har upplevt i den svenska 
arbetarklassens historia. Det skulle egentligen aldrig behöva ske. Men jag får lov 
att säga attjag vill ge Landsorganisationen skulden för detta bustag. Jag kan gott 
säga på det sättet. 

l. Men ni hade en årsfest inom LS. 
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T.O. Ja, det var ju många aktiviteter i samband med det där. Men vi hade ju då en 
årsfest inom SAC. Arsmöte med en liten fest och då var det våranordfårande på 
den tiden, sedermera välbeställd länsbostadsdirektör i Jönköpings län. Han var på 
den tiden ung och röd och han 

I. ... hette ... 

T.O. Han hette Einar Lööw. Han hade då, han var duktig på alla sätt den där killen. 
Han diktade en särskild bit på någon känd melodi som sedan fåredrogs utav 
honom och mig och vi sjöng den så gott vi kunde, men den var jätterolig den där 

I. Och den ska vi be och få i slutet av programmet, kanske du kan leta fram den 
tills dess. 

T. O. Vi ska forsöka dra den och är det så attjag kommer ihåg den så skajag fårsöka 
sjunga den också. 

I. Hörru du att bygga det var liksom hantverk på den tiden. 

T.O. Ja, man kan ju inte järnfora byggande idag och då, får att det var ju så att det 
mesta arbetet på bygget. Det var ju både bärning. Och bearbetning av virke, det 
var ju mest med yxa och hamsåg. Det här med kapringer och andra saker. Det 
användes helt enkelt inte. Men en timmerman hade sin yxa och det det ... 

I. ... som viktigaste verktyg ... 

T.O. Det var det allra viktigaste och den kunde han som regel hantera ordentligt. Och 
den skulle vara skarp och den skulle vara bra. Speciellt när man spikade innertak. 
Då var yxan bra, får den som forsöker sig och stå och spika innertak och spika 
uppåt med en hammare. Han blir väldigt fort i armen. Men den som kan tekniken 
med att spika innertak med en yxa, han, får honom går det for det forsta mycket 
fortare och for andra är det många gånger lättare. Man helt enkelt fåster en tre 
tum spik med yxskaftet och sen så tar man yxskaftet och så säga spikar under 
ifrån. Den som är vana slår in tretums spik med ett slag med yxan. 

I. Kommer du ihåg vilka hus som byggdes forst i Åkersberga? 

T.O. Ja om man ska börja tala om byggdes forst, det är väldigt svårt att säga, for att 
det fanns ju en hel del hus redan innan det sattes igång med det här Hanheska 
historierna. Så fanns det en hel del forut. Det var i stort sett på södra sidan om 
järnvägen. En del fabriker, som till exempel väskfabriken och det där. Men då 
när det här började så ... 

I. Det är väl en ny väg som har kommit. 

T.O. Det drogs ju väg sen rätt igenom Åkersberga, som idag faktisk är diskutabel om 
det inte är fel, att man har tänkt att lägga den på ett annat sätt och tänkt att den 
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skulle bli en gångväg. Men nu så kom man till och det tyckte man var viktigt och 
utmed den vägen så kom det då en hel del hus som då Hanhe satte igång. 

I. Men vet man hur lite som fanns och fårundras man inte över hur vägen kom till? 

T.O. Ja, det kan man säga. Vad som han började med det var ju att det här 
tandläkarhuset i Åkersberga. Det gjorde han med i samråd med en tandläkare 
som förut bodde uppe i Trevebo, uppe vid den så kallade Odenplan. Då pratade 
han med honom och han byggde ett hus med dels bostäder och dels 
tandläkarepraktik, som fungerade en hel del år. Det huset murades då. Jag 
kommer ihåg utav bara enstenstegel vilket är dålig isolering, men det fick duga 
på den tiden och det var en gammal skicklig murare, som vi brukade kalla får 
MurarBertiL Han hette i verkligheten Bertil Karlsson, som murade det där och 
det var ett väldigt förstklassigt arbete som murning betraktat, även om det var 
tunna väggar. Sen var det en frisör som hette Adolfsson, som byggde ett 
funkishus också med frisörsalong och med bostad i samma hus. 

I. Helt i trä. 

T.O. Ja, det är var helt utav trä och det var ett monteringshus. Sen så var det en bagare 
som hette Kalle Lundman. Han behövde ett bageri och en bostad. Så han byggde 
då ungefår där apoteket ligger eller på sidan om apoteket. Vid hyreshusen där. 
Där byggde han ett bageri ochjag var föresten med på det. Och vi plankade där 
två olika skikt med en och halvtums plank med isolering emellan. Så de var bra 
på den tiden och det var det säkert efter de normer som fanns då. Sen kom då, 
han byggde även biografen. Och han skulle ha en biograf, den här Hahne och det 
byggde han 37, 38. Och under den var det också en danslokal. Han skulle ha ett 
litet nöjestempel där. Och det fick han och han var med själv på invigningen med 
en sån där konstiga hattar och grejer och det skulle vara lite fest över det hela. 
Det hade många åkersbergaungdomar roligt i sen. Och numera är ju biografen 
borta, för där ligger nu det så kallade Föreningshuset3 där den har legat. Trots att 
det var murat hus, så revs det på lite mer än tre timmar för några år sedan. Det 
går fort med en grävmaskin och krafsa ner ett hus nu för tiden. 

I. Den kallades för Centrumbiografen. 

T.O. Den kallades får Centrumbiografen, ja. Det huset då. Men han var inte bara där 
han var ju också på Länsmansvägen och byggde par stora hus där. Och även 
bortefter det som man i dag kallar för Storängsvägen, fanns en hel del. Det 
tråkiga är kanske att kommunen, som jag sa förut, inte var med riktigt med 
planerna så att det hade varit bättre, om man hade haft planerna i ordning så hade 

I. ... hade byggts på annat sätt. 

3 Omdöpt till Folkets Hus. Utskrivaren 1999. 
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T.O. Om planerna hade varit klara, så hade man fått en mer ändamålsenlig 
bebyggelse, för nu har man faktiskt rivet det mesta av allt det där, som han hade 
byggt, den här Hanhe. 

l. Trots att det var i bra skick. 

T.O. Ja, det var i jämförelse i bra skick, men det var för smått och man ville då hade 
det här ... 

l. ... en annan bebyggelse ... 

T.O. Det vart ju, samhället utvecklas och man hade inte råd med en planshus utan man 
ville ha två och så småningom ... Det första trevåningshuset som byggdes det var 
det så kallade A-huset, som ligger ju i centrum på Åkersberga. Det var ett väldigt 
krig innan det kom till, för den stadsarkitekt som var på en tid, han sa 
"Tvåvåningshus ska vi ha och ingenting mer" Men våran kommunpappa Frithiof 
Thun, han tyckte att det nu ska vi ha trevåningshus och Winblad som arkitekt 
fick inte rita, utan de gick till en annan firma och de fick rita huset. Och det vart 
trevåningshus och sen satte nämnda Winblad i gång och rita trevåningshus också, 
för då var isen bruten. Så då byggde man trevåningshus. Kom sedermera 
femvåningshus och liknande också, men det var på en senare tid. 

l. Men då var du redan kontrollant för det här första trevåningshuset. 

T.O. Det första trevåningshuset det hade jag kontrollen över. Jag fick så småningom 
släppa mina egna byggen somjag hade. 

l. Får vi tala lite grann om just det här när du är egenföretagare. För ganska snart så 
lämnade du, var du inte längre anställd som byggnadsarbetare, utan då skaffade 
egna byggen inte sant och blev egenföretagare. 

T.O. Jo, det är klart att när jag hade jobbat, som jag tyckte tillräckligt länge som andra. 
Då tyckte jag, att nu måste jag pröva på det här själv och vi bad ... Jag hade då en 
kamrat som sa att nu börjar vi själva vi försöker med det här och ser hur det går. 
Och det gjorde vi också. Vi körde också igång själva. Och jag tror att det är 
viktigt att alla människor någon gång prövar på att vara egna företagare. Det är så 
viktigt att veta att det är ingen jultomte som hjälper en, utan att det här får man 
klara själv och då byggde vi flera villor i Hacksta och i Åkersberga och 
sommarstugor och liknande på andra ställen. Den här andra kamratenjag hade, 
de försvann så småningom ur, så attjag blev själv. Och hade några anställda. Jag 
hade väl någon gång sammanlagt tio, tolv anställda, det var mesta. 

I. Men det gick inte alltid med förtjänst. 

T.O. Nej, det, förtjänsten blev väl egentligen, förtjänst gick det hela tiden. Det var så 
att det gick ihop. Jag behövde aldrig förlora på någonting. Men det blev hellre 
inga stora förtjänster, så jag kan säga attjag kom ifrån det ganska helskinnad, 
från den här byggnadsverksamheten. Många människor har inte gjort det utan de 
har gått i konkurs och liknande, men det behövde jag inte göra. Ska man vara 
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egenföretagare och speciellt byggare, så f'ar man kanske vara lite, få ha lite 
hårdare nypor och lite fränare än vad jag har hjärta att vara. 

I. Men under den här tiden som du var egen företagare då vänder Thun sig till dig 
och ber dig att du, erbjuder dig att vara kontrollant på kommunens byggen. 

T. O. Ja, det stämmer det. Jag var då som sagt egen företagare. Då tyckte 
kommungubbarna att de ville ha lite hjälp och då erbjöd de mig att få bli 
kontrollant på några byggen och då började vi just det här första trevåningshuset i 
Åkersberga och fortsatte sen med ... Det var A-huset, B-, C-, och D-huset och 
tillbyggnad av skolan och gymnastikhuset i Åkersberga. Då var det i huvudsak 
Pettersson i Spånga som hade det där och sen så ... 

I. Som var byggherre. 

T. O. Som byggmästare och så var entreprenör och så var det då en som hette Frithiof 
Johansson som byggde en del, som jag också hade med att göra. 

I. Och då var du kontrollant på heltid, nej halvtid, kan man säga. 

T.O. På halvtid gällde det bara, för de hade inte råd att ha en kille på heltid. Det var 
alldeles för dåligt ställt. Ä ven om det verkligen skulle ha varit nödvändigt. 
Numer så är det lite annorlunda, men det var det inte då. 

Sid 2 

I. Det gällde mest underhåll på kommunens ... 

T. O. Ja det var inte det. Det här första var kontroll över entreprenörer, men det var på 
deltid. Sen vart det så småningom en tjänst som arbetsledare eller man kan kalla 
det verkmästare. Och då sökte den tjänsten ... 1956, 55 var det var. Blev det en 
tjänst som arbetsledare, verkmästare vid byggnadskontoret som det hette på den 
tiden och sökte den och fick den. Och vi hade under den tiden även kvar den så 
kallade kommunalingenjör som kom hit ungefår samtidigt eller lite före. Under 
alla de här jobbena så kom man underfund med att fattades en del teoretiska 
kunskaper och inte så lite heller föresten. För jag var i huvudsak självlärd och 
hade tagit, och hade naturligtvis en del kunskaper från själva byggeriet, men inte 
de teoretiska kunskaperna. 

I. Och då bestämde du dig för att läsa vidare. 

T.O. Ja, då vart det faktiskt på det sättet att Täby köping startade en teknisk 
aftonskola. Och då var jag förresten i Värmland på semester och då var det min 
svåger som fick läsa om det där. De annonserade om aftonskolan att det skulle 
starta. "Här har du," sa han "att sätta igång på. Det vill du ju göra." "Jaha" sa jag. 
När jag kom hem så anmälda jag mig till det där och samtidigt som min kusin 
också förresten. Och vi började där och läsa. Och det var ju ingen lätt sak. På den 
tiden jobbade man ju från sju till halv fem och man jobbade från sju till ett på 
lördagar. Det var inga fria lördagar. Så att man åkte då fyra kvällar i veckan och 
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kom hem sent till den där aftonskolan. Startade så fort man hade ätit på kvällarna 
när man kom hem och kom hem sen sent. Då skulle man efter den tiden läsa 
läxor och ja, helst då skulle man läsa lite både på morgonen och på kvällen, efter 
klockan halv elva när man kom hem och före klockan halv sju när man skulle 
åka till arbetet igen. Och dessutom så sagt arbetsledare och tänka på en massa 
folk och förbereda jobb och liknande och ställa ut på morgoma. 

I. Det tog ganska många år för dig att gå i den här skolan. 

T.O. Ja, var det nu så att vi hade blandat det här jobbet både väg, vatten och hus. Så 
allting fick man hålla på med när det gällde underhåll. Speciellt mycket ledningar 
lade vi. Då tyckte jag att jag skulle läsa Väg och vattenbyggnad först, så att det 
tog då fem år att läsa fram till ingenjörsexamen för Väg och vatten. Och precis 
som jag var klar med det, då fick jag jobb som byggnadsinspektör i 
byggnadsnämnden. Och då hade jag förstås läst lite fel, även om det inte var helt 
fel, så var det lite fel. Följaktligen måste jag då komplettera och fick då läsa två 
år till på aftonskolan får att få examen även inom husbyggnad. 

I. Så att du har gått sju år, kan man säga och läst. 

T.O. Ja, det blir sju år och det kan tyckas att det här var lite grann onödigt, menjag är 
tacksam för allt jag har fått lärt och det var tursamt att jag gjorde som jag gjorde. 
Nu efteråt ångrar jag ingenting. Allt ... 

I. Det var säkert inte onödigt. Men vad är skillnaden mellan att vara ingenjör för 
Väg och vatten och byggnadsinspektör. 

T. O. Ja, det kan tyckas. Det var två olikajobb man fick ta, men alls dels verkmästare 
och sysslande med praktiskt arbete och dels vara byggnadsinspektör. Men det är 
det byggnadskontoret och det tekniska kontoret som man kallar det i dag. Det har 
att göra med kommunens avlopp och vatten och byggnader, men till 
byggnadsnämnden har att göra med allmänhetens byggnader. Och de har 
kommunens kontroll för den nybebyggelse som sker i kommunen och 
ombebyggelse. Så att det är skillnaden på det hela och det blir enbart 
besiktningar och granskningar som kommer in i det där. 

I. Och du tyckte att arbetet var intressant säger du? 

T.O. Ja, det är klart att nästan om alla arbeten är det ömsom vin ömsom vatten. I stort 
sett så är arbetet intressant och roligt, även om det inte är så skojigt alla gånger 
att tala om för folk att det är fel. Och så här får ni inte göra, men om man 
kommer på rätt sätt och talar med folk om hur man kan göra och inte göra så 
visar det sig att de allra flesta människorna, åtminstone 95%, verkar de 
tacksamma för att de får råd och man uppträder på det sättet att de känner att det 
är goda råd de får och inte något slags ... Vad skajag säga? 

I. ... översitteri ... 

T.O. Översitteri. Det är väldigt viktigt. 
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I. Har du någon rolig episod sen du var verksam? 

T.O. Ja, det kan man säga. Det var så att jag var ute på Betsö en gång och där finns det 
inga vägar. Såjag knallade där ute i naturen på ett berg och var ute där för 
inspektioner och då fick jag höra att det bultade nere i dalen, nedanför berget och 
när jag stannade vart det tyst där nere, menjag tänkte att det måste vara något 
som pågår. Så att jag gick ner för bergsslänten och ner i dalen och där stod det en 
snickare med hammaren i handen och tittade ner. Han sa inte ett dugg. Och jag sa 
väl så här "Och här håller ni på att bygger." sa jag. "hrmm" sa han "Och 
byggnadslov har ni förstås." sa jag Då drog han åt sig andan "Nej, det har vi inte, 
men du var ju här i förra veckan och då trodde jag att jag skulle hinna det här 
fårdigt innan du kom tillbaks." Och det var ju rätt kul att han sa precis rätt ut vad 
han tänkte, menjag och många andra har skrattat åt det många gånger. 

I. Och byggnadslov förr och nu. Det var kanske inte så noga på tiden med 
byggnadslov alla gånger. 

T.O. Det hände ju förstås att man kunde få byggnadslov i efterskott, vilket var bra för 
många. 

I. Och det hade han hoppats på. 

T.O. Det hade han hoppats på ochjag minns inte om han fick det också. Det är ju rätt 
så länge sedan det här. Men med tiden så har det ju kommit nya lagar och nya 
bestämmelser och i dag går det inte att få byggnadslov i efterskott, i stället är det 
har man gjort någonting så om man inte kan ta bort det. Man får nämligen ta bort 
en sak, man får en så kallad ångervecka att ta bort det man har gjort om det är 
svartbyggt Annars så blir det åtal i vanlig ordning och ganska dryga böter i 
dagens läge. Men det har vart lite enklare och det var lite trevligare förr att vara 
byggnadsinspektör än vad det är nu. 

I. För nu är det en väldigt ... 

T.O. Ja, man ökar ju alla krav på alla sätt. Man har mera förbud, mera 
byggnadsförbud i det. Och med tätheten som följer större krav kan man säga. 
Och det är ju så ... 

I. Noggrannhet i isolering ... 

T.O. Ja, framför allt, så ökar isoleringen. Krav på isolering har ökat. Man vill ha ett 
lägre värmegenomgång för att spara energi. Det har att göra med energikrisen. 

I. Men under tiden som du var byggnadsinspektör så var det väl väldigt stora 
områden som blev bebyggda här i Österåkers kommun. 

T. O. För utom alla sådan här små områden, sommarstugeområden och liknande ute i 
bushen, så att säga. Så har det tillkommit riktiga byar utav permanenthus och 
gruppbebyggda hus till exempel Sjökarby, Åkerstorp. Det är Skånsta. det är delar 
på Smedby det är Margretelundsområdet, Tråsättra ... 



I. Malmsko gen ... 

T.O. Malmskogen till exempel, ja. Och sen i Österskär har man ju haft en väldig 
förtätning. För där var ju väldigt med sommarvillor från början, men nu har det 
förtätats så att det är nästan bara permanenthus i dag. Det är ett fåtal 
sommarvillor kvar. 

I. Medan detta så var du verksam till din pensionering 1983, stämmer det. 

T.O. Ja, det stämmer 
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I. Hembygdsföreningen har varit ett av dina stora intressen och redan innan du blev 
pensionerad så var du ordförande i Hembygdsföreningen, inte sant. 

T.O. Jo, stämmer och sen när jag blev pensionerad, så gick det att göra lite mer åt det 
hela. Ochjag är ... 

L Arbeta på ett annat sätt, menar du .. 

T.O. Ja, man får jobba på ett annat sätt och man kanjobba på dagarna och i den där 
stilen. Annars var det ju fritidsarbete. Jag tycker att hembygdsföreningen är en 
väldigt viktig och bra sak att hålla på med. Först är den opolitisk och det gör att 
man kan träffa alla människor och få dem att hjälpa till. Och man är verkligen 
god vän med alla grupper oavsett vad de har for politisk uppfattning. Och alla 
arbetar ideellt. Ingen tar något betalt och man har åtminstone hittills fått fram en 
väldigt fin anda i de arbeten som vi har gjort. För min del efter pensioneringen så 
har det blivit frågan om attjobba för ett museum och det har vi faktiskt haft hus 
till förut. 

I. Ja, vänta ett tag. Hör du den här byggnationen då som du varit bas för kan man 
säga. Och det första du tog dig tid med det var väl Stenhagens handel. 

T.O. Ja, det var ju så att det var ju någonting som hette Österåkers Slöjdgille, som 
ville hyra stenhagens handel, men den var i miserabelt skick och vi hade då 
ganska nyligen fått den där av, det hette Betongindustri. Vi hade fått den på skoj 
en gårig, men det var inte så bra. 

I. A v Fröstorp???? 

T. O. Ja, men det fanns inga papper på det. Därför måste vi få den en gång till och det 
medförde attjag tog kontakt med Betongindustri. Och de var så hyggliga att de 
gav oss då handeln. De ägde den ju faktiskt utan något som helst resonemang och 
vi fick den en avstyckad bit tomt så vi äger den på riktigt. Och det känns ju 
väldigt bra. 

I. Men avstyckningskostnadema ... 

T.O. De fick vi betala ja. Men det var ju inte mer än rätt. De skulle ju inte betala för 
att de fick ge oss det. 
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I. Nej. 

T.O. Så att det var en mycket fin gest av dem i alla fall. 

I. Och sen började restaureringen 
l 
T.O. Och sen när Slöjdgillet blev intresserade, då tog vi ett sammanträde med dem 

och så pratade vi igenom med dem och vad vi ska göra. Och byggnadskomitten 
bad mig att göra ett program för hur man skulle göra. Det gjorde jag och 
beställde material. Och sen kom då Slöjdgillet, tjejer och killar om vart annat. De 
jobbade och slet så att stod härliga till. Och de hade en väldigt bra bas som hette 
Yngve Nilsson, han var gammal byggare och han kunde det här. De gjorde ett 
väldigt fint arbete, med detta otroligt dåliga hus. Det var stora hål genom timret, 
men ändå kostade det naturligtvis en hel pengar som föreningen fick lägga ut i 
material. För det betalade vi, men de gjorde jobbet gratis, vilket är ju en väldigt 
stor vinst. Nu är det ett hus som går att använda. Det var det inte då. 

I. Det är ett kolossalt fint hus till och med. Och när det då var färdigt, då kastade ni 
era blickar på gamla ålderdomshemmet som låg tvärs över vägen. Fattighuset 
som vi brukar säga. 

T.O. Det inträffade ju en sak. Vi har ju hela tiden velat haft ett museum, men vi har ju 
inte haft någonting att visa på ett museum. Men nu inträffade det en sak, att det 
var den sista av fyra gamla syskon uppe vid Västanberg. De hette Åkerström. 
Och han avled och arvsfonden skulle ta det eftersom de inte hade några barn. Det 
fick de naturligtvis också, men lösöret det tiggde vi till oss. Det var då början till 
museet och de hade väldigt gamla saker från 1700- och 1800-talet. Och efter 
många om fick vi tillåtelse att ta det mot att vi gjorde en grovstädning och det 
visade sig att väldigt bra med den där grovstädningen, för vi hittade mycket mer 
än vad vi trodde, men då hade vi inte huset i ordning. Utan vi körde grejerna till 
Ekbacken, det andra huset som vi disponerade delvis och så började vi då. Det 
här var på våren 1983 som vi började köra dit grejerna och på hösten i oktober, 
började vi reparera detta hus som var väldigt illa medfaret. 

I. Så det var fyra ogifta syskon som hette Åkerström på Lilla Västanberg, vars hem 
ni fick via allmänna ... 

T.O. Lösöret! 

l. Lösöret, via allmänna arvsfonden. Men restaureringen den rådgjorde du med 
länsantikvarien. 

T.O. Ja, det var ju viktigt att det här huset som vi hade fått nu. Det kanske jag skulle 
säga först att det hade Evert Lööw varit och utverkat, att vi skulle få det huset 
som vi skulle ha som museum. Det hade han varit och utverkat utav Allgon 
Antenn. Och det var det som vi måste göra i ordning och som var i mycket dåligt 
skick också. 

I. Men ni fick huset och tomt. 
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T.O. Vi fick huset utan ersättning utav dem. Huset och en rejäl tomt, vilket var mycket 
fin gest, utav dem att göra. Och det har vi då arbetat i, skulle jag föreställa mig, 
cirka 1500 timmar skulle jag tro, för att få det i ordning. 

I. Och det är många arbetare och murare av olika slag som har hjälp till där. 

T. O. Ja, det var många som hjälpte till med det här. Det var Åke Petterson, Nils 
Hallgren, Tore Kraft, Harry Udd, Verner Johansson, Edvin Sundkvist och sen var 
det då rörmokaren. 

I. Rörmokaren som hette? 

T.O. Lasse Häggström. Sen var det då en hel del med. Det var med arbetet med huset, 
men sen då när det gällde övervåningen, då satte museikommitten och gjorde 
ordning själva. Och de består då av undertecknad som sammankallande, Harry 
Danielsson, Erik Englund, Marianne Bolin, Evert Lööw, Göran Linder, Birger 
Sköld och Mona W assen. Till det kommer Astrid och Elis Bergvall som också 
har hjälpt till. 

I. Så ni har hjälpts åt med övre våningen. 

T.O. Ja, att inreda den ja. Men sen är det då en hel del människor som har hjälpt till 
med att ordna grejerna och göra rent och liknande. Då har vi till exempel. De 
som jobbade med det i huvudsak var Marianne till exempel hon har sytt gardiner 
och liknande. 

I. Marianne ... 

T.O. Marianne Bolin och Svea Johansson och Mona Wassen och så har Gertrud och 
Jane Hillgren och Greta Olsson hjälpt till med det. Sen har vi då en del som 
hjälpte till att köra hem de där fina montrarna som vi nog ha talat om. 

I. Som ni har fått, ni fick tio fina montrar eller hur var det, fem? 

T.O. Tio fina stycken, verkligt fina glasmontrar som vi fick ut från Naturhistoriska 
museet. Och då var det Harry och Dennis Danielsson och Stefan Olsson ochjag 
som hämtade dem och det kostade då 300 kr med en bil. Och vi gjorde 
naturligtvis arbetet själva. 

I. Gratis då. 

T. O. Gratis, ja 

I. Men ni nu när ni har inrett det här huset, så har ni tagit tapeter efter gamla 
mönster, eller hur var det med det. 

T. O. Jo da, det har vi valt ur den epokkatalogen, så det är mönster i tapeter i från 
1800-talet. 
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l. Så ni hittade den där lilla flickan av den ursprungliga tapeten. 

T. O. Det skojiga var väl egentligen med det här att när vi rev och grejade där, så 
hittade vi en bit av den ursprungliga stänkmålningen som man gjorde förr. Då 
hade man forst en naturligt vitt, en billig fårg. Sen hade man då kanske till 
exempel oxblod, som man då hade gratis när man slaktade. Då stänkte man det 
på väggarna. Och det är troligtvis det ursprungliga där oppe också, for den hade 
helt enkelt oxblodsfårg, den röda stänken. Och det har vi nu gjort med röda och 
svarta stänk, som det ursprungligen var och det är nu det som montrarna står i. 
Och det som verkligen är museum. Det har vi satt ... 

I. Försökt göra om. 

T.O. Det är nog helt riktigt som det var från början. 

I. Ni har haft mycket arbete med det här och den var klar, museet var klart for 
invigning. Vilken dag var? 

T.O. Den 16 september 1984 och då invigde vi den nedre delen, for då tyckte vi att vi 
hade fått i ordning lite grann. Då ... 

I. Då ville ni visa det. 

T.O. Ja, då ville vi visa det innan vi då hade gjort ordning det övre. 

I. Ni tappade inte farten ändå, utan ni fortsatte med det övre då. 

T.O. Det tyckte jag att vi måste göra. För det hände en sak till. Vi fick testamenterat 
en del grejer, en del gamla saker i från Harald Andersson bort i Gottsunda i Täljö 
och det fyllde faktiskt övervåningens ena rum. Men det andra rummet har vi gjort 
i ordning enbart for konstnärer. Vi vill ha, visa Österåkers konstnärer och de ska 
få visa sina alster. Folk ska känna till vad vi har for konstnärer i Österåker. Och 
vi får då gratis lite draghjälp med att göra mu~eet så levande som möjligt for och 
det ska förändras. Så att folk hela tiden ska komma dit. Och det har visat sig att 
folk kommer. Samma människor kommer tillbaks flera gånger och de kan 
komnia söndagen efter de har varit där. Det tycker att det finns mera att se, vilket 
ju är kolossalt glädjande. 

I. Så ett rum finns reserverat for konsthängning kan man säga. 

T.O. Det är gjort med vita väggar, så att det inte ska förstöra någonting, eller ta bort 
någonting av effekten av konsten. 

I. Och det här arvet som hembygdsforeningen fick, det var rätt så värdefullt. 

T.O. Ja, det var i och för sig så var det en hel del gamla möbler plus en hel del väldigt 
vackert linne som var hemvävt. Sen får vi väl storleksordningen cirka hundra 
tusen. V i vet inte ännu vilka avdrag vi får av skatter och liknande, men någonting 
uppe mot hundra tusen, tror jag att det ligger. 



I. Kronor i kontanter. 

T.O. Kronor jaa. 

I. Det var inte dåligt. Ja, hembygdsföreningen står inför många nya och stora 
uppgifter. Vad säger du om detta? 
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T. O. Jo då, det är väldigt många uppgifter vi har och det är så spritt. Man behöver 
hjälp utav många människor och det vi har till exempel forskning. Vi har då här 
sköta museet. Vi har hus som vi ska ta reda på. Vi har aktivitetskommitter som 
sysslar med våra aktiviteter i Ekbacken och ... 

I. Här ligger en fårdig organisation. 

T.O. Ja, det är det förstås, men det finns så mycket att hjälpa till. Vi har en 
fotokommitte som sysslar med gamla foton. Harlings gamla fotosamling från 
1906, börjar de ju. Och så har vi en kommitte som sysslar med gamla soldattorp. 
En kommitte sysslar med det som du känner till, den här leden. 

I. Långhundraleden 

T. O. Långhundraleden, ja. Och sen så är de här forskarna som går omkring i skogama 
och letar efter saker och ting. 

I. Fasta fornlämningar kan man säga. 

T.O. Och vi har då flera hus som vi ska ta hand om. Det låter väldigt mycket att vi 
kanske får hundra tusen, men med tanke på de åtagande som vi har och skaffar 
oss under tiden så är det en droppe i havet. Vi behöver all upptänklig hjälp vi kan 
få om vi ska kunna göra det. Trots att vi jobbar här helt ideellt och utan någon 
ersättning, alla som arbetar. Så går det åt väldigt mycket pengar till material. Så 
hoppas vi på allmänheten här att de hjälper till, både med arbete och med gamla 
saker som de har och kanske berikar museet. Ni ska veta det att kommer man 
med gamla saker till oss. Så tar vi hand om det och lägger det så att det inte blir 
förstört och det kommer att finnas där i museet i för all framtid. 

I. ·Hur var det under beredskapstiden 1939, då var väl du inkallad? 

T.O. Ja, det stämmer. Jag hade gjort rekryten under 1939 och skulle då mucka den 30 
september och just då hade andra världskriget brutit ut. Och det medförde då att 
vi som då var färdigutbildade, vi kom då in i beredskapen ganska fort. 
Visserligen fick vi mucka då den 30 september som det var beslutat, men redan i 
början på december så fick vi komma in igen och börja utrusta de band som 
skulle norr ut. Och det sysslade vi mest med att ta in hästar åt dem. Det var 
mycket hästar på den tiden i förbanden. 

I. Var låg du förlagd? 
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T.O. Då lågjag i Frösunda. Alltså vid kungliga Svea ingenjörskårs kasern och vi höll 
till i Hagaparken och tog emot hästar där som vi sedan fraktade, eller ledde och 
fraktade iväg till Råsunda stadion där de samlades ihop i hundrade tal. Där de 
med andra ord slet sig också och det var ett himmelns liv hela natten när vi hade 
plockat in alla hästarna där. 

l. Vid Ing l alltså. 

T.O. Vi låg vid Ing l, som är förkortat kungliga Svea ingenjörskår, det förkortades då 
Ing l 

l. Och så småningom skickade de iväg även ditt förband. 

T.O. Vi fick då, när vi hade utrustat de där, så fick vi åka hem över jul. Och sen den 3 
januari var det dags igen. Då vart vi skickade upp till Haparanda, där gick vi sen 
under hela den kalla vintern 1940, byggde betongvärn och, ja i huvudsak byggde 
vi betongvärn där oppe. Och det var ju kallt och besvärligt, men däremot var det 
ganska bra med mat den första vintern. Vi åt väldigt mycket ren och det var 
faktiskt gott. Vi hade faktiskt en kock som hade 111 på hakan. Det vill säga han 
hade tre snusränder nästan jämt, men köttet, maten han lagade var det inget fel 
på, så att man fick bortse från snuset. 

l. Jaha du. Hör du vid Torneåälven då. 

T.O. Vi låg alldeles intill Torneåälven i strandgatan som går parallellt med 
Tomeåälven, där låg vi ett hus. Så vi låg faktiskt inomhus på riktigt. Den vintern 
fick vi faktiskt ligga inne och det kunde man inte säga sedermera, för sedan 
under beredskapen som blev det oftast tält även om det var aldrig så kallt. 

l. Ni befäste gränsen mot Finland kan man säga. 

T.O. Ja, det var ju direkt så att vi hade Torneåälven emellan och det hände ju också att 
vi fick gå över och hälsa på i Torneå. Och då var det ju så att vi fick inte gå i 
uniform. Så var det en utav killama som hade en tröja som vi drog över 
uniformen och när vi kom över till finska tullen så såg de ju att det bara var skoj 
för vi hade ju uniformsbyxorna. Och då sa den här tullaren där på finska sidan 
"Ja, jag ser att ni har uniformen i under. Det gör det samma, gå ni bara. Det gör 
inget. Gå ni bara." sa han. 

l. Och många längtade hem förstås. 

T.O. Ja, det var ju så att en dellängtade hem. För min del så var jag ju ung och tyckte 
att det kanske allting var lite spännande samtidigt, men många som hade familjer 
då på den tiden och de längtade naturligtvis hem. Så det var ju en del som fick 
lappsjuka, men jämförelse liten procent ändå. 

I. Hör du, ja ni låg inte där så hemskt länge, utan det blev ju det där 9 april och då. 
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T.O. Ja, sen då måste vi åka där ifrån vilket i och for sig inte var så otrevligt. Vi kom 
sen opp till Värmland. Så den 9 april (1940) då när det var det verkliga kritiska 
läget, då låg vi i Stöllet, i socknen Norra Ny oppe i Klarälvsdalen. Vi minerade 
föresten Osolsbobron under den tiden. Och så byggde vi lite vägar och grejer där 
oppe, för transporter och sånt där. Oppe i skogarna. 

I. Det var gränsen mot Norge som skulle .... 

T.O. Ja, det är klart nu var det ju så att vi låg ganska långt tillbaks. Det fannsju många 
försvarslinjer mellan oss och gränsen. Så det hade väl tagit en stund innan de 
hade kommit till oss, men det var ju så att det var den 9 april då på kvällen det 
blev bråttom. Då fick vi lägga oss i våra ställningar som vi hade byggt då och där 
låg vi faktiskt hela natten ända till morgonen. Ända tills vi fick order på att det 
inte var så kritiskt längre. Då hade vi fått ut så mycket ammunition som vi kunde 
bära. Som gick i våra patronväskor helt enkelt. 

l. Tiderna för permission. Hur var då? Fanns detjobb och så där? 

T.O. Ja, de korta tiderna man fick vara hemma, då var det så att det fanns ju alltidjobb 
bara för att det fanns ju så lite folk hemma som kunde jobba. De mesta 
arbetsförda människor utav manligt kön åtminstone var ju borta. Ja även lottor 
var ju borta förstås. I huvudsak manliga, Det fanns ju gott om jobb, för övrigt. 

l. Och ni märkte också de här tysktågen och officerarnas tyskvänlighet 

T.O. Ja, sedermera så flyttade vi på oss. Det, man fick ju egentligen bara ligga i 
Värmland och Raparanda utan vi låg i Småland och vi låg i Skåne och Trelleborg 
till exempel. Och sedermera i Jämtland i väldigt stor del, dels i Östersund och 
dels i Duved och i Kall som verkligen gjorde skäl for sitt namn. Och var man var 
lite fundersam under den tiden. Det var helt enkelt, det var en del av de svenska 
officerarnas inställning. Vi hade till exempel en major som stod och sa så här "Ja 
ha, pojkar ni har väldigt fina pälsar och det är så att de tyska soldaterna och de 
ryska stackars satarna. De skulle nog vara glada om de hade era fina pälsar." Så 
att man hörde vad, åt vilket håll sympatierna gick, tyvärr. Nu f'ar vi hoppas i Jesu 
namn att större delen av den svenska officerskåren inte var tyskvänlig utan 
framför allt var svensk. 

I. Och du kom relativ snabbt ur beredskapen, var det 43 som det var. 

T.O. Ja, jag var ute då -39, -40, -41, -42 och -43 , men kriget tog inte slut förrän -45. 
Så att de sista två åren, tyckte de troligt vis att vi hade gjort rätt för oss som hade 
varit ute så länge. Så då blev det utbildade mera och yngre förband som kom ut 
då. Och så var det väl också lite omorganisation. men på vårt förband. Det 
kallades för tolfte fördelningsingenjörskompaniet. Där hade vi hela tiden. Det var 
hästanspänt så vi fick gå eller åka skidor. Sedermera och även till en början med 
förbanden, dels cykelburna och dels var de bilburna, men hela tiden så hade vi 
hästarna, cirka ett fyrtital. Första vintern var det säkert ungefår dubbelt så många, 
men det minskades på. Så på slutet hade vi cirka fyrtital hästar som för 
kärngrupper och tross och liknande som fraktade vårt material. 
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I. Sånär du kom ut i det civila så började du på byggen. 

T.O. Ja, då var det bara att fortsätta på byggen igen som sagt. Ja det var ju också så 
bland allt tråkigt och bland all kyla och allt elände som vi hade, så fanns det 
också lite positiva saker. Vi råkade vara ett gäng på åtta stycken som hade sjungit 
i sångkör förut och då var det en liten övermusikalisk värmlänning som hette 
Sundberg som kunde leda oss. Han var väldigt duktig den där människan ochjag 
kommer ihåg särskilt när vi höll på och sjöng så "Ja, det är granna beter" sa han 
på äkta värmländska. Och det gjorde det att dels slog vi ihjäl mycket tid som 
annars skulle ha varit tråkig när vi övade. Sen hände faktiskt att gårdarna runt 
omkring där vi låg fick veta om oss. Så de bjöd in oss på kvällarna. Då fick vi 
vara där i värmen och underhålla dem med lite sång och vi sjöng då i fyra 
stämmor som vanliga manskörer, bas, fårsta bas, andra bas och fårsta tenor och 
andra tenor. Och då hade vi en som hette Eriksson som var i från Munkfors och 
han var fårsta tenor. Det är alltid svårigheten annars, men det tyckte vi väldigt 
skojigt att vi hade det där. Annars hade varit mycket som hade varit tråkigare. 

I. Så det var ett positivt minne i från beredskapstiden. 

T. O. Ja, det var kanske det positivaste minnet. Annars var väl så att det roligaste var 
det när man nästan råkade komma in och få lite kaffe och så där. Jag vet särskilt 
en gång, nere i Småland där hade vi gått hela dagen och hela natten, men då när 
vi hade lagt av maran och packningen. Då gick vi tillbaks en och halv mil till ett 
Kafe som vi hade sett. Så det var ingen fara. 

I. Det var en ljuspunkt. 

T.O. Ja. 

I. Ja, Tage nu är det dags får oss att sluta det här långa samtalet. Skulle du vilja 
avsluta inspelningen med den här dikten som ni diktade med anledning av tvisten 
mellan LO och SAC. En stor organisation som ville ta död på en liten. Arbetare 
ställdes emot arbetare. Ni diktade dikten till en Årsfest som SAC hade. Vill då 
läsa då ingressen till den här dikten? 

T.O. Ja, ingressen låter så här. Sångspel avsett att hugfästa hjältarna i hela 
utrotningskriget mot syndikalisterna i södra Roslagen och dess organisation 
Åkersberga Lokala samorganisation anno 1938. Bland hjältarna bör här 
omnämnas ombudsman Gustav Karlsson generalstabschef, ombudsman Valter 
Andersson general, ombudsman Simon Simonsson general samt 
monopolblokadvakten Augustsson, sedermera kopral och troligen även kapten. 
Då historien icke nämner de menigas namn skola icke vi heller göra det. Men till 
deras heder må sägas att de troget fåljde sina deras ledare och de glades åt de 
arbetsmarknader som skulle tillfalla dem efter det hela krigets slut. 

I. Och så kommer själva dikten. 

T.O. Ja, nu är jag ingen sångare, menjag ska fårsöka sjunga den, får jag tror att den 
låter bäst så i alla fall. Trots allt. 



Där satt det en stab inne i staden, det var väldiga kämpar må ni tro. 
Deras munnar började svärja när någon nämnde Åkersberga, det var väldiga 
kämpar må ni tro. 
Mina herre, så talte Gustav Karlsson Saltjöbaden det blir vårt paradis, 
men vårt helvete på jorden Åkersberga snart är borden, så nu måste vi börja på 
något vis. 
Du har rätt Gustav sa skära Valter någon gång måste vi dock slå till. 
Åkersberga eller svinner om vi ej blockera hinner varje kåk som i Österåker 
finns. 
All right sade Simon. Jag är redo i en fihgt vill jag än en gång dra ut. 
Ty min puls den riktigt sväller när mot LO striden gäller ut i Tyresö får jag vila 
ut. 
Och vår kampmedel det blir monopolet fast vi säger att det går för underpris. 
Ty då nappar folk på kroken 
och sen om det är rakt på token 

mina herrar nu startar vi vår bil. 

Och sen kommer vi till att det ärorika slaget börjar. 

Emot Piggriket gick den långa fården liksom Musse och Hitler talar de. 
Ingen frihet vi ge dem, 
bäst att hänsynslöst slå ner dem, 
för då packar nog LS ned med en gång. Men i Roslagen fanns det trilska viljor 
som de väldiga kämparna glömt bort. 
Ingen skräck för monopolet, fast man visst man tänkt på knoget om du någon 
gång vill jobba inne i stan. 
Det är nog bäst att vi blockerar alla knogen tänkte Gustav och tände sin cigarr 
och sen prickar vi vår kille 
som på Garbo kika ville. 
Vilket snille jag är i alla fall. 

Så då en dag så fick man läsa Gustavs tankar i annonsform i sossen bröt då in. 
Alla kåkar jag blockerar, LS-lönema reglerar och det går ju naturligtvis ej an. 
Gustav Karlsson gick i dystra tankar ty blockade blev ej effektiv. 
Inte gick dem att locka 
och så heller inte pocka 
och vi vad skall jag väl hitta på. 
Men med ens så ljusnar Gustavs mörka sinne. Jag har ju glömt gamla vännen 
Augustsson. Han ska ju ut till Åkersberga, han kan klistra han kan härja. 
Han ska rädda vår ära han med glans. 
Vännen August han for till Åkersberga, men likt SA han vill helst gå i trupp. 
Trenne manjag straxjag behöver. 
Knappast enda man stödjer våran aktion pingla August in till byn. 
Fyra man for nu ut till Åkersberga. Vännen August har stigit till kopral. 
Stolt macherade kolonnen 
när man gjorde morgonronden 
varje dag omkring LS-arbetsplats, 
men en trupp som blott räknar fyra mannar tyckte August liknade ingenting 
Så den verkliga kopralen 
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och med hänsyn till moralen 
rekvirerar jag tio mannar till. 

Gustav Karlsson rynkar ögonbrynen fjorton man August det är mycket det. 
Jag ger dig hela troppen och tror säkert att du klarar opp en 
och då befordras du säkert till kapten. 
Fjorton mannar nu drog till Åkersberga. Det var väldiga kämpar må ni tro. 
Åkersberga drog på munnen i den sena aftonstunden, fast man vet ej om August 
blev kapten. 

Det hela krigets mest kritiska skede. 

Generalstaben samlades ånyo dit rapporter från August strömmade in. 
Inte nytt från Åkersberga, bara kåkarna de fårga uti LS kampsymboL 
Mina herrar som talte dubbel Simon vi valde nog säkert fel taktik. 
Vi är bäst som diplomater, 
ty vi saknar hjältedater, 
proletärerna litar ej på oss. 
Vi ska vandra den väg som leder hemåt under saltsjömiddagens symbol. 
Kom så reser vi till Viggan, 
kanske hjälper det att tiggan. 

Se på Chemberlain, mannen av i dag. 
Men låter vi dimmorna falla över Viggan med all dess mystik. 
Ingen vet hur striden slutar, 
kanske hissas nya klutar 
i väldiga kämpamas arme. 

Och till sist vill vi sjunga några strofer till de väldiga kämpamas arme. 
Varje strid ni for mot LS, eder hjältar all de ställes emot vårt evig stridsrop 
Kom igen! Kom igen! 

l. Författaren till dikten eller visan, det var. 

T.O. Einar Lööw, då en ordforande i Åkersberga LS. Sedermera blev han 
länsbostadsdirektör i lönköpings län, numera pensionerad därifrån också. Men 
han var ju på sitt sätt ett snille. Tack Einar. 


