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Björnhuvud 
11 

Mäl by 

Barn- och ungdomsminnen från statarlivet samt dess avskaffande. 

Intervju: 1982 av Eivor Jansson 
Utskrift: 1998 av Anne-Marie Torssell 

Vi befinner oss hos Eivor Järnholm i Björnhuvud och det är torsdagen den 8 juli 1982. 
Intervjuare är Eivor Jansson, Östanå. Vi kan börja med Henrik Johnsson. 

I. Du bor här i Björnhuvud också? 

H. J Ja, just det. 

I. Du är född på Östanå? 

H.J Ja, jag är född på Björkbacken, tillhörande Östanå och är född 1914. 

I. Vilka var dina föräldrar? 

H.J Det var Karl och Anna Johnsson och de kom ifrån Södermanland 1912. 

I. Kom de som statare då? 

H.J Ja, just det. De hade jobbat på gårdar nere i Sörmland, så de kom därifrån alltså. 
De kom med båt, Waxholmsbåten, fick de lasta över till ifrån Stockholm då och 
så var det hästar och vagn ifrån bryggan och till Bygget sen. På så vis gick det till 
och flytta på den tiden. 

I. Vad hade din pappa för arbete här då? 

H.J Han var kördräng i lantbruket, men då var det nere vid Mälby, för till1927 så 
jobbade de som bodde vid Bygget vid Mälby. Sen höll de auktion 1927, så det 
blev ju arrendator på det, Mälby alltså. Sen blev vi flyttade till Östanå, vi bodde 
ju kvar vid Bygget, men arbetet var vid Östanå, vid själva gården. 

I. Var det Boström, som hade auktion då och arrendera ut, enbart Mälby? 

H.J Ja, just det, men sen blev det väl andra gårdar också. 

G.N Vad var det för en arrendator där då, -27? 

H. J Ja, det var ju Östen Hård, han var befallningsman där vid Mälby och Blueher var 
inspektor vid Östanå. Sen var det ju Blueher som övertog och arrendera Mälby 
efter det. 

I. Du föddes i Bygget? 

H. J Ja, det gjorde jag och när man börja jobba var man väl inte mer än nio år. På 
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I. Så de var redan ute och tjänade då? 

H.J Den äldsta var hemma, för att hon var ganska dålig, sjuklig. Så attjag hade 
det ganska lugnt och bra på så vis genom att jag inte hade en massa syskon 
och slåss med. 

I. Det var väl flera som bodde i Bygget? 

H.J Ja, det var fYra familjer där och de hade rum och kök. 

L Och alla var statare? 

H.J Ja, just det. En del flytta väl därifrån och bodde vid Östanå. 

I. Var det mycket ombyte på statarna på Östanå? 

H.J Nej, det var det faktiskt inte, för att för det mesta var de födda och uppväxta 
på Östanå. Alla vi yngre killar var ju födda och uppväxta på gården, så att många 
blev ju kvar. 

I. Vad gjorde ni barn på fritiden, när ni slapp skolan och när ni slapp arbeta, vad 
sysselsatte ni er med för lekar? 

H.J Ja, jag vet, där vid Mälby, vi var ju fem grabbar där, och om kvällarna då, när 
morsan gick tilllagårn och mjölka, då följde vi med och då sprang vi och lekte 
dunk därikring kåkarna, lagårdsbyggnaderna. Och sen när hon slutat mjölka, då 
följde man med hem igen. Det var sysselsättningen man hade det. 

I. Vem tog hand om mjölken sen? 

H.J Den körde de fram till Östanå, mejeriet där. det gjorde de väl varje kväll, 
tror jag, körde fram mjölken till Östanå. 

I. Hade de sparat den hela dagen då? 

H.J Ja, det som var mjölkat på morgonen, det sparade de till kvällen, som de körde 
ut då. 

G.N Och därifrån och ner till båten sen på morgonen? 

H. J Ja, det gjorde de och längre tillbaks kommer jag ihåg att min farsa, några år, 
hämta uppe i Riala, Largbacken, och sen hade de mjölk med till alla som 
bodde i Wira, i småflaskor mätte de upp den i mejeriet. Den där körningen 
hade farsan och sen när han sluta med det, då körde Järnholm ett tag. Som liten 
grabb, det var innanjag börja skolan, då var jag med farsan på den där resan. 
Det tyckte man var roligt. 

L Åkte ni från dörr till dörr då eller var det någon samlingspunkt uppe i Wira, 
där de kom och hämta? 

H.J De ställde av flaskorna på en mjölkställning vid Wira, så fick de komma och 
hämta. Alldeles uppe i backen mittemot där Sylvia och Einar Kvist bor var det 
en mjölkställning, vill jag minnas. 
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I. Så det var inte bara arbetarna åt Östanå, som köpte mjölken, utan det var andra 
också? 

H.J Ja, det var det nog, det måste det ha varit. 

G. N Vi också fick mjölk på det viset. Så tog han med sig tomflaskan och så fick man 
mjölken dan därpå. 

H.J Ja, just det. Det var många, som bodde uppe i Wira. Det var ju många äldre då, 
och tanter, som hade mjölk. Så hämta de sen uppe i Largbacken och så körde 
ner till mejeriet och sen fick de köra ut på morgnarna till båten, Waxholmsbåten, 
som gick in till stan. Robert Karlsson var ju husdräng där och hade det där jobbet. 

G. N Var det inte konstigt att de skulle åka upp till Bergby och hämta, istället för att 
köra själva? 

H. J J ag vet inte riktigt hur det där hängde ihop, om det kunde vara från Bergby gård, 
om det kunde vara därifrån. 

G. N Det var rätt konstigt att de åkte så där. 

H. J Ja, men det var ju långt och köra, det var ju halvingen av vägen på det där viset, 
från två håll alltså. 

E.J Det var vällikadant på Mälby, där fick de väl ställa sina flaskor på vagnen där 
vid lidret och mjölken körde till Östanå och sen fick de mjölk. Det var ju då han 
gjorde sattyg och la hästskit i en mjölkflaska. Det var till någon tant, som de inte 
gilla. 

H. J Att de inte tog bort det direkt? 

E.J Nej, inte då, för de mätte nog inte ut någon mjölk då, utan det skulle göras ifrån 
mejeriet. Och då var de förbannade på henne och då så la de hästskit i hennes. 
Det såg inte den som mätte. 

H. J Det var Nyberg, som var lagårdskarl där och körde om kvällarna och före det, 
de hade ju oxar på den tiden när jag var grabb, då var det en gubbe som skötte 
de där oxarna. Han hette Kalle Jansson, den där gubben och hade sömnsjukan, 
så att när han körde mjölken om kvällarna, då satt han och sov, men de hade en 
gammal häst som hitta bra, så att han hitta både dit till mejeriet och hem också. 

E.J Var det inte den gubben som somna på dass där borta vid stallhuset? 

H.J För det första, när han gick upp på skullen och skulle ha ner hö, då hade de en 
stege ifrån foderbon och upp i luckan där och då när han gick upp på den där 
stegen, då kom han upp lagom med armarna där och överkroppen, då somna 
gubben. Vi hade så roligt åt det där, vi grabbar, som sprang där, då var bara fötter 
och bena kvar på stegen och överkroppen uppe på höskullen. Och sen, det var 
ett dass ett sånt där med hjärta på dörren och det stod vid gavelknuten på det där 
oxhuset och då var det en kille som hette Bernard Stjärnström, somjobbade vid 
Mälby och han körde oxar den där grabben, en riktig spelevink var det, och han 
fick se när gubben gick in på det där dasset. 

G. N Han kom med ett hölass? 



H.J Jag vet inte om det var hölass, men han körde vagn i alla fall och han körde 
fast i dasset, så det vred sig, så dörrn kom emot väggen på oxhuset, så 
gubbstackarn kom ju inte ut därifrån. Jag kommer inte ihåg hur det där 
slutade. Lagårdskarlama fick väl gå och vrida det där rätt, så att han kom ut. 

I. Hur många par oxar fanns det i det där oxhuset? 

H .J Det var nog en fem, sex par skulle jag tro. Jag var med där som grabb och körde 
med de där oxarna ibland. 

I. Hurdana seldon hade de, var det liknande som man hade på hästar? 

H.J Nej, det kallades för ok och låg över nacken. De hade ju oxarna i par och så 
hade de en lång stång i mitten, som gick i redskapet, en harv och likaså en i 
vagn och så hade de remmarna lindade ett halvslag om örona och styrde 
oxarna på det viset. De var ju nästan skinnflådda om örona de där stackars 
oxarna, som man slet och drog i de där. 

I. Man kunde inte köra dem ensamma då? 

H.J Nej, de måste nog ha två för att orka dra någonting. De var alltid i par, så att 
de körde aldrig ensamma med dem. 

G.N Vid Bygget talade de om att det var en inspektor, som skulle köra med en 
oxe bara, men det gick inte, för oxen var ju van att gå i par, så han gick ner 
i diket han, när han vart ensammen. 

H.J De kunde ju inte springa något vidare, så det gick inte så fort. På Gränsta hade 
de oxar kvar länge. 

I. Det var Östanås det också? 

H.J J a, det tillhörde Östanå. 

G.N De körde ju ifrån Gränsta och till Mälby och hämta kålrötter. 

L Hur lång tid kunde en sån fård ta mellan Gränsta och Mälby? 

H. J Ja, ett par timmar hade de nog att göra. De hade fyra par oxar där vid Gränsta. 

L Hur många kor hade de i Mälby och hur många var det som mjölkade? 

H.J Det var väl. fyra stycken för det mesta som mjölka. Ibland mjölka de middag 
också och då vet jag, morsan tala om, att de hade en fjorton femton kor och 
mjölka ensam. Det var jobbigt. Jag kommer inte ihåg hur många kor de hade, 
men fyra stycken tanter var det väl för det mesta. 

I. Och sen på sommaren då mjölkade de ute på Mälbygärdet? 

H.J J a, då fick de gå, de där tanterna vid Bygget, de gick ända ut på Mäl by äng på 
morgnarna. 

E.J Morgon och kväll. 
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I. Vilken tid började de? 

H.J Ja, klockan fem. Jag vet morsan gick upp fyra och sen senare när de 
hade vid Östanå, då var koma ibland ända vid Styvmyra 

H.J Ja, de åkte med vagnen, som skulle ta in mjölken och morsan kom hem 
vid halv åtta och då var det till och sätta igång och sy då. Hon satt aldrig 
och vila sig. Jag kan inte fatta hur hon kunde orka egentligen. 

I. Det var ett evigt springande det om hon skulle ner mitt på dagen sen och 
mjölka med? 

H.J Nej, inte då. 

I. Men på vintrarna då? 

H.J Då turades de om fyra stycken, så det blev ju inte så ofta det. Det var bara 
en som skulle mjölka mitt på dagen. 

I. Hur tog de sig ner de där långa sträckorna, när det var mörkt och snöigt 
och kallt? 

H.J Det var ju så mycket snö, så att det var hopplöst för dem att komma fram 
ibland. Plogningen blev ju senare på dan det. 

I. Vad plogade de med? 

H. J Hästar och en stor träplog, två par hästar. 

E.J Så stod det folk på plogen längst bak. 

I. Var det vuxna människor eller var det barn? 

E. J Det var vuxna och någon unge hängde väl med. 

G. N Det var så envist ibland. Blueher han var lite hård mot sina hästar. Han hade 
plogningen till Svensboda. 

H.J Ja, han hade stora vägen. 

G.N Mycket snö var det och hästarna tog spjärn och fick slita och sen då, så kör 
de hem och då lyfter de upp plogen på en kälke och så skulle hästarna springa 
hem hela vägen. Ju mindre timmar det höllt,ju mera tjänade han då. 

H. J Det var ju plogningen bort emot Ruggsätra också längre tillbaks. 

I. På stora landsvägen då? 

H. J J a, just det, då gick ju vägen i hagen där inne, när man kommer upp från 
tarjvägen, den gick in till höger där, vid Väsby, Linshagen heter det. 

I. Jag har en annan man här också, som heter Georg Nilsson. När är du född? 

G.N Jag är född 1916 den 25 december, juldagen. De fråga farsan när han kom 
till kyrkan på morron hur det var med mig. "Jodå", sa han "jag gick och titta 



i vedläm i morse om det var någon ved inne". 

I. Var föddes du någonstans? 

G. N I Väsby, i kökssoffan antagligen. 

I. Vad hette dina föräldrar? 

G.N Karl Nilsson och morsan hon hette Agata Granqvist och kom från Wira. 

L Pappa med? 

G.N Jag vet inte var han var ifrån om han kom ifrån Bergshamratrakten. 

H.J Din farfar och farmor bodde ju nere i Mahognyvillan. Jag kommer ihåg 
dem mycket väl. 

G.N Jag vet inte om han var född där. 

L Vad hette de? 

G.N Jan Nilsson hette farfar, vad hon hette kommer jag inte ihåg. 

I. Och de arbetade på Östanå? 

G.N Ja, han var över nittio år innan han dog. 

L Vad gjorde din pappa då? 

G.N Han var kördräng, när de bodde i Väsby och så hade vi ett par kor och sen 
vart han kyrkvaktare. J ag var sex år då jag flyttade från Väs by. Jag tror han 
var kyrkvaktare i arton år .. 

L Sen la han av utav ålderdomsskäl? 

G.N Ja, sen hade han pension. 

L Och du då Eivor, var är du född någonstans? 

E.J Jag är född i ett litet hus i närheten av Länsmansgården i Åkersberga 1928. 

L Du är ung? 

E.J Ja, menjag växte upp sista perioden av statartiden. Jag var två år när vi 
kom till Mälby. Pappa arbetade åt arrendatorn då, på Mälby, så vi bodde 
i ena flygeln och i den andra flygeln var det doktorsmottagning. Då kom 
provinsialläkaren varje fredag och då fick folk gå dit med sina krämpor. 

L Det var visst rättaren som stod för det där? 

E.J Det vetjag inte, men Elsa Gran var i alla fall den som gick och elda och 
städa och hjälpte doktorn. 
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L Vad gjorde din pappa? 

E.J Han skötte stallet åt Mälby. 

I. Hur många hästar hade han och ta hand om? 

E.J Det var mycket hästar på Mälby, minst fyra par och fölungar och dem 
fick han vara med ute. 

I. Ute på åker och äng och i skogen och köra? 

E.J Ja, just det. Och så vet jag att han fick vara med när de föla och så där. 

I. Mamma din då? 

E.J Hon mjölka och så gick hon väl ut och band säd och sånt där. Det berätta 
hon. Jag har aldrig varit med och gallrat rovor och sånt på lovena, men 
däremot var man med mamma och hjälpte till att ta upp när kålrötter och 
sånt och man fick blasta och ha sig och även plocka potatis. Man hade alltid 
potatislov, när man gick i skolan. 

H. J Så hade man ackord på det där och så mätte de upp det rutor. Det var fyra 
kronor för en sån där ruta. 

I. Hur stor kunde en sån ruta vara? 

E.J Tio i omkrets? 

G. N Den var stor. Jag har för mig att den var trettio rader på bredden, men 
längden vet jag inte. 

E.J Hade de sedan lite hjälp utav ungarna, så hann de ju lite mera och så 
blev det lite mera pengar. 

H. J Jag tror att den var tio meter drygt. 

G. N Så kommer jag ihåg att Sigrid och Edit var med, dina systrar. 

H. J Ja, jag har varit med och ryckit rovor jag med, blasta och greja. 

E.J Vad jag minns mycket, just när man var barn, ifrån Mälby, var att man 
fick man rida ut hästama i vall på kvällarna och det var ju kul, men sen 
ofta, pappa skötte ju stallet, så kom det folk, de kunde komma hela familjer 
med båten t. ex: ibland till Östanå och sen kom de och vandra utefter vägen 
och ville ligga, inte bara luffare. Jag vet flera gånger det kom familjer, som 
hade ungar och allting med sig . 

I. Vad var det för slags familjer? 

E .J Det vet jag inte. 

I. Det var fattiga stackare i alla fall? 

E.J Det vet jag inte heller, men ett knyte hade de med sig. Jag minns särskilt en 
familj, som kom en kväll ochjag tror att de hade tre ungar och så var det de 



själva då och de hade ett knyte och så var det väldigt gröna fina slänter 
vid stallet, vid klocklidret, och där satt de då i kanten och ingen mat, de 
hade ingenting och då tyckte man, man kanske var en åtta, tio år, att det 
var jäkla synd om dem. Ja, så sprang man hem då och sa att så och så är det, 
en tant och farbror och de har tre små barn. Jag kommer ihåg att morsan hade 
en vit tillbringare med ett rutmönster upptill i svart och den var rätt så stor, 
det var den största hon hade och den kommer jag ihåg att hon fyllde med 
mjölk och sen plocka hon ihop bröd och så smör. De hade ju inte så fett själva. 
Och sen fick man gå ner till de här då, med det där och då var man jäkla stolt. 

L Var det både vinter och sommar? 

E.J Nej, det var bara på sommaren. Luffarna, de kom ju även på vintern. 

H.J De fick en sån där box inne i stallet då, med halm i och så fick de filtar och 
hästfiltar. 

E .J De gick ju liksom in och bad om mat, men de här människorna gick aldrig in 
och bad om mat, utan de frågade om de kunde få natta över i stallet. De bara 
vilade över natten och sen knallade de iväg igen på morgonen. Det där tyckte 
man var lite konstigt, som barn man var, man tyckte det där var inte riktigt att 
de skulle släpa ikring med ungar. 

H. J I trakten var det ju mycket luffare, men vid Östanå gick de upp vid slottet, till 
köket, och fick lite. 

L Jaså, de var välkomna där i alla fall? 

G.N Ja, de fick alltid lite smör och bröd utav kokerskan och så bodde de i stallet. 

E.J Där har jag ett minne, just ifrån slottet, för jagjobba ju där när jag var fjorton 
år och då kom det just en sån där lirare och det var kristid och det var då, när 
vi hade kort på allting, så visst, hon bredde ju smörgåsar till honom och la in 
i ett papper, men hon la inte på något pålägg, för det fanns ju inte mer än att 
det räckte till herrskapet. Och sen tittade vi, för gubben såg ju jättesur ut och 
sen när han kom i borggårdsbacken, så såg vi hur han öppna det här paketet, 
skulle han väl ta då, men han vek ihop det och så kastade det ner i gräset och 
sen gick han. Det var inget pålägg och han hade varit på slottet och då skulle 
han ha pålägg. Greta, som kokerskan hette, hon gick och tog upp det och gav 
det till hundarna istället, för de hade ju hundar också. 

H. J Det var nog den där Lasse Hall det, han var tjurig han. 

G.N Honom skrämde min farsa iväg riktigt. Han kunde ju skrika till ordentligt. 
Han var lite knepig den där Lasse Hall. Han var elak. 

E.J Ja, folk var rädd för honom. 

G.N Men, Kalle, min farsa, röt till åt 'en, då var han snart försvunnen och så 
kom han inte till kapellstugan mera. Han gick och plocka svamp och sålde 
den där Lasse Hall. 

L Så de åt svamp förr också? 
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E.J Ja, särskilt herrskap, tror jag. Jag tror inte vanligt folk gjorde det. 

G. N Jag plocka och åkte ner till Ungmans och sålde. Jag hade ett par liter. 

l. Vad var det för människor? 

G. N Skogsförvaltare kallades han för och han bodde i inspektorsvillan. 

I. Henrik, du gick i Kulla skola? 

H.J Ja. 

L Hur många år gick du? 

H.J Sex år ochjag lärde mig faktisk att både räkna och skriva lite. 

I. Och sen var det till att ge sig iväg ut och arbeta? 

H.J Ja, dan efter sen man sluta skolan och hade haft examen, då var det bara 
till att knalla fram till Östanå och så sätta igång och jobba. 

I. Du behövde inte gå upp till gården då och be om jobb, utan det var redan 
ordnat? 

H. J Det var bara till att gå dit, så fick man arbeta. På gårdarna på den tiden var 
det inte ont om arbeten. Det behövde man aldrig tänka på. 

I. Vad fick du för jobb då? 

H. J Ja, det var väl allt möjligt. På vårarna, de eldade ju med ved på den tiden, 
så det var ju smågrabbar och gubbar som högg veden. Flera månader kunde 
man få stå på den där vedbacken och hugga ved, kapa först då och så hugga 
eller klyva och sen skulle det där köras in och det var ju för grabbar och gubbar 
och göra det. 

I. Och sen var detjordbruket då? 

H.J Ja, skära säd och sånt där fick man ju vara med på. 

I. Hur gick det till, hur slog ni på den tiden? Hade ni några maskiner? 

H.J Ja, det hade de, slåmaskiner med hästar då och till säden var det självbindare, 
skyla säden då, som det kallas. 

E.J Jobba inte du i trädgården också? 

H. J Jo, jag jobba i trädgården i två år. 

I. Var det många somjobbade där nere, var den stor anläggning? 

H.J Ja, på sommaren var det fyra tjejer uppe och fem karlar var det med 
trädgårdsmästaren. 

L Då sålde de väl grönsaker och frukt, för det kunde väl inte gå åt på gården? 



H.J Nej, det fick man åka ner med på mor&'llarna, de hade särskild trädgårdshäst, 
som jag skötte om och körde, till bryggan till Waxholmsbåten. "Skärgården" 
hette den båten. Då fick man åka ner med grönsaker och frukt i stora lådor. 
Det skickades till någon på torget i Stockholm. 

E .J Sen kom j u också vanligt tolk från landsbygden, de åkte ju alltid ner och 
handlade. Det fanns ju även stockholmare på den tiden, som hade villor. 

L Du jobbade på slottet också Eivor? 

E.J Ja, jagjobba på slottet. 

L Men först hade du arbetat hos magistern? 

E.J Ja, och hans fru, Holger Petre och Vera. Och där börjajag faktiskt när jag 
gick i skolan, för då gickjag in och diska varje eftermiddag när jag slutat 
skolan. Och sen när jag var konfirmerad, då fick jag bötja jobba där och 
hade tjugo kronor i månaden. De var rara, de var alla tiders. De hjälpte mig 
med allt möjligt. Mina första skidor fickjag genom magistern och när de 
skulle vallas, min pappa kunde inte valla, så gjorde han det. Han hjälpte oss 
alla statarungar. Han var inte sån att det här är bättre mans ungar och det 
är sämre. Sån var inte han. Och sen så kom fru Berta Boström, för då var ju 
brukspatron skild, och fråga fru Petre om inte jag kunde få börja på slottet, 
för då tyckte hon att fru Petre kunde klara sig själv. Då började Maj, henne 
jobbade jag med på slottet, då jag var fjorton år. 

L Du var tillpiga då? 

E. J Då var jag köksa. 

L Vad innebar det? 

E.J Jo, det innebar bl. a. i köket, hade de nämligen en diskbänk utav koppar och i 
serveringsrummet hade de en utav mässing. Ja, det var någonting, som skulle 
putsas med silverputs i alla fall, men i köket där skulle den putsas med Röda 
Björn och det skulle göras vatje lördagskväll, när all disk var fårdig och när 
lördagskvällen kom, då var det dans vid dansbanan och då hade man bråttom. 
Det spelade ingen roll, det var bara till att gno på den där förbaskade diskbänken. 
Det var ju hopplöst, minsta vattenstänk så var den ju grön igen. Man lärde sig 
mycket. Man fick lära sig plocka fågel bl. a. Det är klart, det var ju långa dagar 
och man var inte mer än fjorton år. Vi börja sju på morgonen och sen kunde 
klockan bli både elva och halv tolv. Vi skulle plocka gås en gång och då var 
hon över halv tio på kvällen, sen bara upp på morgonen. 

G.N Bodde du på slottet? 

E.J Ja, jag bodde på slottet. Jag hade ett litet rum innanför köket. Mamma 
och pappa hade ju inte råd och hålla mig med såna här kläder som pigorna 
skulle ha på den tiden. Det var ju blå klänning och vitt förkläde, utan det 
köpte Berta Boström och lät Selma Björkman sy åt mig. Hon var jättesnäll, 
Berta, på så vis. Så fick man lära sig och servera och gå och väcka folk på 
morgonen och knacka och byta tvättvatten. 

/John. H. Jllmh. E. Nils. G. Roslagssamling 
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I. Väckte du herrskapet då? 

E.J Ja, dem tick man också gå och väcka på morgonen med varmvatten. Då 
hade de såna där stora värmekaminer som de elda till varmvatten och 
sånt där. Den tändes bara någon gång om dagen, så då fick man ha 
varmvatten med sig in i ett krus. Men det var spännande. Ja, man fick 
hjälpa till med allt möjli!,Jt, det var bara och ställa upp det. 

I. Hur var det med parkskötseln? 

H.J Allt löv som fanns i parken, alla gångar, det skulle ju tas bort. Det var väl 
en tio, tolv stycken tjejer och tanter, som gick och räfsa löv långa tider. Sen 
skulle det köras bort och läggas ner i en hög då, i trädgården för att multna 
och så blev det jord utav det. Det var tjusigt i parken på den tiden. 

G.N De kratta ju ända till stallet och hela plan där man höll på. 

E.J Då vågade man inte gå genom parken på den tiden och komma med en 
cykel i parken då, det var inte att tänka på. Man kunde ju gå rakt över till 
sågen, där det var tältbio, för det var ju mycket närmare, men man var ju 
rädd att man skulle stöta på någon utav Boströmama i parken, för man fick 
inte gå där. 

H. J Det var ju städat, hela parken. När jag jobba i trädgåm, då fick vi klättra i 
de där ekarna där och såga ner torra grenar och rensa upp, så att det skulle 
vara snyggt. 

I. Så parken var bara för herrskapet? 

H. J Ja, det kan man väl saga att det var. 

E .J J a, de promenerade där och hade de främmande, så promenerade de och 
gick där, så det skulle vara fint. Men visst var man ut och svärma där. 

H.J Det fanns ju soffor där. 

E. J Men inte var det för oss vanliga människor, det var det inte, utan den hade 
de för sig själva. 

I. Vad gjorde trädgårdsarbetarna på vintern? 

H. J Då glasa vi fönster och kitta och hade såna där reparationsarbeten och 
band vassmattor till växthusen, drivbänkarna där. Vid nedre villan, där 
var det drivbänkar på den tiden. 

E .J Där chaufföm bodde, ja. 

H,J Ja, och så var det stallgödsel då, som värme under de där drivbänkarna 
och så skulle det vara vassmattor till det. Så fick vi skära vass på vintern 
då, när det var is här nedanför trädgåm, gick vi där och skar vass, som vi 
körde hem och sen emellanåt så band Edvin Sundman ochjag vassmattor. 
Hade man trådar uppspända på en vägg och så stod vi i bredd då med sånt 
där bindgam och band med, så tog vi en knippa i taget och band. Det vart 
himmelens snyggt med de där snöret. 



r. J a, det är en konst det med. 

H.J Alla bänkfönster fick vi hålla på och måla och kitta och glasa. 

E.J Ja, det fanns göra hela tiden. 

H.J Vi var aldrig utan arbete. 

E.J På den tiden var det smed på Östanå också, de hade egen smedja? 

H. J Ja, just det, smed och snickare. Det var Karl Linden egentligen, som 
var snickare, det var olika smeder, David Käll, när jag var liten grabb, 
och sen så var det Eklind och Oskarsson. Alla vagnar och kälkar och 
sån där, det gjordes ju utav snickare och smeder. 

L Så de behövde inte leja för någonting? 

H.J Nej, det köpte de aldrig och var det någonting trasigt, så var det bara till 
att åka till smedjan och få det lagat. Det var ju bra på det viset. Det var 
väldig ordning och reda i arbetsförhållanden, får man lov och säga. Det var 
väldigt rejält och bra på Östanå. Och Eskil Gran, som var befallningsman 
där, var ju alla tiders. Han sa aldrig något illa till 'en, men han hade väl inte 
orsak heller, för vi jobba ju var och en på sitt sätt med vad man kunde. 

G.N Han hade ju sagt åt August i Wira: "I dag ska Andersson få göra någonting 
som han aldrig har gjort". "Vad kan det vara då, som inte jag har gjort?" 
"Ja, att skynda på", sa han. 

E.J Var det inte gubben Gran som skulle tömma latrintunnan och så visste han 
inte var han skulle göra av den. "Var skajag lägga kacken då, befallningsman?" 
Ja, det fanns härliga gubbar, som man kommer ihåg. 

H.J Det är förvånansvärt och jobba egentligen, det var ju så stor åldersskillnad 
på oss. Det kunde vara en femton, tjugo gubbar på den tiden i olika åldrar. 
Jag räkna ut när vi satt i lidret där, på sommaren, att vi var fyrtiofyra stycken, 
som skulle ha jobb. 

G.N Då var skogsgubbarna där ochjobba de också. 

L Var sågarbetarna inräknade? 

G.N Nej, det var bara jordbruket. 

L Hade ni någon större kontakt med sågarbetarna eller var de mer för sig själv? 

H.J Nej, de jobba för sig själva, men annasvar vi ihop. Vi grabbar var ju ihop på 
fritiden. Det spelade ingen roll om manjobbade i sågen eller i jordbruket. 

L Det var ingen känsla av någon klasskillnad eller sånt? 

H.J Nej, det tycker jag inte att det var, men det är klart, Statargrabbar, det verkar 
lite förnedrande det där med statare. 

/John. H. Järnh. E. Nils. G. Roslagssamling 
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E.J Ni hade lika stor chans hos slottspigorna ni, som alla andra. 

L Hur länge jobbade du i trädgården? 

H.J Jagjobba där i två år. Jag var ternton år när jag börja där på våren och 
då jag var sjutton år börja jag i jordbruket, som kördräng. 

L Var det bättre betalt, gick du över därför? 

H. J Ja, jag fick ju lite mera betalt,. Det var hela tre och femtio om dagen 
och jobba tio timmar. På morgonen klockan fem fick man börja i stallet 
och sköta hästama mellan fem och sex och det fick man trettio öre för. 
Nuvarande ungdom tror att man ljuger om man talar om sådant där. De 
tror inte att det har existerat, men så är det i alla fall. 

I. Skulle ni ut på somrama och hämta hem hästama i hagarna och springa 
och jaga dem med? 

H. J Ja, då fick man åka klockan fem då och så ut i hagarna och hämta hästama 
och sen hem och äta frukost och så börja klockan sju igen. Och på våren, i 
vårbruket, då hade vi två timmars middag, för då skulle hästama vila och äta 
så mycket som möjligt. Det var ju arbetsamt för dem, för då fick de jobba till 
klockan sju. 

E. J Berätta när ni skulle hämta hästama då åskan gick. 

H. J Ja, det var när jag var grabb och gick i skolan, det var bort i en hage, som 
hette Oxhagen, bort mot Horsviken. Det var två grabbar till och jag, som 
skulle hämta hästar hem till stallet i Mälby, då börja åskan gå så förskräckligt 
och då vart vi ju rädda och då sprang vi hem utan hästar. Senjobbajag vid 
Östanå till 1937, då slutajag och fick arbete på Vägförvaltningen. Då fick 
man en krona i timmen och jobba åtta och en halv timme och tjäna åtta och 
femtio om dagen. Det var lite skillnad mot tre och femtio. 

I. Hur delades löningen ut på statartiden? 

H. J Det var en gång i månaden och då fick man gå upp till kontoret och hämta den. 
Det var kassörn, som dela ut den. 

I. Och då avräknades eventuella skulder? 

H.J Ja, husrum och ved, det hade man ju gratis. Det ingick och det var ju lite värt 
det också, naturligtvis. 

I Men ni som barn, det var väl föräldrarna som hade staten, det gick inte på 
eran lön? 

H.J Nej, vi grabbar hade dagpenning och sen det här staten, som statgubbarna hade, 
det awecklades lite undan för undan på 30-talet. Jag tror att det var Gran, som 
var den sista som hade stat. Han var kördräng då. Och sen så var det kördräng 
Eriksson och Ville, Kalle Ville Gran, de hade månadslön, sen hade vi andra 
dagpenning. Den där månadslön var uträknad ungefår efter det här tre och 
femtio p~r dag. Ja, med tjugofem arbetsdagar så var det omkring sjuttiofem, 
åttio kronor i månaden. 



E.J Som säd och sånt där till höns, gröpe till grisarna, det fick ni köpa då, för 
det ingick väl inte i staten? 

H .J Jo, det ingick i staten och fyra liter mjölk och säd, så de hade ju höns och 
gris. Vetemjöl fick de, men det var inte så mycket och det var för det mesta 
så dåligt, det fick man ju det sämsta som fanns. Bullarna vart ju nästan svarta. 

E.J Potatisen som ni satt då? 

H. J Det ingick också i lön, potatislandena. 

G.N Då hade en statdräng ett tvåtunns land, det kallades så. Jag vet inte hur det 
där räknades, det var ju inte två tunnland i den bemärkelse som man räknar 
ut jorden, utan det var andra mått på de här landen. Såg- och skogspersonal, 
de hade väl hälften utav det där. 

I. Höll gården med sättpotatis? 

G.N Nej, det blev ju kvar från föregående år. Man måste spara sättpotatis. Jag vet 
ett år., då det regnade så mycket att man fick gå och gräva upp hela landet. 
Det gick inte och köra upp det, utan man fick gräva upp det för hand. Det var 
mycket arbete. 

E.J Jag vet pappa, de kunde ju ffi igen mycket potatis. Om vi säger att de satt 
hundra kilo, så kunde de ju ffi igen tusen kilo och då plockade de ju om och 
så sålde de och fick på så vis lite extrapengar. 

H.J Jag vet när jag var liten grabb, då vet jag att farsan körde ner till båten och lämna. 

E.J Sålde till stan till potatisodlare. 

H.J Så de fick lite pengar, åtta, nio öre kilot fick de för potatisen . 

E.J Och så hade de höns och så sålde de ägg. 

H.J De som hade mycket höns, så sålde de väl också, när de fick över, men de 
som hade mycket barn fick väl inget över. 

E.J För höns slaktade de och sålde, just till stockholmare. En del, som farsans 
syster, hon flyttade ju till stan, hon vart ju stockholmare. De ville väl inte 
gärna köpa ifrån pappa, de ville gärna ha sitt gratis, men de kunde ordna lite 
kunder i stan och då kunde man få sälja lite extra där. 

I. Var folk ute i skogen och plockade åt sig lingon och blåbär? 

H.J Hulda Nilsson och min syrra Edith gick ju och plocka lingon upp till slottet. 
De fick väl några kronor, det minsta möjliga alltså. 

E.J Jag kommer ihåg från Mälby, det bodde i alla fall fyra familjer i kåken där 
nere och fyra kärringar då och ofta var det väl träta och grejor om ungar och 
sånt där, så skulle den ena överträffa den andra. Det gällde just bärplockning, 
då knatade de till skogen, de hade ju sina ställen, särskilt uppe bakom 
Kapellstugsmossen och där ikring. Det var farmor, Görans farmor, och så var 
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det en tant till och hon skulle alltid vara värst. Och farmor hon råka aldrig 
hitta så mycket bär som den andra kärringen gjorde, men hon ville inte 
vara sämre hon. De hade sina flaskor eller vad de hade då att plocka i, det 
var väl mest såna där plåtflaskor, så hitta inte hon mycket, då stoppa hon i 
sin kofta i den där jäkla flaska och så la hon lingon uppepå och sen så stövla 
hon hem och så gick hon förbi hennes fönster, visst flaska var ju full. Det var 
mycket sånt där med ungar och kärringar. 

I. Det tror jag det, slitna och trötta och fruntiroren får ju ha hand om allting. 

E.J Jo, och så var det så att de skulle överträffa varann. Ingen ville vara sämre än 
den andra. 

I. Hur stort hade de där i Mälby? 

E.J De hade väldigt stora kök, åtminstone i två lägenheter där nere. 

H. J Det fanns väl ingen lägenhet som var mer än rum och kök egentligen. 

E.J Farmor och farfar hade ju två där uppepå. Pojkarna hade ju ett utav dem. 

H.J Det var väl den enda som fanns, som var två rum och kök. 

E.J Ja, de var inte stora rummen, men köket var väldigt stort. 

G.N Det var vällika stort där nere? 

E.J Under,ja. 

I. Det var ju relativt bra lägenheter i alla fall, i tanke på vad många andra 
ställen hade. 

E. J Vi hade två rum och kök. 

H.J Jag har ett rum och kök, fyrtiofyra kvadratmeter, somjag får betala för. 

G.N Kökena var väldigt stora och i Mahognyvillan var det ju flera lägenheter och 
där hade de ju bara ett rum. På övre botten var det bara ett rum och på nedre 
botten också, för där bodde ju Gunnar och Sven och Gösta. De fick ju det där 
rummet sedan. 

I. Så det var mera folk i Mahognyvillan än var det var nere i Mälby? 

E.J Ja, det var det. 

G.N De fick väl de där rummen när farfar och farmor dog. 

H.J Det var på gaveln upp emot lagårn, som grabbarna bodde, tror jag. 

E.J Som Emma då och gubben Enström, de hade ju nästan tre kullar barn. Emma 
hade ju två barn och sen så hade ju farfar då en fem, sex styckena, när han blev 
änkling och sen så fick ju de barn tillsammans där i Mahognyvillan. Det måste 
ju bli himla trångt. 

H .J De bodde i Bygget också ett tag när jag var riktigt liten. 



G. N Ja, först bodde de väl vid Mälby. 

E.J Han dog ju vid Mälby. 

H .J Ja, just, men när jag var liten så bodde de vid Bygget. 

E.J Var alla bama födda då, de här pappa och Sigfrid? 

H.J Jag vet inte var de är födda. 

I. Ni pratade om att de hade hushållsgris. Hur tog de tillvara den, när de inte 
hade konservapparater och frys. 

H. J De hade stora träfat och salta ner fläsket i lager med salt, saltlake, och det hade 
de väl i matboden. 

E.J Ja, i matboden. Det var ju ingen kyl utan det var en matbod, som låg i enden 
på en vedbod. 

H.J Det där blev ju inte så särskilt gott sen fram på vårsidan, när det blev varmt, 
men det var bara till att äta det ändå. Det klarade sig i den där saltlaken. 

I. Gjorde de korv med? 

E .J Jo, det gjorde de, för de tog reda på tarmar och allting. 

H.J Det var ju istersmör och det var riktigt gott. 

E.J Min svärmor eller farmor som vi säger, de vart ensamma, för hennes mamma 
dog och hon och hennes syster var hemma. De var tolv och fjorton år då och så 
hade de slaktat, jag antar att pappan hjälpte dem, men så måste de ta reda på 
det där och så skulle de smälta ister, för det hade de sett mamma göra. Så de 
satte på det där istret och slog i vatten och det smälte och de fick jättemycket 
ister och de slog i den ena krukan efter den andra och så ställde de det där och 
det fick kallna. Sen skulle de göra istersmöret då och då var det bara ett litet, 
litet lager just utav det här istret, resten var ju vatten. De gjorde så gott de kunde. 

I. Det var inte bara istret, som var istersmöret, utan det behandlades vidare? 

E.J Jo, de tog det här istret då, som var, och sen saltade det där och kanske hade i 
någon peppar, men vad de hade i, så hade de i lök i det där smöret och det var 
jättegott och sen var det bara och breda på en hård smörgås och äta. Det var 
likadant om man stekte fläsk och hade fläskflott stod, det åt de på smörgås i 
stället för smör. 

H.J Till smör, så skummade de grädden utav mjölken och spara. 

L De där fyra litrarna? 

E,J Ja. 

H. J Bara till att vispa då i någon karott, vispa med sån där trävisp, satt de och vispa 
till det var hårt. 
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I. Det kunde inte bli stora klickar smör? 

H.J Det vart fint smör. 

E .J Och de hade bra källare förr, så jag tror att de kunde spara grädde i flera 
dagar, spara ihop så att de hade. 

H. J De måste försöka skaffa fram mat. 

E .J De kunde verkligen göra det med. 

I. Bak och sånt där, hade de storbak tillsammans eller stod var och en i sitt 
kök och baka? 

E. J Det vet inte jag. 

I. Man har ju hört talas om att de hade bakstugor. Det fanns ju en i Östanå, 
vid mangelboden? 

E.J Ja, där bakade de väl tillsammans. 

H. J Jag vet inte hur de gjorde, men hemma i min familj bakade ju morsan, 
där var det inget sambak 

E.J Det gjorde mamma också, när jag var född. Men förr så tror jag, just vid 
Mälby, där de kylde mjölken, mätte mjölken i ett rum och så var det bakstuga 
här. Där tror jag nästan att de hjälptes åt och baka flera på samma dag. 

H. J Jag har inget minne utav att de gjorde det. Det måste vara lite längre tillbaks 
i tiden. 

I. Vad bakade de? 

E. J Knäckebröd, just i bakstugan bakade de knäckebröd. 

I. Var det sån där flamugn där? 

E. J Ja, det var sån där stor ugn, som de elda upp och så hade de spade och körde in. 
Det vet jag för det var jag och såg, när de baka nere vid Mälby. Jag vet just då, 
när farmor berätta, de hade väl också bakat då antar jag i bakstugan vid Östanå, 
bakat det här knäckebrödet och satte upp på en sån där stör i taket och "Bruksen" 
komner då. 

I. Var detjäntorna det? 

E.J Ja, det var flickorna, som hade gjort det, tretton, fjorton år då, och så tog han sin 
käpp och så slog han på de där kakorna. Och det var ju samma hur länge de satt, 
de blev inte hårda, så det var misslyckat, det var inte frågan om annat. Det blev 
inte annat än segt, och då tyckte han väl synd om dem, så då fick de komma upp 
på slottet och hämta. och likaså fick de kläder därifrån, berätta farmor också. De 
plocka ihop kläder åt dem, så att de fick då. 

I. Hur tog de hand om gamlingama och om folk blev sjuka och inte orka? 

H.J Jag vet nere vid Östanå, när farmor och farfar bodde där och farmor hon var 



skröplig, hon låg för det mesta, man fick hjälpa henne ut ibland så hon 
kunde sitta. Fötterna var som klubbor på 'na. Farsan åkte väl ner nästan 
varenda dag och titta efter och sen när en annan på morgnarna åkte efter 
mjölk till mejeriet, så gick man in och tittade hur det var med dem. Gubben 
var så pigg, så hon klara väl att rusta mat. Jag fick äppelpannkaka varenda 
gång jag var där och skulle bjuda på, men inte tyckte jag att den var något 
särskilt god. Det var väl inte fel på den, men ungar. vet man väl. 

E.J De fick bo kvar i lägenheterna i alla fall? 

H.J Ja, de fick bo kvar och gubbarna gick ju ochjobba så länge de orka. 

E.J Om gubben nu blev sjuk och dog, fick då tanten sitta kvar? 

H.J Ja, det fick de göra. de fick en liten håla. 

E.J Då fick de betala hyra de då, tanterna? 

H.J Jag har för mig att de fick bo gratis. Sen genom attjag sluta där, så fick morsan 
betala lite hyra. 

I. För att du inte jobba på gården? 

H.J Genom att jag slutat där. Då måste hon betala lite. Det tror jag var den enda 
änkan som egentligen har betalat, på den tiden alltså. 

G.N När du sluta jobba, då var det arrendator i Östanå, då var det den här Dahlström. 

H. J Ja, just det, jagjobba ett och ett halvt år hos honom och sen var det Einar Kvist 
och jag som sluta genom att han hade för mycket folk och han ville inte säga upp 
någon särskild, utan Einar och jag kom överens om att nu passar vi på och slutar och 
då åkte vi till Åkersberga en söndag till vägmästaren där och prata med honom, för 
vi hade hört att de skulle ta in folk på Vägförvaltningen. 

I Einar K vist? 

H.J Ja. 

I. Så han slutade han med då? 

H.J J a, han sluta samtidigt. 

I. Men han kom tillbaka han? 

19 

H.J Ja, han gjorde det. 1938, på hösten, fick vi jobb på Vägförvaltningen och sen blev vi 
permitterade lite på vintern och då jobba jag ett tag vid sågen och sen fick vi börja på 
våren igen och 1939, då börja ju kriget och då blev vi permitterade allihop, de som 
hade fått jobb. De drog in folk då, så då vart det bara chaufförer och hyvelförare och så 
lite gubbar utav de äldsta kvar. Alla andra fick sluta. 

E.J I Wira t. ex, var det så att fattigvården eller socknen ägde det och det huset. 

H.J Där Lisa bodde då. 
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E.J Ja, och sen det här lilla bredvid Garbergs, det var ju också ett sånt hus. Och där 
satte de ju också änkor, jag vet inte om det bodde någon gubbe också kanske. 

H .J Jo, Emelia, det vet jag att det var gubben och hon, där innanför Edberg. 

E.J Då hade de ju byggt det huset, så att det var två kök, ett stort och ett litet kök. Vi 
bodde ju där första året vi var gifta sen och då var det ett pyttelitet kök och så var 
det ett stort och vi undra varför det var så. Och då sa de, att då kunde de sätta två 
änkor i samma hus, så den ena fick det lilla och den andra fick det stora. 

H. J Jag kommer inte ihåg om de fick någon liten pension eller hur det var. 

G.N Jo, jag kommer ihåg när vi bodde vid kapellet, då var jag inte gammal, utan då 
den första kom det gummor och gubbar långt ifrån, utplacerade i socknen då, och 
hämta femton kronor i månaden på den tiden och sen öka det vartefter. 

L Utav samhället? 

G.N Nej, pension fick de gå till posten och hämta, så det var väl staten. Och tjugofem 
kronor kommer jag ihåg att det var då. En del kom långt ifän och de kom alltid in 
till oss för att hälsa och vila lite. 

E. J Gubben Granqvist var det väl också härifrån Björnhuvud. De hade ju Posten där. 

G. N De kom ifrån Styvmyra, Gregersboda och flera ställen. 

I. Skolläraren, Gottfrid Dahlgren, han hade hand om posten, var det uppe i skolan? 

E. J Nej, det var nere i gamla prästgården, där Ingvar och Eva-Britt bor. 

H. J Men när Brengdahl var, då var det uppe i Petres kök, då bodde de där och då var 
växeln där, sen flytta de den dit ner, då skötte inte skolläraren den, så Edit kom 
dit och skötte växeln hon, från början .. 

L Var det Edit Tömberg det? 

G. N Ja, det var det och sen så flytta de dit ner och Brengdahl, som var skollärare, sluta 
så gick hon bort och gifte sig. 

H. J Han var där bara ett år och sen kom det en liten pjatt, som hette Moberg. 

E. J Ja, det hörde jag Eva sa. Hon gick i skolan för honom. 

H.J Ja, i sexan hade vi Moberg. 

G.N Den har aldrig jag gått för. 

H.J. Nej, han var inte länge där och sen kom Petre. 

I. Vilket år var det ungefår, när han kom hit? 

E. J Petre kom väl -30 eller -31? -32 bildade han idrottsföreningen i alla fall. 

G. N Jag gick i tredje klass, när han kom. 



H.J -29 måste det ha varit. 

E.J Han hade nyss gjort lumpen eller låg han i lumpen? 

H .J Han hade ett möte kvar och då var den Moberg där. 

G.N Fortsättningsskolan, den gickjag för Petre. Det var sex veckor i två vintrar och 
det var på varje skollov. 

I. Vad innebar fortsättningsskola, vad gjorde ni då? Läste ni svenska och räknade? 

E.J Jag fick en bok, som det stod Medborgarkunskap på. 

G.N Man fick skriva på tavlan, en massa blanketter. 

E.J Ja, sånt där fick man lära sig. 

G.N Ja, det var två vintrar när de andra hade skollov. 

I. Hade ni inte skolkök? 

E.J Jo, flickorna hade skolkök en vinter i den här fortsättningsskolan. 

I. Vad gjorde pojkarna då, slöjdade ni? 

H.J Ja, slöjda fick vi göra, men det var inte så många timmar. Jag kommer inte riktigt 
ihåg vad vi fick göra. 

I. Pojkarna fick väl inte gå något skolkök? 

H.J Nej, inte då inte, men sen senare fick de väl göra det. 

E.J Vi fick ju baka och greja värre, så åt man ju alltid i skolan den dagen. Bära vatten 
fick vi göra också. 

I. Var det brunn där nere, som Georg berättade om, där vägkorset är nu? 

G.N Nej, det var nere vid vedbacken, det andra användes bara till kreaturen inte till 
dricksvatten. 

E.J Tänk, när man gick i femte och sjätte klass där uppe, det var i samma hus som 
läraren bodde då, de hade inte heller vatten och värme, så satt man på timmen och 
då hörde man, då kom det ut två vatthinkar, för det var säte på trappen, ställde fru 

Petre ut vatthinkarna och då ramla de här handtagena ner och skramlade och då haja 
varenda unge till och sen när vi fick rast, vi störta på dörren och den som var först då, 
fick ju kuta efter vatten, två hinkar vatten, och så fick vi två karameller var. Och 
likadant med vedbäraren. Grabbarna knata, och det var en sån där vedbärare, den var 
lång och så gick en i den ena änden och en i den andra, så att vi var två styckena som 
bar och så var det en trave av ved på då, också karameller. 

G.N Den där vedbäraren hade väl Putte Dahlgren, snickrat till, tror jag. 

E.J Ja, de fick in mycket ved på en gång. Det skulle ju inte en unge besvära sig med nu, 
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gå och hämta en hink vatten för två karameller. 

L Var inte Vera lärarinna från början hon? 

E.J Nej, det var hon inte. Jag vet inte riktigt när hon börja som lärarinna. 

H.J Hon börja väl efter fröken Nilsson. 

E.J Ja, det gjorde hon kanske när hon sluta. 

H. J Hon var lärarinna för oss och sen var hon Sveriges yngsta organist. 

E. J Kantor ja, tolv år tror jag att hon var. 

I. Så både Vera och Petre spelade? 

E.J Ja, och hon var född i Småland. 

H.J Skollärare Petre, han kunde inte spela något. 

G. N Han åkte till Norrtälje han, ett par gånger i veckan och tog spellektioner och sen 
lärde hon honom kanske lite då. När han kom hit, han kunde inte spela. 

I. Så de var inte gifta, när de kom hit? 

E.J Nej, han var ensam, han hade mamma och syster med sig. Och fru Petres pappa 
han var lärare i Bergshamra. 

I. Ja, den där Rymanja. 

E. J Sen kom han hit och vikariera ibland, när Petre skulle göra någonting annat, då 
kom han hit. 

I. Petrevar väl väldigt duktig, han var ju tusenkonstnär. Var han inte duktig och sätta 
er pojkar på och slöjda? 

E.J J o, han var väldigt duktig, vilken människa det var. 

H.J Han var ju snäll och rar. En som var väldigt snäll, så var det Engdahl, som kom efter 
första året. 

I. Det var rena paradiset ett tag då? 

H.J Men sen däremot Moberg, som kom andra året, han var lite knepig. Han delade ut 
lite örfilar ibland. 

E.J Det gjorde Petre också, det var inte ofta, men det hände. 

H.J Jag vet, vi var till mellanskolan, unga glopar, vi var dit och pula ihop snö där och 
kasta på ungarna. Då fick vi ställa upp oss i rad, vi var väl en femton pojkar, fick 
vi var sin örfil, jag stod sist och fick väl inte så hård. 

I. Då orka han väl inte mera. 

H.J Varenda en så fick vi. Så då var Edberg och skvallra. 



E.J Edberg var väl också fin, hon var alla tiders. Hennes karl hade affären i Wira. 

L Hur länge hade de affären, var det Bilger som kom efter sen? 

E.J Nej, det var en som hette Larsson emellan? 

H .J J a, just det, men efter Edberg, så var det j u den här plåtslagaren, han hade j u 
en pojke? 

G.N Ja, FritjofTömberg. Han skötte ju affären då åt henne, när hon var sjuk. 

E.J Och sen kom Larsson? 

G. N Ja, det gjorde han nog. 

L Var han före Bilger då? 

H. J Ja, just det. 

L Vilket år kom Bilger då? 

G.N Ja, han kom väl-37, -38. Jag vet, för attjag hade varit uppe och handlat i Wira 
och sen var jag ute och exercera och sen plocka jag potatis på hösten och då var 
jag till W i ra och skulle köpa dricka och då fick jag betala pant för glasena, sen var 
jag igen och lämna tillbaks dem och då hade de inte känt igen mig. Jag var väl tjugo, 
tjugoett år då jag var där och då hade han nyss kommit. 

E .J Där samlades alltid gubbarna förr, utanför affären där i Wira och så drack de pilsner. 
Jag var med farsan ibland däruppe och då fick ungar gå in och hämta pilsner och så 
fick de gå ner där mot åkanten och där låg gubbar i slänten. 

G.N Man såg knappt att det var öl i den. De bara satte den till munnen och så sa det klunk 
och så var den tom. 

L Hade inte ni ungdomar någon mötesplats? 

E.J Ja, vid halvniobussen på söndagskvällen, uppe vid torget då. Hade man tur så fick 
man något släp hem annars så fick man väl knalla ensam. 

G.N Ja, här samlades det ju jämt folk på torget. Det var samma när man gick ut, så var 
det folk där. 

E. J Det var som en samlingsplats alltså. 

H.J En del söndagskvällar gick man ju ner till Östanå båtbrygga. När båten kom på 
söndagar, vallfärda man dit och sen när den skulle gå. Det var så in i helsike med 
folk där nere. 

E.J Det var ju mycket så då, för det var inte så mycket bussar, skulle folk ha något 
främmande till sig då, som bodde långt bort, så kom de ju med båten. 

H.J Ja, då fick de gå på den tiden. 
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E.J Det var inget snack om det. 

H.J Skulle de till Åkersberga fick de ta hästskjuts eller låna häst. 

E. J Eller också följa mjölkbilen åt. Det vet jag att vi gjorde, åkte till Gribbelund och 
då åkte man med mjölkbilen på morgonen och så kunde man få åka den hem, om 
det tanns plats alltså. 

H.J Ja, många satt på flaket bland flaskorna. 

E. J Ja, då åkte de ju lastbil också. Fotbollslaget t. ex. åkte ju lastbil till sin matcher. 

G.N Den där Scanian, som Lång-Edvin körde med i många år, den har Rune Lundstedt 
renoverat. Jädrans fin den är. 

H. J För ett par år sedan stod den uppställd hos Åbergs. 

I. När började tältbion och komma ut? 

G. N Det var ju tältbio, när jag gick i skolan på 20-talet, då var det bio här nere vid sågen. 

I. Det var väl något otroligt spännande det, så klart? 

E. J Ja, det var fullsatt, vad det än var för film, så var det fullsatt. 

I. Vad var det för filmer? 

H.J Ja, det var Anderssonskans Kalle. 

E.J Jag var i alla fall där nere och såg Mrs Miniver med Greer Garson kommer jag 
ihåg. och sen var det mycket med Fyrtornet och Släpvagnen. 

H.J John Elfströms film och Adolf Jahr var det väl också. 

E.J Ja, det var många såna där. 

I. Och så dansade ni emellanåt, men ni måste väl göra er rena och fina när ni skulle 
iväg så där, fanns det någonstans och tvätta sig ordentligt, om vintrarna t. ex? 

E.J Det blev en balja framför spisen det. 

H. J Och en trasa och morsan fick skrubba en på ryggen. Det var väldigt lättsamt, det 
vart en gång i halvåret. 

I. Så ni gick inte ner i tvättstugan, det kanske inte fanns tvättstuga? 

E. J Jo, när de tvätta, gummorna om vi säger så och ungarna var med, då låste vi 
tvättstugedörrn, det sista då, när var färdiga och de hade varmvatten i pannmuren, 
då fick man bada nere i tvättstugan, det fick man. Men hur ofta de tvättade då, de 
tvättade ju stortvätt, så de tvätta kanske en gång i månaden. 

G.N På våren då, så fort man våga gå i sjön, så gick man dit och tvätta sig ju. På vintern 
vart det inte mycket tvätta av. 

E.J Nej, då blev det, det här med en balja framför spisen, till jul och så där. 



L Det var väl så kallt många gånger, så det gick väl inte att vara rentvättad. 

E.J Nej, det var ju is invändigt på socklarna på vintern och is på vatthinken. 

H.J Det var ju så att det blåste in. Jag vet att farsan satt med storväst på sig, han 
tyckte om och läsa på kvällarna och då satt han j u vid köksbordet vid fönstret 
och han hade storväst på sig, för annars måste man sitta vid spisen, där man elda, 
för det var kallt runt om. Det var bara sågspån i mellanväggarna i de där gamla 
kåkarna, det hade ju runnit ner, så det var ju tomt i väggarna och särskilt omkring 
fönstrena. Så visst var det kallt. 

E.J Och likadant i farstun, där de hade ett par skrubbar som de hade som skafferi, där 
de skulle förvara sylt och grejer, för att slippa kuta till källaren med allting då och 
glömde de nån flaska där på vintern och det var kallt, det frös sönder. Det gjorde det 
i farstun. 

I. De fick förvara allting nere i källaren? 

E. J Ja, i källaren eller inne i köket. Det fanns inga kylskåp då, utan då bar de ut mjölk 
och allting i källaren och så knatade de då och skumma grädde 

I. Hur klarade de alla småbarn och bebjsarna, när man tänker på när de börjar röra på 
sig och på nätterna, måste de ha dem i sängarna hos sigjämt då? 

G. N De bylta på dem en massa kläder och filtar. Det är ingen som har talat om hur 
mycket vägglöss det fanns på den tiden? 

I. Nej. 

H. J Det var ju bara ett under att kåkarna stod kvar här, så pass var det. Min farsa och 
morsa kom ju dit 1912 och så föddes jag 1914. De kom ju ifrån Sörmland och där 
hade de väl haft tur, så att det var välskött, bostäder och sånt där, så de hade inga 
vägglöss i möblerna på något vis och så kom de till Bygget och det krylla utav 
vägglöss. Morsan, hon vart ju förtvivlad, när hon fick se alla vägglöss. 

E. J Men rökte de inte då? 
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H. J De gjorde det sen, lite senare då. Och på övre botten bodde en familj som hade en 
liten grabb i min ålder, ett par, tre år. Pappan ställde barnvagnen med pojken mitt på 
golvet och sen smeta han tjära i en ring runt barnvagnen, så att inte vägglössena skulle 
komma. 

E. J De betsju också. 

G.N Ja, en liten unge, de där stora bruna, de var ju hemska. 

E.J Det vet jag farmor tala om, en julmorgon i kyrkan, det var nån, som var lite mer 
manhaftig än andra då, nån gubbe, och hade han en överrock med sammetskrage på. 
Och vad kröp det på sammetskragen, om inte ett par vägglöss, på julottan då. 

H. J Sen så fick vi målat och tapetserat efter många om och men och då blev det bättre ett 
tag. Blev det en spricka i tapen, så kom de, men sen rökte de och då blev det fint och 
sen dess har det väl inte varit några några löss. Det var likadant överallt. 
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G. N Man hade löss när man gick i skolan, morsan hade en sån där fintandad kam och 
kamma och skrapa med. 

l. Och knäckte lössena på en bricka då? 

E.J Jag har aldrig haft huvudlöss. 

G. N När jag gick i skolan var det nog inte många, som inte hade det. Jag vet att vi satt 
hemma och kamma de där lössena och svor och så hade vi en bricka och la dem 
på och knäppte ihjäl dem. 

E. J Det var ju inget ovanligt då, så det vart ju inte att folk reagera så där förskräckligt 
för att de hade huvudlöss eller någonting sånt där, som de gör nu. 

H. J Det var ju så vanligt. Jag vet inte hur det kom sig att det behövde bli såna 
mängder med vägglöss. Det var väl det att de hade så många barn och tanterna 
hade så mycket jobb. 

E.J Men tror du inte också att det var så, att det var väldigt fuktigt och dant i 
lägenheterna. Säg nu, att det var is runt lite här och där, på vintern och så 
innan allt detta fick torka upp. Jag vet inte var vägglössen kommer ifrån. 

I. Jo, det är gamla smutsiga kläder och alla sängkläderna som låg. 

E.J Och alla ungar och de kanske kissa i sängen och madrasserna blev våta. 

I. De här hemska halmmadrasserna. 

E.J Ja, tänk, när mamma tvätta madrassvaret och så var det torrt och fint, då fick 
man knalla ner i stallet eller i lagårn och böka det fullt av halm. 

H.J Ja, så var det. Det fanns inget annat. 

E. J Och innan man fick ligga till det där då, så var det som en enda kulle ju. 

H.J Ja, stoppa man i för hårt, så låg man och rulla. 

E.J Ja, det var vidrigt. 

G.N Ja, och de andrajädra bolstren, jag vet ej fan vad de hade i. Det var som knutar. 
Fy fan, man låg ju så illa. 

E.J Ja, de hade trasor, som var klippta. 

G.N Den där jädra halmen åkte man ju på sen, när man kom i lumpen. 

E .J Det vet ja, att blev det för mycket halm i den, så blev den ju alldeles kullig. 

G. N Och sen vart de efter kroppen, som man låg. 

E.J Sen så sydde de j u igen de där varen, när man hade stoppat färdigt. 

G. N Vi som låg i lumpen hade bara pappersvar. 

L Hur kunde det hålla? 



G. N Jo, det höll. Och sen när man var fårdig med lumpen fick man bära ut det 
där då. 

E.J Det var bara att kasta alltihop då? 

H. J Det var nog när man låg i tält, som man hade de där utav papper och ibland 
fick man ligga på bara granris. 

L Lakan hade väl inte folk på den tiden? 

E.J Jag tror inte folk hade råd och ha två lakan på en gång. 

G. N De hade inte pyjamas, de låg väl i kläderna, underkläderna. 

L Sen kom väl de här mjölsäckarna? 

E.J Ja, de sydde handdukar och grejor utav säckar. Det vet jag mamma gjorde. 
Jag vet inte hur de fick fatt i de där mjölsäckarna. De koka dem ju och de 
blev så vita och fina. 

I. Vet ni hur det gick till och göra tvättluten? 

E.J Det törs jag inte säga, menjag vet att de gjorde asklut De fick koka ur då 
och sen sila bort askan och så tvätta i den och så sköljde de nere vid ån. Jag 
har inte varit med om det. 

I. De som tvättade åt slottet? 

H.J De hade ju tvättstuga nere vid ån. 

E.J Där slaktstugan är eller där tvättstugan är nu, är det väl egentligen, ja. 

H.J Då tvätta de uppe och så var det som en trappa ner och så var det liksom en bro 
och så var det hål i den och så låg de runt den där fyrkanten och sköljde tvätten. 

I. Det var vinter som sommar det? 

E.J Ja, det var det ju, för det var så mycket folk somjobba på Östanå på den tiden, 
vilken tvätt de hade. 

I. Hur många var det som jobbade där? 

E.J Ja, det var kokerskan och så var det köksan och så var det första hushållerskan 
och så var det andra hushållerskan och så var det chaufförn, han var betjänt också, 
så hade de barnsköterska och guvernant och tvätterskor och husdrängar, det hade 
de väl ett par stycken, som kom upp med is och grejor. 

H. J Det var väl bara en. 

E.J Var det bara Fransson? 

H.J Ja, och Robert Karlsson. 
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E.J De hade strykerskor också. Ja, och tvätterskor var Hulda Fransson och Ada, 
men de bodde inte uppe i slottet. 

H.J De som bodde uppe i slottet och hade rum där, har jag för mig att det var en 
sex, sju stycken. 

E.J O, ja, de var många. 

L Och de skulle ha maten? 

E .J J a, det måste de väl ha. 

H.J Ja, det ingick. 

E. J De hade en egen liten matsal, som de åt i och där åt jag också, när jag jobba där. 
Vi fick inte äta samma mat som herrskapet åt. Vi hade våran mat och herrskapet 
hade sitt 

I. Så ni stod och lagade två sorter då? 

E.J Jaja men. Så åt de fisk, finare måltid då, så kanske vi fick rotmos och fläsk eller 
någonting sånt där. Det var aldrig samma mat, men ibland snodde man åt sig lite 
i alla fall. Vi fick aldrig, hur varmt det än var, gå med kortstrumpor eller knästrumpor 
utan vi hade långstrumpor vinter och sommar. Aldrig kort ärm på våran blåa klänning, 
utan den skulle vara lång. Ibland kunde man få ta av sig det vita förklädet och gå med 
ett vanlig, då manjobba med städning och sånt där, men annars så skulle det vara ett 
vitt förkläde, vit krage och vita manschetter om man serverade lunchen och helst 
skulle man på kvällen, det vart lite slappare mot slutet, klä om till svart klänning, vitt 
förkläde och ett liten mössa på huvudet. Så var det då. Jag sluta där 1946 och då fick 
alltså vi inte gå med kort ärm och icke såna här korta strumpor. Det var lite svårare att 
ha folk sen för då kom den här hembiträdeslagen och att man skulle sluta sju och efter 
sju var det övertid, så då gjorde de lite mer och mer själva och sen så tog de hit tyskor 
och lite utav varje, och då fick de gå ner och lägga sig vid sjön t. ex. mitt på dagen. 
Det var ju inte tänkbart för oss. 

I. Vad det skulle kännas för er? 

E.J Ja, det gjorde det. 

G.N Jag förstår inte hur de kunde ha råd att ha så mycket folk då, för de fick ju inte så 
mycket för sina produkter. 

I. De fick in pengar ändå, mot vad arbetarna fick. 

G.N De fick ju inte mycket för sin mjölk, som de sålde. 

E.J De sålde kanske mycket ändå. 

G.N Som i jordbruket, de var fyrtio stycken på sommaren och under slåtter ett tiotal 
och nu blir det ingen ting fast de får mera betalt. för potatis fick de inte mera än 
åtta öre kanske och inte fick de mycket för säden heller, men ändå så gick det väl. 

H. J I de större jordbrukena var det väl i alla fall mängden som gjorde det. de hade ju 
sågen och virket. 



E .J Och då sålde de ju virket själva och de hyvlade väl och allting. 

G.N Och nu med en ensam familj med ett par hundra tunnland, så går det inte 
ändå. Det är det som är konstigt när de får så mycket betalt för sina produkter. 

L Det är omkostnaderna som är så stora. 

G.N Javisst, men det var ju omkostnader med så mycket folk och inte så mycket 
betalt för sina produkter. Det var konstigt att det räckte till. 

E.J Ja, det är märkligt. 

H. J Sen lagåm kom bort, så hade de inga kor där? 

G. N Den rev de väl 1927, den brann. före hade de inga kor då? 

H. J Nej, inte vid Östanå, där hade de fyra par hästar och så gubbar som körde dem. 
Och så var det en inspektor som skötte om Östanå. 

G.N Hade de koma vid Mälby då? 

H.J Ja, då hade de kor vid Mälby. 

L Hur mycket svin hade de i svinhuset? 

H.J Det kommer jag inte ihåg, för jag var ju mest vid Mälby då, så att vid Östanå var 
man inte. Jag vet att det fanns svin där, men inte mer. 

G.N Men kalkoner hade de väl massor där ett tag. 

E .J Och ankorna sam ju i ån. 

H.J Ankdamm där borta vid kalvhuset, hade de ju. 

E.J Hade de inte en påfågel, som gick där också? 

H.J Jo, det tror jag. Men kalkoner och ankor hade de mest och Erik Sandvik skötte det 
där. 

E.J Ankorna och kalkonerna, ja, och Viirna skötte hönsena. Äggkläckningsmaskin hade 
de, det hade Emma inne i köket för där var det varmt. 

G.N Tänk när Gösta Enström ochjag skulle slakta kalkoner och det hade vi aldrig gjort 
förut, så vi titta på varann och undra hur det skulle gå. 

H .J Då skulle man hugga huvudet av de där. 

G.N Gösta fick tag på en gammal yxa och hur det nu var så fick vi väl tag i en kalkon 
där i en hörna ochjag skulle hålla den där. De var ju stora och starka, så det var 
inte gott och hålla den där, men hur det nu var så gick det och Gösta fick av huvudet 
och jag släppte av den där kalkon och den sprang ju runt utan huvud. 

I. Nej. 

/John. H. Jämh. E. Nils. G. Roslagssamling 
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G.N Jovisst, den gör det, för jag höll den inte kvar till blodet fick rinna av. Det där 
tyckte vi var obehagligt, men sen var det jag som höll i nästa. 

E.J Ni fick livet av dem i alla fall, dummare än så var ni inte. 

I. Ni måste kunna allt möjligt. 

G. N Ja, det vet man när de hade kycklingar, när de skulle slakta kycklingar, tupparna, 
och släppte, de flög ju iväg. De flög ju ända tills blodet runnit av dem. 

Det var Eivor Järnholm, Björnhuvud, Henrik Johnsson i Björnhuvud och Georg Nilsson, 
Mälby som berättade från sin ungdomstid för Eivor Jansson, Östanåden 8 augusti 1982. 


