
EK, Gunnar (f.l920-) 

Persboda gärd, faderns arbete som fjärdingsman. 

Intervju: 1996-04-11 av Karin Jansson 
Utskrift: 1996 av Karin Jansson 

Intervjuare: Då sitter jag här hos Gunnar Ek, allmänt kallad Persboden, och jag som 
intervjuar heter Karin Jansson och det är den 11 april 1996. Jag sitter här 
uppe i Persboda i ett gammalt hus, inne i köket med en gammal vedspis 
bredvid mig. 

I. När och var föddes du? 

G.E. Jag föddes den fjärde i tolfte 1920 vid Boda, Darslugn hette det, där. 

I. Vad hette dina föräldrar och syskon? 

G.E. Min far hette Ernst Ek och min mor hette Hulda Ek. Jag har mycket 
syskon, men de är döa allihop. Jag är ensam kvar nu. 

I. Hur mänga syskon hade du? 

G .E. Vi var åtta. 

I. Vet du när dina föräldrar föddes och var? 

G.E. Nej, det vet jag inte. Jo, min mor, vet jag i alla fall, hon var född uppe 
vid Björnmyra. 

I. Vad hette hon som flicka? 

G.E. Hulda Johansson. 

I. Du kommer inte ihåg var din far var född. 

G.E. Nej, det gör jag inte, för min farfar flyttade hit till Persboda 1909 och då 
var min far med här. Sen hade min farfar arrenderat den här gården från 
1909 till 1921 och sen tog min far över 1921 och så han hade hand om 
det här, men så dog han 1944. Sen tog jag emot det 1951 och hade det 
till 81 och sen sålde Östanä gärden, först styckade de av tomten och 
huset, och sålde det till Gränges, så då köpte jag det av Gränges 84. 

I. Vet du om dina mor- och farföräldrar var födda här i Roslagskulla? 

G.E. Jag tror att min mormor var född uppe vid Nickmora, morfar var nog 
född uppe vid Björnmyra han. 
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I. Vet du något om dina farföräldrar? 

G.E. Farfar flyttade nog ifrån, jag vet inte, de flyttade ifrån Rangmora, Riala 
och hit 1909. Mer vet jag inte om dem och var de kom ifrån egentligen. 

I. Hur såg Österåker ut, när du var barn? Här uppe har det väl inte 
förändrats så mycket, eller? 

G.E. Nej, det var den där gården och sen var det järnvägskafeet, som man 
cyklade upp till Åkersberga. Så det är lite skillnad nu. 

I. Björnhuvud har det ändrats någonting? 

G.E. Jo, det är klart att det har ändrats där med, bra mycket mera stugor. 

I. Var gick du i skolan? 

G .E. Roslagskulla. 

I. Vad hette dina lärare? 

G.E. Ja, När jag gick i första klass var det, vad hette hon då, fröken Lindqvist 
och när jag gick i mellanskolan var det fru Edberg och när jag gick i 
storskolan så var det Holger Petren, då. 

I. Kommer du ihåg något speciellt skolminne? 

G.E. Nej, det tror jag inte. 

I. Inget busstreck eller någonting sånt där? 

G.E. Nej, inte som jag kommer ihåg i alla fall. 

I. Vilket var ditt första arbete? 

G.E. Ja, jag har arbetat här i jordbruket hela mitt liv och jag var fyra månader 
när jag flyttade hit till Persboda 1921. Jag har bott här hela mitt liv. 

I. Hur var det att driva jordbruk på den tiden? 

G.E. Det gick rätt så bra, fast det var jobbigt emellan varven förstås. 

I. Använde ni hästar, då? 

G.E. Ja, hästar, kor och grisar. Fölungar hade jag nästan varenda sommar, men 
sen blev det traktorer då förstås. 

I. Hur många tunnland var det på Persboda? 

G.E. Det var 28 tunnland öppen jord till Persboda, men sen arrenderade jag 
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Porskärret, det tog jag emot 49 och sen tog jag emot Björnmyra 1960. Då 
hade jag det tills jag slutade. 

l. Hade ni någon skog också som ni skötte om också? 

G.E. Jag körde i skogen åt Östanå, med hästarna. Det gjorde jag varje vinter. 

l. Hade ni sjuskifte här på gården? 

G.E. Ja, det hade vi, förståss. Det hade man. 

l. Så det var olika säd och så vall. 

G.E. Vall och träda och vete, säd. Det hade man och det var man noga att 
sköta om. 

l. Odlade du något mer än vete? 

G.E. Nej, bara vete, vall och säd. 

I. Hade du kor också? 

G.E. Ja, det hade jag. 

I. Hur länge hade du kor? 

G.E. Jag hade kor till 81. Då höll jag auktion. 

I. ... och hästar hade du, också. Hade du några fler djur? 

G.E. Ja, grisar också, hästar hade jag också. 

I. Höns? 

G.E. Ja, höns hade jag också. 

I. Kalkoner? 

G.E. Nej, jag hade sugga och smågrisar ett tag också, men sen så ledsnade jag 
på sugga så då köpte jag små grisar istället. 

I. Har du haft några kommunal- eller andra föreningsuppdrag? 

G.E. Nej, ingenting. 

I. Vilka industrier kommer du ihåg från hela nuvarande Österåkers 
kommun? 

G.E. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Det var ju Östanå såg förstås. 
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I. Fanns det något brandförsvar här? 

G.E. Nej. 

l. Hur hade man det på gården här, hade man någon typ av brandförsvar 
här? 

G.E. Nej, det var ju bara brandspruta. 

I. Det hade man. Vad hade ni för tillgång på vatten här? 

G.E. Det var ju brunn här efter gammalt, men sen kostade jag på att borra när 
jag jordbrukade då, för att jag fick köra vatten om nätterna, för brunn 
räckte inte. Då körde man i skogen på dagarna med hästarna, sen fick 
man, när man hade slutat i lagårn och mjölka så fick man köra ner till 
byn och hämta vatten. Då hade jag traktorn och så kärra då och så stod 
man och hinka upp tretusen liter vatten. Då var man inte så noga, men 
det är inte underligt att man har lite värk i knäna nu. 

l. Borra brunn var det nån som tog ut den då? 

G.E. Nej, jag borrade i gamla vattenbrunn. 

l. Du gjorde den djupare då? 

G.E. Ringarna stod på berget bara och så borrade vi rätt ner, men vi fick borra 
96 meter. 

I. Oj då! Hur kunde en arbetsvecka vara? 

G.E. Ja, det från halv fem på morgonen och till ja, det var mest nio, halv tio 
på kvällarna innan man var ledig. 

l. Så det var att mjölka korna på morgonen. Var det med maskiner eller 
mjölkade ni för hand? 

G.E. Köpte maskiner 49. 

l. Så du började med handmjölkning. 

G.E. Ja, jag hade mjölkning först, men det var lite jobbigt tyckte man och så 
köpte jag maskiner. 

I. Hade du några drängar eller någonting sånt där? 

G.E. Nej, jag hade en bror, Knutte, som jobbade åt mig. Så det var bara han 
och jag, som bodde här då. Det var från 1960 till 1980, då. 

I. Hur fortsatte dagen efter att du hade mjölkat? 
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G.E. Det var att jobba med allting det. 

I. Laga stängsel och så där. 

G.E. Ja, stängsel och allt möjligt. 

I. När du jobbade i skogen, vad gjorde ni då? 

G.E. Ja, man slutade mjölka och sen åt man frukost på morgonen och sen var 
det till att köra i skogen klockan åtta, halv nio och så kom man hem halv 
fyra, fyra och då var det bara att sätta igång i lagårn och sen in och rusta 
middag, så det var mycket pyssel. 

I. När ni var ute i skogen, högg ni för hand då eller hade ni motorsåg, eller? 

G.E. Nej, man högg för hand då, handsågat 

I. Var det en sån där såg, som två stycken höll och sågade eller. 

G.E. Nej, de högg mest ensamma och då hade de en svans. 

I. Hur plockade man ut träd som skulle huggas ner? 

G.E. Det bläckade Östanå gård åt huggarna. 

I. Ja just det. De märkte upp dem på något sätt. Hur märkte de upp dem? 

G.E. De högg en bläcka i barken. En bit i barken. 

I. J aha, så att det syntes. 

G .E. Sen så ändrade de på det, så hade de lite färg och målade på träna sen, de 
sista åren. 

I. Var du med och högg såna här kalhyggen? 

G.E. Nej, inte så mycket då heller. Det var högst sällan, det var mest 
gallringar. Godsägaren var rädd om skog han. 

I. I och med du som hade djur, du behövde inte använda konstgödsel på 
åkrar och så där? 

G.E. Jodå, det köpte man ändå. 

I. Det räckte inte till då med kogödsel. 

G.E. Det hade det väl gjort, men man ville ha bra skördar. Man hade mycket 
djur på en sån liten gård. 

I. Hur många djur hade du? 
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G.E. Ja, när jag höll auktion så hade jag 17 mjölkkor och sen hade jag 
ungdjur, så jag hade som mest 45-50 stycken. Jag arrenderade ju, de sista 
tio åren, då hade jag Lillnäs och Gumboda och Lillboda. Jag hade mycket 
gårdar. 

I. Det är ju små åkerlappar, lite här och var. 

G.E. Ja, visst det var så. 

I. Sådde du någon speciell vall? 

G.E. Nej, det gick åt djuren då. 

I. Sådde du klöver då? 

G.E. Ja, jag fröade, blandfrö, timotej och klöver och så. 

I. Sen fick det vila ett år som du inte gjorde någonting åt jorden. 

G.E. Visst. 

I. Vet du någonting om gårdens historia bakåt? 

G.E. Nej, inte som jag vet och nu är det ju igenplanterat, skog, hela jordbruket. 
Det behövs ju inget jordbruk längre som det ser ut. 

I. Din farfar och pappa var ju fjärdingsmän. 

G.E. Ja, det var de. 

I. Kan du berätta lite om det. 

G.E. Ja, min far var ju fjärdingsman i både Roslagskulla och Riala, han. Han 
var nog det från 21 till 44 tills han dog då. 

I. Din farfar var det också, sa du. 

G.E. Ja, hade jobbade med tills 21 och sen övertog min far fjärsmansjobbet då. 

I. Vad kommer du ihåg om det jobbet? Var han borta mycket, eller? 

G.E. Ja, han var borta mycket. Han cyklade jämt. Det var ju inte bilar på den 
tiden och Riala var ju rätt stort om man tänker så. 

I. Hände det någonting? Var det någon tjuvnad eller så där? 

G.E. Nej, det var inte så mycket. Det var lite slagsmål ibland. Då kom de och 
hämtade fjärdingsman på nätterna. 

I. FylleslagsmåL 



G.E. Ja, visst. 

I. K Kommer du ihåg något särskilt slagsmål, eller så där? 

G.E. Nej , det tror jag knappt 

I. Det var inget knivslagsmåL 

G.E. Det var med knytnävarna på den tiden. 

I. Inget sånt här knogjärn heller. 

G.E. Nej då. 

l. Någorlunda snällt bråk med andra ord. 

G.E. Ja, ja, det är bra mycket värre nu i alla fall. 

I. Varför började man bråka egentligen? Var det här när någon annan kom 
från en annan by och så där. 
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G.E. Ja, det var Riala och Roslagskulla var inte riktigt sams heller. Då blev det 
inte riktigt bra ibland, när det var fester och så där och så var det 
dragkamp, mellan Roslagskulla och Riala ibland. 

I. Med ett rep, då. 

G.E. Ja, just det. 

I. Det var olika som vann och så där. 

G.E. Då var det ju inte bra om Roslagskulla vann, förstås, när de drog emot 
Riala. 

l. Brukade de turas om, var någonstans de drog. 

G.E. Ja, de turades om och drog. Jag kom ihåg att jag var med och drog, nere 
vid fotbollsplan, emot Riala och då vann vi i alla fall. Det kommer jag 
ihåg. 

I. Det hände inte att det var någon som stal, eller så där. 

G.E. Nej, inte som jag vet eller kommer ihåg i alla fall. De var nog hederliga 
på den tiden. Tror jag. 

I. I alla fall här, inget mord eller något sänt där. 

G.E. Nej då. Han försvann när det var slagsmål helt enkelt. 

I. Vet du hur mycket han tjänade som fjärdingsman . 
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G.E. Ja, jag tror han hade för Roslagskulla, tror jag att han hade 500 kr om 
året. Så det var inte mycket pengar, men det fanns inga pengar på den 
tiden heller. 

l. Man fick lite mer för pengarna på den tiden. 

G.E. De var lite mera värda än vad de är nu. En tusenlapp på den tiden var ju 
mycket pengar, men nu är det inte mycket värde i den. 

l. Kan du berätta lite om byggnaderna här. Du sa att ni hade rivit lagårn, 
var låg den? 

G.E. Den låg rätt nära, mjölkrummet står kvar där nere och den här kåken den 
renoverade de 1942. Det är ju samma byggnad, fast den är ombyggd då 
förstås och det gjorde de 1942. 

I. Vad är det för tegel på taket, är det enkupigt? 

G.E. Nej, det är tvåkupigt 

I. Det huset som är närmast oss, vad är det för byggnad? 

G.E. Det är drängstuga och magasin där oppe. 

I. Ett rött smalt hus. 

G.E. Ja, de kallade det för när jag var ung, för bagarstuga, för de bakade där 
ute. 

I. Finns den ugnen kvar? 

G.E. Jadå. Den är kvar. 

I. Sen finns ett hus, som verkar vara flera hus som sitter ihop. Mitt över 
gärdet här. 

G.E. Det är logen och vedbon och svinhuset är här oppe. 

I. Det lilla huset där. Är de tillbyggda då eller så där? 

G.E. Logen den flyttades ifrån, Strand hette gården som logen stod på. Den 
flyttade de hit, vad var det för år? 

I. Årtionde då? 

G.E. Ja, det var på 56. När den flyttades hit. 

I. Det verkar vara ett plåttak på det. 

G.E. Ja, det är plåttak. 



I. Lades det på då eller har det lagts på senare? 

G.E. Nej, det låg på. Det revs. Det var på logen borta vid Strand och det revs 
och så lades det på igen. 

I. Plockade man ner logen stock för stock och flyttade hit logen och sen 
byggde upp den igen? 

G.E. Ja. 

På grund av tekniska problem slutar intervjun så här abrupt. 
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