
Vägarbetare (" Bergsättra-Järker") 

Eriksson, Erik Gunnar 

f. 1897 på torpet Bergsättra under Margretelund. Död 5/10 1969. 

Tidigare gruvarbetare i Härsbacka. 

Intervjuad den 11/5 1969. 

Han ger namn och årtal på flera släktled födda i Österåker. 

Berättar om sin barndom och skolgång. (Åsätra skola) 

Lärare: 
Om hur han fick hugga ved åt "läraren" i stället för att läsa "bibliskan". 
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Han berättar om hur olika anställningar och nämner då hur godset Margretelund styckas 
och flera gårdar frånsäljes. (Hjälmsättra, Bo, Knaborg, Flaxenvik, Marsättra, Ekhagen = 
Nöden, Betsö, Fåglarö, Mjölkö m.fl.) 

Mest berättar han om sin tid som gruvarbetare i Härsbacka 1922-1929, om bristfälligt 
arbetsskydd och den stora dödligheten i silikos. 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 



ERIKSSON, Erik (1897-1969) 

Barndomsminnen från torparlivet, skolminnen och livet som gruvarbetare. Han var med 
och byggde vägen mellan Åkersberga och Åsätra. Han arbetade ett tag vid Dyviks såg. 

Intervju: 1969-05-11 av Helga Gäfvert. 
Utskrift: 1996 av Karin Jansson 

E.E Jag är en före detta gruvarbetare. Jag heter Erik Gunnar Eriksson. Född den 
9/10 1897 i Österåker. Mina föräldrar hade ett torp som hette Bergsätra, 
under Hjälmsätra gård. Far min, hette Johan Edvard Eriksson född den 8/8 
1855, mor var född 1866. 

Intervjuare: Din mor, vet du var hon kom ifrån? 

E.E Hon kom från ett ställe som vi kallade för Dalen i Roslagskulla. 

I. ... och din morfar hade den gården. 

E.E Morfar hade den gården. 

I. Han hette? 

E.E Karlsson 

I. ... och din farfar vet du också var han kom ifrån. 

E.E Han kom från ett bondställe som hette Ektorp och han hade tre barn, en son 
August och far min hette Edvard och dottern hette Anna. 

I. ... och det här Ektorp, var ligger det någonstans? 

E.E Det ligger emellan Isättra och Härsbacka. 

I. ... och det här Bergsätra, hur stort var det då? Det var ett dagsverkstorp. 
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E.E Ja, det var ett dagsverkstorp som hörde till Hjälmsätra och vi hade tre kor 
och sen fick vi slå i backar och vägrenar och diken och sen fick vi ha våra 
kor på skogen på somrama och sen fick vi vedbran1 och sen fick far min göra 
två dagar i månaden för det stället och sen fick han 1:50 om dagen på vintern 
och 2 kr om dagen på sommaren. 

I. Mor var duktig husmor. 

1 Gunnar Janssons tolkning: Ta ved i skogen till bränsle. 
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E.E Mor min var en duktig husmor, så att det gick bra ihop ändå. Vi var fem barn 
och vi behövde aldrig svälta, fast far min, hade dålig förtjänst. Man kan säga 
att l :50 på vintern och 2 kr på sommarn det var inte mycket att föda upp fem 
barn på, men mat fattades det aldrig. 

I. Bostaden? 

E.E Bostaden, det var ett rum, bara ett rum, så det var inte så mycket kubikluft 
där som det är ... det brukar vara .. . som det är vant vid nu inte. 

I. Men ni hade mycket roligt där i alla fall. 

E.E Mycket roligt hade vi där. Det kom gruvarbetare och där kom det dalkullor 
och där var det mycket roligt. 

I. Ni dansade? 

E.E ... och vi dansade och sjöng, ja. 

I. Då räckte utrymmet i alla fall. 

E.E Ja, vi dansade i backen där på sommaren och grejade. 

I. Ja, du var yngst av fem syskon, var har du gått i skolan någonstans. 

E.E Å$ätra skola. 

I. Vad hette din första fröken? 

E.E Fröken Brink 

I. Har du något minne av din skoltid? 

E.E Ja, bra mycket. Det har jag. 

I. Kan du berätta någonting. 

E.E En dag, då gick jag i första klass i småskolan och då så blåste det ganska bra 
den dagen och jag fick tag i en liten lucka och seglade i väg i luften och 
träffade en liten flicka så här på höften. Sä hon började gråta och talade det 
om för fröken och jag fick sitta kvar, fick sitta inne en rast. Sen när jag kom 
ut nästa rast så fick jag tag i en grabb och han hade en böld bak i halsen så 
här och jag slog ikull en och säkert slog emot den där bölden så han sprack 
och sen fick jag sitta inne den rasten och middagsrasten och en rast till, men 
den sista rasten så tänkte jag att nu får det vara bra, så jag tog och stack hem. 
Det gick bra till nästa dag, när jag kom då sa fröken Brink att "Du fär inte 
komma in i skolan idag, utan du fär gå hem efter mamma din så att vi får 
talas vid" 

I. Hur kändes det då? 
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E.E Jag gjorde det, jag. Min mor hon gick ju dit och talade med skolfröken och 
det blev bra och när jag kom dan efter, så tog hon mig i knät och tog om mig 
och det tyckte jag var riktigt bra. Sä då blev det lugnt. 

l. Gjorde fröken det, tog upp dig i famnen? 

E.E J aha, det gjorde hon. 

l. Vad hade mamma sagt till henne? 

E.E Jo, hon sa det "Jag hoppas på att inte fröken är elak emot en, du" sa hon och 
"en gammal människa ska inte vara elak mot ett barn". 

I. ... och det var hon inte heller. 

E.E och det var hon aldrig heller. Det gick bra den gängen. 

I. Ja, så fortsatte du genom hela skolan. 

E.E Ja, det gjorde jag och sen när jag kom i andra klass, vi hade alltid bibliska 
och katekes. Den där bi bliskan tyckte jag aldrig om, utan när jag visste det 
var bibliska då, skollärarna fick hugga sin ved själva på den tiden, så jag gick 
i vedbon och högg lite ved, när den där bibliskan skulle börja och då kom 
skolläraren och sa "Det är dags nu". "Ja, men jag hugger hellre ved" sa jag 
"än läsa bibliska" och det fickjag göra. 

l. Vad sa han då? 

E.E "Det går bra, det" sa han. 

l. ... och båda blev nöjda. 

E.E Ja, jag högg ved nästan hela dagen tror jag. 

l. Ja, det var inte bara en gäng. 

E.E Nej, det hände mänga gånger. 
I. Hur gick det med bibliskan? Kan du den än idag? 

E.E Nej, inte värst, men var det inte lite Josef kornlador i den där bibliskan, va' . 

I. Det hände nog. Det kommer du ihåg i alla fall. 

E.E Inte värst. 

l. Jaha, men den där skomakaren som bodde där oppe, som gjorde de fina 
skorna är dig, hur var det med honom? De höga kängerna. 
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E.E Jaha. Det var klart att far min inte hade så gott om pengar, men han fick 
ihopet i alla fall och det var på vintern, så att jag fick mig ett par långa 
känger med långa skaft och då skulle jag hämta dem. Det var första dagen 
jag hade dem, och då skulle jag hämta stövlama åt far min hos skomakaren 
och en grabb till och jag gjorde sällskap opp och när vi kom halvvägs så var 
det ett stort vattdike där och då skulle man naturligtvis prova det. Då så, jag 
tänkte det att de här kängerna de stoppar nog, men jag kom ner över halv, 
med både kropp och känger och sen gick jag hela eftermiddagen på vintern, 
sur som man var och när jag kom hem, då sa far min "I dag var du väl torr 
och fin." 11Ja, pappa11 sa jag och då skulle han känna efter hur kängerna va' 
och då var det som det bara smackade om alltihop och då fick man en massa 
ovett och det säjer man inget om. För att om de försökte så gott de kunde så 
skulle man inte bära sig åt så där. 

I. Men det gick bra i alla fall . 

E.E Det gick bra, ja. 

I. Det blev ingen sjukdom efter. 

E.E Nej, det var det att det vart vatten i lungsäcken. 

I. Så småningom. 

E.E Så småningom, ja. 

I. Det var inte så kul. 

E.E Två månader efter, tror jag. Så jag låg väl sjuk en par, tre månader, tror jag. 

I. Hur lång skolväg hade du? 

E.E Jag hade att göra en timme. 

I. Att gå. 

E.E Att gå, ja. Två timmar fram och tillbaks. 

I. En sån där liten parvel, då. 

E.E Ja, och det var inte några plogade vägar, utan det var flera centimeter snö. De 
plogade inte vägarna förrän de hade snöat i tre dagar först. Då kom snöplo
gen. 

I. J a och du har gått sex år i skolan. 

E.E Jaha, det har jag gjort. 

I. Så då slutade du 1910 ungefär. 
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E.E Ja, 1911 gickjag och läste. 

l. Vad gjorde du för övrigt, de åren. 

E.E Till en början var jag hemma ett tag. 

l. ... och hjälpte till. 

E.E Hjälpte till, ja och räfsade i backarna. Det skulle vara hö till korna på vintern, 
men sen så ... 

l. 1913. 

E.E Ja, då började jag på ett ställe som hette Ströms gård och då gick jag som 
back?? på sommaren och då hade jag l :50 om dagen. 

l. Vem ägde Ströms gård då? 

E.E Kalle Smith. BrännvinsSmith, di kallade en och det var ju ganska trevligt. 
Mycket flickor och mycket gubbar, kom med sina segelbåtar och ... 

l. ... festade då. 

E.E Festade, ja. 

l. De hade ganska stor gård. De hade kusk och .. . 

E.E Vi hade rättare och stalldräng och stalldrängen hade fin uniform och hästama 
de var fina, hade ståndsselen och allting, men sen när kusken skulle köra 
hem, då tog Smithen tag i tömmarna och kusken fick gå efter och körde han i 
galopp så mycket hon kunde springa. 

l. Från? 

E.E Skeppsdals brygga till Ströms gård. 

l. Ja, då var det 1914. 

E.E Ja, då började jag plocka sten i gruvan. Sen då började jag i april och sen bröt 
kriget ut 1914 och då så, det var 14 augusti och då fick vi sluta till i gruvan 
ett tag för alla skulle ut på mobilisering, ja. Det var några stycken gruvarbe
tare kvar, men gruvfogden och allting var borta. 

l. Dalkulloma då? 

E.E Dalkullorna de gick kvar och plocka också. För de fick så mycket sten att det 
räckte åt dem, men många fick ju gå hem och greja. Så att det fanns inget åt 
såna här små pojkar, utan man fick gå hem ett tag. 

l. ... och började arbeta med annat. 
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E.E Ja. 

l. Gick på herrgården ett tag. 

E.E Då gick jag i herrgården för far min vart sjuk och då så gick jag där på 
sommaren och körde ett par oxar och det gick ju bra. 

l. ... och så 1916 

E.E Ja, då började jag på en väg som de gjorde härifrån Åkersberga till Åsätra, 
men det var Knut Bergqvist, byggmästare Bergqvist och handlare Jacobsson 
som hade halva vägen från Singö till Åsätra och sen var det från Tumba, tror 
jag det var, som hade från Åkersberga och till Singö. 

l. Hur mycket hade du betalt då? 

E.E Ja hade 2:50 om dagen 

l. Fick du anställning igen sedan hos denne Jacobsson 

E.E Sen fick man sluta då i oktober, var det nog, för då var det fårdigt på arbetet 
på vägen och då så jag träffade jag Jacobsson, handlaren och då frågade han 
om jag ville ha jobb hos honom och det gjorde jag och tyckte det var riktigt 
bra. För de skulle grusa vägen och då fick de köra med hästar på den tiden. 
Då körde jag grus och vi var en tre, fyra bönder som de lejde då, som körde 
m~d. Sen höll jag på till april och då kom en massa smålänningar opp och 
skulle såga timmer för att Margareta lundas (Margretelund) ... 

l. Ja, sålt. 

E.E ... sålt utgårdarna där och skogen. Så att det var ett smålandsbolag som hade 
köpi Hjälmsåtras skogar och Baskagarna till timmer och då vart det mycket 
jobb där. 

l. Det var flera gårdar som Margretelund sålde. 

E.E De sålde Hjälmsätra, Bo och Knaborg, Fåglarö, och sen Björkö, Betsö och 
Flaxen vik. 

l. Marsätra kanske. 

E.E ... och Marsätra också, ja. 

l. Herrhaga har det tillhört dit också. 

E.E Ja. 

l. Fast det hette Nöden på den tiden. 

E.E Nöden, ja. 



I. Alla de utgårdarna, sålde de och började avverka timmer där. 

E.E Ja. 

I. Du fortsatte i skogen efter detta med. 

E .E Ja, till1917 gickjag och högg ved och 1918 då fick man fara ut på lumpen 
den 12 april och sen kom man inte hem för den 19 januari 1919. 

I. Hur mycket fick du betalt när du högg famn2 åt kronan, då. 

E .E 9:50 famnen. Det var ganska bra. 

I. Hur många kubikmeter är det ungefår. 

E.E Fyra. 
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I. ... och sedan började du i sågverket i Dyvik. 

E.E Ja och sen när jag kom hem så gick jag och högg lite timmer ett tag och sen 
så började jag som ... för de andra arbetarna hade också hört efter vid Dyvik 
om det gick bra och komma in. Så jag gick också dit och hörde efter och då 
fick jag jobb med det samma och då var jag hjälpsågare vid någonting som 
de kallade för dubbelramen och där var jag från 1919 till21 på hösten. Då 
slog de igen, för då hade blivit nere med virket så att det var inget pris på 't, 
utan han slog igen sågen och på den vägen vart det. Sen 1922 började jag, 
först så gick jag och bar plank lite vid Stor ... hos en bonde som rådde om en 
skog, som jag skulle såga virke till en gård som hette storgården och där 
gick jag kvar i ungefår fyra veckor. Sen så hade de hittat i ett potatisland vid 
lsätra gruva och där var det bara spat (fåltspat) under hela potatislandet. Det 
var bara att söka, det kom så mycket folk, för att arbeta och de bara schakta 
och gjorde klart berget. 

I. Vem gjorde inmutningen där, då? Kunde den här som ägde potatislandet 
göra det? 

E.E Nej, det tillhörde Margretelund, det med. 

I. Jaha. 

E.E Ja, men han fick en slant, tror jag, för att han hittade det. 

l. Jaha, Åstrand. 

E.E Gubben Åstrand kallade vi honom för och han skulle sätta potatis och hittade 
den där spaten under jorden. Så nära låg den där oppe i dagen. 

2 En famn är nästan 4 kubikmeter. 
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I. Då började de med en ny gruva där. 

E.E Då började de med en ny gruva, ja. Fast gamla gruvan vid Härsbacka gick 
fortfarande ett tag, så la de ner den och det var 1926 de la ner den på hösten, 
tror jag och !sätra gruva den körde de för fullt. De gjorde en vanlig person
hiss och så att man kunde köra in hela vagnarna i hissen som man hade lastat 
där då och det 1923 som de byggde schaktet i !sätra. Saken var den att förut 
så hade man en sån här tunna, du vet, som man hissade ner, men nu blev det 
en hiss där i !sätra. Det var ju mycket bekvämare och modernare. 

I. Hur mycket folk var det som var anställda där? 

E.E När det var rikligt med folk, så var det en 80 stycken. 

I. ... och dessutom några som plockade sten också. 

E.E Ja, det var plockare som plockade sten. Pojkar och flickor, de var nog en 30 
stycken, de med. De var nog en 15 stycken i skiftet. Vi gick ju i skift jämnt. 

I. Och hur började ni skiften och slutade? 

E.E Vi började skiften klockan fyra och slutade klockan ett på förmiddagsskiftet 
Började ett och höll på till tio, andra skiftet och lördagarna då hade vi jobbat 
in första skiftet från fyra till tio och sen gick vi på eftermiddagsskiftet ifrån 
tio och till fyra, tror jag att det var eller kunde vara till sex. 

I. Hur mycket tjänade ni? 

E.E Vi tjänade en tolv kronor, tretton om dagen. 

I. Så lastade de ut den där kvartsen, eller fåttspaten på båtar? 

E.E Ja, det gjorde vi. Det kom tyska båtar dit och då var vi där och lastade, 
somliga lastade i sjön, för de hade lastningsmöjligheter nere vid sjön också 
och somliga lastade oppe vid gruvan och där var det såna där tipp, jag menar 
man lastade, man slog ner ett par luckor, en lucka och så kom det sten 
nerramlade från de stora vagnarna. 

I. Sen fortsatte du här inom gruvan och kom till sorteringsverket. 

E.E Ja, kom till sorteringsverket ett år. Då var jag utskjutare. 

I. Var det hälsofarligt där också. 

E.E Nej, inte där, men sen byggde de opp en kvarn, en sån där kvarn som de mal 
sten i och det var den som var mycket svår. För där dammade det, sånt där 
stendamm, men sen kom jag opp till gruvan och sen blev jag lastare och sen 
blev jag borrare och .. . 

I. Hur mycket skulle ni lasta? 
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E.E Tjugo ton på en vagn. 

I. Handlasta? 

E.E Handlasta och tre lastare i skiftet. Sä sextio bergtunnor skulle opp var dag 
och då skulle vi förutom köra opp till schaktet ... Ja, man hissade opp tun
norna och när man kom ner i schaktet skulle man ta emot tomtunnan och 
sätta på en pall och sen fick man ta av kättingarna och sätta på den andra 
fulla tunnan och sen rigga opp den och sen svänga ikring den andra tomtun
nan på trallan och sen opp igen. 

I. Och hinna göra det på ett skift. 

E.E Ja. 

I. Hur mycket hade ni per ton? 

E.E Femtio öre tonnet. Det var tio kronor om dagen. 

I. Femtio öre för att lasta 1000 kilo. 

E.E 20 ton. 

I. 20 000 kilo. Inte undra på annat ni hade bråttom. Ingenjören, vad brukade 
han säga när han kom? 

E.E Han sa "Hälsa inte, för det tar för läng tid." sa han, men han fick aldrig några 
hälsningar heller mer. 

I. Jag förstår. 

E.E Så den var en vänlig person. 

I. Ja, men sen blev det slut ändå i den där. 

E.E Sen drev de lång ort. Då var de nog nere, jag kan inte säga, 65 meter, eller 
någe, men det var bara gråberg. 

I. Ingen fåltspat. 

E.E Intet fåltspat. Då hade han byggt ny hiss och nytt spelverk, som man spelade 
opp hissen med och det var 1926 tror jag. 1927 slog de igen den där gruvan, 
för då fanns det inget kvar. 

I. Nehej, men då började de i Härsbacka igen. 

E.E Men då började de ta opp Härsbacka gruva och den var alldeles full med is, 
så det gick i skift att köra opp isen för var dag. 

I. Hurdana arbetsförhällanden var det där? 
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E.E Ja, det var inget vidare för när man kom ner i schaktet med tunnorna så var 
det ungefär som en gubbe skulle stå med en femtonliters hink och hösa (ösa 
på Roslagsmål) över en med vatten och sen fick man gå hela skiftet våt och 
sen när man skulle hem, som jag, till Bergsätra på vintern och när man kom 
halvvägs så stod armarna rätt ut, så här, tack vare att kläderna frös. Så gick 
man hela vintern dag ut och dag in. 

I. Men företaget visste att det var farligt att gå där i gruvan, ni hade fri läkar
vård. Var det så? 

E.E J a, men inte medicin. 

I. Du bodde hemma vid Bergsätra, hos dina föräldrar och gick, hur lång tid sa 
du det var, en timmes väg? 

E.E En timmes väg på morgonen och en timmes väg på kvällen och på vintern 
var det ungefår en och en halv timmes dit och en och en och en halv timme 
hem, så det var tre timmars gång på vintern när det var snö. 

I. Men de här andra arbetarna hur bodde de? 

E.E De bodde i bolagets villor nere vid sjön, nere vid !sätra och där hade de inte 
så illa, för det var ganska bra bostäder, men sen bodde somliga i baracker 
också. En barack hade den där ingenjören ställt rätt över en å. Så nog var det 
bra med golvdrag alltid. 


