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I studiecirklarna TVÄRNÖ FÖRR OCH NU har en hel del hänt under året. 
Som bevis på detta och som julhälsning sänder vi några utskrifter. 

Sonja Edin har bidragit med redogörelse för fisket i gångna tider. 

Det finns en hel del ytterligare material, som kommer vid ett annat 
tillfälle. Bl a har intervjuer gjorts med ~1ärta Bauman, Astrid 
Johansson, Gösta och Elsa Eriksson i Karlholm, Emma Max och Anna 
Dahlberg (Bredö Anna). Ett stort tack till alla "intervjuoffer", 
som så välvilligt ställt upp. 

Vi gläder oss åt den fina gemenskapen i cirklarna och åt deltagar
nas stora intresse. 

Vintern korn tidigt den här säsongen. Kanske våren gör det också ... 
När isarna gått och blåsipporna börjar titta fram i backarna hoppas 
vi få mötas i cirklarna på nytt. 

Till dess - EN RIKTIGT GOD OCH GLAD HELG och en fin vinter 
ön~kar ' ' " . / _ 
/7h!;-"//I~~ Y. 7/ ..:{ t--~ 

Ing.a-MaJ a/ och r1artin 
cirkelledare 



Intervju med Amy Mattsson, Norrgården, Tvärnö d e n 9 apri l 1988 

Amy är flit i g deltagare i s tudie ci rke l n Tvärnö förr och nu . 
En dag ringer j ag henne o ch frågar om jag kan få komma öve r 
o c h göra en liten intervj u . -Inte har , jag mycke att berätta , 
säger A m~, men kaffe sk a du få. Så typ isk t Amy, gästvänlig 
och gener ös . 

Hon tar emot mig i 81tt s t o ra, skinande rena k ö~ med gladmönst

rade gard in er . Själ~ är h o n e n b il d a v den perf ekta h u smodern, 

klädd i v it t förkläde med bröstlapp . Ho n är van att styra och 

stäl l a i s i tt st o ra, va c kra hem, o ch maken Sven får något varmt 

i bl ick e n , när han ser på henne. Det syns att han är stolt över 

s in hustru . - Men sä är Amy också en riktig charmflicka ,t rots 

si na sjuttiofem vårar. 

Visst ha r Amy my c ket a tt berätt a . Ann -Kat hrin Sand blom, också 

c irkeldeltagare, har skrivit ut intervjun i des s helhet. Hon 

ha d e tänkt göra e tt sammandrag av den t il l det h ä r utskicket, 

men t iden har inte v ela t räcka ti ll . Ni får nu intervjun obe

arbetad. Jag f örestäl le r mig, a t t n i kan höra Amys r öst , när 

n i läser henne s inlägg. 

Tac~ Amy för f in insa t s , o c h tack Ann-Kathrin f ör ut s kriften: 


, 
//I'I- !-h / l/;/~ "I 

I -I.Jj : 	 Det ' är roligt att fa komma hit Amy: Jag vill gärna fråga äig 

l i te o m den här gården Hur sto r är den ? 


A: 	 Fyra rum, hall och kök på nedre botten och fyra rum, hall och 
garderober på det övre planet. 

I-M: 	 Hur länge har ni haft den här gården i släkten, vet Du det? 

A: 	 Den är från början av 1900-talet, i alla fall. Det var min farfar 
Karl-Erik Söderström och farmor som kom hit då. Gården är hitflyt
tad från Raggarön, från början var det en gruvbyggnad. Den revs 
och byggdes upp här. I början på 1900-talet reparerades den och 
man byggde till den med kammare och kök. 

I-M : 	 Här levde då Din farfar och farmor med barn, hur många hade de? 

A: 	 Det var fyra barn som levde men flera dog i difteri på den tiden. 

I-M: 	 Gustaf Söderström var en av dessa fyra! 

A: 	 Ja. Min pappa var äldst av barnen och han hette Karl-Henning 
Söderström. 

I-M: 	 Honom har jag aldrig träffat men jag hörde talas om honom när vi 
kom hit till Tvärnö. Gustaf hade två systrar också som hette 
Augusta och Therese och som flyttade till Amerika. Therese var 
hem hit och hälsade på har jag hört. 

A: 	 Ja, två gånger var hon hemma och hälsade på. 

I-M: 	 När var hon hemma sista gången, kommer Du ihåg det? 

A: 	 Det måste vara en 8-9 år sedan och då var hon 90-91 år gammal. 
De hade aldrig haft någon så gammal på flygplanet har jag hört . 
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I-M: Hon var pigg och amerikanska var hon. 

A: Ja, det var lite svårt att förstå henne ibland när hon pratade. 

I-M: Jag har hört att hon var så pigg att hon tog danssteg på midsom
marafton, Gustaf och hon. 

A: När hon var ung hade hon varit morsk har jag hört. 

I-M: Och sedan, hur många syskon har Du. 

A: Vi är tre som lever, Herbert är död, han var yngst av oss. Astrid 
är äldst och så jag och Henry. 

I-M: Hur länge har Sven och Du haft det är huset och lantbruket. 

A: Sedan 1952, tror jag. 

I-M: När gifte ni er? 

A: Det var 1946 på nyåret. 

I-M: Ni har två barn och ett stort och fint hem som det är mycket ro
ligt att få komma till och som vittnar om handaflit alldeles 
väldigt. 

A: Man försöker ju! 

I-M: Och det är generationer innan som också hållit på. 

A: Vi är tredje generationen som lever här. 

I-M: Du har vävt mycket i Dina dar. 

A: Ja, det har jag och det gjorde mamma också. Man fick ju lära av 
mamma. 

I-M: Vad vävde ni får någonting? 

A: Allting, det var handdukar, lakan, dukar, servetter, mattor, gar
diner, ja, allt som kunde tänkas, får man säga. 

Väv till underkläder, skjortor och blåkläder. Ylleskjortor med, de 
var röd- och svartrandiga. De måste ha kliat på kroppen. 

I-M: Var det till vardagsplagg eller finplagg? 

A: Det var vardagsplagg, man tillverkade också yllekalsonger av 
hemspunnen ull. 

I-M: Hade ni får på gården? 

A: Ja, får hade vi, men jag har inte varit med om att tillverka 
yllekalsonger men man såg här efter gammalt att det funnits. 
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I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

Du kanske har sådana saker kvar här i lådorna. 

Nej, det tror jag inte, de har nog försvunnit nu. 

Hur sydde ni? 

Skjortor sydde vi här hemma, det var vanligt på den tiden. En 
byxsömmerska kom till gårdarna och försökte snickra till åt 
karlarna - hon hette Frida Andersson. Hon sydde byxor. 

Bodde hon här på Tvärnö? 

Ja, hon bodde nere vid Sandvik, en bit härifrån. Det var ju så 
överallt på landet att vävstolarna skulle vara 
ledsnade man nog, det kommer jag ihåg. 

Sedan när Du blev äldre har Du väl ägnat Dig åt 
knutit ryor och broderat? 

Ja, det med, sytt, stickat och virkat. 

Och ägnat Dig åt hemmet? 

Ja, man försöker ju så gott det går. 

Det går bra, det ser man. Kan Du berätta hur Du 
var liten. 

i farten. Ibland 

annat också, 

hade det när Du 

Vi gick i Tvärnö skola, rätt över skogen här. Bergavägen på som

maren och Myravägen på vintern med matsäcksväskan på ryggen. 


Vad hade ni i den då? 


Smörgås då förstås med hemkärnat smör, hembakat bröd och ibland 

hade vi väl mjölk med oss. Matsäcksväskan kunde bli lite smetig 

ibland kommer jag ihåg. Det var så det. 


Efter skolan - 1927 konfirmerades jag i Harg. 


Hur kom ni dit då? 


Vi åkte båt, ibland fick vi ro men annars var det motorbåt. 


Varifrån åkte ni då? 


Från Sven-Olofs här nere. Gustaf, farbror min, hade båt och han 

körde oss ibland men det hände att vi fick ro också, Nanny och 
jag. Men när det blåste vågade man inte släppa ut oss på sjön 
utan då fick vi stanna hemma. 

Ni var inte rädda för vatten? 


Men, man var van vid sjön och man kunde ju ro. 




4 

I-M: Ni gick väl på isen också? 

A: Det var roligt det, att åka sparkstötting och skridskor åkte vi 
också. Det var blank is på den tiden, det var inte som nu. 

I-M: Var det spiskrokar ni åkte på? 

A: Det var inga rör som de har nu för tiden. Ibland gick snörena av 
på skridskorna. 

I-M: Fick ni börja hjälpa till tidigt hemma? 

A: Vi fick mjölka när vi gick i skolan. Det var annat än nu det. 

I-M: Innan ni gick till skolan? 

A: Ja, ibland fick vi det. 

I-M: Vilken tid började ni skolan på morgnarna? 

A: Det var nog vid halv nio. 

I-M: När fick ni gå hemifrån då? 

A: Senast åtta fick vi nog gå hemifrån genom skogen och ibland hade 
vi mjölkat innan. 

I-M: Och ni hann i tid då? 

A: Inte annat än vad jag kan minnas så hann vi i tid. 

I-M: Sedan fick ni också hjälpa till inne? 

A: Ja, det var med allt möjligt det på morgnarna. Det var stora 
sängar på den tiden. Man fick bära och bädda upp för alla låg 
ju mest i köket. 

I-M: Ja, det var ju så på den tiden. Det var förstås inte lätt att 
elda upp så här stora hus. 

A: Nej, då fick vi bädda upp istället med något vitt sängtäcke. Det 
skulle vara snyggt. 

I-M: Hur hade ni annars för hjälp här hemma, hade ni anställda? 

A: Det var dräng då förstås och så kunde vi ha en piga med - det 
hette så på den tiden. Men sedan blev vi större och då fick vi 
vara med och hjälpa till från början. 

I-M: Var fick ni pigorna ifrån? 

A: De kunde vara från Raggarö, en hade vi i alla fall därifrån. Och 
fick de tag i någon så anställdes den. 

I-M: När ni hade konfirmerats var det dags att röra på sig lite! 
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A: Vi ville vara ute vi förstås. Det var fester här vid Raggarö, 
Tuskö och Nålsterby. Då fick vi mest gå dit. Hen när vi blev 
större fick vi cyklar. 

I-M: Cyklade ni genom skogen? 

A: Vi gick ner här mot Älvsnäs, ner på den här sidan. 

I-M: Fanns det bra väg där då? Körväg? 

A: Tänk så vi fick jobba med cyklarna. Vi fick lägga dem 
Många gånger var det tur att vi inte dränkte oss. Man 
det efteråt. 

i ekstocken. 
har tänkt på 

I-M: Två cyklar i ekstocken? 

A: Det kunde vara tre med ibland. Men vi hade väl några karlar med 
som kunde hjälpa oss. Sedan hade vi dansbana vid Mellbyn. 

I-M: Du tyckte det var roligt att dansa. 

A: Ja, det tyckte jag var roligt. 

I-M: Vad dansade ni på den tiden? 

A: Det var vals och hambo och vad som förekomma kunde på den tiden. 

I-M: Det skulle vara lite fart då! 

A: Ja, och så hade vi mycket logdans, det var "väldans" roligt. 

I-M: Hade ni det här hemma också? 

A: Ja ibland hade vi det eller på västra Tvärnö och på granngården 
här och sedan var det SLU-möten som vi hade på den tiden och då 
var det alltid dans efteråt. 

I-H: När träffade Du Sven då? 

A: Honom har jag väl känt 
inte så långt borta. 

igen nästan jämnt, tänkte jag säga. Det var 

I-M: När började ni "kila stadigt", hur gammal var Du då? 

A: Det minns jag inte på "rak arm". 
också. Det hände det med. 

Man hade väl andra killar ibland 

I-M: Ni hade väl kalas också. Det har vi talat om 
så här stor gård kalasades det väl en del. 

tidigare. Men på en 

A: Kalas hade vi och då gick det för varv här på gården. Dansade 
kring julgranen, kaffe med bröd och allt möjligt gott på julen, 
det kommer jag ihåg. 

I-M: Hade ni frukt också på den tiden - eller kom den senare? 

A: Det hände förstås att vi hade frukt. 
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I-M: Apelsiner? Äpplen? 

A: Äpplen var vi väl självförsörjande med. 

I-M: Hade ni några särskilda jultraditioner? 

A: Julgran hade vi i alla fall och julafton firade vi. 

I-M: Hur hade ni det med julbockar? 

A: Menar Du sådana man sätter i julgranen? 

I-M: Nej, jag tänkte på halmbockar. 

A: Ja, det var på senare tid som 
stora som vi har där uppe. 

Herbert, bror min, gjorde den där 

I-M: Jag såg den 
sin sett. 

i julas och det var den vackraste julbock jag någon

A: Den är fin, jag tror att han gjorde tre stycken. Han tog sig 
en höst och tog råg och snickrade till en träställning sedan 
sökte han med halm. 

till 
för

I-M: Har Du också hållit på med halmslöjd? 

A: Nej, det har jag inte. Det kan jag inte skryta med. 

I-M: Nu hoppar jag lite och jag tänker än en gång på de där båtfär
derna. Har Du varit med om något särskilt dramatiskt någon gång. 

A: Ja, det var den där gången, som jag berättade om, när vi var ute 
och det var en sådan storm. Då vi var på Söderön på dans och det 
blev oväder. Man får väl vara glad att man lever. Den där Gösta 
Bohman hade en motorbåt på den tiden och vi samlades i den och 
det gick en sådan sjö. Och som jag sade förra gången så hade vi 
nya kappor. De var så våta när vi kom hem och skorna! Det sköljde 
över hela båten. Vi satt ute hela dagen. Dagen efter fick vi vara 
hemma för kapporna var inte torra. 

I-M: Hur många var ni i båten? 

A: Vi var rätt många. Den kanske var full båten och 
åska tror jag inte att det gjorde. 

regna och blåste, 

I-M: Var det på hösten? 

A: Det var kanske i slutet av augusti. Vi såg när vi var inne på 
festplatsen att det började mulna och bli mörkt på himlen men 
inte trodde vi att det skulle bli så. Hade vi gett oss iväg med 
det samma så hade det kanske gått bättre. Det var inte roligt -
det glömmer man inte. 

I-M: Jag förstår det. Hur klarade ni inköp och så på den 
gick väl åt mycket matvaror ändå. 

tiden. Det 
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A: Det fanns en affär rätt över sjön i 
och vi turades om att gå en vecka i 

Älvsnäs. Postgången var 
taget och hämta posten. 

där 

I-M: Ni hade inte ärenden så ofta vid Tuskö? 

A: Nej, det var de vid Västra Tvärnö 
vi kallade den så. 

som gick dit över täppbron, 

I-M: Den vägen som ni kom till Älvsnäs, 
att köra med häst och vagn. 

var det en väg där det gick 

A: Det var en byväg ner till vattnet, 
över sundet, eller om det fanns en 

men 
båt 

sedan fick vi 
ibland. 

ro rätt 

I-M: Hur många meter var det? 

A: Det är svårt att säga - men 
kunde det vara knepigt nog. 

det var ett stort sund. Blåste det 

I-M: Om vi går till lite praktiska saker - hur gick tvätten till? 

A: På den tiden, som alla vet, tvättade 
tvättbrädor som man använde. 

man höst och vår. Det var 

I-M: Vad hade ni för tvättmedel, kommer Du ihåg det? 

A: Efter gammalt använde 
vari t med om. 

man hemkokt såpa, men det har aldrig jag 

I-H: Vad kokade de den på? 

A: Det var väl av talg, men det har inte jag varit med om. 

I-M: Har Du varit med om asklut då? 

A: Jag vet att mamma kokade, men jag var ju liten då. 

I-M: På den tiden var det såpa och Persil! 

A: Det 
men 

kom 
det 

en del tvättmedel. Efter gammalt klappade de 
har jag inte heller varit med om. 

tvätten, 

I-M: Så ni körde inte ner och sköljde vid sjön ni? 

A: Det kunde hända ibland och vi hade 
kallade för "Klappbäcken". 

en bäck uppe där som vi 

I-M: Här i skogen? 

A: Rätt 
gått 

upp 
ur. 

i skogen, en stor en med klart vatten 
Den heter "Klappbäcken" än idag. 

på våren då isen 

I-M: Finns bäcken kvar, 
aldrig set t. 

ligger den långt upp i skogen? Den har jag 
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A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

Den ligger några hunda meter här bakom. Det kunde hända att vi 
körde ner till sjön ibland. Det var väl finare vatten, salt 
vattnet. 

Ni hade får, sade Du, som ni hanterade hemma? 

Usch ja, klippt får har man väl gjort sedan man var så liten så. 
Men det var inget roligt göra. 

Tvättade ni ullen? 

Nej, jag vet inte? 

Kardade och spann? 

Mamma gjorde det - vi har inte hållit på så mycket med det. Det 
var mest de gamla förr i tiden. 


Lin? 


Ja, det kan jag! 


Blå vackra fält! Roligt? 


Ja, det är det och spinna med kan jag. 


Det kan jag förstå! 


Nog kan jag hantera lin alltid! 


Du är nog duktig på det! Hade ni bastu till linet? 


Ja, de rev bort den som hörde gården till efter gammalt så vi 

fick låna granngårdens. Först bråkade vi linet en kväll, det var 

rysligt roligt sedan skäktade vi den. 

Röta då, gjorde ni det vid bäcken? 


Här ute på gården, pappa gjorde det han sänkte linet efter gammalt 

han kunde det, pappa, och det blev så vitt och fint. 


Sänka? 


De kallade det för sänka. De rötade det i vatten men först band 

man ihop linet och det blev så vitt, gult och väldans fint. 


Är det roligt att spinna lin. 


Ja, det är roligt det. 


Har Du vävt en del av hemspunnet lin? 


Ja, usch ja. Vävstolen gick jämt, Astrid och jag. 


Fulla lådor med dukar? 
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A: 

I-M : 

A: 

I-M: 

A: 

I-B: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

Ja, nog har jag mycket med hemvävda dukar. Var det något nytt 
mönster så fick man tigga något nytt spännande. Ja, dukar har 
vi mycket - det var så på den tiden. 

Det var väl en 

Mamma och jag 
var små. Först 
jag vävde. Hon 

husmors ära att ha ett fint linneskåp. 

var mycket för att väva. Jag minns när mina ungar 
satt jag i vävstolen så gnodde hon här nere. Först 
var så mycket för det där. Hon var duktig att väva. 

Och så hade ni skåp med krusade örngottsband. 

Det kunde väl hända det med, att det blev det. 

På den manliga sidan vad gjorde man då här hemma? Hade man sadel
makeri också här hemma på gården? 

Nej, inte vi inte. Karlarna, de hade väl sitt för sig de. 

Träslöjd? 

Jag vet inte. 

Laggning och sådant där, gjorde de det hemma? 

Nej, det vet jag inte att de höll på med. 

Hur gick det när någon blev sjuk och hur gick det att föda barn 
med barnmorska? 

Ja, vi är väl födda här på gården . Det var visst en gammal gumma 
som kom, det var så på den tiden. Hon fick väl vara barnmorska. 

Någon slags jordemor. 

Ja, det var väl det. 

Är Dina barn födda här. 

Nej de är födda på BB i Östhammar. 

Fanns vägen på den tiden? 

Ja, och de var döpta när de kom hem. De är döpta på BB båda två, 
det var bra det. 

Hur var det annars när någon blev sjuk? 

Det fanns motorbåtar att skicka ut då. 

Det måste ha varit ganska krångligt att ta dem till sjukhus 
och att få ligga i båten om man var sjuk. 

Det fick väl gå, jag vet inte att det varit något större miss
öde, vad jag kan minnas. 
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I-M: Hur var det när barn blev födda, grannfruarna kom väl och tittade . 
Hade de någon förning med sig? 

A: Jag vet inte, det kanske de hade på den tiden. 

I-M: Var det något särskilt? 

A: Det kan jag inte säga att det var något särskilt. 

I-M: Jag minns att när jag var liten, där jag kommer ifrån, kom de 
ofta med ölsupa. 

A: Nej, jag vet inte, jag har hört berättas om det efter gammalt 
att de hade visst det. 

I-M: Det skulle vara nyttigt för mjölktillförseln. 

A: Det kanske fungerade så. 

I-M: Det fanns väl en hel del sjöfarare här på Tvärnö, sjömän och 
sjömanshustrur, känner Du till några sådana? 

A: Ja, att det var vedskutor som kom och lade till här och lastade 
in sjöved det minns jag och att de kallades för skeppare på den 
tiden. 

I-M: Var det sådant som avverkats här i skogarna? 

A: Det var väl mest sjöved de sålde på den tiden. 

I-M: Sjöved, säger Du? Varför kallar Du det så? 

A: Jag vet inte, lång kastved. 

I-M: Kanske skulle de ha det att elda pannorna med på sjön. 

A: De lastade in den ombord och sålde den väl vidare och for in 
kanske mot Stockholm. 

I-M: Så kom det väl andra båtar hit ibland också. 

A: Ja, det gjorde det. 

I-M: Du kanske åkte med dem ibland? 

A: Ja, det har jag, det var roligt det. 

I-M: Kommer Du ihåg vad de hette? 

A: Najad hette en och sedan var det Öshammar I och II. 
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I-H: Var lade de till? 

A: Bär nere hos Sven-Olofs och så vid Väster-Tvärnö vid Eva 
Söderkvist. Det var också en båt som hette Lisa. Vi fick åka 
med när det var marknad inne i Östhammar. 

I-H: Då var det full fart? 

A: Det var "väldans" roligt det, när man var barn att åka ångbåt. 

I-H: Sålde ni på marknaden också? 

A: Nej, inte vi men andra sålde t ex ipplen. 

I-H: Saltströmming? . 

A: Ja, inte härifrån. Det var mest från Gräsö som de kom ifrån och 
sålde •. 

I-H: Åkte ni aldrig söderut med båten? 

A: Inte vad jag minns. Det blev mest Östhammarsresor. 

I-H: Bur lång tid tog det till Östhammar med båten? 

A: Ja, det är svårt att säga. De gick ganska fort de där båtarna. 

I-H: Var det kapten med uniform och allt. 

A: Ja, det var det, styrman eller vad de kallades på den tiden. 

I-M: Hände det att ni var inne och roade er i Östhammar? 

A: Ja, vi hade roligt på vårat vis. 

I-H: Var Du med i någon förening när Du var ung? 

A: Det var SLU vi var med i här ute, annars vet jag inte. 

I-H: På Raggarö var väl Blåbandsföreningen stor. 

A: Ja, men i den var inte vi med. 

I-H: Var det bönemöten också? 

A: Ja, det var det mycket. Vid Tuskö och Nålsterby, på Raggarö var 
det också ibland. Det var roligt det. Vid påsk var det fester. 

I-H: Hissionsförbundet då? 

A: Bär vid Tuskö var det Hissionsförbundet. 

I-H: Var låg det bönehuset vid Tuskö, finns det kvar? 

A: Jag tror att det finns kvar uppe i byn. Han kom ut och träffade 
folk. 

I-H: Hur kom ni till de tillställningarna. 
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A: Ibland cyklade vi, men för det mesta gick vi till fots på den 
tiden. 

I-M: När ni skulle till Tuskö måste ni över Tuskötäppan. Hur gick 
det till? 

A: Vi gick väl på någon spång. 

I-M: Gick ni eller cyklade ni? 

A: Det gick på ett ut. Vi gick mycket på den tiden. 

I-M: På en liten stig? 

A: Det var det väl innan vi kom fram vid Täppbärgen där. 

I-M: På de där tillställningarna träffade ni grabbar förstås? 

A: Ja, vi hade väl lite kul ibland när vi gick hem och pratade och 
skojade. 

I-M: Så hade ni väl någon med på hemvägen förstås. 

A: Ja, det är klart. 

I-M: Någon kanske t o m hade cykel. 

A: Det hände, men det var så dåliga cykelvägar på den tiden . 

I-M: De bjöd på skjuts ibland kanske. 

A: Det hände nog det med. 

I-M: På pakethållaren eller stången, ramen. Det var då det, nu åker 
ni bil. 

A: Det är andra tider nu. 

I-M: Hur länge har ni haft bil? 

A: Det är nog i 35 år tror jag. 

I-M: Gården driver ni fortfarande och djuren har ni kvar. 

A: Ja, det har vi.. 

I-M: Ni är fantastiska som orkar. 

A: Ja, det går när man får hjälp så. 

I-M: Hur många djur har ni? 

A: Jag har inte räknat dem. Det är rätt så fullt med både ungdjur 
och kor. Grisar, kalvar och höns är det med. 
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I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

I-M: 

A: 

Har Du många höns? 


50-60 tror jag. Vi äter påskägg nu till påsk. 


Jag kan förstå det. Mjölken levererar ni till mejeriet. Tank

bilen kommer. 


Ja, det är bra det. 


Hur ofta kommer den då. 


Den kommer nu vid 12-tiden, den har ändrat tid förr kom den på 

morgonen. 


Hur ofta? 


Varannan dag. 


Hur mycket mjölk levererar ni? 


Det är svårt att säga. Nu för tillfället är det rätt mycket. När 

man har kalvkor blir det så. 


Det kommer små fina kalvar så här på vårkanten. 


Ja, men nu väntar vi nog inte någon mer kalv. 


Så har ni blivit medlemmar i en studiecirkel som heter "Tvärnö 

- förr och nu" och det är den vi pratar för nu. 


Ja. 


Vi vill säga så här att vi som är hitflyttade mer eller mindre 
tycker att det är roligt att ha er infödda med, för det är ni 
som vet något om Tvärnö från gångna tider. 

Det är klart det. Om man skall säga det, så är det väl så. 


Vi sätter ett stort värde på det och hoppas att ni skall trivas 

i cirkeln i fortsättningen också. 


Vi får väl göra det! 


Tack så mycket för idag! 


Tack! 




F I S K E T 

Fiske bedrevs med nät, ryssjor, storryssjor, långrev, not, 


och skötar för strömming. På isen med S2X och ståndkrok. 


Notdragning bedrevs nog ganska mycket av Per Persson i 


Östra Tvärnö efter vad Oskar Edin berätta~ också på vintern. 


Då kördes fisken med häst och släde till Herräng och Hargs


hamn. 


I Tuskösundet drogs not under flera årstider. Bönderna i 


byn fick sig tilldelat varsin dag (natt). På så sätt gick 


de varvet runt. Det måste vara ganska många som hjälptes åt 


i notlaget. Vinternot särskilt, då det skulle huggas hål i 


isen och linorna föras med långa stänger från hål till hål 


under isen. På det sättet drog man ut den i en cirkel. Not


en drogs sen ihop som en säck och upp genom ett stort hAl i 


isen, med fisken i. Ett tungt och slitigt jobb. På så sätt 


drogs not efter beten ,( små mört) till saxfisket. 


Jag minns en dag två veckor före jul år 1948. Karlarna 


Oskar, Rikard Edin, Helge, Nils Lindstedt, Sven Söderström, 


Algot, Olle Eriksson från Yttersby drog efter betesmört i 


Tvärnösundet utanför Söderströms gård. Det blev kväll och 


noten var full av mört som sen skulle räknas i mörkret och 


tömmas i sumpar vid Sundskär och hos Lindstedts. Jag höll 


på att koka, steka och konservera julgrisen så min rykande 


varma köttsoppa smakade dem gott när de tog en paus på kväl


len för att sen fortsätta till 12 - 1 på natten. När sen 


betesköparna kom dagarna efter skulle det också bjudas på 


kaffe med dopp. 


Nätfisket bedrevs nästan året runt. På våren efter ismört. 


Abborre och gädda i oktober, Simondagen den 28:onde och 


halva november på grunt vatten efter sik som var utmärkt 


att salta in. Den salta siken kunde man lägga in som sill, 


steka och koka med äggsås till. mycket gott! Rommen inte 
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att förglömma, den saltades, kryddades och lök till. 

Även en sked konjak om det fanns. Sikrommen betalades 

ganska bra av uppköpare. 

Ryssjor de små sattes ut i vikarna på våren för gädda. 

Ibland kunde det vara en stor svartbrun sutare i som 

flåddes och sen stektes. 

Storryssjor, med ringar som var runt två meter i omkrets. 

Det var stora tunga redskap med nätarmar in mot land och 

tre stora ankare ut åt sidorna.De sattes ut på höstarna när 

siken kom, det kunde även finnas en och annan gädda i den. 

Långrev lade man när allöven var stora som råttöron. Då 

kunde det bli ål. Mums! Man lade också på sommaren efter 

strömmingsfisket som började i mitten maj och fortsatte 

till början av juli. 

Strömmingsskötarna lades vid 3-tiden på eftermiddagen. Vid 

12-1 på natten ringde väckarklockan, då var det dags att 

dra skötarna. Fångsten skulle sedan skakas och plockas av. 

Strömmingen skulle sedan sköljas och läggas i lådor om 30 

kg/st. Lådorna kördes till Hargshamn eller Herräng. Detta 

pågick under 40 - 60-talet. 

Sax, (tidigare ståndkrok) sattes ut på isen. Hål höggs upp 

där saxen sänktes ned betad och gillrad. Ett kallt och slit 

tigt jobb. Fångsten drogs på en kälke i alla väder, ofta i 

mycket snö och stöp. Det kunde också gå lättare på en spark 

över blanka isar och i solsken. 

Nu finns inga yrkesfiskare kvar här. Vi ser bara sport

fiskare med sina kastspön och strömmingspilkar. Några trot

sar novemberkylan och lägger nät för sik. 

Sonja 

http:sidorna.De


" 
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HOS LISA OCH ESKIL I KUARNSNRDET 

Nittonde Mars 19B8, tre dagar före vårdagjäMningen detta 
underliga är, när årstiderna tycks ha bytt plats. VarM vinter, 
våren längt på väg, och sä nu helt plötsligt Mer snö än nägonsin 
tidigare i vinter. TerMOMetern visade tio Minusgrader i Morse, 
Men solen tar ordentligt, och SMältvattnet strÖMMar utför de 
l ,sylvassa istapparna, SOM farligt hänger ned frän taken på 
husen vid Kvarngärdet. när Martin och jag stiger ur bilen uppe 

gårdsplanen. Dörren till ladan står öppen, och där ser vi 
rader av stora Mjölkflaskor för Msjerileverans i tider, 
och så en Modern snöslunga strax intill. 

Mangårdsbyggnaden är stor Med gula dubbeldörrar in frän gärden, 
en bred korridor genOM hela huset. och sä dörrar Mot baksldan, 
SOM ocksl den ser ut SOM en fraMSida, och SOM vitter Mot 

landsvägen. Huset ligger högt i en vacker björkdunge Med utsikt 
över viken. 

Vi öppnar den gula porten. går genOM den breda korridoren och 
knackar på dörren längst till vänster. Vi vet, att dir finns 
köket. och där finn5 syskonen Lisa och Eskil. SQM vi i dag ska be 
berätta litet OM gaMla tider. För vår studiecirkels räkning. Vi 
har förvarnat OM vAr ankOMst. och Lisa har kaffet fraMdukat 
det stora runda kök5bordet, nir vi kOMMer. Efter kaffet plockar 
jag fraM bandspelaren, och så kOMMer saMtalet igång pa ett 
naturligt sätt. 

Joda, lisa och Eskil är barnfödda pA • SOM flyttats hit 
frAn annan plats pa Tvirnö, i närheten av Hörners. Det var 
Morfar, SOM flyttade hit huset i saMband Med laga skiftet 1878. 
Morfar kOM frAn Frebbenbo i Valö. Lisa och Eskils föräldrar tog 
vid efter sina föräldrar. 

SYSKONPARET HAR MANGA BARNDOMSMINNEN 

Man fick börja i tid .. 0'. 

Tidigt fick Man hjälpa till Med SMåsysslor. Lisa fick hjälpa 
till inOMhus, och Eskil fick tidigt hjälpa till att skotta lagArn 
innan han gick till skolan pA Morgnarna. Kvinnfolken Mjölkade 
och karlarna skötte hästarna. Så skulle det vara. 
Hur var det i skolan? Hur var lärarinnan? Den första var inge 
vidare. Hon hade gunstlingar. Eskil hörde inte till den 
gruppen. Men sen kOM Karin Ekstrand, SOM gifte sig Med Arvid 
SöderstrÖM, och hon var ju bra. Hon var lika Mot alla. 
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FARSAN KUNDE NABTAN ALLT 
Farsan kunde nästan allt, 5äger Eskil. Ingen kunde 511 honOM pi 
fingern när det gällde sMide. Han gick i gArdarna och sMidde, 
och snickra kunde'n oc si. Han kunde direkt från ikern till 
verkstsn och jobba till sena kvallen innan han it Mai. I 

köket finns MAnga fina saker kvar. En handskuren 
pigtittare, en skAnk och en 5~ng Ar nigra prov på farsans kunnig
het. Hästarna fick heMgjorda selar, och uppe vinden finns 
fortfarande heMgjorda laggkärl. 

SMedjan, där fadern tillbringade si Mycken tid, brann ned. Men 
dA hade Eskil övertagit jordbruket, och han hade inte ärvt 
intresset för SMide, sA han tankte leva vidare utan SMedja. Men 
si började fadern Med kallsMide, och di fick det bli en liten ny 
SMedja, SOM fortfarande finns kvar, Med de flesta verktygen i 

behåll. 

Pa den tiden fanns ingen elektricitet, sa arbetet ftck utföras 
vid fotogenlaMpans, Felixlyktans, sken. Den h~ndlge farsan 
gjorde en 5 stAllning till den, 5a att han kunde rikta 
ljuset, 

PA den fanns nio kor och tva hAstar. Ibland hände det att 
Man också födde upp ett föl. 

KVINNOFlIT 
Kvinnfolken arbetade Med sitt. Frän Morgon till kvall. Pa 
garden fanns far, SOM gav ull till garn och kläder. Fyrskaft, 
sager Eskil sakkunni Det skulle hllla att slita pa. Linfäl
ten, SOM lyste så vackert bIa, skördades, och sen vidtog alla 
linberedningens procedurer. Sa kOM spinningen till finare och 
grövre garner, SOM blev till de prakti e vävar. Det var 
roligt att se på MorMor, när hon spann, säger Eskil. Hur hon 
drog ut tråden och 51 e den. Det gick S~ fort. Hon kunde 
också spinna becktråd av fint lin. Den användes bl a till alt 
laga skor Med. Man gjorde hal Med pryl, och sen kunde Man 

sätta lappar. 

På senare tid skickade Man bort säväl ull SOM lin till spinning. 
Man vavdejAMt, säger Lisa. Men nu har hon lagt av. Hon ska 
fylla åttio OM några Månader. SlagbOMMen dunkade ständigt. och 
vävarna växte fraM. Matt iner, dukar, handdukar och tyg 
till skjortor och underkläder, SOM syddes Med trAdknappar för att 
klara den hArda pressen i stenMangeln. Strykjärnen fanns alltid 
till hands. Man hade lodjärn Med tvA lod på gäng. Det ena 
värMdes upp i spisen för att ersätta det 50M svalnat. Loden togs 
ut Med tång. 
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TUÄ'TT 

M~mm~n knk~rle ~åoa, kOMMer Lisa ihåg, och lut gjordes av björk
aska. Vatten togs upp ur brunnen Med hink pi stäng och bars 
eller kördes til} brygghuset. Man hade gott OM sänglinne, och 
stortvätt hölls bara några per ar. Tvätten kördes 
ibland till sjön för klappning och sköljning. Sen Fladdrade 

...... =-_. 	lakan och handdukar kring hela kvarngärdsbacken. Och tänk sa 
gott det luktade OM kläderna! 

SKOR OCH STOVLAR MASTE MAN JU OCKSA HA! 
Aven den detaljen ordnades i heMMet. Man läMnade in hudar till 
garvning i östhamMar, och sen kOM skomakarn. Oftast var det 
Dövkalle, SOM stod för skotillverkningen, Men slaktarn Lundkvist 
från Sandvik, även kallad Tönneskalle, sydde ett par stövlar åt 
Eskil. Det var så mycket vatten på isen när jag gick och läste 
i Harg, säger Eskil, så farsan beställde ett par riktiga stövlar 
åt Mig, och så bra skor har jag aldrig haft. Man SMorde och fick 
dOM täta. 

MAT OCH DRYCK 
Slakten skedde heMMa på gärden. I lisas barndoM saltades kött 
och fläsk in, Men snart nog kOM konserveringen och 
revolutionerade MathållnIngen. Troligen på tjugo-talet. I 
har Lisa, SOM de flesta andra, en Modern frysbox att plocka ur. 
Det var inga bestäMda slakttider. När grisen kOM upp i vikt, sa 
där en 150 kg, var det dags. MorMor bryggde öl och dricka av 
korn och råg, SOM Mältats i bastun. Eskil Minns den goa värMen 
och fukten, SOM var sä hög att felixlyktan slocknade. Allt 
bröd bakades pa den tiden i heMnMet. Storbak av hArt bröd 
gjordes för att räcka hela vintern, sa där hängde prydliga 
rader av bröd på köksstängerna. Vid de baken hade Man extra
hjälp. Man bakade också paltbröd, och MorMor bakade bröd till 
hästarna av grOp e och korn, Minns Lisa. 
KALAS hade Man förstas. I första hand för släkten. Riktiga 
kalas pågick i dagarna två eller tre. Då hade Man kalaskokerska 
till hjälp. 

SNART VUXNA 
Både Lisa och Eskil konfirMerades i Hargs kyrka. Till 
konfirMationsläsningen tog Man sig Med bat SOMMartid, och pa 
vintern fick Man ga över isen. Jag frågar, OM de inte var 
rädda för vågor och djup. Men nej då, de var ju vana. 
Eskil har Minsann en bild frän konfirMationen att visa upp. En 
påfallande snygg, rakryggad tonåring ..... I dag är Eskils rygg 
svårt böjd av sjukdOM, hart arbete och en traktorolycka, SOM sa 
när hade kunnat kosta honOM livet. 

NU VILLE MAN UT PA VIFT 
Vad roade Man sig Med? Tittade efter flickor förstås, säger 
Eskil. Han och grannpojken var inte så Mycket tillsaMMans ~ed 
Tvdr na. De tyckts det ~ar roligare att jaga litet 
ldngre bort .... Dansa kund~ ~an göra p~ Söderdn och i Ytter3by 
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och i godteMplarlokalen i Långa1Ma hade Man en hel del roligheter 
för sig. BAde teater och Lisa och Eskil var MedleMMar i 
logen, och Eskil var säkert siskilt sedd, för han kunde 
spela dragspel. Ett feMradi hade han. Det hinde att han 
spelade på en och annan dans, och till och Med på bön hade han 

at. Att ga på bön tillhörde nOJene. Man gick till bönhuset 
iTuskö. Dcir sjöng grabbarna av hjärtans lust de gaMla 
läsarsangerna, accoMpanjerade pa orgeln aven gaMMal tant, SOM 
inte kunde läsa noter. Det blev utav tusan, sa vi fick 
berÖM, Eskil. På den tiden Man aldrig en jänta, SOM 

var i tagen. Alla var nykt. Nu är dOM värre än karlarna. 

Att Ika tillOsthaMMar pa Marknad var ett annat e. En gång 
blåste det upp ordentligt under vägen. Lisa och kusin Svea satt 
torra under kapellet, Men Eskil fick skorna fulla av vatten, och 
Karlssons, 50M också var Med, och inte hade sjövana, dOM grät. 

FOR KUNG OCH FOSTERLAND 
SA var det dags för Eskil att göra rekryten. Aldrig hade ~an haft 
sA bra. Hade hästar utav tusan ! Han blev Malaj. Men visst Måste 
han arbeta hårt. Körde foderhö fran järnvägsvagnar vid Värtan 
till K I upp skullen. HäMtade Cell for, ett slags 
papperSMassa, SOM användes till hästfoder, vid Tantoiunden, och 
bar hundrakilossäckar på ryggen. Rekryten varade i tre Månader. 

NU TYCKTE MAN MAN KUNDE AKA HUR LANGT SOM HELST 
Deras första cyklar köptes på auktioner. Vilken lycka att kunna 
ta sig fraM. Fast Man hade ju bara kost att fara Värst 
var det i Mörker, Men karbidlaMpan klarade det Mesta. Med en 

skulle det aldrig ha gAtt, säger Eskil. DynaMO är bara 
skit. Ibland kunde Man få en flicka på raMen. En tog Eskil 
upp en tpiga, SOM skulle frän Mälby till Yttersbyviken. Hon 
var sA tjock, och cykeln var träng Mellan styrkrokarna, berättar 
han, sa han kunde inte styra, utan cykeln gick i diket. Opp och 
försöka. Ner Sen Måste de gå. 

Cykeln var till hjälp också när Man varit iväg och handlat. 
Jobbigt var det, nir Man skulle över vid Tuskösundet, SOM alltid 
gick öppet. och där det inte fanns nagon bro. Man kunde ha en 
ryggsäck på ryggen. ett drickskrus fastsurrat vid bakhjulet. en 

thållare fraM och en bak fulla Med varor. Sen gällde det att 
bära cykeln under ena arMen och Med stång i andra handen 
balansera pa stänger över sundet. Jobbigt var det också att 
kOMMa upp , när Man väl klarat Bundet. 

OcksA Med häst tog Man sig över sundet. Det hände t ex att Man 
körde kalvar till slaktbilen, SOM Mötte på andra sidan. Ibland 
stod vattnet sä högt att bara litet av ryggen på Märra syntes, 
och kalven var nästan ihjälkörd innan slaktbilen kOM, berattar 
Eskil. Vanliga fiskebåtar kunde ta sig igenOM sundet, och Eskil 
körde vanligen den till kvarnen vid Elfnäs. 
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MODERNARE TIDER 
Det började bli tal OM att skaffa telefon. Grannens, HOrners. 
skulle sköta telefonväxeln, och Hörner försökte övertala Eskil 
att fä installera en apparat. Eskil tvekade lite, berättar Lisa, 
Men Hörnar SB, att DM Eskil slog till MeddetsaMMa skulle han f A 
nUMMer tolv.. Annars skulle det bli nr tretton. Det blev 
nUMMer tolv. 

Elektriciteten revolutionerade förstAs det Mesta. Men det var 
roligare att tröska förr, Med rAoljeMotor, tycker Eskil. Det var 
alla tiders Motor. Inga probleM. Den hette Avancs och värMdes 
Med laMpa. Det var en Motor det! Den har elektriska står här 
SOM en annan klUMp. Avancen användes ocksA till att dra dens 
kvarn. 

Ar 1955 köptes den första bilen, en Volvo PV. DA fanns det vägar 
att åka på och bro över sundet vid Tuskö, SA nu hade världen 
plötsligt blivit större. Del blev ytterligare tre bilar, Men för 
ett par år sedan silde syskonen den sista bilen, sA nu fAr de ta 
sig fraM pa annat sätt. 

BILDERNA BERATTAR. 
FotoalbUMen kOMMer fraM, och Lisa visar Manga bilder fran glada 
50MMarMinnen. Förr i världen flyttade Eskil och Lisa ut i 
lillstugan SOMMartid, och det stora huset hyrdes ut till 
SOMMargäster. Nu hyr Man inte ut längre, Men Alskilliga 
fritidshus har byggts på Kvarngärdets Marker, och SOMMargästerna 
titlar in lite då och då. På ett av korten dansar Minsann en av 
sOMMa~grannarna runt Med en leende drottning Silvia, och på 
kortet under ses hans fru bredvid sjilvasie kungen. Jag tänkte, 
att det kunde val aldrig bli bra Med en så fin karl, sager Eskil, 
Men han är alla tiders, 

Vi ser på kort av båtar, slåtter, djur. Av MaMMan, SOM ser ut 
SOM ett rekorderligt fruntiMMer, och av Morfar, SOM Måste ha 
varit en ståtlig karl. Lisa ung och vacker. Fyrtio
feMtioårskalas, invigning av nya tV8rnövAgen MM MM. 

Lisa har daterat alla korten, och hon har ocksa saMlat 
intressanta tidningsurklipp från gångna tider. En kulturgärning 
i det tysta. 

Några veckor efter vArt besök drabbas Lisa av SjukdOM, SOM gör 
att hon får avårt att tala och att röra sig. AMbulansen kOMMer 
och för henne till AkadeMiska Sjukhuset i Uppsala. LyckligtViS 
återfAr hon talförMågan, och efter en natt sjukhuset vill hon 
heM till Eskil, 50M hon vet vantar på henne. 

Efter ett par veckor får vi vela, att Lisa Ar sjuk, och då 
tittar vi in för att höra hur det står till. 

Lisa ligger pä kökssoffan Med filien uppdragen under hakan. 
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Vi Möter hennes stora ögon. Hon Ir si vacker dir hon ligger. 
Hon har blivit litet bättre. Till och Med varit uppe och kokat 
kaffe. Eskil stir för hushållet och vArMen. Har nykluven ved 
vid spisen. Det kan inte vara sA lätt för honOM att klara 
sMåsysslor. Så darrhänt, SOM han ar ... Att köra traktor är 
troligen enklare. 

sAger, att de borde kunna fä hjälp. Det ska ju vara si nu 
för tiden. Att Man ska fä hjälp i heMMet vid sjukdOM. Nej, vi 
klarar 055 Själva, 5 Eskil. Det är vi vana vid. Så var det 
också i gångna tider. Man tog inte heM likare, nar nägon blev 
Sjuk. Annat var det Med djuren. Då kOM veterinärn. 

Det kanns SOM OM den gaMla tiden dröjt 5ig kvar på kvarngärdet. 
SOM att Möta en helt annan tid. SäMre eller bättre kan 
diskuteras. Jag förstAr, att Lisa är en fantastiskt tälig och 
fin Människa, SOM funnit sig i och orkat det mesta. I köket 
finns kallvattenkran, vad jag kan se, Men i avlopp tycks 
f nnas vid diskbänken. En elektrisk SYMaskin har hon skaffat, 
och kylskåp och frysbox, Men annars finns det nog inte Många 
Moderniteter i hushållet. känner Mig nästan skaMsen när jag 
går heM till Mitt kök Med Maskiner av alla de slag och 
Mikkrovägsugn pA bänken. Varför kan Man inte finna 5ig i ...... 7 
Visst skulle det väl gå andå? Man MAste kanna 5ig liten inför en 
kvinna SOM lisa. 

Ett par MAnader går. Så ringer Lisa och bjuder efterMiddags
kaffe. Underbart att hon är sa frisk igen l Det blir ett par 
tiMMar Med flera Minnen, flera bilder. Med kaffe och tårta. 
Choklad och hemgjort nyponvin. Läskedrycker. Allt serverat på 
Linas lugna, försynta sätt. 

Mariin och Jag ar lyckliga över att ha fAii lära känna Lisa och 
Eskil. När vi nu åker förbi Kvarngardet är det inte längre ett 
okänt och slutet hus. Ibland blir det en liien vinkning. Kanske 
sitter Lisa och Eskil pA kökssoffan vid fönstret och ser ut över 
vägen och viken, Medan tiden vidare, SOM den alltid har 
gj ort . 



KLIPP ur ÖSTHAT\'J,:ARS-TID~~rr~GEl'; 1910 

Förbudsomröstning i Harg, av 1421 behöriga personer vill 1235 
ha förbud, därav 103 mellan 18 - 21 år. 180 personer vägrat 
deltaga, 6 nej, 76 ej anträffbara, finns 1488 personer över 
18 år. 

Propagerades för järnväg Häverösund - Harg - Östhammar. 

Folkmängd i Harg 2.501. 

Fartyg till salu. Flera bra fartyg från '70 - 400 reg.ton säljs 
billigt gm M Lundqvist Östhammar. 

Från Herräng. Priserna höga på marknad, 12 öre kg för morötter, 
3:75 för en fjärding Gräsöströmming. 

Stationsexp. Graff storförskingrare 30.000:-. 

Auktion på Värlingsö, V Andersson. 

Uplandsbankens balansräkning 39.302.634. 

Annons: Bot för engelska sjukan m m. 
-	 gör uppoffringar för barnen och Ni ger dem ett helt livs 

hälsa -. Försök Pastorskan Anna Hägglöfs Universalsmörjelse 
eller Riss~orning. 

Deklarationsskyldig den som 1909 varit taxerad till inkomst
skatt för minst 1.000 kr. 

Den nya kommunala rösträtten på landet 
Jordbr.fastighet Annan fastighet Kanital el arbetE 
Antal Ber inkomst Tax. Inkomst Tax. * Inkomst 

efter 6% värde efter 5% värde 

l 6 100 25 • 500 500 
20 5502 91.700 5505 110.100 5501 
40 15504 258.400 15505 310.100 15501 

Barnamörderska (10 mån baby) i Långalma dömdes till 6 års straff
arbete. 

Landstingsval ••••• för inkomst t o m 1.000:- = l ros~, däröver 

11 röster + l röst för varje påbörjat 500:- varmed inkomsten 

överstiger 1.500 kr. 

Ingen hur rik ~ mäktig han än är får mer än 40 röster. 


Den 18 mars - Sta}~ingen Gräsö - Öregrund nedläggs men isen är 
fortfarande körbar. 

Frågor om utskänkningsförbud på ångbåtarna tar ett steg framåt. 

Ångfartyget Östhammar I, Kapten G Lundin. 
Stockholm - Östhammar - Öregrund - Gefle (anlöper ej Tvärnö, 
Singö - Herräng - Hargshamn). 

Ångfartyget Östhammar II, Kapten E Ericsson 
Från Östhammar tisdag o fredag 
Från Stockholm torsdag o lördag 
Anlöper vanliga bryggor. 

Lustresa Ångfartyget Elfsnäs. Elfsnäs - Östhammar. 
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- F i skhand l are s e u pp : En pojke från landet säljer fis~ 
ur annans obevakade k o rgar . 

- Fe s t s tavas Ft~S'I' - Raggarö Blåbandsförening m f l . 

- T j o c k a 3 ma j. F ~ e r a n ät t e r . Ii B r o r O s c a r" p å g r u n d 
uta nför Norrtälj e. " Östhamma r 11" f ör s ökt e bärga 
men mi sslyckades . 

- To r gpr iser i Gef1e, 

Råg l 2:~ 0 - 13:-, Korn 11: 50, Ha v re 1U:50 -11: - / 1 00 kg. 

Potatis 5: - per gammal tunna. 

S mör 1: 9 0 -2 : - per kg . 

Ägg 1: 20 - 1 :2? per tjog. 

Oskummad mjö l k 14-16 öre, s k~mmad 7- ~ öre 

Nötkött 70 ö re - l kr 

Kalvkött, späd 60 öre 


" göd 1: 1 5 

Fläs k 1:05 - 1:10 

G,ä dda 70 - 80 ö re 

Str ö mming 60 iire p er val' 


- Ångfar~yget Kung från Eds v ~k kl 4 fm ti ll Östham ma r 
via Tvärnö . 

j1 Jj jJ 
" 
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M E t L A N G ~ R D E N 

TvarnO. Haras socken. FrösAkers härad. StockholM5 lin ir enli9t 
gaMla urkunder den off iciella beteckninaen på den cärd, SOM 
kOMMer alt behandlas i fOljande historik. Men inaentinc ir 
beständiat i denna världen, inte heller de statlioa 
jordreaistren, SOM fOr övriat började föras redan ar 1540 under 
Gustaf Wasas reQerinQsår. Annu idag kan vi se QaMla husorun...; 
der i backen Mellan Norraården och Mellanaärden, Med den nva 
vägen å ena sidan ~den QaMla väcen Mellan dessa a den 
andra. Till och Med aBMlafruktträd finns kvar. Dessa 
husrester vittnar OM var den ursprungliga Mellangarden var 
belägen. Vid 1aaa skiftet flyttades husen ner till södra 
havsstranden och heMManet ändrade naMn tillsödergarden. 
SaMtidigt bytte den tidigare benäMnda Södergärden naMn och fick 
heta Mellangärden. Aven under vart arhundrade har en förändring 
skett i och Med att dessa delar av Roslagen överförts fran 
StockholMS till Uppsala län. 

Att Mellangärden fått äran att först presenteras beror inte på 
att detta heMMan på nagot sitt är unikt. FörModligen har 
saMtliga Tvärnös Mantalsförda heMMan varit ganska jäMnbördiga, 
Men olika ägare har naturligtvis under tidernas lopp spelat en 
Mer eller Mindre betydande roll i bygeMenskapen. Att det 
blivit Mellangärden, SOM först presenteras, beror fräMst på det 
rikhaltiga underlag av gaMla glrdshanbdlingar och andra 
ti ngsprotokoll , SOM f i nns bevarade på garden, och det Mycket goda 
såMartete jag haft Med gårdens före HelMer och Astrid 
Johansson. 

Den äldsta bevarade handlingen är daterad Ren 5 deceMber 1739 och 
ller gränsdragningen Mellan Wäster- och Dster Tvärnö byar, och 

Erik Mattsson i dåvarande Södergarden godkänner saMtidigt den 
fastställda ägofördelningen Mellan byns gärdar, Norrgärden, 
Millangården och Södergården. 

Denna handling är upprättad på grundval av "Högvälborne Herr 
Landshövdingen OTTO MAGNUS WOLLFELDTS order dV den 24 NoveMber 
1738 efter ansökan av "Krigsrådets Högvälborne Baron Herr Eric 
Oxenstierna och Frälse Skatte Bonden Mats Ersson. Förrättningen 
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påbörjades den 30 april 1739 och redan den 12 Maj saMMa år god
känner "Erich Matsson uppå egna och Min kiara hustrus wagnar" det 
upprättade förslaget. 

Den nya ägofördelningen fraMgår av den upprättade utförliga kar
tan Med DELINEATION. d v s pa kartan inskriven specifikation över 

tive heMMans Igor i jord, , holMar och skär. Ett 
exeMplar av denna originalkarta uppklistrad på duk finns i fOr
var i Norrgirden. Vissa partier på kartan är skadade och andra 
Mer e~ler Mindre oläsliga, Men under tiden har jag lyckats spira 
andra kopior, Med vidhängande följedokUMent, Med vars hjälp den 
kOMpletta texten kunnat uttydas. 

Kartan är ocksa intressant därför. att det tydligt fraMgår vilken 

roll landhÖjningen spelar under längre tidsperioder. I det här 

fallet ller det 250 år. Klubbskären, Palles Öhrn. Slätberget 

och ytterhällen var sex separata öar utanför Södergårdens "åker

giärden och ängerH och även LillsKäret och Laduskäret vid 

gränsen Mot Raggarön var kringflutna ~v vatten. 


Ett Mycket prydligt dokUMent. sirligt präglat finaste 

pergaMent och daterat 31 Mars 1804 utvisar att Bonden Hans 

Mattsson ev Carl Magnus BraunerhjelM köper heMManet No 4 ett 

Mantal och No 5, 1/2 Mantal inklusive torpet för 4000:
Riksdaler Banco Med halva SUMMan kontant och resten inOM fyra år. 


Under tiden hade ocksl vissa jordregleringar företagits helt 

privat i det ärvda jordlotter bytts och heMManet därigenOM kunnat 

bibehållas intakt. 


En intressant förteckning över befintliga hus daterad 2 deceMber 

1805 bör ocksl näMnas. Vid boskifte skulle gården delas Mellan 

Hans Mattsson och Ana Schedersson. Ojäviga förrättningsMän för

tecknade och värderade saMtliga hus 5aMt delade beståndet i två 

likvärda delar. Oärefierr följde lottdragning och intygande att 

parterna godkänt delningn. 


På garden fanns da: 

2:oe stufwor Med kaMMare inunder näfwer och klyfwerke 

I st stall Med port och foderruM 
I st bod Med porttlider saMManbyggt inunder näfver och klyf

werke 
2 st saMManbyggda bodar under näfwer och klyfwerke 

st bod pa garden under näfwer och klyfwerke 
l st nytt fähus under rör och halMtak 
l st får - swinhus och foderhus saMManbyggt under rör och halMtak 

st trösklada, loge och tvenne golf under rör och halMtak 
at vagnsli der !"led skulle under rör och halMtak 
st brygghus under näfwer och klyfwerke 
st källare under näfweroch klyfwerke 
st wedlider Med twenne rUM under halMtak 
st siöbod wid 51ön under näfwer och klyfwe werke 
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1 st badstufwa under nAfwer och klyfwe werke 
2 st hölador på Sunds skare under halMtak 

st f6derlada Siun!s skeret under halMtak 

Ar 1843 var det äter aktuellt Med skifte. 

Riksdagen utfärdade Ar 1827 bestäMMelser rörande LAGA SKIFTE. 
HeMMansägaren Jan Er550n i byn hade den 19 deceMber ingivit 
ansökan OM laga skifte och redan den 30 i saMMa MAnad förordnade 
lin85tyrelsenoM förrättningen. Den 4 Maj 1844 infann sig 
lantMätare Med biträde saMt tvä god.Min efter tidigare gjord 
kungörelse. SaMtidigt infann sig rAgäng5grannar frän Wister
Tvärnö, Hargs Bruk och länsbo Hargs bruk ville hävda att Sund
skAret tillhörde deM Men återtog vid senare saMManträde denna 
ståndpunkt. Man var överens OM att ny karta borde upprättas. 
LantMätaren talade OM att nya uppMätningar (ny refning) var nöd
vind och Man var beredd att stilla erforderliga hjälpkarlar 
till förfogande. 

Det blev Manga saMManträden Med nya förslag och Motförslag, 
sMåjusteringar i gränsdragningen Mellan gårdarna och 
fastställande av saMfällda lotter. För geMensaMt nyttjande 
avsattes: 

Lastplats vid Norrsveds udde 
Sjöv15te .och lastningsplats A 2:e stallen vid GelhAgnaderna 
Lastningsplats vid Vedudden 
d:o 	vid Brandbacken 


öviste och gistvall utför Brandtgirdet 

Rättighet för Norrgirden till brunnens begagnande i gards

hagen, i den händelse att näMnda brunn MÖjl. 
skulle kOMMa inOM heMManets grinslinjer 

ROrtäklen uti Langnö sjön skall efter skiftet tillträdes 
årligen bärgas Med saMland hand och sedan delas efter 
den delningsgrad SOM blivit Ilande 	 . 

Fiskevattnet siväl uti Saltsjön SOM Langne sjön ävenSOM 
uti utloppet från den senare bliver hädanefter SOM 
hittills saMfällt 

Vi~ Väster TvärnörAgang Mellan Saltsjön och vIgen skall 
till bätsMannen, av oskifte utsättas, och fran 
saMfällda delningsMa5san avdragas ETT TUNNLAND 

S~ola vägar till lastningsplatser och sjOvisten avsättas 
till 4 alnars bredd, varjäMte övriga vägar a skogen 
där de av ålder varit ej efter skiftet far förMenas 
en han av deltagarnas till begagnande. 

Senare begärdes fran SödergArden fri vattenväg för kreatur över 
Jan Er5sons skifte till Norrgärdets gärdesgård ned till Saltsjön. 

Vid saMManträde den 12 juni 1845 var Man slutligen överens OM 
reglerna för stlngningsplikt o 5 v och att förrättningen till 
geMensaM nytta i vederbörlig ordning var avslutad. 

Av byns sjMManl areal OM 129 tunnland jord och 724 tunn
land skog tillföll Mellangärden 12 tunni. jord, 26 tunnland äng 
och 224 tunni. skog 
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nassa aki ftesförräHninqar Maste ha inneburi t Mycket stora 
OMställningar för alla berörda parter.Dagligen fir vi bevis 
hur obenägna Människor är att finna sig i förändringar och det är 
vii inte att tvivla på, att dåtidens Människor, vana vid att det 
besläende skall sA förbli, hade ännu större MotVilja till för
ändringar. Säkerligen var det Mänga besvärliga frlgor DM rättvis 
fördelning att lösa, Men det är ändA förunderligt att skiftesför
rättningarna i regel slutfördes i allMänt saMförstånd. FörModli
gen var Man Medveten OM att endräkt och god grannsäMja var längt 
värdefullare än "nagra kvadratref ängSMark n eller nyttjandet av 
saMfälld Mark pa förMent otillbörligt sätt. 

Aven gårdshandlingarna efter laga skiftet fraM till vära dagar är 
intressant läsning. Där finns ett antal köpebrev Med veder
börligen utfärdade fastebrev, d v s av häradsrätten fastställt 
Agare6kifte. Dir finns lagfartsprotokoll och lagfartsbevis, 
reverser och taxeringslängd. Men där finns också stäMning pi 
tusköbönder. SOM olovligen tagit björknäver och på utebliven 
bärgarlön DM 13 Riksdaler 15 shilling BancD. 

Men det var inte bara jorden, SOM sysselsatte Mellangardens 
ägare. ön lockade ocksi. Den bjöd på ett gott fiske Men också 
på vidgade vyer. Men det gick inte fOr sig att göra slut 
pengarna i fräMMande haMnar och att vid heMkOMsten föra ett 

#oregerligt leverne~ OM ett rekorderligt fruntiMMer harskade dIr 
heMMa. Det kunde resultera i anAd hos kyrkans Mäktige tjänare 
och en nog sä neslig OMyndigförklaring. 

Men dir finns också bevis pä ljusare sidor av tillvaron. I 
början av 180B-talet hade bonden Eric Erason en dräng, SOM han 
tydligen uppskattade Mycket. Enligt ett tingsfört kontrakt 
tillförsäkrade han Per Larsson och hans tillkOMMande hustru rAtt 
"att till sin död oqvalda njuta besittningen och all blifvande 
inkOMst av den plats på ödeMark under Mitt agande heMMan i 
Werlingsö, SOM jag At honOM utstakat ..•.• 

En förteckning över Mellangärdens ägare/brukare frän början av 

1?00-talet till vära dagar bifogas. 


Upps~~a i noveMber 1988 
l 

.. ', ..~ .~;·Iz[u. . ",. .. .k':t J. . . . . . i7.'. . . . . : """'
Martin Ahlsen 
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ÄGARE OCH BRUKARE AV SÖDERG.l'>RDEN / MELLANGÄRDEN I ÖSTRA TVÄRNÖ. 

1 98 1 01 01 	 Anders Johansson öve rtar g å rde n fr å n si na 


för ä ldrar. 


1938 03 01 	 Helmer Johansson övertar gården efter sina 

föräldrar. 

1893-03-22 	 Anders Gustaf Johansson f. 1863 köper hemmanet av 

föräldrarna Jan Persson och Chatarina Mattsdotter. 

No 3 3/16 mtl, No 4 3/8 mt1 och No 5 3/16 mt1. 

Köpesumma 4000 kr jämte lagan. 

1884-04-28 	 Jan Persson f. 1826 och hustru Catharina Matts

dotter köper av C. P. Johansson 1/4 mt1 bestående 

av 3/16 frälse, 1/6 frälse skatte under 3, 4 och 5. 

Köpesumma 2500 kr. 

1882-03-27 	 Karl Petter Johansson köper av Johan Erik Törnqvist 

de avsöndrade lägenheterna Sandvik, Lugnet och 

Brendskären jämte lagan. Köpesumma 6000:

1879-10-07 	 Jan Persson och hustru Catarina Mattsdotter köper 

av E. Zetter1öf 3/8 mt1 frälse och 1/8 mt1 frälse 

skatte under No 3, 4 och 5. Köpesumma 8000 kr. 

I köpet ingår de avsöndrade lägenheterna Sandvik, 

Lugnet jämte 1aganförmåner. 

1877-01-08 	 Skeppsredaren J. E. Törnqvist köper av Erik Zetter

1öf 1/2 mt1 (3/8 mt1 frälse, 1/8 mt1 frälse skatte 

No 3, 4 och 5. Köpesumma 10.000. Sandvik, Lugnet 

och lagansförmån ingår i köpet. 

1876-12-07 	 Skräddarmästaren Erik Zetter1öf och hustru Eva 

Sofia f. Svedlund köper av P. J Berglund och hustru 

Sofia Törnqvist 3/8 mt1 frälse och 1/8 mt1 frälse 

skatte. Köpesumma 10.000:

1876-10-05 Skräddarmäs taren Erik Zetter1öf med hu s tru Ev a Sofia 

köper av M Törnqvist 1/2 mtl. Köpesumma 10.000:

( En1. husförhörslängd 1851-1860 arrenderades 

hemmanet av Erik Andersson f. 1811 och inflyttad 

från Skäfthammar. 

1846-09-23 	 Hans Mattsson ärver efter föräldrarna Matts Jansson 

och hustru Cristina Hansdotter 2/3 mt1. 

1836-09-23 M Törnqvist ärver 1/2 mt1 efter fadern Hans Mattsson. 



31 

M E L L A N G A R D E N - öSTER TVARNO' 

Intervju den 6 septeMber 1988 Med H e l M e r J o h a n s 5 o n 
förre ägaren av Mellangärden iOster Tvärnö. 

Nedtecknat av Martin Ahlsen SOM en del av studiecirkelns 
"Tvärnö förr och nu· arbete. 

Efter det HelMer Med sin hustru Astrid under 43 strävsaMMa är 
brukat den fäderneärvda garden i Tvärnö och där fostrat en dotter 
och tva söner, överlät de 1_ heMManet till sin yngste son 
Anders och hustru Eva och kunde 1987 se sig OM efter en bekväM 
hyreslägenhet i Ost haMMar. På Tvärnö var det inte bara jorden 
och skogen SOM fAngcide deras intresse utan sjön var också en nog 
sa viktig ingrediens i deras liv. I och Med flytten är 
intresset för gArden ingalunda borta, för när det behövs ett 
extra handtag behöver Anders inte vänta länge och inte Eva 
heller när det behövs passning av barnen. Det ~r förstAs en resa 
pA över en Mil, Men idag är ju inte det 51 Märkvärdigt. för 
HelMer rattar fortfarande sin bil. ön har de däreMot sett till 
att de har närMare hall, och Man behöver inte ga längre än 
till fönstret i vardagsruMMet för att få en vacker utsikt över 
saMMa böljor SOM SMeker Mellangärdena stränder. 

HelMer föddes på gården ar 1906 och gick i Tvärnö skola. Det 
fanns en på garden och han behövde därför inte, SOM fallet 
var pa Många andra håll, hjälpa till under skoltiden. Först 
efter konfirMationen i Hargs kyrka började livet pA allvar. Då 
var Man Med ens fullvuxen karl färdig att Mäta sig i 
Muskelkraft och fö~stånd Med de fullvuxna. Ett av de första 
Mannaproven var förstås att skära rågen Med lie och var och en av 
085 senare tiders barn, SOM nägon gång fattat ett lieorv, förstår 
kanske Mödan att svinga en lie under en hel dag, ofta Med SOMMar
solen stekande på ryggen. HelMer hAller Med OM att det är en 
hiMMelsvid skillnad Mellan allt slitet då, när det IIde att 
hugga i, ofta Mer än Man orkade, och dagens petande pi 
Manöverspakar och tryckknappar pa Maskiner och Motorer. 
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Vad sysslade Man da Med under arets olika Mänader? 

HelMer lutar sig fundersaMt tillbaka i fätöljen och börjar sin 
berättelse. 

Efter det Man sagt adjö it det gaMla äret, hälsat det nya och 
klarat av de Mänga julkalasen var det dags att ta itu Med gödsel
stacken och k,öra ut dyngan pa åkrarna. När det var klart var det 
dags att börja hugga i skogen. Det var i första hand sjöved, 
litet klernare sKog, SOM fälldes Med bagsag och kapades i 
skogen i Hingoer OM 6 kvarter. Däreft·er körders den ner till 
vedplatsen nere vid sjön i väntan pa hugad köpare. Det var i 
regegel skutskeppare fran Väddö, SOM under SOMMarens lopp körde 
sa Manga resor de hann Med till StockholM. Men det fanns grov 
skog också, och di MAste Man ta till tiMMersågen och dä var Man 
tva SOM drog åt varsltt häll, Men inte pa saMma gäng förstas. 
Det Mesta tiMret gick åt till gärdens eget behov för underhill 
och nybyggnader, Men ibland såldes en del till sAgen i Alvnäs 
eller OslhaMMar. Det virke Man själv behövde för gårdens behov 
flottades i regel till Alvnls och sagades dIr. 

Under januari Manad dröjde det länge innan solen höjde 5ig över 
horisonten och dagens ljusa tiMMar var lätt räknade. Men tur var 
väl det kanske, för skogshuggning var ett tungt arbete på den 
tiden. Att stå Med krokig rygg och dra aven grov tall var inget 
latMansgöra, isynnerhet OM det var djup snö. Det skulle ju inte 
f A läMnas alltför långa stubbar kvar, Men Man kunde alltid 
hoppas att ingen skulle kOMMa och kontrollera när snön var borta. 
Under februari blev dagarna längre, Men då var Man litet bättre 
tränad och hUMöret lättades av vackra soliga dagar ibland och 
av vissheten att huggningen snart skulle vara överstökad. 

Med Mars Mänad kOM varsolen Men på saMMa gång gällde del att 
förbereda Sig för en kOMMande höst och vinter. Gårdens behov av 
brinnved var heMkörd till vedbacken ,där den skulle kapas till 
läMpliga LAngder, till att börja Med för hand, Men på senare tid 
Med klinga och fotogenMotor. Därefter skullde den klyvas till 
spis-och kakelugnsved. Till den stora bakugnen användes langre 
och grövre ved och så finare slickor förstås till den lilla 
glu<;JQen bredvid ugnsluckan. Veden staplades i länga travar på 
vedbacken för att torka i varsolen och när den väl var torr 
travades den pa nytt i vedboden under efterSOMMaren. 

Under april var det äter dags att länsa gödselstacken och sa var 
det tid att ~änka på översyri av gårdens allagärdesgärdar.Varje 
år stängde Man OMkring 1000 störpar, d v s inte långt ifrån en 
kilOMeter. OM Man tanker sig att en ny gärdesgard stoppar i sä 
där 15 - 30 är kan Man förstä att det fanns åtskilliga kilOMeter 
gärdesgård på ett heMMan SOM Mellangärden. Man ville ju inte gä 
och bira stängslet onödig lAng t och därför klövs gallringSVirket 
för att räcka längre. Sen skulle det samlas ihop grankvistar 
till vidjor och dessa Måste basas, eller baddas SOM Man sa här på 
trakten. för att de skulle hAlla att vira runt störarna. Inte 
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sällan var det kvinnogöra och ibland fick barnen hjälpa till 
därMed. 

I Maj MAnad började vårbruket pi allvar, Men det hände nigon glng 
ibland att såningen kOM iglng redan under slutet av april. De 
höstplöjda Ikrarna var inte si lltta att f A bukt Med och det 
fordrades ItMinstone tre - fyra vändor Med par hastar och 13
pinnars fjäderharven för att jorden skulle reda sig, Men ibland 
räck te int-e ens del. Sen var det at t ta fraM 
såningsMaskinen och här var det fraga OM ett precisionsarbete. 
Ve den, SOM rAkade åstadkoMMa "lappgaddor". särskilt OM tegen 
lAg i narheten av vägen. Under alla dessa körslor fick 
körsvennen knalla och gl bakOM plogen, harven och 
såningsMaskinen, 51 Man förstir att åtskilliga Mil tillryggalades 
under arets lopp. Cirka 40 Mil torde inte vara tilltaget i 
överkant. När åkrarna skulle viltas efter sådden var det väl 
bara bra Med litet tyngd pa Sittbrädet, Men det var väl nästan 
det enda tillfället att äka. Det sista SOM skulle ner i jorden 
var potatisen, SOM i regel sattes i jan Mitten av juni 
MInad. 

Nu var det inte sa att Man bara kunde sitta och rulla tUMMarna 
och se hur det växte, ty före höskörden skulle den tidigare under 
Aret utkörda gödseln spridas och plÖjas ned och ge näring till 
kOMMande grödor. 

Någon konstgödsel fanns inte på den tiden, utan Man fick klara 
sig Med vad stall och ladugård gav. Inte hade det väl skadat Med 
ytterligare tillskott, Men å andra sidan sögs inte jorden ut 
dl SOM nu. Det tilläMpade växelbruket innebar att jorden fick 
vila vart sjunde år, då den under hela SOMMaren skulle rensas 
från och gödslas. Aret därpå såddes råg eller vete och 
under de följande tva eller tre åren bar åkern hövall och 
därefter såddes vårsäd, SOM bestod av havre, under tva eller tre 
är. 

Höskörden påbörjades på den tiden senare än nu. Klövern slogs 
inte förrän den hade börjat blOMMa och tiMotejen skulle också i 
det närMaste vara färdig för blOMning. SlåtterMaskin fanns det 
på den tiden, Men Mycket Maste fortfarande slås Med lie. Det 
var äng.sslåtter, alla steniga backar och alla diken. Hö var en 
bristvara 'ör det Mesta och det gällde att ta tillvara varje 
strå. Sjöfoder var det också Manga SOM tog tillvara, och 
fick Man gå ute i vattnet och slå av gräset under vattenytan 'ör 
ait lien skulle bita. Så skulle gräset dras upp på land för att 
torka, 

Den BOM gick Med lien fick Minsann inte vara slö, Men lien blev 
det hur noga Man än var Med att undvika stenar. Och tur var väl 
det. Nu fick Man tillfälle att ta sig en paus och rata 
ryggen. Att brynja en lie var en konst det ocksiL Det var en 
snabb takt i brynjeföringen och det blev till en sällsaM Musik 
att höra ett lag "slåttergubbar" gnida sina instrUMent. 
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Nu gällde det att fl höet torrt si fort SOM Möjligt~ varför det 
vändes eller hackades upp, SOM Msn SS, och det gjordes 
naturligtvis ocksl fOr hand. I början volMades allt hö fOr att 
ligga något skyddat för en överraskande regnskur, Men innan höet 
kördes in "kastades volMarna ut" d v S volMen spreds ut för att 
höet skulle fl torka efter. Det blev glrna litet fuktigt under 
volMen OM det hade regnat. 

Sa SMåningOM blev hässjningen allt vanligare och da blev Man inte 
lika beroende av regnfritt blrgningsvlder. KOM det nagra 
regnskurar si torkade höet snart igen. Har pi Tvärnö användes 
korta hässjor Med 9 - 1 l störar. I början användes tjärat 
haMpgarn SOM hässjelina, Men den ersattes 51 sManingoM Med 
ståltråd. Den rostade fort och den ersattes efterhand Med 
galvanserad tråd. 

Sa snart höet var torrt skulle det upp skullen. Ett par 
hästar och tva flakvagnar OMbesörjde transporten frln åkern. När 
lasset kOM fraM till skullen böt Man vagn och sa sätt flöt pl
och avlastnigen i jäMn takt. Tungt var det för den 80M lastade 
upp pavagnen, särskilt sista varvet, Men llttare var det inte 
att lasta upppa skullen genOM den tränga luckan, SOM vanligen 
l MOt solsidan. Inte var det heller sä lätt att stA skullen 
och »ta eMot-, särskilt när bingarna blev höga och utrYMMet 
trångt. PA skullen hjälptes Minst tvA It att hAfla undan och 
dessuioM en, SOM gick och packade och till att det blev 
fullt i varje liten vra. Först pi senare tid började Man salta 
höet för att det skulle bevaras bättre och dessutOM fick djuren 
sitt salibehov täckt. 

Med höbärgningen arbetade Minst 5 personer och ytterligare 
nägon för att det hela skulle löpa väl. Under 1950-talet 
lättades arbetet avsevärt i och Med att höejektorerna togs i bruk 
och en förutsättning därför var den elektriska kraften, SOM 
kOMMit till Tvärnö några ar tidigare. 

PI den tiden betade korna i backar och hagar under förSOMMaren 
för att efier höbärgningen släppas ut på vallarna att beta den då 
frodiga grönskan. Nägon andra skörd var det inte tal OM på den 
tiden, efterSOM ensilagef5rfarandet di inte var känt. Men det 
hade sina risker att släppa ut korna pi den frodiga återväxten, 
särskilt vid fuktig och diMMig väderlekM, efterSOM 
jäsningsprocessen lätt fraMkallade trUMSjuka, SOM kon ofta inte 
klarade av. Därför var det viktigt att först stilla hungern Med 
ett fång torrt hö. 

Cet var inte bara hö SOM utfordrades. Lövtäkten var i början av 
seklet ett viktigt tillskott i kosten. Fären gillade ask lövet 
bra och arna tackade inte nej till härligt doftande torrt 
asplöv. Askarna toppades Men asparna fälldes. De Meterlånga 
kärvarna torkade. och förvarades pA skullen. 
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Enligt den gaMla bondepraktikan skulle Erik ge ax och Olof kaka, 
Men det var oftast en önskedrÖM och det dröjde i regel nagon 
eller veckor efter Olof, tills rägsk.örden började. Det var 
den lingstri och tidiga Upplandsrägen, SOM gav rejäla kärvar. 
Ett par tunnland råg och ungefär ett tunnland vete täckte gArdens 
behov. Vetet var litet besvärligt att odla då sådden ofta gick 
ut OM det inte var ordentlig tjäle under vintern. Ueteplantorna 
ruttnade då lätt bort. NUMera är det ingen här på trakten, SOM 
odlar vete, efterSOM Mjöl i bra kvalitet finns att köpa och 
jorden kan nyttjas för säkrare grödor. 

Saden skars på den tiden ocksa Med lie. Två karlar Med lie och 
tva, oftast kvinnor, för att binda sAden till kärvar. Man tog 
ett par nävar stran och virade ihop dessa till ett tillräckligt 
längt "band·, SOM sedan lindades runt kärven. Ena änden i handen 
och den andra i arMvecket och sä stråknippet ovanpå. Sen var 
del "bara" aH slå en knut pä bandet. Att fa en SOM höll i all 
hanter ing var dock ingenting för en nybörjare. Sarskil t 
besvärligt var det Med kornet. SOM var si korl atl det var svårt 
alt fä tillräckligt långa band SOM höll ihop och så var det de 
vassa, taggiga kornfenarna SOM si lätt fastnade pä de svettiar 

arMarna och kliade alldeles förskräckli Kornet blev Moget 
senare pi den tiden och skördades fÖrst efter rågen och vetet. 

För att säden skulle torka sattes kärvarna i skylar, i regel 
ler Med en lina pä störar SOM stöd. Till ärtorna 

anvAnde Man "ärtgalgar" I tre slo på vardera sidan resta SOM 
ett hustak och tre liggande släger pa vardera stolpraden. På 
stangerna lags ärthalMen Med ärtskiodorna inåt. 

När säden var torr kördes den in i ladan och lags i "golv". 
Ladan räckte inte till att rYMMa hela skörden och därför var det 
nädvändigt att tröska varje sidesslag för sig. sä det var tur 
att inte alla sorter Mognade en gång. Det gällde att få den 
torra säden under tak sa fort SOM Möjligt och tröskningen krävde 
också Mycket folk. En eller ett par personer i golvet, SOM 
langade fraM kärvarna till den SOM Matade tröskverket. En SOM 
tog undan säd och agnar. en SOM bar halM och en Man uppe i 
stacken. Före första världskriget drevs tröskverket Med vandring 
Med tre eller fyra hästar. och där fordrades ocksa ett par 
personer för att Mana pa dragarna. Senare kOM 8 hk råoljeMotorn 
och efter det andra världskriget den elektriska Motorn. 

Med dagens skördetröska klarar en Man av att på några tiMMar nä 
saMMa resultat SOM Manga slit Med att 

Skära Med lie och binda 4 personer 
Skyla 4 
Köra in i lada S-S 
Tröska 7-9 personer 

OMsorgerna OM skörden var eMellertid inte slut i och Med 
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tröskningen. Sedan skulle sädessäckarna bäras upp pa Magasinet 
och det var Minsann ingenting för veklingar. Särskilt ärt
säckarna kunde fä knogarna pA den starkaste jätte aH vi tna innan 
de översta trappstegen passerat5. utan kattor hade förvaringen 
varit besverlig. Gärdens råttor trodde sig ana paradiset, Men OM 
de inte höll sigpa behörigt avstånd blev det Mera katten på 
ri~tan än rAttan pi vetet. 

Efter skörden och trösken kändes det skönt att få andas ut, Men 
inte blev detMInga andedrag, för höstplÖjningen väntade. Halva 
arealen skulle plöjas, och Med hästar och enskärig plog tog det 
sin tid och vandringen efter plogen blev Många nya Mil i leriga 
stövlar. SOM Vid dagens slut var dubbelt så tunga och kändes 
förMnodligen ännu tyngre. Tur att inte begreppen arbetSMiljö och 
arbetsskador var uppfunna pi den tiden. 

Så var tiden inne för det årliga sikfisket under oktober/noveM
ber och det var en händelse viI jäMförbar Med dagens älgjakt. 
VillebrAdet var Mindre Men antalet sA Mycket större, oc~ fisket 
pågick 51 dir en vecka till fjorton dagar. Hundratalet sikar per 
fiskafänge kunde det bli OM lyckan stod bi. 

I slutet av oktober inföll flyttnigsdagen för tjänstefolk Med den 
påföljande "slankveckan" • SOM var den tidens seMester. Mellan
gardenberördes inte Mycket av varken flytt eller ledighet, för 
drAngen stannade i regel Många år och någon tanke pi sysslolöshet 
var det aldrig. Dagarna blev kortare och kortare, Men det skulle 
till nya skötar och nit och höststorMarna var inte alltid 
skonsaMMa MOt fiskeredskapen och talade Man OM Maska gällde det 
sannerligen Mera näten In disig sysslolöshet. 

Hös1s1akten ville Man gärna skjuta på så nära jul SOM MöJligt 
efterSOM det inte fanns dagens MÖjligheter att kyla eller frysa 
köttet. Julen var ju den stora festen under året Med Mycken och 
god Mat. EfterSOM del i stort sett var självhushåll kunde det 
inte bli sä särdeles stora variationer i kosthållet i vardags
lag och Man Måste fösta att de färska läckerheterna till jul Med 
extra tillskott av köpta färskvaror bidrog l högsta grad till att 
skapa feststlMning under jul-:- och nyårshelgen. Men sällan fanns 
det tid för begrundan och eftertanke. Ett barn hade kanske fötts 
under dåre t och en granne gått bort, Men annars var allt sig 
likt och Man gick till sysslorna i det invanda Mönstret för att 
under den kOMMcmde SOMMaren pa nyt t kunna fy Ila skullar, lador 
och sädeSMagasin och därMed kunna klara sin och faMiljens 
försörjning under ytterligare ett år och OM Möjligt också lägga 
ytterligare en skärv på kistbottnen för kOMMande ovissa tider. 

HelMer tar en paus och kOMMer underfund OM att det hanberäHat 
Mest gäller förhållanden under den fösta delen av värt 
århundrade, den gaMla goda tiden. SOM Man så ofta säger. Men han 
har också varit aktiv bonde under de ärtionden efter det andra 
Världskriget då en helt revolutionerande utveckling av det 
svenska jordbruket ägrt rUM. Hästen SOM dragdjur är borta, 
sädeskornets väg frin ax till kaka Ar MiniMal, plöjningen skulle 
kunna äga rUM under hela dygnet och under de Mörka tiMMarna i 



stralkastarsken Med "kusken" sittande i en bekväM fjädrande stol 
Med radiolurar för öronen SOM hjälp Mot ensaMheten och Med 
kOMMunikationsradio för kontakt Med faMiljen. I skogen väsnas 
Motorsågen och Man M~ste fortfarande kröka pä ryggen, Men bara 
nagra sekunder i taget eller kanske nagon Minut för att fä en 
riktig bjässe p~ fall, Men av den kalibern finns idag inte så 
MAnga exeMplar kvar. Jorden skulle idag klara sig utan 
naturgödsel och giftsprutan utrotar ogräset effektivare än 
det eviga harvande t pa tradan. 

Men hur är det Med julfirandet da, den stora festen vid 
arsslutet? Joda. kosten är riklig och välSMakande - och 
näringsriktig. Men den 5kiljer sig ändA inte sa förfärligt 
Mycket fran vad SOM skulle kunna vankas till vardags. 
Färskvaror, frukt och grönsaker kan Man fä när SOM helst Men de 
Maste betalas Med pengar. De egna produkternas andel har 
blivit allt Mindre'soM tiden gatt. 

Så ställs HelMer till sist inför den svaraste fragan: 
Vilken tid var den bästa under de 82 levnadsaren? 

Frågan är förvisso svår att besvara för "DEN BASTA" är sa 
Mångtydigt. Mycket har blivit bättre, Mycket av det SOM var 
säMre har blivit glÖMt och det SOM redan da var bra fraMstar 
kanske idag SOM bättre än det i verkligheten var. 



P I G G A R O S P I G G A R 


Syskonen Lisa och Eskil Johansson 
i Kvarngärdet 19 mars 1988. 

Sonja Edin och Sven Mattsson Arny Mattsson i Norrgården 
demonstrerar storryssjan hos Sonja 9 april 1988. 
på Sundskär 4 juni 1988. 




