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Abstract 

How do we remember? What do we remember? How does the memory change over time? 

These are the main questions in this essay.  

Five persons, who have lived or are still living in the old parish Rystad, situated seven 

kilometers from the town Linkoping south of Lake Roxen, have participated in interviews. 

They have been given the possibility to present their oral history which has been recorded and 

later transmitted to texture. The participants represent different social backgrounds and 

professions and they were born between the years 1920 – 1936. They describe their childhood 

and youth in bright colors though there were hardships and war during the period in Europe. 

During 1920 – 1945 there were lots of people on the farms because the degree of 

mechanization was low.  

The research about Rystad has shown that the informers tend to look back on their childhood 

and youth in a positive way despite lack of money and poor living conditions of that time. 

Looking back, solidarity in the parish is emphasized as an appreciated value that nowadays is 

lost. During the period the situation for male and female farm workers changed towards 

independence. This also raised demands on the individual, a fact with both positive and 

negative consequences.  

The study also presents a significant memory from the Second World War. The informers 

recalled that families in the little parish Rystad took care of children that had to escape from 

the warzones in Finland and Estonia and some of them stayed and were later adopted by their 

new families. 

The people in the country seldom had much money but they had cattle and some land of their 

own and therefore they managed through hard times. Their individual history will hopefully 

give a better understanding how life in this little parish developed during the years 1930-1970.    

This type of interviews is of great historic importance considering that human life is short and 

when it comes to an end our personal and unique history fades away.   
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1. Inledning 

Vi möter ofta skildringar som beskriver människor som levt i en bygd betraktade ur 

författarens perspektiv. Hur sanna är dessa skildringar? Vad säger dessa andrahandsuppgifter 

egentligen om individens tillvaro och dennes upplevelser och tankar?  

Dokumentation av människors minnesbilder via intervju och ljudupptagning är en relativt ny 

forskningsgren i historia. Den har visat sig kunna fylla ut luckor i historien där skriftlig 

dokumentation saknas. Intervjuer i syfte att konservera den äldre generationens röster och 

historia används även av hembygdsrörelsen.  

Fem personer från Rystad har beretts möjlighet att beskriva sin uppväxt och ungdomstid via 

intervjumetoden. Informanterna är två kvinnor och tre män. Tre är födda på tjugotalet och två 

på trettiotalet. En busschaufför, en hemmafru, två lantbrukare och en lastbilschaufför. Två av 

informanterna har dels beroende på krig dels pga. föräldrarnas död växt upp tillsammans med 

andra människor än sina biologiska föräldrar. Informanterna kommer från olika 

familjeförhållanden men har alla gemensamt att de tillbringat en stor del av sin ungdomstid i 

bygden. Under urvalsprocessen av informanter har jag fått tips av Rystad och Östra Hargs 

nystartade hembygdsförening. Författaren har relativt god kännedom om bygden och dess 

äldre invånare genom att han växt upp i och fortfarande är bosatt i Rystad. Detta förhållande 

har underlättat arbetet. 
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1 Kihlstedt, familjealbum 
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1.1 Problemformulering 

Vilka historiska upplysningar om människor, händelser och samhällsutveckling kan man få 

via intervjumetoden? Vilka frågor är relevanta? Hur går man tillväga? Kan metoden användas 

i historieundervisningen i gymnasieskolan för att öka intresset för ämnet historia men också 

skapa en kontakt och öka förståelsen mellan generationerna? 

I intervjuserien har huvudsyftet varit att undersöka hur man minns, vad man minns och hur 

minnesbilderna kan ha förändrats efter en längre tid. Intervjun transkriberas därefter och 

därigenom skapas en modell som gör det möjligt för ett större flertal att ta del av individernas 

men också bygdens historia. Metoden kan anses utgöra ett försök att söka påvisa muntliga 

källors validitet.  

Ett problem att ta hänsyn till är hur eventuell känslig information skall behandlas vilken kan 

tänkas påverka anhöriga och närstående negativt. Frågan aktualiserades under intervjuerna. 

Tre informanter gav en beskrivning av en dramatisk vräkning. Händelsen inträffade under 

tidigt trettiotal och de drabbade var fackanslutna statare och deras familjer. I detta fall har jag 

med hänsyn till efterlevande valt att utelämna godsägaren och gårdens namn. Vederbörande 

figurerar i berättelsen med titeln ”godsägaren” och gården som ”en större gård”. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån en frågebank omfattande ett fyrtiotal frågor gallrades elva grundfrågor ut och 

beroende på hur dialogen kom att utveckla sig antogs eventuella följdfrågor uppstå naturligt. 

Följande grundfrågor ställdes under intervjun: 

1. När och var är du född? 

2. Hur var din barndom? 

3. Var tillbringade du dina barndomsår? 

4. Vilket yrke hade din far (hans namn och födelseår)? 

5. Hur såg hans arbetsdag ut? 

6. Vilket yrke hade din mor (hennes namn och födelseår)? 

7. Hur såg hennes arbetsdag ut? 

8. Hur såg det ut i din hembygd när du växte upp? 

9. Hur såg deras tillvaro ut (boende, familjeförhållanden, standard)? 

10. Vad fick man i inkomst? 

11. Kan du beskriva den tekniska utvecklingen på gården (företaget) och i hemmet under 

din levnad? 

1.3 Teori 

Vad formar vårt medvetande, våra minnen och vårt sätt att fungera i ett socialt sammanhang? 

Sociologen George Herbert Mead beskriver människans och medvetandets utveckling i 

följande förklaringsmodeller. 
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 Människan är i grunden en social varelse ”utan socialt umgänge finns ingen 

människa” och hon är skapande genom sin reflekterande rationella intelligens
2
 

 Den mänskliga socialiteten ger ett jagmedvetande, erfarenhet och utgör grunden för 

hennes skaparkraft
3
 

 De villkor som den mänskliga gemenskapen ställer på oss begränsar friheten i vårt 

skapande. Vi är beroende av varandra för att samhället skall fungera.
4
 

 Genom att samtala skapar vi förståelse och samhörighet.
5
 

 Den mänskliga karaktären är inte helt förutsägbar utan frihetssökande, uppfinningsrik 

och kreativ.
6
 

Hur fungerar det då om eller när de personliga kontakterna minskar eller rent av upphör 

beroende på sjukdom, att livspartnern avlider eller när vi går i pension? 

Sociologen Anthony Giddens söker förklara den mekanism som styr den” ständiga 

rekonstrueringen av sociala relationer i tid och rum”.
7
 Han anger två orsaker: 

1. Symboliska medel. 

2. Expertsystem. 

I det första fallet utgör pengar är det symboliska medel som utgör en kraft vilken möjliggör att 

människor kan utbyta varor och tjänster utan att behöva utveckla personliga relationer.
8
 Den 

ständiga utvecklingen av nya betalningsmedel har inneburit att de sociala systemen utvecklat 

expertsystem vilket innebär att abstrakta symboliska medel reglerar cirkulationen av varor och 

tjänster.
9
 Idag kan vi alltså utbyta varor och tjänster via internet över hela världen utan 

personlig kontakt. I samtalet med informanterna konstateras att fyra av fem inte använder 

dator och därmed inte e-post och internet vilket många idag ser som en självklar och omistlig 

del av tillvaron. Det innebär att de står utanför det praktiska användandet av en explosivt 

växande del av expertsystemen. I verket Modernity and Self-Identity (1991) menar Giddens 

att människors behov av att skapa en livshistoria och identitet ökar när traditionernas 

betydelse minskar eller försvinner.
10

 Det innebär enligt Giddens att människor ständigt 

reflekterar över sin livssituation i förhållande till förändringen av sociala relationer och 

samhällets fysiska utveckling.
11

 Detta bidrar till uppbyggandet av självreflekterande sociala 

system.
12

 Giddens förklaringsmodell ger vid handen att utvecklingen bidragit till att många 

människor har få sociala kontakter i sitt arbete. Vi behöver inte, som tidigare, utveckla en 

social dialog för att genomföra en affär. Det stora intresset för hembygdsrörelsen, med 

                                                           
2
 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, Norstedts Akademiska Förlag, 2007 sid. 165 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, Norstedts Akademiska Förlag, 2007, sid. 437 

8
 Ibid. 

9
 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, Norstedts Akademiska Förlag, 2007, sid. 438 

10
 Per Månsson, Moderna samhällsteorier, Norstedts Akademiska Förlag, 2007, sid. 441 

11
 Ibid.  

12
 Ibid. 
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430 000 medlemmar i Sverige, och dito släktforskning skulle kunna utgöra ett bevis för 

behovet att skapa en annan form av självreflekterande socialt system. 

1.4 Forskningsläge 

Våra minnen är levande historier konstateras i inledningen till The Oral History Reader av 

Robert Perks och Alistair Thomson. Boken är en handledning i hur muntlig historieforskning 

går till och en sammanställning av olika forskares arbeten inom området. Perks och Thomson 

citerar ett afrikanskt talesätt som säger: ”Every old man that dies is a library that burns”.
13

 

Muntlig historia har utvecklats under de senaste 60 åren och fungerar nu som ett viktigt 

komplement till den dokumentära historien, fastslår författarna.
14

  

 

Forskningsformen har dock väckt debatt mellan historiker, och den springande punkten är den 

källkritiska aspekten och den tilltro vi kan sätta till historia baserad på minnesrelaterade 

berättelser.
15

 Samma diskussion har förts och förs mellan svenska historiker i Muntlig historia 

av Hansson och Thor.
16

 Undersökningar har dock visat att långtidsminnet är förbluffande 

stabilt. En brittisk psykologisk undersökning ”har visat att människor inte glömt fler namn på 

klasskamrater på 47 år än efter 9 månader.”
17

 Vi ska inte låta källkritikerna bromsa 

utvecklingen av den muntliga forskningen menar de svenska författarna. Även muntligt 

forskningsmaterial utgör kvarlevor som bidrar till att öka kunskapen om den tid då de 

skapades.
18

 När det inte finns tillgång till dokument kan den muntliga historien bli ett 

instrument att skapa sådana
19

 

I USA bildades det första ”oral history center” vid universitetet i Columbia 1948.
20

Där 

redovisas högt ställda krav på bevarandet av insamlat material, och utvecklingen inom 

datatekniken har bidragit till att tillgängligheten av det muntliga forskningsmaterialet har 

ökat.
21

 Inom undervisningen har metoden visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att få 

elever motiverade att läsa historia.
22

De kan i arbetet med att via intervju söka information och 

därmed finna vilken roll de själva har i samhället.
23

  

 

I Storbritannien och Irland har forskningsformen utvecklats, via internet, inom nätverket The 

Oral History Society. Detta driver ett aktivt arbete för att värva medlemmar som är 

intresserade av att spela in människors historieberättelser. På hemsidan förklaras hur viktig 

metoden är med argument att historien finns överallt i minnet och erfarenheterna hos äldre 

personer. Historiska dokument och böcker säger inte allt om det förflutna, menar The Oral 

                                                           
13

 Robert Perks and Alistair Thomson, Routledge, 2
nd

 edition 2006, sid. IX 
14

 Ibid. 
15

 Robert Perks and Alistair Thomson, Routledge, 2
nd

 edition 2006, sid. X 
16

 Lars Hansson och Malin Thor, Muntlig Historia, Studentlitteratur 2006, sid.23 
17

 Lars Hansson och Malin Thor, Muntlig Historia, Studentlitteratur 2006, sid. 30 
18

 Lars Hansson och Malin Thor, Muntlig Historia, Studentlitteratur 2006, sid.37 
19

 Lars Hansson & Malin Thor, Muntlig Historia, Studentlitteratur 2006, sid.9 
20

 David K Dunaway and Willa K. Baum, Oral History An Interdisciplinary Anthology, USA 1996, sid.7 
21

 David K Dunaway and Willa K. Baum, Oral History An Interdisciplinary Anthology, USA 1996, sid.8 
22

 David K Dunaway and Willa K. Baum, Oral History An Interdisciplinary Anthology, USA 1996, sid.11 
23

 Ibid. 
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History Society. Dessa är ofta koncentrerade på berömda personer och stora historiska 

händelser.
24

 Personer i utkanten av samhället, etniska minoriteter, handikappade och 

arbetslösa är osynliga. Via intervju av primärkällor kan tomrummen fyllas ut och historien 

kompletteras. 
25

 The Oral History Society beskriver metodens för- och nackdelar. Vi minns 

olika saker och få människor har svårt att minnas exakta tidpunkter. Minnet är en blandning 

av fakta och åsikter. Därför poängterar The Oral History Society vikten av att försöka få 

intervjuade att berätta om sina egna personliga upplevelser och erfarenheter.
26

 Information i 

andra hand är alltför osäker, anser man. The Oral History Society ger även komplett 

handledning i hur intervjuerna bör utföras avseende, förberedelse och efterarbete, val av 

lämplig inspelningsutrustning, etik med mera. Inspelningarna arkiveras i en server för 

framtida forskning. 

Nedanstående närbesläktade uppsatser hittades på studentservern. Gemensamt för uppsatserna 

är att författarna använt sig av muntlig historia. Dock har ingen historieuppsats i historiebruk 

för att undersöka invånarnas historia i en speciell bygd hittats. 

I C–uppsatsen, Plikt och elände Muntligt och skriftligt om 1900-talets statare har författaren 

Ulla Osborne, i ämnet kommunikativ svenska III, Malmö Högskola, använt intervjumetoden 

för att jämföra en f.d. ”statarunges” upplevelse av tillvaron och författaren Ivar Lo Johanssons 

beskrivning av statartillvaron i litteraturen.
27

 Osborne fann att Ivar Lo Johanssons beskrivning 

och den muntliga redogörelsen utifrån en källa stämde väl överens 

 

I C- uppsatsen Jag känner mig som en helt vanlig person En undersökning om 

identitetsskapande i samband med invandring genom muntlig historia har författaren Marie 

Larneby i ämnet, historia med kulturanalys ht 2007, använt intervjumetoden för att undersöka 

hur fyra informanter upplever att deras identiteter förändrats genom migrationen. 
28

 

 

I uppsatsen från den historiska institutionen vid Lunds universitet Machal, Berättelserna om 

fyra svenska frivilliga (machalniks) som deltog i Israels självständighetskrig har författaren 

Peter Edwardsson använt sig av intervjumetoden för att historiskt åskådliggöra i huvudsak 

svenskarnas insatser under Israels självständighetskrig 1948 – 1949.
29

 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar Rystad i Linköpings kommun. Den utgörs av fem informanter, två kvinnor 

och tre män, födda mellan åren 1920 – 1936 och behandlar i huvudsak episoder från 1925 – 

1970.   Avgränsningen har avgjorts av informanternas levnadstid, antal, begränsningen av 

frågeställningar och den tid författaren haft till förfogande 

 

 

                                                           
24

 http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php, 2010-05-29 
25

 http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php, 2010-05-29 
26

 http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php, 2010-05-29 
27

 http://hdl.handle.net/2043/6556, 2010-05-29 
28

 http://hdl.handle.net/2043/5679, 2010-05-29 
29

 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1319703&fileOId=1319704, 2010-05-29 

http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php
http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php
http://www.oralhistory.org.uk/advice/index.php
http://hdl.handle.net/2043/6556
http://hdl.handle.net/2043/5679
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1319703&fileOId=1319704
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1.6 Metod 

Intervjuerna har vid fyra av fem tillfällen inträffat i de intervjuades bostad och i ett fall 

hemma hos författaren. För att skapa en ledig samtalsform under intervjun och till 

minneshjälp har använts en Olympus digital voice recorder WS-210S. Den är i storlek som en 

mobiltelefon med utmärkt ljudåtergivning, lätt att använda och fungerar som ett USB-minne. 

Det förenklar överföringen av inspelningen till dator. Intervjuerna har tagit ca två till tre 

timmar. Informanterna hade inte erhållit någon information om frågeställningarna med avsikt 

att de skulle kunna ge svaren direkt utan att i förhand få möjlighet till någon längre reflektion.  

Det är viktigt att informant och intervjuare lär känna varandra för att samtalet ska kunna bli 

informativt. Informanten måste kunna lita på att inte intervjuaren använder informationen på 

ett oetiskt sätt. Den utsträckta intervjutiden kräver att det inspelade materialet transkriberas 

om det ska kunna vara lättillgängligt för en större publik.  

Det är viktigt att göra minst en testintervju för att bekanta sig med utrustningen. Det är lätt att 

göra misstaget att spela in alltför långa avsnitt. Den använda inspelningsutrustningen tillåter 

inte tillbakaspolning av kortare stycken utan går tillbaka ett helt kapitel. 

Videoinspelning av intervjun som metod ansågs kunna störa den spontana dialogen. Det fanns 

en risk att mycket av tankearbetet skulle cirkulera runt kamerautrustningen. Många människor 

och i synnerhet äldre uppskattar inte att man filmar dem. Metoden avslogs.  

En alternativ metod skulle kunna ha varit att skicka ut ett frågeformulär till flera tänkbara 

informanter där de skulle kunna besvara frågorna skriftligt. Risken med det 

tillvägagångssättet är dels att svaren uteblir dels att minnesbilderna riskerar att blir mer 

tillrättalagda. Avsaknaden av den personliga upplevelsen i dialogen gör metoden otillräcklig. 

Det är viktigt att ha möjligheten att ställa följdfrågor om någon händelse behöver ytterligare 

belysas. Därför förkastades den metoden.  

En möjlighet är att göra intervjun med endast papper och penna som redskap och därefter 

rekapitulera samtalet. Den metoden har utomordentligt högt ställda krav på intervjuarens 

minne och stenografikunskaper. Varför den omedelbart förkastades.  

1.7 Material 

Materialet utgörs av fem transkriberade intervjuer av en inspelningstid på ca 12 timmar. Det 

är i förhållande till frågeställningar och antal informanter representativt. Fördelen med 

transkription är att materialet blir lätt att överblicka och en forskare kan undersöka om 

materialet är intressant före en fördjupad studie av den inspelade intervjun. Den måttligt 

intresserade kan översiktligt skumma igenom texten för att bilda sig en uppfattning om vad 

det handlar om utan att behöva lyssna på en tre timmar lång intervju. Nackdelen med 

transkribering är tyvärr att nyanser i tonfall och dialekt inte framgår i texten. 
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1.8 Begrepp förekommande i uppsatsen och bilagor 

Difteri 

Sjukdomen orsakas av en bakterie, Corynebacterium diphtheriae Kallas också äkta krupp 

eller strypsjukan. Dödade årligen tusentals barn i Sverige för 100 år sedan. Numera sällsynt 

på grund av allmän vaccination.
30

 

Arne Henriksson berättade att en av de huskurer som användes mot sjukdomen var ångtält. 

Tillvägagångssättet för huskuren beskrivs enligt nedan:  

”Pensla med en mjuk hårpensel de angripna ställena i svalget med kalkvatten, som köpes på 

apoteket. Härvid måste man noga akta sig för att rifva sönder slemhinnan i halsen.  

2) Skölj någon gång då och då den sjukes mun och låt honom gurgla sig med nyss omtalade 

lösning af öfvermangansyradt kali.  

3) Låt honom under högst två dagar och för hvarje gång först efter det förut någon föda 

intagits svälja hvar eller hvarannan timme en tesked af en lösning, bestående af 2 delar 

klorsyradt kali på 100 delar vatten. Som detta ämne är giftigt, må man icke i något afseende 

öfverskrida den här lämnade föreskriften om dess begagnande.  

4) Mycket fördelaktigt är att låta den sjuke inandas varm vattenånga 2 till 3 gånger i timmen. 

Detta kan ske i ett så anordnadt ångtält.  

 

Man fäster stadigt fyra lika långa käppar i sängens fyra hörn. Öfver dem lägges ett tillräckligt 

stort lakan, så att det når golfvet på tre sidor, men lämnar en för tillförsel af luft fri öppning 

vid sängens fotända. Innanför tältet sättes vid sängens ena sida en balja vatten på en pall. 

Ångan utvecklas genom att man lägger i vattnet heta stryklod, tegelstenar eller dylikt med 

lämpliga mellantider, så att ångutvecklingen försiggår någorlunda jämnt. Inuti tältet bör man 

kontrollera värmen med en där upghängd termometer för att undvika, att värmegraden går 

öfver 40 a 45 grader.  

 

Den varma ångan mattar rätt mycket, hvarför försiktighet är af nöden, isynnerhet om det är 

fråga om ett litet barn.”
31

 

Forare 

Äldre beteckning på anställd djurskötare. Den som ansvarade för mjölkning och utfodring. 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/difteri/, 2010-05-22 
31

 http://www.huskurer.se/index1.html, 2010-05-29 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/difteri/
http://www.huskurer.se/index1.html
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Gengas 

”Gengas (kortform för generatorgas) är en gas som uppstår vid ofullständig förbränning av 

trä eller kol. Den består huvudsakligen av kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. 

Gengasen är på grund av sitt innehåll av kolmonoxid giftig innan den förbränns. Innan 

gengasen kommer in i motorn behöver den renas. Detta sker traditionellt sett i fyra steg: 

1. Cyklonfilter: gasen går in i en cyklon där större sot- och askpartiklar av 

centrifugalkraften virvlar ner i en behållare medan gasen fortsätter ut. 

2. Vattenbad: gasen skrubbas i vatten i vilket syror och mindre askpartiklar löses upp. 

3. Kylning: gasen passerar en kylare som kondenserar bort vatten och minskar gasens 

volym (likt en intercooler), vilket gör att mer brännbar gas får plats i motorn. 

4. Korkfilter: filtret suger åt sig ytterligare vatten, askpartiklar och tjära ur gasen.”
32

 

33
 

 

 

                                                           
32

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gengas, 2010-05-23 
33

 http://w1.364.telia.com/~u36403010/arkiv/gengas/gengas.htm, 2010-05-23 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kol_(br%C3%A4nsle)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tgas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sot
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Centrifugalkraft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syra
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intercooler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4ra
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gengas
http://w1.364.telia.com/~u36403010/arkiv/gengas/gengas.htm
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Ford modell A 

Efterföljaren till Ford modell 

T. Tillverkades 1928 – 1932. 

Till vänster Herman Carlsons 

A Ford, modell Tudor Sedan 

55B 1930. I bakgrunden 

Rystads kyrka. 

 

34
 

 

 

 

Halmdös 

Uppstaplad stor hög av halm.
35

 

Inspektor 

Chefen över arbetarna på en större gård. 

Isdös 

”En isdös byggdes med plankor runt om. Isen som sågats i 50-60 cm stora bitar packades tätt 

så de frös ihop sedan. Sågspån fylldes på ca 25 cm runt om och ovanpå. Det isolerade 

fullgott.”
36

 

Kristallmottagare 

kallas en äldre typ av radiomottagare som förekom i radions barndom. I Sverige var en 

kristallmottagare med hörlurar vanligt förekommande i hemmen från början av 1920-talet för 

att lyssna på rundradioprogram. Efter hand ersattes den av radiomottagare med elektronrör 

och högtalare. En kristallmottagare behöver ingen strömförsörjning. 

Lanternin 

Ett upphöjt takfönster 

                                                           
34

 Foto: Sophie Kihlstedt, http://www.mafca.com/gallery/30tudorSweden.jpg, 2010-05-23 
35

 
http://books.google.se/books?id=oyU8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Anders+Fredrik+Dalin+Ordbok+%C
3%B6fver+svenska+spraket+1830&source=bl&ots=eC4NSt4shM&sig=c_CnrbIHNyg8gUKOaVjGLJgLXoo&hl=sv&
ei=QncUTP2tOdWiONjz_IoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q
=halmd%C3%B6s&f=false, 2010-05-23 
36

 http://www.tornevalla.se/mejeri.html, 2010-05-23 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Radio
http://www.mafca.com/gallery/30tudorSweden.jpg
http://books.google.se/books?id=oyU8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Anders+Fredrik+Dalin+Ordbok+%C3%B6fver+svenska+spraket+1830&source=bl&ots=eC4NSt4shM&sig=c_CnrbIHNyg8gUKOaVjGLJgLXoo&hl=sv&ei=QncUTP2tOdWiONjz_IoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=halmd%C3%B6s&f=false
http://books.google.se/books?id=oyU8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Anders+Fredrik+Dalin+Ordbok+%C3%B6fver+svenska+spraket+1830&source=bl&ots=eC4NSt4shM&sig=c_CnrbIHNyg8gUKOaVjGLJgLXoo&hl=sv&ei=QncUTP2tOdWiONjz_IoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=halmd%C3%B6s&f=false
http://books.google.se/books?id=oyU8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Anders+Fredrik+Dalin+Ordbok+%C3%B6fver+svenska+spraket+1830&source=bl&ots=eC4NSt4shM&sig=c_CnrbIHNyg8gUKOaVjGLJgLXoo&hl=sv&ei=QncUTP2tOdWiONjz_IoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=halmd%C3%B6s&f=false
http://books.google.se/books?id=oyU8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Anders+Fredrik+Dalin+Ordbok+%C3%B6fver+svenska+spraket+1830&source=bl&ots=eC4NSt4shM&sig=c_CnrbIHNyg8gUKOaVjGLJgLXoo&hl=sv&ei=QncUTP2tOdWiONjz_IoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=halmd%C3%B6s&f=false
http://www.tornevalla.se/mejeri.html
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Lokomobil 

”Lokomobilen har fyra hjul, och den är avsedd att 

dras av parhästar. Den har en lokomotivpanna, 

d.v.s. en panna med fyrbox i ena änden och 

liggande rökgastuber. Tuberna sträcker sig från 

fyrboxen till sotskåpet i pannans andra ände. 

Härifrån går rökgaserna upp genom skorstenen, 

som är fällbar och försedd med en s.k. 

gnistsläckare. Under pannan finns en stor, 

lådformad matarvattentank. Före start fylls pannan 

till rätt nivå, vilken kan avläsas på ett 

vattenståndsrör på panngaveln. När vattennivån 

sjunker under drift, matas pannan med hjälp av en 

ånginjektor (en pump som saknar rörliga delar och 

drivs av pannans egen ånga). Ångmaskinen är av 

encylindrig, dubbelverkande typ. Cylindern är monterad på pannans ena sida. Kolvstången 

saknar tvärstycke men går genom en yttre stödlagerhylsa. Mellan denna och cylindergaveln 

har kolvstången en tärning med ledtappar för vevstakens gaffelformade ände. Dess andra ände 

arbetar på en vevtapp som sitter på en förstärkt eker i maskinens remskiva. Ytterligare en vev, 

som sitter på vevtappens fria ände, ger sliden dess fram- och återgående rörelse. Maskinen har 

en remdriven centrifugalregulator som håller maskinens varvtal konstant vid varierande 

belastning. På vevaxelns andra ände sitter svänghjulet – innanför transporthjulet för att inte 

vara till hinder under förflyttning. Ångan tas ut i en dom på pannans överdel, detta för att vara 

så långt från den bubblande vattenytan som möjligt och därigenom så vattenfri som möjligt. 

Utblåsningen av ångan sker genom en rörslinga i matarvattentanken, vars innehåll därigenom 

blir förvärmt. Ångan går därefter till sotskåpet och ut genom skorstenen. Den förbättrar på så 

sätt skorstensdraget.  Lokomobilen ger 8 hk vid ångtrycket 4,5 bar.”
37

 

 

Mjölkså 

 

Större mjölkflaska i metall. Vanligaste rymdmått 50 liter. 

 

Nek 

Synonym: kärve dvs. ”bunt av säd, sammanhållen av band. Bindningen sker oftast för hand så 

att kärven omviras av ett band som hopvrides av den nyskurna säden.”
38

 

 

 

                                                           
37

 
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.4d755928124885167d480002765/Maskinhallen_%C3%85ngmas
kiner.pdf, 2010-05-23 
38

 Juhlin-Dannfelt, Handlexikon, Norrköping 1886, sid. 231 

http://www.tekniskamuseet.se/download/18.4d755928124885167d480002765/Maskinhallen_%C3%85ngmaskiner.pdf
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.4d755928124885167d480002765/Maskinhallen_%C3%85ngmaskiner.pdf
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Statare 

Familjer anställdes från 1750- talet på årsbasis på gårdar. Alla familjemedlemmar förväntades 

utföra olika sysslor på gården. De fick lön i form av naturaförmåner som bostad, ved, mjölk, 

ägg med mera och en liten ersättning i form av pengar. Systemet upphörde år 1944.
39

 

Tullkvarnmästare 

En tullkvarnmästare förestod en avgiftsbelagd kvarn. De som lät mala säden hos honom fick 

betala en avgift i form av pengar eller spannmål.
40

 

Vällingklocka 

”På landsbygden, där man inte just hade klockor, delade man i stället in dygnets tider 

(morgon, dag, kväll, natt) i mindre delar sålunda, att man talade om morgonnatt, gryning, 

förmiddag, dagtid, middagstid, eftermiddag, kvällsskymning, kvällsmörker och midnatt. Den 

ljusa tiden indelades i tre eller fyra arbets- och måltidspass. 

Fr.o.m. slutet av 1800-talet blev det allmän sed, att man skaffade till gården en vällingklocka 

som sattes upp på bodväggen, vid stallets eller huvudbyggnadens gavel. 

Vällingklockan påminde om en liten kyrkklocka. Genom att ringa i klockan kallades gårdens 

folk till måltiderna då arbetspasset var till ända. För klockan byggdes ett särskilt litet, 

dekorativt tak. Ljudet av vällingklockan hördes långt och på det sättet hade grannarna 

möjlighet att följa med hur punktlig man var med gårdens mattider och med arbetsdagens 

längd.”
41

 I Rystad ljöd vällingklockans sång på följande vis: ” Blå välling å sur sill berghunna 

winger in” översatt: Blå välling och sur sill berghunden (malm från berget) ringer in. 

 

 

 

 

 

 

42 

 

                                                           
39

 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnstöm, Det svenska samhället, Studentlitteratur 2006, sid. 98 
40

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tullkvarn, 2010-05-22 
41

 http://www.nba.fi/sv/vallingklocka, 2010-05-23 
42

 http://na.se/bostad/1.574108-de-byggde-sitt-paradis-pa-en-kulle-i-skogen, 2010-05-27 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tullkvarn
http://www.nba.fi/sv/vallingklocka
http://na.se/bostad/1.574108-de-byggde-sitt-paradis-pa-en-kulle-i-skogen
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2 Undersökning 

De fem informanterna har indelats i A, B, C, D och E. 

2:1 Informant A är man till yrket f d lantbrukare och född 1924  

A förlorade sina föräldrar redan som nyfödd. Modern avled i barnsäng och fadern tog, 

förmodligen enligt A i förtvivlan, sitt liv strax därpå. Han stod då som arvtagare till stora 

jordegendomar. Både möderne och fädernesläkten önskade få vårdnaden om spädbarnet A. 

Farfadern, godsägare och riksdagsman, vann i en rättslig tvist med moderns släkt vårdnaden 

om A och blev dennes förmyndare. Tvisten kom att innebära att han förlorade kontakten med 

moderns släkt. Denna återknöts först i mogen ålder.  

Farfadern lät sedan A ingå i arrendet till föräldrarnas säteri i Rystad. En barnsköterska 

anställdes och han fick växa upp tillsammans med arrendatorns fyra döttrar. A uttryckte ett 

stänk av bitterhet över att fadern möjligen gått händelserna i förväg, eller inte hade varit nog 

försiktig. ”Han borde ha tänkt på att jag fanns”, sa han.  

Vid fem års ålder drabbades A av scharlakansfeber och fick sedan, efter tillfrisknandet, flytta 

hem till farfaderns gods i Skärkind. A:s fostran sköttes därefter av farfadern och två fastrar. 

A visade på mycket detaljrika kunskaper om driften, utvecklingen och förhållandena på större 

jordbruk i Östergötland. Det gäller såväl entreprenörskap, ekonomi, de anställdas förhållanden 

som sjukdomar (difteri) utbildning, arbete, ekonomi, husdjurens utveckling inköp, resultat 

mm, samt teknisk utveckling i såväl företaget som hemmet. Uppväxten tillsammans med 

farfadern och fastrarna innebar att A från tidig ålder fått ta del av dessas rika livserfarenhet 

och kunskap. Han var därför läs- och skrivkunnig redan vid skolstarten. 

Han beskrev tuberkulinprovens betydelse, i samband med provmjölkning, som ett led i 

bekämpandet av lungsjukdomen tuberkulos. A berättade, som belysande exempel, att en av 

hans fastrar drabbats av sjukdomen. Hon opererades i München av Hitlers blivande 

livmedikus och under konvalescenstiden fick fastern tillfälle att uppleva delar av den 

Bayerska revolutionen som mordet på ministerpresidenten och revolutionären Kurt Eisner. 

Attentatsmannen, Graf von Arco vårdades på samma sjukhus som fastern och skyddades 

enligt fastern av sjukhuspersonalen. Hon hörde också under sin sjukhusvistelse folk ropa på 

gatorna att Hitler skulle tala. Det senare är förvisso andrahandsinformation men stimulerar till 

fördjupad forskning. 

Beskrivningen av farfaderns omhändertagande av de anställda statarfamiljerna på gården var 

intressanta uppgifter. De anställda tilldelades en egen ko och en ladugård uppfördes för de 

anställda på Carlslund. Farfadern lånade även ut pengar till studiebegåvade ungdomar i 

statarfamiljerna för att dessa skulle kunna läsa vidare. Uppgifter som A kan belägga via 

sparade anteckningar och bokföring. Åren runt 1930-talet började en vi och dem anda växa 

fram på gårdarna enligt A. Det blev en skiljelinje. Tryggheten värderades inte lika mycket 

utan statarna ville ha pengar hellre än naturaförmåner, ansåg han 
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I det militära tillhörde A under en tid försvarsstabens krypteringsavdelning: Han kom ihåg när 

avdelningen mottog meddelandet att Hitler var död. 

Hur minns A? Han har ett stort intresse för såväl historia som nutid. Hans kunskaper är 

omfattande och hans minne är mycket gott. Han ser tydligt orsakssammanhang och har ett 

välfyllt bibliotek med sparat arkivmaterial från såväl sin egen som förfädernas verksamhet. 

Jagmedvetandet är präglat av samhörigheten till farfadern och fastrarna och han har 

reflekterat över sin livshistoria. En receptiv förmåga, nyfikenhet, positiv livsinställning och 

humor är några av hans egenskaper. 

Vad minns A? Hans minneskunskaper spänner över ett brett kunskapsfält inom 

jordbrukssektorn och omvärlden. Det gäller förvaltning, husdjursskötsel och teknisk 

utveckling. Han minns både svåra och goda tider. Han väjer inte för något. 

Hur har minnet förändrats över tid hos informant A? Minnena från barn och ungdomstiden är 

mycket starka. Intrycket är att de är så gott som oförändrade. Han är därmed en viktig 

historisk källa. A beskrev bl.a. hur han såg stjärnhimlen genom ambulansens lanternintak 

under färden till sjukhuset då han vid fem års ålder drabbades av scharlakansfeber.  

Då intervjun avslutades erhöll författaren en bok av vilken A låtit trycka en ny upplaga vilket 

pekar på hans mångfacetterade intressen. Boken heter Orglar och orgelbyggare, författare 

med. lic. Einar Erici. Den första upplagan trycktes av Iduns Tryckeri AB, Stockholm 1949 

och den nya upplagan har gjorts hos Alatryck, Vadstena 2009. 

2:2 Informant B är man till yrket f d lantbrukare och född 1934 

B är således 10 år yngre än A. B är född i Finland av finska föräldrar. Under vinterkriget 

1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen stupade B:s pappa. Han flydde 1941 till Sverige 

tillsammans med sin syster och barnen hamnade på en mindre gård i Rystad. Efter ett år och 

åtta månader återvände B och systern till sin mamma då bosatt i Lappeenranta. I slutet av 

fortsättningskriget flydde han återigen till Sverige och gården i Rystad där han år 1947 

adopterades av sina svenska fosterföräldrar. Hans mamma, hemma i det av kriget sargade 

Finland, kunde endast bekosta utbildningen för ett av sina barn och skrev därför på 

adoptionspappren för att göra det möjligt för sonen att skapa sig en bättre framtid. 

Trots att B endast var fem år vid krigsutbrottet mindes han väl hur han och hans familj 

påverkades av krigshändelserna. Beskrivningen av de sista minnesbilderna av pappan väckte 

fortfarande starka känslor hos B och hans ögon tårades. Han gav flera detaljerade 

beskrivningar av flykt inom Finland, till Sverige och kunde förmedla känslan av själva 

upplevelserna. Han beskrev, personer skyddsrum och miljöer. De starka minnesbilderna 

rusade upp i hans medvetande i mängd när frågorna ställdes och han försökte att tidsmässigt 

bearbeta och ordna dem kronologiskt. Det slår författaren att de finska krigsbarnen sannolikt 

inte fick någon hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser när de kom till Sverige. 

B-talar svenska med viss Östgötsk dialekt. Det finns inte någon tendens till finsk brytning. 

Han berättade att han redan under den första vistelsen i Sverige gick i Rystad skola för 
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lärarinnan, Karin Hjert. Han anpassade sig snabbt och glömde sitt finska modersmål till den 

grad att B inte kunde förstå sin mamma när han kom tillbaka till Finland. 

Han beskriver förhållandena på gården i Rystad från första välkomnandet av hembiträdet, till 

övrig personal, teknisk utrustning, mjölkkor, hästar med mera. 

Under beskrivningen av driften på gården beskrev B att dräng och statarfamilj stannade länge 

i sina anställningar. Hans svenske fars omsorg om sina anställda gick före den egna familjen. 

Fadern lät efter statarsystemets upphörande den anställde få bostaden renoverad, kontantlön 

och bibehållna naturaförmåner trots missväxt och ekonomiska bekymmer. 

Vad minns B? Bombanfallen, rädslan, sorgen, glädjeämnen, pojkstreck och flykten är 

upplevelser med stor dramatik och styrkan i dem parat med erfarenhet och förståelse om vad 

som kunde ha inträffat gör att minnena lyser klart. Det är naturligt att han som liten gosse inte 

fördjupat sig i exakta datum, utom i ett fall fredagen den 13 februari 1940. Det var den dagen 

då hans far stupade. Han kom också klart ihåg förhållandena och utvecklingen på gården i 

Rystad. 

Hur minns B? Han brottades under intervjun med sina minnen från krigsåren. Pappans död 

och uppbrottet från föräldrar, farföräldrar, syskon, släkt och kamrater tänker han ofta på. B 

gör jämförelser mellan sina biologiska och svenska föräldrar. Den outtalade frågan svävar i 

luften under intervjun: Hur hade mitt liv blivit om inte kriget kommit och pappa stupat? Hans 

minnen är viktiga såväl ur historisk synpunkt men också som ett dokument för att öka 

förståelsen för finlandsbarnens upplevelser och den efterföljande minnesbearbetningen vilken 

i hans fall fortfarande pågår. Han har god kännedom om familjens levnadsbetingelser i 

Finland och mycket god kännedom om livet och arbetet på gården i Rystad. 

Hur har minnet förändrats över tid hos B? Den sammanhängande berättelsen om 

upplevelserna under kriget verkade han inte gjort tidigare. Trots att B endast var mellan 5 och 

11 år under krigsåren så är hans minnesbilder, iakttagelser och jämförelser mycket intressanta. 

Han beskrev flykt i boskapsvagnar, på fraktfartyg med uppbyggda avsatser och på pråmar. 

Skyddsrum i olika potatiskällare och skyttegravar. Ett soldattvätteris användande av 

sovjetiska krigsfångar med mera. Endast en minnesbild torde ha ett detaljfel där B uppgav att 

B18 plan redan 1941 skulle ha provflugit över Rystad. Planen var sannolikt av modell B17 

som utprovades av SAAB 1941. Det är mindre troligt att barnen, då de sökte skydd i ett dike, 

skulle ha kontrollerat vilken flygplanstyp det var utan kommentaren var sannolikt ett 

antagande i efterhand. 

Ett krigsbarns jagmedvetande torde bli kluvet. B har både identitet och förankring som son till 

en sågverksarbetande möbelsnickare och hans hustru från trakten av Saima kanal Finland och 

som son till en lantbrukare och hans hustru i Rystad Sverige. 
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Byk vid Tuna Nr 2 fr. v. övre raden Lisa Carlson Nr 2 fr. v. nedre raden C= Ulla Kihlstedt 

född Carlson   

2:3 Informant C är kvinna, till yrket f d hemmafru och född 1925.  

C är uppväxt på en mindre herrgård i Rystad och bor fortfarande kvar i mangårdsbyggnaden 

där hon är född.  

Hon beskrev en ljus barndom och uppväxt på en gård med flera anställda statarfamiljer, 

drängar och pigor. C beskrev de olika yrkeskategorierna på gården. Hon uppgav också i detalj 

var de hade sin bostad och hur många barn som ingick i familjerna och även dessas namn. 

Hon sade att hon inte hade någon uppfattning om att det var någon social skillnad mellan 

henne och de anställdas barn. ”Jag var inte uppfostrad så” svarade C. De kunde leka fritt och 

hon besökte varje dag trädgårdsmästaren och hans familj. 

Däremot umgicks man inte med de anställda utan prästen, kantorn och storbönderna umgicks 

enligt C. På gården hölls dock efter höskörden skördekalas med gårdens anställda. Hon lyste 

upp när minnena återkom. Hon beskrev kalasen som fantastiskt roliga tillställningar. De 

anställda stannade vanligen mycket länge på gården. 

Det var inte ovanligt att luffare kom till gården under den varma årstiden för att söka nattlogi 

på höskullen. 

Hon redogjorde för självhushållet på gården. Hur maten togs om hand och förvarades. 

Metoder som hemslakt, 

konservering, användandet 

av isskåp, upplägg av isdös 

och bykning
43

 av tvätt. Det 

är kunskaper som idag har 

minskad betydelse och i 

vissa fall är helt borta men 

är historiskt intressanta och 

kanske i en framtid 

livsnödvändiga kunskaper.  

I hemmet fanns under 

trettiotalet elektricitet, 

järnspis, isskåp, telefon och kristallmottagare. På gården fanns fem par hästar varav en 

vagnshäst och ca 30 kor av låglandsras. Hon kom ihåg ett flertal hästar vid namn. Det fanns 

också 50 hönor och en modersugga.  

Fadern var lantbrukare. Till hans arbetsuppgifter hörde att organisera de anställdas göromål. 

Han var även kyrkligt och kommunalt engagerad. Modern var entreprenörsinriktad och drev, 

förutom hushållet, en handelsträdgård på gården med hjälp av anställd personal. Hon sålde 

också själv trädgårdsprodukterna på trädgårdstorget i Linköping. C beskrev sin hembygd som 

                                                           
43 Kihlstedt, familjealbum 
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folkrik och livaktig och det var dagligen besökare med anledning av faderns olika 

förtroendeuppdrag. Hon började liksom B i Rystads folkskola för fröken Karin Hjert.  

Hon berättade hur det en dag, i början av 30-talet, stod statarfamiljer i rad på gårdsplanen. 

Dessa hade blivit vräkta av sin arbetsgivare en godsägare på en av de större gårdarna i 

socknen. De vände sig till hennes far för att få hjälp med anledning hans egenskap som 

fattigvårdsnämndens ordförande i kommunen. 

När hon skulle börja flickskolan i Linköping år 1937 köpte hennes far bil en Ford -30 modell 

A och båda föräldrarna tar körkort. De skjutsade henne till Linköping varje dag under den 

kalla årstiden. När kriget kom ställdes bilen av och hon fick flytta till sin mormor bosatt i 

Linköping. 

Hon kom ihåg krigsutbrottet. På Linköpings Centralstation ropades ut att Warszawa utsatts för 

bombanfall. Landstormen ryckte in iförda trekantiga hattar. Gården blev tredjedag jul 1939 – 

den 11 januari 1940 förläggning för militär medicinsk personal som apotekare, tandläkare, 

läkare och en präst. Totalt 14 personer. 

Den 9 april fick gårdens stallplan funktion som uppställningsplats för militära fordon vilka 

övervakades av militär vakt. En officer inkvarterades i huvudbyggnaden. 

Hon kom ihåg när B och hans syster anlände till granngården från Finland. 

Under femtiotalet förändrades driften på gården. Föräldrarnas bortgång kom att innebära att 

korna och hästarna såldes. Gården arrenderades ut och den gamla tiden med anställda 

upphörde i och med trädgårdskuskens tragiska bortgång 1958.  

Vad minns C? Hon har gott detaljminne och kommer ihåg händelser som påverkat familjen 

med år och datum. Hennes kunskaper om hushållets villkor under uppväxten är mycket goda. 

Hon minns dramatiken när statarfamiljerna stod på gårdsplanen. Hon har också goda 

kunskaper om djurbesättning och gårdsmekanisering. Hon ansåg dock inte att hon själv har 

något av historisk vikt att berätta om.   

Hur minns C? Hennes minnen från barn och ungdomstid beskrivs som ljusa. Hennes 

jagmedvetande är starkt förknippat med gården och dess historia. Hon har god kännedom om 

föräldrarnas arbete och minns med saknad livet människorna och aktiviteten under den gamla 

självhushållsperioden. Femtiotalet passeras snabbt i minnet. Det var under den perioden hon 

gifte sig och bildade familj samtidigt var inledningen till decenniet en bekymmersam period 

med flera dödsfall i familjen och utarrendering av lantbruket. Särskilt erinrade hon sig när 

trädgårdskusken på gården tog sitt liv, en av de bidragande orsakerna var att han inte ville lära 

sig att köra traktor.  

Vad gäller dramatiken med de vräkta statarfamiljerna under trettiotalet verkar inte pappan 

förklarat hur situationen löste sig för sin dotter (se intervju med D). Hon hade inga kunskaper 

om detta.  
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Hur har minnet förändrats hos C? Det verkar som om uppväxttidens minnen är mycket klara 

hos C med reservation för exakta klockslag, datum och årtal. Hon blev änka 2004 och bor 

ensam i sitt eget och tidigare föräldrarnas hem. Hon tänker mycket på barn och ungdomstiden 

som hon beskriver som mycket lycklig trots att pappan tidvis var mycket svårt sjuk. Nutiden 

är fattig på sociala kontakter. 

2.4 Informant D är man och pensionerad gymnasielärare men har också arbetat som 

lastbilschaufför och kört mjölk- och spannmålstransporter i Rystad, född 1936. 

Han beskrev sin barndom som ljus och harmonisk. Fadern och även så småningom modern 

drev ett åkeriföretag i Rystad. I närheten bodde också farföräldrarna och hans faster och 

ingifte farbror. Farfadern var skomakare och engagerad i frikyrkans kapell. Han tillbringade 

ofta sin fritid efter skolan i skomakeriet och följde arbetet varför han hade ingående kunskap 

om hur arbetet gick till, vilket råmaterial- och vilka verktyg som användes. 

Han beskrev ingående arbetsförhållandena i familjeföretaget från mjölkkörning-, sand-, ved-, 

och spannmålstransporter till bokföringsarbetet på kvällarna. Han kom ihåg vikten på 

mjölksåarna (65kg), hur de skulle lastas på flaket och hur de lyftes upp på banan till 

mejeristen. Han gav en ingående beskrivning av arbetet och riskerna med de björkvedseldade 

gengasaggregaten som ersatte bensinen under krigsåren. Han kom väl ihåg bilarna i företaget. 

Bostaden hade ett rum och kök samt vindskammare. Till hemmet fanns en åker och möjlighet 

till en mindre djurhållning. Självhushållet innebar att familjen överlevde till och med när 

åkeriets lönsamhet var så låg som 0 kronor under ett av krigsåren. Bostadsstandard var 

vedkaminer, elektricitet och telefon. Vatten pumpades in i köket till år 1946 med handpump. 

Vad gäller den sociala gemenskapen upplevde farfadern att han stod lite utanför 

storböndernas krets även om han fick uppdrag som ordförande i Rystads sjukhjälpsförening. 

Högst i rang stod prästen och kantorn enligt D.  

D hade ytterligare information om den vräkning av statare på en av de större gårdarna i 

Rystad som C tog upp i sin intervju. Hans pappa hade fått uppdraget, antagligen av C:s far, att 

med lastbil hämta statarnas tillhörigheter för att frakta dem till kommunalhuset som 

iordningställdes till bostad. Pappan höll på att bli lynchad då han kom fram till gården. De 

fackligt anslutna trodde att godsägaren hade lejt honom för körningen. Genom en av de 

närvarandes rådiga ingripande kunde handgemäng undvikas. 

Fackföreningen upplevdes som ett hot av en del arbetsgivare och D berättade att hans morfar 

blev vräkt från sin arbetsplats. Morfadern var lantarbetare och arbetade fackligt tillsammans 

med den blivande finansministern Gunnar Sträng. 

Vad minns D? Han har strukturerat sina minnen. Han är intresserad av historia och 

samhällsutveckling och behärskar allt ifrån inredningen i ett skomakeri till rengöringen av ett 

gengasaggregat. D gick liksom B och C i skolan för fröken Karin Hjert i Rystad skola. Han 

kom inte ihåg finlandsbarnen men väl två krigsbarn från Estland som gick i Rystads skola. 

Han kunde inte minnas att det fanns någon rasism i bygden. 
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Hur minns D? Han minns barn och ungdomstiden trots det hårda arbetet som åkare ur positiv 

synvinkel. Han ser med humor tillbaka på svårigheterna som t.ex. när han ramlade ur lastbilen 

som passagerare i en krök, eller när han råkade få en kraftig bula mitt i pannan strax före 

inledningen till sin första lärartjänst. Han är väl insatt i statarnas situation i och med att hans 

morfar var lantarbetare. Kunskapen om familjens historia är viktig för honom. Han har också 

själv börjat skriva ned sina minnen. 

Hur har minnet förändrats hos D? Han har liksom C övervägande positiva minnen av barn och 

ungdomstiden även om det var slitsamt många gånger. Han har mycket goda 

minneskunskaper och beskriver förutom faktiska händelser även doftupplevelser. 

2.5 Informant E är kvinna och till yrket f d busschaufför född 1920 

Hon föddes i Småland. Familjen flyttade sedan till Åtvidaberg och hon kom till Rystad som 6-

åring då hennes far köpte en vattendriven kvarn med intilliggande bostad vid Rystadån. E 

minns barndomen som ljus även om hon och hennes tre yngre syskon var hårt hållna. Pappan 

var tullkvarnmästare vilket innebar att han malde spannmål mot avgift. Fadern började arbeta 

omkring klockan 7 på morgonen. Till sin hjälp hade han vanligen en dräng men ofta fick E 

rycka in som ersättare för drängen. Pappan var sträng och fordrande och krävde att drängen 

skulle göra samma arbetsinsats som han själv. Därför stannade de inte länge hos fadern.  

Hon fick då rycka in i drängens ställe och hjälpa pappan att bära spannmålssäckar á 100 kilo 

till kvarnens tredje vind. Hon fick arbeta sig till goda kroppskrafter. Nuförtiden sitter 

ungdomarna för det mesta bakom en dataskärm och blir förklenade, ansåg hon. På vintrarna 

sågades även timmer på en cirkelsåg vid kvarnen. 

Till kvarnen fanns en liten åker för självhushållet där fadern odlade betor, potatis och hö. 

Husdjuren bestod av fyra kor, grisar och höns. Barnen fick lära sig att hjälpa till med djuren 

och utomhusarbetet.  

Modern stod för inomhusarbetet och servering av kaffe med tillbehör till de bönder, statare 

eller drängar som dagligen kom för att mala sin spannmål. Till sin hjälp hade hon vanligen ett 

hembiträde. Modern sydde också själv kläder till barnen vilket även hon själv gjorde när de 

egna barnen var små. 

Ungdomsnöjet bestod i att prata med jämnåriga vid vägkorset eller på bron över ån om 

kvällarna. Hon skulle vara hemma senast klockan 21.00. Pappan var rädd om henne. 

Vad gäller flickors och kvinnors situation berättade E att om någon flicka blev med barn var 

det inte ovanligt att mannen svor sig fri från faderskapet. Det var inte vanligt att det inträffade 

i Rystad men hon kände till något fall. 

Standarden i föräldrahemmet beskrevs som modern för tiden med kakelugnar i rummen och 

järnspis i köket. Pappan drog tidigt in el och satte in elektrisk spis. E saknar idag 

kakelugnsvärmen dock inte vedbärandet.  
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Kvarnen behövde ofta repareras vilket var dyrbart. Det var därför ofta ont om pengar i 

barndomshemmet, men hon kan inte påminna sig att familjen led någon nöd. De fick den mat 

och de kläder som de behövde. Penningbrist var inte ovanlig i bygden. När E blev större fick 

hon själv personligen lämna kvarnräkningarna till bönderna och fick därmed god kännedom 

om deras ekonomi. 

Hon mindes mycket väl, liksom C och D, när statarna vräktes på den större gården. Hon kom 

ihåg att fadern ogillade tilltaget. Han kände sympati med lantarbetarna. Hon ville dock inte gå 

närmare in på frågan eftersom de inte hade med saken att göra men frågade mig ändå om jag 

visste vad som hände med de drabbade. 

På frågan om hon upplevde att det blev någon social skillnad mellan bönder och statare på 

trettiotalet så menade hon att så var fallet. En aktivitet för kvinnorna var syföreningarna och E 

berättade att det fanns två sådana i Rystad en för storböndernas fruar som ansågs finare och så 

fanns det en för de övriga som ansågs sämre. 

Hon kom också ihåg när finlandsbarnen kom och tillfogade en pojke som inte nämnts tidigare. 

Hon gifte sig 1941 med en busschaufför och framtida ägare till bygdens bussbolag. När 

barnen blev större tog E busskörkort 1960 och började själv köra buss i företaget. De första 

bussarna rymde ca 12 personer och de senare 45 personer. 

E reflekterade över några skillnader mot förr och nu. Barnen var väluppfostrade förr ansåg 

hon. Var det lite bus i bussen räckte det med att stanna till en stund så blev det lugnt. 

Underförstått skulle inte den åtgärden räcka idag. Hon tyckte också att barnen har mängder 

med leksaker idag utan att vara lyckligare för det. ”Förr lekte man med barkbåtar i ån och det 

var roligt på ett annat sätt än vad det är nu”. 

Hon tyckte att tillvaron på landet blivit socialt utarmad idag. E menar att televisionen bär en 

stor del av skulden.  Förr kände man alla människor och man hälsade på varandra och 

umgicks. Nu vet man knappt vilka grannarna är. Hon tyckte att det blivit ensamt.  

Vad minns E? Hon minns barndomen som ljus trots att hon var strängt uppfostrad. Hon kan i 

detalj beskriva sitt barndomshem och det hårda arbetet på kvarnen och i bussbolaget. 

Hur minns E? Hon har reflekterat mycket över hur och varför saker förhöll sig som de gjorde. 

Hon berättar med inlevelse och ger en tydlig beskrivning av tillvaron 

Har minnet förändrats hos E? Det är naturligt att man gör jämförelser med den tid man lever i 

och den som varit. Mitt intryck är att hon ansåg att livskvaliteten var högre på trettio – 

sextiotalet i jämförelse med idag. Hon tycker att det materiella tagit överhanden över 

gemenskapen mellan människor vilket E tycker är olyckligt. 
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3 Diskussion och sammanfattning 

Intervjumetoden lämpar sig väl som form av historiebruk. Den här studien upptar fem 

informanter 74 – 90 år gamla med olika utgångspunkter avseende familj, kön, och yrkesroller. 

De har alla påfallande gott minne och deras beskrivningar ger en ökad förståelse hur 

bondesamhället Rystad fungerade under 1920 - 1960-tal. 

Vi vet att minnet tenderar att förändras över tid men brittiska psykologitester har visat att 

långtidsminnet är ganska stabilt.
44

 Informanterna hade samtliga mycket goda minnesbilder av 

barn- och ungdomstiden vilket överensstämmer med forskarnas testresultat. Det är då 

människan är som mest receptiv.  

De flesta av informanterna minns ungdomen som en positiv period. Det är kanske inte så 

märkligt att den period i livet, då man är ung frisk och stark, och då framtiden verkar oändlig, 

känns bättre än tiden på ålderns höst, även om man fortfarande känner sig vital. Den muntliga 

historieforskningen är viktig och muntligt forskningsmaterial utgör kvarlevor som bidrar till 

att öka kunskapen om den tid då de skapades.
45

 Den rikedom av information som finns bland 

våra äldre måste tas tillvara och det afrikanska talesättet ”Every old man that dies is a library 

that burns” tål att upprepas.
46

 Utvecklingen av små användarvänliga ljudupptagare vilka 

tillåter överföring till dator ökar möjligheterna till insamling av forskningsmaterial. Detta kan 

sedan fylla ut tomrummen i den skriftliga historiska dokumentationen – ett påstående som 

stöds av The Oral History Society.
47

 

Den starkaste positiva markören hos informanterna är gemenskapen under 

självhushållsperioden. Under självhushållets tid kände man de flesta invånarna i bygden. 

Under tjugo- och trettiotalet framträder ur intervjuerna ett konservativt samhälle där 

bönderna, i bästa fall, fungerade som omhändertagande ”fäder” för sina anställda statare, 

drängar och pigor. Det var ont om pengar i bygden hos de flesta men man klarade sig på 

grund av självhushållet. Det var endast kolonialvaror (kaffe, kryddor, socker och te från 

kolonierna) som behövde köpas. Självhushållets tid var lågmekaniserat och arbetskrävande.  

Sociologen George Herbert Mead ansåg att människan i grunden är en social varelse och däri 

ligger grunden för hennes skaparkraft.
48

 Det faller sig naturligt att informanterna och i 

synnerhet kvinnorna minns självhushållets tid som en positiv period. Den var rik på sociala 

kontakter. Alla i Rystad med omnejd var beroende av varandra i högre utsträckning än idag 

för att samhället skulle fungera. Det fanns mer tidsutrymme för samtal öga mot öga vilket gav 

samhörighet. Min tolkning av informanternas utsagor ger vid handen att det idag knappt finns 

någon att samtala med och att man inte längre respekterar den äldre generationen och dess 

erfarenhet från livets olika skeden. Den materiella välfärden har ersatts av en social fattigdom. 
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På trettiotalet uppstod en skiljelinje mellan vi och dem, ansåg två av informanterna. 

Lantarbetarna började ansluta sig till facket. Tre av informanterna kom ihåg att en av 

bönderna vräkte sina anställda beroende på denna förändring. Åtgärden ogillades av de flesta i 

bygden. Det verkar dock inte ha varit något som man talade om eller öppet kritiserade utan 

händelsen förpassades till glömskan. Informant A hävdade att orsaken till skiljelinjen var att 

man föredrog reda pengar framför den trygghet ersättning i stat innebar (se bilaga, sid. 29). 

Informanterna kom inte ihåg den exakta tidpunkten för vräkningen. Vilket överensstämmer 

med forskningen vilken pekar på att vårt minne inte är någon exakt klocka eller almanacka. 

Däremot kan minnena och beskrivningen av själva händelsen vara riktiga. En frågeställning 

som inte här behandlats är hur tidningar från tiden beskrev vräkningar av fackanslutna 

lantarbetare, vilket skulle kunna vara en intressant att närmare studera. 

Lantarbetarnas arbetssituation och boendevillkor beskrivs som hårda. Informant A ansåg att 

kvinnorna hade det extra slitsamt med ansvar för hushåll och eftermjölkning (se bilaga, sid 

28). Genom beskrivningarna kan man förstå hur trångbodda lantarbetarbostäderna var. C 

beskriver två familjer med vardera 7 barn (se bilaga sid.39). Foraren hade tre rum och kök och 

trädgårdsmästaren ett rum och kök. I det sistnämnda fallet är det i efterhand ofattbart att förstå 

hur ytan kunde räcka till för familjens behov. B och C beskriver ändå dessa lantarbetarhem 

som under av ordning och snygghet utan misär, vilket understryker informant A:s reflektion 

om kvinnans slit (se ovan).  

Förvisso fanns hos många arbetsgivare, åtminstone i Rystad, en omtanke om de anställda, i 

konservativ anda, likasom föräldrar om sina barn. Arbetsgivarnas omtanke hör man sällan 

någon berätta om och uppgifterna är därför intressanta. Standarden hos lantarbetarna var trots 

arbetsgivarnas goda intentioner vanligen låg. Den förändrade inställningen hos de anställda i 

början av trettiotalet kom på sikt att innebära större självständighet men också större krav på 

den enskilda arbetstagaren. Informant C beskrev hur en arbetstagare tog livet av sig när han 

skulle få nya arbetsuppgifter som han inte behärskade. Människor som tidigare kunde få 

sysselsättning inom lantbruket ställdes utanför det högmekaniserade jordbruket.   

Boendestandarden förändrades successivt under trettio- och fyrtiotalet då bostäderna i bygden 

elektrifierades. Från att ha haft vedspis och isskåp kunde de som hade råd skaffa sig elektrisk 

spis och så småningom kylskåp. Telefon, vevgrammofon och radio (en kanal) började 

användas av allt fler rystadbor. Några hade bil och motorcykel. I lantarbetarhemmen dröjde i 

en del fall utvecklingen in på fyrtiotalet. Vatten drogs in i bostäderna och vattenklosetten kom 

att ersätta utedasset.  

Andra världskriget bröt ut. En av informanterna berättade om hur gården under krigsåren 

disponerades av militär som medicinförråd och fordonsparkering. I D:s fall blev det kärva 

ekonomiska villkor då pappan som var inkallad fick anställa chaufförer.  Bilarna ställdes av 

och E:s bussföretag började blomstra. Familjer i Rystad gjorde en insats genom att hjälpa de 

finska och de baltiska folken som befann sig i krig med Sovjet genom att ta hand om 

flyktingbarn. De fem informanterna kände till tre finska och två estniska barn som kom till 

bygden under krigsåren. Ett av dessa som stannade kvar och adopterades, intervjuades. Någon 

möjlighet att bearbeta separationen från föräldrarna och krigsminnena verkar han inte ha 
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erhållit. Det vore intressant att undersöka hur de som återvände från Rystad till sina 

hemländer upplevde den förändrade livssituationen i såväl Sverige som vid återkomsten till 

hemlandet. B uppgav att han redan efter ett år och åtta månader i Rystad hade glömt sitt 

finska modersmål.  

En av sociologen Anthony Giddens teorier är att människors behov av att skapa en livshistoria 

och identitet ökar när traditionernas betydelse minskar eller försvinner.
49

 Det innebär enligt 

Giddens att människor ständigt reflekterar över sin livssituation i förhållande till förändringen 

av sociala relationer och samhällets fysiska utveckling.
50

 Detta bidrar till uppbyggandet av 

självreflekterande sociala system.
51

 I Rystad och grannsocknen Östra Harg har under 2009 

bildats en hembygdsförening som på kort tid fick över 140 medlemmar. Dess bildande kan 

utgöra en bekräftelse på att Giddens teori stämmer.  

Rystadstudien har visat att informanterna har övervägande positiva minnen av den sociala 

gemenskapen under självhushållsperioden trots den pekuniära fattigdomen i standard och reda 

pengar. Mäns och kvinnors arbetssituation förändrades mot större självständighet men ställde 

också större krav på den enskilda arbetstagaren, på gott och ont. Under kriget togs krigsbarn 

om hand i familjerna. Krigsåren innebar för lantbrukare och bussföretag en ekonomisk 

förbättring enligt informanterna medan den inkallade lastbilsåkarens företag under ett år 

visade nollresultat. Inkvarteringen av militär på gårdarna betraktades som ett positivt inslag. I 

intervjustudien har endast en av informanterna flyttat till Linköping. Det skulle därför vara av 

intresse att intervjua fler av dem som flyttade från bygden till staden Linköping.  

Intervjumetoden kan vara en metod lämplig att använda i historieundervisningen på 

gymnasiet vilket även forskningen inom disciplinen muntlig historia visat. Det har visat sig 

vara ett effektivt hjälpmedel för att få elever motiverade att läsa historia.
52

 Dessa 

forskningsresultat är viktiga då historia åter blir kärnämne i gymnasieskolan. Det finns inte 

någon historieskildring som ger ett så starkt intryck som att höra någon berätta om något som 

är självupplevt. Läraren kan exempelvis ge eleverna i uppdrag att intervjua en äldre person 

var i deras närhet. Det kan ge möjlighet till kontakt med äldre och få eleverna att ta del av 

dessas erfarenhet samt ge dem möjlighet att själva närma sig sin egen historia.  
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Bilagor 

1. Lantbrukare Arne Henricson, Näsby 

  

Arne Henricson är bosatt i Näsby, Rystad. Han har som pensionär förvärvat en fastighet som 

består av de byggnader som en gång utgjorde Näsby folkskola. Arne bor i den gamla 

lärarbostaden från 1840-talet och inredningen är tidstypisk för byggnaden. Möblerna kommer 

till stor del från Arnes farfar August Henricson som var bosatt på Carlslunds gård. Inför 

intervjun slår vi oss ned i en Karljohansmöbel. Arne bjuder på kaffe och jag på wienerbröd. 

När och var är du född? 

I mars 1924 i Lund. Min äldre bror Torsten dog då han föddes. Därför hade mina föräldrar 

valt att vistas i Lund i mammas föräldrahem då hon skulle föda.  Min mor var ”bräcklig”.  

Hur var din barndom? 

Min mamma Lisbet, född Gertz, avled i barnsäng när jag föddes och min far ”föll” av tåget 

vid Sommen på hemresan till Näsby och omkom. Därför tillbringade jag min första 

levnadsmånad hos min morbror i Lund. Jag anlände till Näsby i augusti 1924.  

Föräldralös växte jag upp på Näsby Säteri tillsammans med fyra flickor Blom. De var döttrar 

till arrendatorn Josef Blom och jag ingick i arrendeavtalet och fick därmed växa upp i deras 

hem. I avtalet stod att arrendatorn skulle ha en barnsköterska anställd som skulle sköta mig. 

Blom arrenderade Näsby av min farfar riksdagsmannen August Henricson som var 

förmyndare och god man för mig.  

Jag flyttade sedan till Carlslund, i december 1929, efter två månaders vistelse på 

epidemisjukhuset i Linköping för misstänkt scharlakansfeber. Jag minns fortfarande 

stjärnorna som blinkade genom lanternintaket på ambulansen under transporten till sjukhuset.  

Vilket yrke hade din far? 

Min far Per Axel Henricson var lantbrukare och utbildade sig på Ulltuna till agronom. Han 

var född 1875. Min farfar hade förutom Carlslund i Skärkind även Bjälbo gård och önskade 

att sonen skulle bli förvaltare på Bjälbo gård på ca 150 ha. Min far köpte senare granngården 

Bestorp för att ha den för eget bruk.  

Farfar (gubben) var entreprenör. Han inledde sin bana som förvaltare och inspektor på olika 

gårdar ända ute vid Gottenvik och Arkösund. Till slut skaffade sig farfar tillsammans med 

farfarsfar omkring1870 ett gott arrende vid Åbylunds gård vid Vadstena som då ägdes av den 

adliga släkten Rehbinder. Där föddes min far och mina 3 fastrar och ett antal barn som dog av 

bl. a difteri. Kullarna var ju dubbelt så stora. Någon gång var det totalt 6-7 barn som dog på 

gården under en vinter. Det fanns ju inga hjälpmedel. Barnen kvävdes i difteri och man 

försökte klara dem genom att bädda ner dem i ångtält – men det gick inte ändå. 
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Farfar var företagsam och köpte på 1870-talet gårdar ur Bjälbo gamla by som sedan blev 

Bjälbo gård. Det var i konkurrens med riksdagsman David Petersson som skapade Bjälbo 

Östergård. 

Farfar hade en fix idé om att man måste kunna producera något på gårdarna som gick att sälja. 

Det gick inte att försörja sig med att enbart försälja spannmål, som inte hade någon effektiv 

hantering på den tiden, utan man skaffade sig kreatur för att kunna sälja smör, ost och hudar. 

Farfar byggde därför ett mejeri på Bjälbo så gårdarna runtomkring kunde leverera mjölken dit 

och få betalt. Mejeriet förädlade sedan mjölken till ost och smör. Han startade alltså en tidig 

mejeriförening. När han kom till Carlslund (i Skärkind) såg han möjligheterna där också. 

Det är tre kor som jag haft bakom mig genom livet. Det var mjölkkon som farfar behövde för 

mejeriet och de svartvita korna som min far upptäckte och ansåg var de bästa. Pappa fick följa 

med inköpsdelegationen till Skottland och Holland för att inköpa de svartvita djuren. Han 

kom i kontakt med moderna bönder i slättbygden runt Tåkern. Det var alltså svartvita kor på 

Bjälbo. När min far sedan köpte Näsby tog han med sig svartvita kor dit. För mig kom det att 

bli köttkon och då särskilt Herefordkon. Det var nästan en form av opposition mot mejeriidén. 

Förr plöjde man inte på så stora arealer som man gör nu. På Carlslunds gård fanns maximalt 8 

par hästar. Normalt var det fyra par som gick ut i dagligt arbete. Enbetshästarna räknades inte 

som dragkraft utan det var par som gällde. Farfar var också ekonom och insåg att det var 

riskabelt att inte ha hästarna försäkrade så han startade Kreatursförsäkringsbolaget i vilket han 

var ordförande åren 1918 - 1929. Det fanns också mindre lokala sparbanker och 

försäkringsbolag på landsbygden. 

Under min tid på Carlslund fanns som mest 150 kor i båsladugården med maskinmjölkning 

och releaser (mjölkledningssystem). Det var alltså inte lösdrift med mjölkgrop som man har 

nu utan korna hade sina egna båsplatser. Det är en stor skiljelinje i utvecklingen när man gick 

från uppbundna kor till lösdrift. 

Runt 1920 kom de första mjölkmaskinerna. De fungerade inte bra i början utan försvann 

sedan en tid. Det berodde sannolikt på sjukdomar.  

Hur såg din pappas arbetsdag ut? 

Jag kan inte uttala mig om hur hans arbetsdag såg ut. Jag är uppväxt med anställd personal 

och min faster sa alltid att man skulle gå till ladugården varje dag för att visa sitt intresse.  

I ladugården fanns tre anställda, förman, andreman och tredjeman. Kvinnorna skulle sköta 

eftermjölkningen för hand. Det ingick i statarnas anställningsvillkor att hustrun skulle ställa 

upp för eftermjölkning, men det var ett gissel för kvinnorna. I statarhemmet skulle hustrun 

först se till att mannen kom till jobbet vid 4-5-tiden på morgonen. Klockan 7 skulle mjölken 

stå färdig i såarna på mjölkbryggan och dessförinnan skulle de ha väckt ungarna och matat 

dem för att sedan eftermjölka i ladugården. 

Vällingklockorna på gårdarna var väldigt viktiga. De bestämde när det var matpaus och när 

arbetsdagen var slut. På Näsby ringde klockorna alltid fem minuter före ordinarie tid. 
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Vilket yrke hade din mor? 

Hon hade sin tjänarstab med husa, hembiträde, köksa och två hjälpredor i köket. Sedan var det 

gårdens anställdas mathållning som hon hade ansvar för.  

Hur såg det ut i din hembygd när du växte upp? 

Näsby hade torpen i Ekängen. Den arbetskraften var ju inte så tillgänglig. De hade ju sina 

ställen som de skötte. Vi hade också lantbrukselever på Näsby. Flygeln var elevhushåll. Det 

var 8 – 10 pojkar som praktiserade på gården. Det var gårdskarlens fru som skötte 

elevhushållet och det var inte alltid lätt att hålla ordning på dem. 

Från början var det ett enda hushåll på gårdarna men mot trettiotalet började det växa fram ett 

vi och dem. Tidigare hade alla tagit ansvar för varandra man hjälptes åt när det var sjukdom 

osv. Det var ett gemensamt ansvar. Sedan kom en skiljelinje man värdesatte inte tryggheten 

utan man ville ha pengar i stället. Farfar hade en idé att statarna skulle ha en egen ko. De 

skulle ha något som var deras eget som de skulle värna om. De hade också på Carlslund en 

särskild ladugård för de anställdas djur. Statarna ville dock inte ha kon för allt i världen och 

framförallt inte hustrun i hemmet som utöver övriga sysslor fick ta hand om en egen ko.  

Statarna blev ett eget kollektiv och den sista oktober kom flyttdagen och då kom de och sa 

upp sig. Farfar frågade om det var något som var fel och om de saknade något. Nej, men det 

ska väl bli ändring, var det vanliga svaret. De såg fram emot den 1 november. Det skulle 

hända något bostadsmässigt och lönemässigt. De flesta stannade dock kvar på gården. De 

hade oftast inte mer än en 6-årig skolgång. Några gick fortsättningskola, sjunde klass. Om 

man hade gott läshuvud kunde man få ett lån av förmögna personer för vidarestudier till 

framförallt lärare och präst. Arne har noterat i Carlslunds huvudbok att hans farfar lånade ut 

pengar till studiebegåvade. Själv var Arne privilegierad hans fastrar undervisade honom vilket 

gjorde att han kunde läsa och skriva redan vid skolstarten 

Kan du beskriva den tekniska utvecklingen på gården och i hemmet under din levnad? 

I de äldsta journalerna jag har mjölkade korna 1500-1600 kg mjölk/år ändå var min far och 

farfar förespråkare av kokontroll. Fetthalten var ju det man fick betalt för. Min far hade, som 

nybliven agronom noggrant fört in i sin dagbok när man gjorde kontrollmjölkning på Bestorp 

och Bjälbo. Det som undersöktes var fetthalt och tuberkulinprov. Celltalsprov var då okänt. 

Tuberkulosen var den stora sjukdomen på den tiden och man hade antingen reaktionsfria djur 

eller inte. 

En äldre faster Auga (Alma Augusta) hade tuberkulos och opererades för det omkring 1920 i 

Tyskland. Då gjorde man så att man kapade revbenen och klämde ihop ena lungan så att den 

skulle avlastas och börja arbeta. Operationen utfördes av Hitlers blivande livmedikus 

Sauerbruch (Ferdinand) på ett katolskt sjukhus i München. Min faster fick på grund av det 

uppleva en del av den bayerska revolutionen och hon levde sedan länge efter operationen. 

Hon hörde folk ropa ”der Hitler spricht” och var i München när ministerpresidenten Kurt 

Eisner mördades av en Anton Graf von Arco. Denne Arco vårdades på samma sjukhus som 



30 
 

faster Auga och tillfogades av personalen skador så att han inte behövde utlämnas för 

rannsakning.  

Fram till 1936 hade vi endast kristallmottagare med lurar på Carlslund i stället för radio med 

högtalare. Det var jag som stod för den tekniska utvecklingen och skaffade dessutom tidigt 

TV. Vi hade till 1960-talet endast en kanal. Det är intressant att veta när man fick - elektricitet 

lokalt på bostäderna, - traktor, - första radion, - grammofon, -skivspelare och inte minst 

telefon.  

Arne hämtar en telefonkatalog. Rikstelefonabonnenter del 2 omfattande Småland, 

Östergötland, Södermanland utom Södertörn januari 1906. Vi konstaterar att telefonnumret 

till intervjuarens hemgård Malma är Tegneby 2A. Vi noterar att kronolänsman Rydstrand på 

Tuna hade telefon med nr. Tegneby 6 men kyrkoherden hade inte telefon. Näsby Säteri hade 

nr. Linköping 89. Min farfar var väldigt pigg på telefon och stod som Henricson August 

riksdagsman Norsholm 5, och Bjälbo 2.  

Arne berättar följande historia att hans farfar hade tillsammans med sin svärfar i telefonens 

barndom färdats med häst från Bjälbo till Mjölby. Farfar bad svärfar hålla hästarna för att gå 

och ringa Clara bosatt i Mjölby. När han återkom sa farfar ”nu har jag talt vid Clara”. 

”Galenskaper svarade gubben”. Han trodde inte på uppfinningen. 

Vilka traktorer hade ni? 

Vad gäller traktor hade vi ett riktigt monster (under tjugotalet) på Carlslund. Jag kommer ihåg 

när jag var på traktordemonstration med min farfar för att titta på traktorer. På Bjälbo, 

Carlslund och Näsby satsade vi på märket Fordson. Det blev gårdsstandard. 

Dessförinnan hade vi hästuppfödning på Carlslund. De hästar som skulle till Bjälbo kördes 

sedan hela vägen från Carlslund i rejäla vagnar. Tid var ett annat begrepp förr i världen.  

De dåliga vägarna krävde att det fanns tillgång på duktiga vagnssmeder. Vägarna var helt 

sönderkörda på höstarna när de tunga järnhjulsvagnarna skapat djupa spår i vägarna med sina 

smala järnskodda hjul. Det blev en rejäl kulle på mitten av vägen. 

Arne ville senare ha en modern traktor till Carlslund så han drev igenom byte från Fordson till 

Oliver 35.  

Skördetröskans entré är också en viktig milstolpe i jordbrukets utveckling. På Näsby dröjde 

det innan det blev aktuellt. Här hade man elever och de skulle lära sig att arbeta. Näsby hade 

en BM lokomobil som drev ett stationärt tröskverk och spannmålen krakades på fälten. 

Lokomobilerna var eldfängda så de förvarades i särskilda murade hus för att minska 

brandrisken. Arbetskraften runt tröskan utgjordes av en matare som skar upp neker och körde 

ner dem i cylindern, verkskötare som skötte verket bytte säckar och kollade avfallet.  
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Halmen las upp i dösar som 

är en form av halmstackar. 

På Carlslund hade vi 

halmdösar som stod ute på 

betet. Djuren gick runt och 

betade runt dem så att de 

såg ut som jättelika 

snöbollschampinjoner och 

när det regnade sökte 

djuren skydd under 

hättorna. Det är en syn som 

helt försvunnit ur 

landskapsbilden. 

Ett starkt historiskt minne 

Arne gjorde militärtjänst på K1:s krypteringsavdelning och tjänstgjorde i slutet av kriget på 

försvarsstaben. Han minns mycket starkt när det uppseendeväckande tyska meddelandet 

mottogs att ”Hitler gjutit hjältedöden och att Amiral Dönitz utsetts till efterträdare”. 

2. Lantbrukare Aulis Törnvall, Kyrketorp 

 

Aulis Törnvall är pensionerad lantbrukare och är bosatt på gården Kyrketorp vilken är vackert 

belägen nära Rystad kyrka. 

När och var är du född? 

Jag är född 1934-03-19 i Lappeenranta, eller Villmanstrand som det heter på svenska, vid 

kanalstranden till Saima kanal där den mynnar ut i Saima sjö. Det ligger i Karelen ca två mil 

från ryska gränsen. Vi bodde i en arbetarbostad som hade byggts till sågverksarbetarna vid 

Saima. 

Vad hette din far och vilket yrke hade din pappa? 

Min pappa hette Eemil Edvard Immonen. Han var till yrket möbelsnickare men på trettiotalet 

fanns det inte någon efterfrågan på sådana så han arbetade på sågverket och fick då en 

arbetarbostad. Huset finns fortfarande kvar och är nu K-märkt. 

Hur såg hans arbetsdag ut? 

Jag antar att de bar och staplade upp plank. Det fanns stora magasin som man fick ro under. 

De stod på pålar. När jag var fem år fick jag följa med min far för att fiska därför minns jag 

det. Pråmar lade till vid magasinen och så lastades virket på pråmarna. Det var mycket stora 

träpråmar med ett stort roder i aktern och en kajuta för besättningen som bestod av ett par 
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man. Pråmarna drogs av bogserbåtar. De gick sedan möjligen genom Saima kanal som på den 

tiden tillhörde Finland.  

Vad hette din mor och vilket yrke hade hon? 

Min mamma hette Inki Aino Immonen och arbetade också tidvis på sågverket. 

Hur såg hennes arbetsdag ut? 

Jag vet bara att mamma arbetade vid sågverket för jag minns att min faster skulle se efter mig 

och min syster Iris då mamma och pappa arbetade kvällsskift. När de kom hem så satt Iris och 

jag och sov på verandan. Faster hade gått hem och vi nådde inte nyckeln (till ytterdörren) så 

vi hade inte kunnat ta oss in i lägenheten. Då sa mamma att nu arbetar inte jag mer. Sedan 

stannade hon hemma. 

Vilken standard hade man? 

Arbetarbostaden vi bodde i hade fyra lägenheter på ett rum och kök och varje lägenhet hade 

järnspis och kakelugn i bostaden. Det var ganska modernt då för det var relativt nybyggt. 

Vilken inkomst hade din far? 

Inte en aning! Det var nog inte så mycket. 

Minns du hur det såg ut i din hembygd? 

Jag minns precis hur det såg ut i min hembygd. 

Hur var din barndom? 

Jag minns episoder från min barndom från det jag var fem år. Pappa ryckte ut i kriget 1939 

och då bodde jag min syster och min mamma vid Saima. Det var fattigt i Finland på 

trettiotalet. (Finland förklarade sig självständigt efter oktoberrevolutionen den 6 december 

1917 och självständigheten godkändes av Ryssland den 4 januari 1918. Landet hade även 

genomgått ett inbördeskrig som orsakade att familjer splittrades.) Min mormor tillhörde de 

röda. Hon var gift med en man som hette Olkkonen. Denne Olkkonen adopterade min 

mamma som var född utom äktenskapet och dotter till en prästson. Mormor fick inte gifta sig 

med prästsonen och gifte sig då med denne Olkkonen. Dessa uppgifter kom fram efter min 

mammas död då man hittade adoptionspappren.  

Mormor var kommunist intill döden. Hon och hennes man gick över gränsen till den 

sovjetiska sidan när de röda förlorat inbördeskriget. Mormor hade pass men det hade inte 

Olkkonen som alltså gick över gränsen svart. Hon hade därför möjlighet att återvända och jag 

minns när mormor kom tillbaka till Finland 1938 och de presenter hon hade med sig. Min så 

kallade morfar, Olkkonen, har jag aldrig sett. Han ligger väl nedgrävd i en av Stalins 

kanalbankar. Min riktiga morfar känner jag inte till något om. 
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Kommer du ihåg när kriget började? 

Jag minns krigsutbrottet dock inte exakt datum. Iris var i skolan när första bombanfallet kom. 

Min mamma tog mig i handen och gick över bron till Saima kanal, som ligger vid Saimas 

mynning, och hem till min farfar som hade ett litet torp ca 2-3 km från vår bostad. Farfar 

arbetade också på sågverket. Mamma fick då mycket ”ovett” av farfar. Ryssarna var ju ute 

efter bron över Saima och järnvägen.  

Vintern 39-40 fick vi bo hos farfar och farmor. På nätterna sov vi ovanpå potatisen i farfars 

källare som låg i en ås vid skogen. Det var farmor Katrina, mamma Inki, Iris och jag. Farfar 

(Juhani) gick inte ner i källaren han stannade i stugan. 

Min pappa hade gjort rekryten i Lappeenranta som infanterist. Jag minns när han ryckte ut. 

Han var sedan hemma på permission två gånger. En kväll vaknade jag i Lauritsala där vi 

bodde och gick ut i köket. Då fann jag pappa sovande på rygg på köksgolvet under en 

permission från fronten.  Pappa var iförd svarta ridstövlar och knallröda ridbyxor med gula 

revärer. Det var finska rytteriets uniform men han hade ju aldrig varit med i kavalleriet. 

Förklaringen var att finska armén inte hade permissionsuniformer till alla.  Den röda 

uniformsjackan med epåletter hängde på en krok i köket och mamma stod och lagade mat vid 

spisen. Jag undrar fortfarande varför han sov på köksgolvet om han var trött efter resan eller 

om det berodde på något annat. Han märkte aldrig mig. Sedan träffade jag honom bara en 

gång till och det var efter vår första flykt. Vi flydde norrut tillsammans med en annan familj 

Kinnunen som bodde nära farfar möjligen färdades vi i godsvagnar. Jag lekte med Kinnunens 

son Heikki.  

Vi kom till en bondgård. Där fanns ett jättestort kök med fasta bänkar och stor spis med kåpa. 

Jag minns inte hur vi bodde. Där kom pappa på permission en gång. Jag satt i hans knä och 

provade hans gasmask och det är det sista jag minns av honom. Han gick bort den fredagen13 

februari 1940. Jo jag minns också att han gjorde en båt till mig då jag var fem år.
 53

 

När pappa dog fick vi inte bo kvar. Vi 

flyttade till en by som hette Lauritsala. I 

byn bodde mormors mans syster 

(Olkkonens syster). Hon hade en dotter och 

två pojkar. Vi flydde återigen norrut med 

tåg och sannolikt i boskapsvagnar. Vi kom 

till en bokförläggare och hans familj och 

inkvarterades i familjens lekstuga. De hade 

en pojke som var jämnårig med mig och en 

stor villa vid en sjö. Vi kunde inte simma 

men använde plankor som vi låg och
 

paddlade på i sjön. Det var den finaste 

sommar jag har upplevt. Sedan kom vi 

tillbaka till Olkkonens igen 
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Därefter åkte Iris och jag till Sverige via Åbo. Min mamma hade köpt mig en sjömanskostym. 

Hon ville vi att vi skulle vara fina när vi kom till Sverige. Jag hade inte sett en så stor stad 

som Åbo förut och vi vallades genom staden i grupper med identitetslappar om halsen. Jag 

minns att jag gick och tittade på allt. Plötsligt, när jag vände mig om, var allihop borta. Jag 

kände mig just då rätt ensam i Åbo med min lapp runt halsen men trots att jag bara var sju år 

var jag inte dummare än att jag gick tillbaka och tittade in i alla dörrar i gatunivå och innanför 

en av dem hittade jag lyckligtvis gruppen. I hamnen väntade fraktbåtar på oss. De hade 

uppbyggda avsatser, platåer med staket. På varje avsats låg barnen på bäddar med halm och 

filtar. Om något av barnen på de högre avsatserna ramlat ner hade de slagit ihjäl sig direkt. 

När vi kom till Stockholm placerades vi i karantän högt upp i ett hus. Det var fantastiskt att se 

Stockholm på kvällen med alla ljus. I Finland var ju total mörkläggning. Våra kläder togs om 

hand och tvättades och när jag fick tillbaka min kokta sjömanskostym hade mina första 

långbyxor förvandlats till knäbyxor. Jag såg helt enkelt för djävlig ut.  

Vi fick sedan åka tåg till Linköping utan någon aning om vart vi skulle, och jag minns inte 

vem som hämtade oss. Eftersom mor och far var på teatern fick vi ligga övernatt hos mormor 

Tekla Nygren på Kungsgatan 35. Jag minns när vi kom dit. Pinnstolar och pappas 

hemsnickrade bord var det enda jag tidigare hade sett i möbelväg. Där fick jag se den stora 

förgyllda spegeln som hänger inne hos mig nu. Jag bara ”starrbleg” – jag hade aldrig sett 

något liknande. Därför fick jag sedan ärva spegeln. 

Dagen därpå åkte vi tåg till Rystad anhalt där far hämtade oss med släde. När vi kom fram till 

gården Kyrketorp stod hembiträdet, som Iris och jag kallade för Lusmärta, och tog emot oss. 

(Öknamnet fick hembiträdet då mor upptäckt en luskoloni under Märtas hårknut). Vi begrep 

inte vad någon sa till oss. Vi kunde inte ett ord svenska. Det blev en helt annorlunda tillvaro 

med mat och utrymme som inte vi var vana vid som kom från ett rum och kök i farfars stuga.  

Mina svenska föräldrar blev lantbrukare John Fredrik Törnvall född 1901 och Carin Signe 

Elisabeth Törnvall född 1916, Kyrketorp. Vi var stannade här i ett år och åtta månader och 

fick börja i Rystad folkskola hos fröken Karin Hjert. 

Hur upplevde du skolstarten? Det fanns ju ingen hemspråksundervisning. 

I början förstod vi ingenting men som barn lärde man sig väldigt fort och jag glömde snabbt 

bort finskan. När vi först kom till skolan provflög Saab B18
54

 bombarna över Rystad. Då 

sprang syrran och jag och slängde oss ner i ett dike. Vi hade inte fattat att det var fred här. De 

andra barnen trodde inte vi var kloka. 

Var någon elak mot er för att ni inte kunde språket? 

Nej, vi blev väldigt väl mottagna och särskilt av vår lärarinna fröken Hjert. Hon var 

fantastisk! Det är nog den finaste människa jag har träffat. På vintern blev det en dag under – 

30 grader och de barn som hade långt att gå kunde inte ta sig till skolan. Iris och jag hade bara 
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John kör Fylax och Agda 

några hundra meter så vi gick dit. Fröken som nog inte trodde att det skulle komma några 

barn, och kanske hoppats att få vara ledig, höll lektion med oss båda hela dagen. 

Kunde man psalmversen man fått i läxa fick man en guldstjärna inklistrad i en 

anteckningsbok som vi fått och kunde man den inte så fick man inte någon. Jag minns att jag 

var så blyg så att jag vägrade läsa upp psalmversen för kamraterna trots att jag kunde den. 

Dagen därpå fick även vi som inte tidigare fått guldstjärna också en inklistrad i våra böcker 

fast med en dags fördröjning. Alla skulle ha lika många ansåg fröken Vi gick första och andra 

klass i Rystad innan det var dags att åka hem igen till Finland. Fröken Hjert skrev sedan brev 

till oss i Finland som jag har sparat. 

Hur var den tekniska utvecklingen på Kyrketorp när ni kom dit? 

55
Far hade en traktor en McCormick - Deering 10 – 20 

1936 års modell med järnhjul och den plöjde han 

förutom sin egen gård även granngårdar som lilla Malma 

och Beatelund med en tvåskärig plog. Han var en 

föregångsman för det var inte många som hade traktor 

då.  

Han hade alltså maskinstationsverksamhet? 

Han fick lite betalt för plöjningen och det 

behövdes för gården var ju liten på bara 

40 hektar. 

Vi hade också fem hästar Stina, Agda, 

Bläsa, Fylax och kronhästen Priffe. Det 

var två parhästar så kallade halvardenner. 

Nordsvensk ras. Priffe var dock en lättare 

vagnshäst.  

 

I ladugården fanns 13- 14 kor som sköttes av Manne Petersson som var anställd forare. Han 

kom hit 1922 och stannade till 1962. Korna var kvar till 1965 och då skötte jag dem. Vi hade 

också en stalldräng Axel som bodde i en enrumslägenhet i magasinet. Axel kom till gården 

1923 och stannade till 1947. Då hade Axel hittat ett fruntimmer och flyttade in till Linköping. 

Manne Petersson bodde tillsammans med sin hustru Teresia och fem barn i Kyrketorps 

arbetarbostad. Hon hade tjänat som piga från 12 års ålder och var helröd, men den duktigaste 

människa man kan tänka sig. Hon var också slagfärdig. Hon sa bl.a. ”Alla bönder ska 

rumphuggas jämsetter aschlet” Eller: ”Teresia kan vara stolt över sin man, sa far. Hon 

svarade: ” Den… sparker en te på en hästskit dyker det upp tie sånna som han”.  
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John och Aulis 1961 

Före min tid på Kyrketorp skötte Teresia 

eftermjölkningen på gården. På 40-talet 

skaffade far mjölkmaskiner. Det gillade inte 

Petersson. Han ville inte ha mjölkmaskin 

utan ville fortsätta med handmjölkningen. 

När han väl lärt sig så kunde han inte tänka 

sig något annat. Vi hade två spannmaskiner 

med pulsatorer. 

På gården fanns ett tröskverk som vi ägde 

gemensamt med prästgårdsarrendatorn Tore 

Danielsson och Gustafsson på Back. Det var alltså ett tröskverksbolag. Tröskverket kördes 

mellan gårdarna och hyrdes dessutom ut. Vi hade en tröskverksskötare som hette Jönsson som 

bodde i mellangården. Han var skåning och arbetade också som dödgrävare, kyrkvaktmästare 

och orgeltrampare. 

Hur var det när ni skulle resa tillbaka till Finland? 

Då kunde jag inte tala finska längre. Då förstod jag inte vad min mamma sa när jag kom hem 

vilket var en chock för henne. Finskan fanns ju kvar någonstans. Vi fick börja skolan i andra 

klass igen. Jag åt inte skolmaten på hela vintern efter att en dag tvingats äta havrevälling som 

hade kvar agnarna. Efter det vågade jag inte besöka skolmatsalen igen och inte vågade jag 

berätta något för mamma. När jag kom hem kokade jag i hemlighet havregrynsgröt på vatten 

havregryn och salt. Mjölk fanns inte. Undrar hur jag överlevde? När jag var riktigt hungrig en 

dag åkte jag, med en kompis Osmo, spark till farfar ca 7 km bort. Där fick man säkert mat. 

Jag minns att farfar brukade sitta och pligga skor med träplugg och sy med bäcktråd. Det 

fanns ju fem barn i familjen. Han satt lutad över en järnställning som skomakare brukar ha. 

Farfar brukade också klippa mig och det fanns bara en frisyr och det var flintskallig vilket jag 

avskydde. Obehaget att frisera sig satt kvar till 25-årsåldern. Farmor Katrina bakade piroger i 

en gammal bakugn som man eldade i och i rummet fanns ett gammalt pendelur vars 

långsamma tickande jag fortfarande kommer ihåg. Det gick långsamt som fasen. Efter att ha 

ätit skickades vi hem med buss och då vankades ovett för ingen visste var vi hade tagit vägen. 

Då bodde vi inne i Lappeenranta. Vi var hemma i fjorton dagar sedan blev fortsättningskriget 

intensivare och när det gick illa för de våra var det dags att fly igen. 

Hur klarade sig din mamma som ensamstående förälder? 

Hon hade krigspension efter pappa och sedan arbetade hon varannan vecka dagskift och 

varannan vecka nattskift på ett tvätteri för finska soldater. Jag hälsade på henne där och det 

var ryska krigsfångar som hjälpte till och bära på bråten. När jag var där var det en ryss som 

hade tagit och satt på sig en av finnarnas ylletröjor och då var de ju på honom med detsamma 

Jag kan inte mycket finska men jag minns att han sa, ”lotta lopasi”. Han menade att han hade 

blivit lovad en tröja och det var ju inte konstigt. Det var ju kallt som tusan. 



37 
 

I Lappeenranta bodde vi i ett rum och det var en annan änka med barn som delade kök med 

oss i en gammal rucklig kåk några hundra meter från flygplatsen. I närheten fanns en 

potatiskällare som vi tog skydd i när det kom flyglarm. När det var larm skulle alla kärringar 

in i källaren och det gick knappt att ta sig in. Ibland sov vi över flyglarmet och vaknade först 

när faran blåstes över. Om Iris och jag vaknade så sprang vi över gatan mot en skogsdunge 

där det fanns skyttegravar eftersom regementet låg på andra sidan stora vägen. Vi kastade oss 

in i rekryternas skyttegrav. De var lika rädda som vi men de tog hand om oss när bombplanen 

kom. Ryssarna var ute efter flygfältet så att de brände på varje natt i stort sett. 

Vad minns du av flygplanen?  

Det fanns både finska och tyska plan där. Intill flygfältet fanns tjärade lårar där militären 

slängde uttjänt materiel. Där fanns ammunitionslådor, patronband t o m kulsprutor. Vi ungar 

rev och tog hand om vad som kunde vara användbart. Hos en kompis hängde ett patronband 

med skarp ammunition från ett flygplan. Det hade väl kastats på grund av eldavbrott. Han 

hade också hittat en vattenkyld kulspruta som vi hade på vinden. Vi gick med ammunition i 

fickorna jämt. Vi brukade slänga dem bakom dasslängan i en hög med papper och så tände vi 

på pappret och stack sedan. När det blev tillräckligt varmt small det. Det var livsfarligt men 

kul. 

Hur var kontakten med Rystad? 

Mormor Lisa kringgick bland annat postrestriktionerna genom att skicka min syster en 

leksaksbyrå. I lådorna fanns karameller, russin och nötter som inte gick att få tag på i Finland.  

Berätta om den sista flykten? 

Sista gången vi flydde var under fortsättningskriget 1944. Mamma gifte om sig sommaren 

1944 med Ahti och vi åkte hem till hans föräldrahem i norra Finland. Vi färdades på en av två 

pråmar som drogs efter en bogserbåt. Runt pråmen fanns en kant (reling) på ca en meter. 

Pråmarna var täckta av presenningar. En flicka på 12 år klättrade upp på relingen och ramlade 

i. Innan de hade fått stopp på bogserbåten hade hon drunknat för länge sen. Hon försökte 

simma med kläderna på men det blev för tungt för henne. 

Husen var timrade utan färg och särskilda bekvämligheter som t ex dass. Ahtis far var urfinne 

ca 50 år gammal och hade inte en tand kvar. I köket var upphängt brödkakor som var så hårda 

att man kunde slå ihjäl sin nästa med dem. Ahtis far satt på kökssoffan och hyvlade 

brödkakorna med en skråhyvel och sedan kastade han in spånet i munnen. Jag minns att jag 

tyckte att han var duktig. Han sa inte så mycket möjligen sa han kitos (tack) när han gick från 

bordet.  

Jag åkte till Vasa i norra Finland och därifrån över till Umeå och placerades i karantän. Jag 

minns när jag kom tillbaka. Jag tog själv bussen från Linköping till Rystad. När jag kom i 

backen till Kyrketorp så höll far på att plocka päron i päronträdet. Han blev glad när jag kom. 

Kännetecknande för honom var att han alltid var förnöjsam. Mor Carin skötte hushållet för 

far, mig och de anställda. Hon kunde vara ganska sträng. 
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Kyrketorp -46 Aulis tv överst, längst ned 

Carin, John, Ulla tv om Forden. Herman 

och Lisa i bakgrunden. Man får återigen 

köra bil. 

Hur var arbetstiden på gården? 

Man gick upp och mjölkade vid fyratiden. Klockan sju skulle 

mjölksåarna stå på stättan.  

John och Carin adopterade dig. Hur gick det till? 

1947 skrev mamma på adoptionspappren. Hon hade fått ett 

barn i sitt nya äktenskap och hennes pension räckte bara till 

skolgång för ett barn. Efter mycket grubblande skrev mamma 

på. Iris fick gå i flickskolan i Finland och kom tillbaka till 

Sverige 1953. Hon arbetade på regionsjukhuset i Linköping 

men valde att stanna i Finland efter ett besök 1955. 

Hur utvecklades driften på Kyrketorp? 

På Kyrketorp lämnade stalldrängen Axel sin tjänst år 1947 

och skaffade sig bostad och arbete med månadslön i Linköping. Det påverkade Manne 

Petersson också. Jag var med då Manne Petersson gick till far och sa att han också ville ha 

månadslön. Javisst sa far, det går bra. Vi följer bara avtalet. Då får Petersson betala för 

djurfoder, veden, elen, hyra och mjölken (3-4 liter/dag). Dessutom hade Manne Petersson 

potatis- och grönsaksland. Dessa var förmåner som ingick i staten samt fri bostad och en viss 

del kontanta medel. Nej, inte hade Manne tänkt att han skulle behöva betala för ström och 

bostad. Det året hade far nyrenoverat arbetarbostaden och så blev det missväxt. Utsädet låg i 

backen precis som det gjorde när vi sådde det. Då var far nervös för ekonomin ändå lät han 

Petersson ha förmånerna kvar plus månadslön. När Manne hade gått sa jag: nu gjorde väl far 

en dålig affär som gav Petersson både stat och kontantlön. Då svarade far: kan jag inte äta mig 

mätt så inte slickar jag mig mätt. Det har jag försökt leva efter sedan dess.  

I Manne Peterssons hem regerade fru Teresia. Hon var en hårding. Det var alltid fint och 

välstädat och luktade aldrig ladugård. Det gick också bra för barnen hos familjen Petersson. 

På femtiotalet utökades maskinparken på Kyrketorp med en Massey Ferguson med 

gummihjul som också kallades för gråsugga. Den traktorn användes till såmaskinen. 

Gråsuggan ersattes sedan av en fyrcylindrig Massey Ferguson 35. Den var mycket svårstartad 

så efter något år bytte vi till en trecylindrig i stället. Far köpte den ny för 14000 kronor och 

när jag sålde den 1988 över 25 år senare fick jag 13500. 

1967 tog jag över arrendet på Kyrketorp och då körde jag med det som fanns. Hela tiden 

arbetade jag utanför gården för att få verksamheten att gå runt. Jag förstår inte nu hur jag 

orkade med det. Korna försvann 1965 så jag satsade på köttdjur dessvärre med dålig 

lönsamhet. Jag brukade sälja 30 tjurar per år. I mitten på sjuttiotalet kom ett par goda år och 

då fick jag möjlighet att byta hela maskinparken mellan åren 72-74 och avdragsmöjligheterna 

var förmånliga. 

Sedan kom sämre tider på åttiotalet och när man började få betala för att arbeta då arrenderade 

jag ut gården. 
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3. Hemmafru Ulla Kihlstedt, Malma 

 

Ulla är pensionär och bor på Malma gård som ligger en kilometer från Rystad kyrka. 

När och var är du född? 

Jag är föddes den 29 oktober 1925 som Ulla Margareta Elisabeth Carlson i 

mangårdsbyggnaden på Malma Gård i det hus som jag bor i nu. 

Hur var din barndom? 

Jag hade en lycklig barndom. Jag var inte ensam. Det fanns många barn på gården.  

På gården fanns följande arbetarbostäder: Larstorp en familj, Björkliden en familj, Knöpikan 

en familj, stugan vid bränneriet två familjer och flygeln två familjer. Det var stallforare, kusk, 

ladugårdsforare, traktorförare, trädgårdsmästare, drängar och pigor. Det var ett stort hushåll.  

De hade 7 barn i Knöpikan bl. a Vanja, Gunni, Lily, Iva, Stig och Tage. Varje dag, från fem 

års ålder, gick jag stigen upp till Larstorp. Där bodde Augusta och Johan Larsson. De hade 

också många barn som Valborg, Elsa, Alice, Erik, Kasper, Gustav och Edit.  

Gunni och jag var jämnåriga och lekte med varandra. De familjer som bodde här var statare. 

De anställda på vår gård brukade inte flytta i oktober utan de stannade kvar på gården. Jag 

upplevde inte och funderade inte över att det var någon social skillnad mellan mig och de 

andra barnen. Jag var inte uppfostrad så. 

Däremot umgicks man inte med de anställda. Storbönderna umgicks med varandra. Det var 

ägarfamiljerna på Staby, Näsby, Distorp, Tuna, Bjursby, Idingstad, Malma, prästgården och 

musikdirektörens tillika folkskollärarens och kantorns gård Kyrketorp som umgicks. Om det 

var gående bord vid en bjudning så började den ta för sig som hade högst rang. I Rystad var 

det prästen. Därefter kantorn och kronolänsman. 

Efter höskörden hade dock mamma och pappa skördekalas för alla anställda. Det var 

fantastiskt roliga tillställningar. Mamma kunde roa alla och de dansade i övre salen. Det 

hände att pappa spelade polka på fiol. 

Varje söndag skulle man gå i kyrkan och därefter var det kyrkaffe antingen i prästgården eller 

här hemma.  

Forarens fru gick upp klockan fyra till ladugården tillsammans med sin man. Vi hade ca 30 

kor av låglandsras. Det fanns en anställd med det passande namnet Kling som skötte 

ringningen i vällingklockan. Den angav arbetstiderna. 

På kvällarna kom ofta luffare under den varma årstiden och bad om nattlogi i höet. Det fick de 

om de lovade att inte tända några tändstickor.   

Jag började i Rystad skola. Klassen bestod av ca 25 barn och vår lärarinna hette Karin Hjert. 
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Trädgårdslaget Lisa nr 2 fr. v Ulla 

minst i laget framför mamman 

Vilket yrke hade din pappa? 

Pappa Ernst Herman Carlson var lantbrukare, bondson från Täljestad i Östra Skrukeby född 

den 2 mars 1884. Han tog arrende på Malma när han var i tjugoårsåldern år 1909. Innan han 

kom till Malma hade han varit värvad under en tid. Han blev då svårt sjuk i reumatisk feber. 

När han tillfrisknat gick han på en handelsskola i Norrköping och därefter arbetade han som 

bokhållare på Tuna kungsgård hos kronolänsman Rydstrand.  

När jag växte upp arbetade inte pappa praktiskt i lantbruket. Han gjorde en rättares 

arbetsuppgifter och ”ställde ut” arbetsstyrkan på morgonen. Jag kommer ihåg att jag fick följa 

med pappa till tröskverket för att kontrollera sädens kvalitet. När pappa 1937 blev svårt sjuk i 

magsår och fick genomgå en svår operation anställdes en rättare. 

Pappa var mycket kommunalt och kyrkligt intresserad. Han hade flera kommunala uppdrag 

som han ägnade mycket tid till och var också kyrkvärd. 

I början av 30-talet började statarna att fackligt organisera sig. En godsägare på en av 

gårdarna svarade med att vräka alla fackligt anslutna statare. Dessa stackars människor stod 

plötsligt, i samband med att vräkningarna verkställdes på den gården, uppradade på vår 

gårdsplan. Pappa var fattigvårdsnämndens ordförande och de vände sig till honom i denna 

hans egenskap för att få hjälp. Mamma blev i samma veva inkallad till arbetsdomstolen för att 

vittna efter ett samtal med en av de fackliga förtroendemännen. Det var en obehaglig episod. 

Hur såg hans arbetsdag ut? 

Jag minns bara att han satt och skrev väldigt mycket. Det var protokoll, debetsedlar med 

mera. Han gick också varje dag en promenad till skogen som han planterat.  

Vilket yrke hade din mamma? 

Mamma Maria Elisabeth kallad ”Lisa” född 

Nygren var prästdotter från Rystad prästgård 

född 13 augusti 1893. Hon arbetade i början som 

hemmafru men sedan tog hon i början av 30-

talet, dessutom, över driften av den 

handelsträdgård som tillhörde Malma som 

tidigare varit utarrenderad. Till sin hjälp hade 

hon många väldigt duktiga medarbetare bl. a 

Allan Andersson som senare skaffade sig en egen stor 

handelsträdgård i Ekängen.  

 

Mamma var också väldigt duktig på att laga mat och hade mycket ofta kalas. Hon gjorde en 

underbar fiskfärs. I hushållet fanns en köksa, en husa och en hushållspraktikant. Frukosten 

skulle vara färdig klockan 7 till dem som jobbade i trädgården. De anställda åt i köket och vi 

åt i hallen framförallt med tanke på att vi åt vid olika tider. 
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Mamma åkte in till Linköping onsdagar och lördagar och sålde själv gårdens produkter på 

Trädgårdstorget. Ståndet låg mittemot Konrad Carlssons senare Svendéns speceriaffär. Hon 

körde själv droskan med hästen Vitalia in till Linköping. Hästarna stod sedan i ett stall intill 

torget. Varorna och ståndet hade tidigt på morgonen lastats på en stor vagn och körts till 

Linköping av trädgårdskusken Gustav Larsson bördig från Larstorp. 

När pappa köpte bil 1937, en A Ford -30, och mamma fått körkort 1939, körde hon in till 

Linköping varje dag. 

Hur såg det ut i din hembygd när du växte upp? 

Det var liv och rörelse. Det gick ständigt hästvagnar och hästskjutsar på vägen. Det var inte 

många som cyklade. I vårt hem var det alltid folk på grund av pappas kommunala 

engagemang. Dessa skulle trakteras med kaffe och tillbehör. Kor råmade i hagen och det 

fanns hästar på gården. 

Pappa hade 10 hästar. Jag tyckte mycket om att sitta uppe i stallet och titta på när de skodde 

hästarna med namn som Karin, Bellman, Grålla, Stina och Vitalia samt höra på när 

stallforarna pratade med varandra. Hästarna fungerade som parhästar utom Vitalia som 

spändes för när man skulle åka någonstans. Jag minns en gång när Bellman trampade igenom 

körbanan till logen. Det var mycket dramatik innan man fick upp honom igen. Det var 

förfärligt!  

Vi hade också 50 höns som man fick drava till. Det var kli och skulor som blandades med 

vatten som foder. Vi hade också en modersugga. De anställda hade också djur som höns och 

hushållsgrisar. 

Hur såg tillvaron ut i ditt hem? 

Jag minns särskilt tiden fram till elvaårsåldern. Sedan började jag i flickskolan år 1937. Det 

var då en mycket stor skillnad mellan land och stad. Klasskamraterna betraktade till en början 

landsortsborna som lite töntiga. Vi var bara fem som kom från landet i min klass. Min 

klassföreståndarinna hette Dagny Cnattingius. Under krigsåren var dock vi som kom från 

landet mycket populära. Vi hade ju tillgång till bristvaror som t ex vispgrädde. 

Varje dag körde mina föräldrar mig till skolan med A Forden men när kriget började ställdes 

bilen av och jag fick flytta in till mormor som bodde inne i Linköping. 

Mamma lyckades ibland, trots de hårda bränslerestriktionerna, på underliga vägar skaffa 

bensin till bilen. 

Jag är uppväxt med elektricitet. I köket fanns en stor järnspis och i skafferiet ett isskåp. På 

vintrarna tog man upp is från Roxen och lade i två stora isdösar täckta med sågspån. Undrar 

var de fick sågspån från? En dös användes till ladugården för att kyla mjölken och en för 

hushållet.   
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Hur tog man hand om maten? 

När det var dags för slakt tog pappa på sig en vit rock. Han var duktig på att stycka. Arbetet 

utfördes i köket. Fläsket varvades ner i stora trätunnor med salt. Vi gjorde också fläskkorv och 

bräckkorv. Den senare skickades in för rökning till ett rökeri. När Filip i Skälv kom och stack 

grisen var det viktigt att vispa blodet så att det inte skulle koagulera. Det arbetet utfördes av 

forarens fru som var modig. Det var otäckt tyckte jag. Augusta Larsson, Larstorp kom sedan 

och hjälpte mamma att koka palt. Allt på grisen togs tillvara, även räntan. Tarmarna vändes ut 

och in skrapades och tvättades. Dessa skulle senare användas till korven.  

Allt som gick att konservera konserverades. Mamma fick dessutom pris för sina konserver av 

böner, ärter och plommon med mera.  

Vi tog också tillvara det som växte naturligt i skog och mark. Det brukade komma en gammal 

dam som sålde svamp. Hon hade korgar fulla av kantareller som vi syltade. Varje dag på 

hösten var jag ute och plockade champinjoner. 

Kolonialvaror som kaffe, socker och kryddor fick man naturligtvis köpa annars var det 

mycket självhushåll på den tiden.  

Hur tvättade man?  

Man bykte höst och vår. Lakan varvades och lut hälldes på. Fruarna bykte på och öste på med 

en stor skopa under natten. Sedan åkte man till Stångebro alternativt Tuna för att klappa luten 

ur tvätten med stora klappträn. 

Lakan med mera manglades i en tung stenmangel. Strykningen måste ha tagit lång tid 

eftersom det inte fanns elektriska strykjärn utan strykjärn som måste värmas på spisen. 

Vad känner du till om den tekniska utvecklingen? 

Under min uppväxt kom traktorn som gjorde att hästarna successivt försvann och 

mjölkmaskinen ersatte handmjölkningen. Den utvecklingen gick väldigt fort. 

Under 30- talet hade vi kristallmottagare alltså radio med hörlurar. 

Telefonnumret till Malma var 1117. När man skulle ringa ut fick man säga Tegneby Rystad 

till växeltelefonisten och sedan kopplade hon önskat samtal. 

Vilken standard hade de anställda på gården? 

De hade stat i vilket ingick trädgårdsland, bostad med mera. Det dröjde ända in på 40-talet 

innan deras bostäder blev elektrifierade. Det var mycket högtidligt när man fick tända ljuset 

genom att trycka på strömbrytaren. 

Posten levererades till ålderdomshemmet vid kyrkan som man hämtade i fack. 
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Vilken inkomst hade din pappa? 

Han var väldigt noggrann med sin bokföring. Under 30-talet var det mycket bekymmersamt 

med räntor och amorteringar på de lån pappa skaffat sig i samband med köpet av Malma år 

1919. Under 40-talet blev det bättre och han kunde betala tillbaka ett kristidslån kontant till 

mammas släktingar familjen Sievert. 

Hur påverkade kriget tillvaron på gården? 

Personligen kom det att innebära att jag fick flytta till Linköping och bo hos min mormor. 

Bussen mellan Rystad och Linköping gick bara onsdagar, lördagar och söndagar. När det gick 

att cykla gjorde jag det. 

Jag kommer ihåg att de skrek ut att Warszawa är bombat på järnvägsstationen i Linköping. 

Landstormen med sina trekantiga hattar kallades in.  

Tredjedag jul anlände 14 militärer till gården. Malma användes alltså som militärförläggning. 

Det var apotekare, läkare, tandläkare och en präst. Alla orders gick hit och medicinförrådet 

fanns på vår vind. De utspisades i Rystad skola så de belastade inte hushållet på så sett. Den 

11 januari 1940 gav de sig iväg med hästtransporter mot Linköping. Den 9 april var det full 

mobilisering med anledning av det tyska intåget i Danmark och Norge. Då fick stallsplanen i 

Malma funktion som uppställningsplats för militära fordon vilka vaktades av beväpnad 

militär. Det bodde då endast en officer hos mamma och pappa i huvudbyggnaden. Han hette 

Ferdinand Björnfelt. 

Mina föräldrar led inte av intrånget under kriget. Pappa var dessutom mycket intresserad av 

det militära från sin tid som värvad och mamma tyckte om liv och rörelse. 

Kommer du ihåg när Aulis Törnvall och hans syster kom till Kyrketorp? 

Ja, det minns jag mycket väl. Han hade sjömanskostym. Jag gav honom en pepparkaka och då 

sa han kitos, minns jag. Det hade jag aldrig hört förut. De fann sig väl tillrätta sannolikt 

beroende på att syskonen fick vara tillsammans. Det var inte alla finlandsbarn förunnat. 

Det var fruktansvärt när de skulle åka hem igen. 

Minns du när han kom tillbaka? 

Jag mötte honom vid tåget. 

Hur var utvecklingen på gården under 50-talet? 

Pappa dog 1951 tre månader efter mitt bröllop, du föddes 1952, mormor avled 1954 och 

mamma förolyckades i en bilkrasch 1955. Vi bosatte oss i Malma. Korna såldes 1956 samma 

år som din bror Richard föddes. Gården arrenderades ut 1957 och i samma veva såldes också 

de sista parhästarna på gården. 

 I februari – 58 satt en vit uggla i ett träd och stirrade på mig, minns jag, och samma natt tog 

trädgårdskusken Gustav Larsson tragiskt sitt liv. Han ville inte lära sig köra traktor. Gustavs 
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far hade börjat sin anställning på gården, omkring år 1900, som kusk med livré hos patron 

Segersteen. På den tiden hade hästkarlarna hög status. Jag har inte sett en vit uggla varken förr 

eller senare. Hästepoken inom jordbruket var över. 

Idag bor jag ensam på gården dagtid – man ser knappt en människa. 

4. Adjunkt, Lars Malmbjörk, Linköping 

 

Lars är pensionerad gymnasielärare och bosatt i Linköping. Han är uppväxt i Björklund, 

Rystad och har ett förflutet som lastbilschaufför i familjens åkeriföretag. 

När och var är du född? 

Jag är född på Vestmanska BB i Linköping den 27 mars 1936 äldst i syskonskaran. Mina 

föräldrar var bosatta i Björklund i Rystad. 

Hur var din barndom? 

Den var harmonisk. Vi hade åkeri och vi barn lekte med lastbilar på grusgården, minns jag. 

Var tillbringade du dina barndomsår? 

Det var hemma i Björklund men redan tidigt fick jag följa med i lastbilarna. När jag var sju år 

ramlade jag ur lastbilen i en krök men jag klarade mig.  

Efter skolan gick jag till farfars skomakeri då han flyttat det till Grönlund mittemot Björklund. 

Där fanns mycket prylar som var intressanta. Det fanns sulläder köpt av läderhandlare 

Segerdahl, blankjärn, raspar, sillburkar, karduser med nubb och pligg, skomakarknivar, 

hammare, bäck, bäcktråd, solution och sylar med mera. Farfar satt och randsydde skorna. Han 

gjorde även träskor. Vi satt under tiden som han arbetade och pratade om vad jag gjort i 

skolan. Han lärde mig en vers som jag fortfarande kan. Den handlar om vilken veckodag som 

infaller under årets olika månader. ”Alla de dagar Gud bjöd eder gå kristligen fram att dem 

fullborda.” Begynnelsebokstäverna anger förhållandet mellan de första dagarna i varje månad 

så man kan räkna ut vad det är för veckodag. 

Det var tre familjer som bodde nära varandra. Vi bodde i ett hus, i grannhuset farfar och 

farmor och inte långt ifrån min faster Karin och hennes man Josef som hade snickeriverkstad. 

Ett dramatiskt minne är när snickeriverkstaden brann år 1947. 

Man roade sig på vintern med att åka skridskor och kälke. 

På söndagarna gick man i söndagsskolan. 

Min farfar var engagerad i frikyrkoförsamlingen och det hände att vittberesta predikanter 

bodde hos oss. De hade ofta spännande historier att berätta. 
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David Johansson 

Lars gick i Rystad skola för fröken Karin Hjert. På svarta tavlan satt en skylt på vilken stod: 

Svär I icke det är bevis på bristande kultur och bildning. Skolan var utrustad med kantor Hans 

automatiska ringningsur. Kantor Han var överlärare i Törnevalla. 

Vad hette din far, när föddes han och vad hade han för yrke? 

Han hette David Johansson och föddes 

den 11 mars 1906.  

Han var lastbilsåkare men eftersom min 

farfar var skomakare hade han även lärt 

sig det yrket. Han tjänstgjorde också en 

kort tid som stalldräng i Östra Harg innan 

han köpte sin första bil.  

Då kunde väl din far också förse 

syskonskaran med skor? 

Nej, det skötte min farfar. Jag har faktiskt en barnsko kvar och 

skomakeriet finns nu i Gamla Linköping. 

Hur stort var behovet av skomakare i Rystad? 

Det var ett stort behov. Varje socken hade en till två skomakare. Min farfar hade lärt sig yrket 

av en skomakare i Vimarka, Vårdsberg. 1903 köpte han Björklund och öppnade skomakeri 

där. 

Vet du vad din farfar fick i inkomst? 

Det var inte så mycket. Han hade en handskriven pappskiva på ett skåp med prisuppgifter. Jag 

tror att halvsulningen kostade två och femtio om jag minns rätt. 

Hur såg din pappas arbetsdag ut?   

Det var långa arbetsdagar. Vi gick upp 

klockan halv sex på morgonen. På 

förmiddagarna var det alltid 

mjölkkörning. De första åren körde han 

till Linghems mejeri och sedan blev det 

Linköpings. På fyrtiotalet köpte min 

mamma ytterligare ett åkeri och då fick vi 

två bilar och kunde därmed täcka upp 

hela Rystad, en del av Östra Harg och S:t 

Lars (gårdarna Kallersta och Torvinge) 

med vår mjölklinje. Klockan fem i halv åtta skulle mjölken levereras till mejeriet. Kom man 

försent fick man vänta till sist. Det var noga med tiderna.  På väg hem från mejeriet körde vi 
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hem varor från järnhandeln med mera till lanthandlaren Gillis Svensson och bönderna i 

Rystad. 

Arbetsdagen var inte slut när bilen ställts i garaget utan då följde kontorsarbete. På kvällarna 

satt han med räkenskaperna och skötte bokföringen samt förde statistik. En gång i månaden 

skulle man lämna in statistikrapporter. Räkningarna fick jag skriva på maskin vid årets slut. 

Arbetet som åkare var tungt med mycket handlastning. Det gällde att ha starka nypor. Bland 

annat stod vi nere i Bossgårds sandgrop, lastade sand och svettades i solskenet. På andra sidan 

Roxen i Stjärnorp lastade vi famnved och på höstarna transporterade vi spannmål och betor 

till sockerbruket.  

Vad vägde en mjölkså? 

En 50 liters mjölkså vägde 65 kilo. 

Hur många såar kunde man lasta?   

Jag minns inte hur många men man 

kunde stapla dem ända upp till två och 

en halv våning faktiskt. Den bilen jag 

fick köra mest var en sjutonnare som 

inskaffades 1953 och det blev fullt lass under körningen. Det var många tunga lyft. I början 

hade de rullbanor på mejeriet. Då fick man lyfta upp såarna rätt högt och ställa dem på 

rullbanan som gick till mejeristen som tömde mjölken. Sedan blev det draglinor som 

underlättade arbetet. Då blev det inte så högt att lyfta. 

När man var klar med urlastningen så märktes det. Bilen hade lättat och stigit i höjd. 

På vintern var det extra riskfullt och besvärligt. Det blev ishalka på flaket då mjölk som 

skvimpat ut frös till. 

Inträffade några olyckor? 

När vi körde under en vägport i Tuna stod jag på lastens andra våning och var inte tillräckligt 

uppmärksam och fick en ordentlig smäll i pannan med en rejäl bula som följd.  Det var dagen 

innan jag skulle söka min första lärartjänst. Jag måste ha sett konstig ut vid presentationen för 

rektorn. 

Pappa skadade ibland fingrarna och kunde också komma hem med blodigt huvud. Under 

gengasperioden under krigsåren kunde man råka ut för gengasförgiftning. 

Vad hette din mamma och vad arbetade hon med? 

Hon hette Aina och var född Lindberg. Hon härstammade från Grevbäck och kom till Näsby 

elevhushåll. Därefter fick hon tjänst på Malma och då träffade hon min pappa. Lars berättar 

följande historia om föräldrarnas första möten. David kom på kvällarna till Malma för att 

träffa henne. En mörk kväll gick hon i parken och väntade på honom och då fick hon se en 

man som hon trodde var pappa och omfamnade honom men det visade sig vara hennes 
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arbetsgivare Herman Carlson. De blev båda överraskade men Herman fann sig och sa: ”Det 

var ju trevligt det här Aina men vi säger väl inget till min fru Lisa.” 

Hur såg Ainas arbetsdag ut? 

Hon var den som hade ansvaret för telefonen och såg till att kundbokningarna antecknades. Vi 

hade även husdjur som kalv och grisar vilka hon skötte. Under några år organiserade hon 

också hemtjänsten i Rystad. 

Hur såg det ut i Rystad när du växte upp? 

Villasamhället Tallboda fanns inte då. Det var endast Pelles hus som hette Tallboda. Huset 

ligger vid en bilverkstad mitt emot bensinmacken och det gav namnet till villasamhället.  

Ekängen, som nu blivit ett stort villasamhälle, bestod då av ett tjugotal trädgårdsmästerier, 

torp och sommarbostäder för bättre bemedlade. I övrigt är bebyggelsen sig lik. Folket på 

gårdarna har dock försvunnit på grund av mekaniseringen lantbruket. Det sistnämnda kom att 

innebära att körningarna i åkeriet minskade. Bönderna började köra själva vilket kom att leda 

till att åkeriet så småningom lades ned 

Det fanns inte några asfalterade vägar utan endast grusvägar. Vägarna upp till gårdarna kunde 

ha stora hålor så man fick ta det väldigt försiktigt så att inte såarna ramlade av. 

På vintern plogades de mindre vägarna med träplogar i vinkel med vikter på utan styrning. Jag 

minns när de plogade vägen till kyrkan med fyra hästar som dragkraft. 

Kommer du ihåg när finlandsbarnen kom under kriget? 

Jag minns inte finlandsbarnen speciellt däremot kommer jag ihåg två flickor från Estland. Det 

var exotiskt att höra ett annat språk. Någon rasism var det inte tal om utan det var mera 

spännande. Mary Olsson från Taklösa kom från Montana och kunde inte cykla utan red på 

häst i stället. 

Hur påverkades verksamheten i åkeriet av kriget? 

Gengasen ersatte bensinen med Hesselman- och Imbertaggregat.  Det innebar att man fick 

arbeta med att skaffa björkved. På lastbilstaket hade vi ett räcke där man lade upp 

vedsäckarna. Aggregatet skulle rensas och slaggas ur efter användningen. Det gav mycket 

extraarbete och var dessutom farligt eftersom gengasen var giftig.  

På fyrtiotalet var vintrarna kalla och det innebar att man fick ta in delar till aggregatet och 

värma dem på spisen. Det gjorde att det luktade gengas i hela huset.  

Hur upplevde du förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare? 

I vårt företag hade vi ibland anställda. Det hände att chaufförer bodde hos oss och hade mat 

och husrum. Det skapade en arbetsgemenskap.  
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Hur upplevde du situationen mellan bönder och statare på gårdarna i samband med att de 

sist nämnda började ansluta sig fackligt? 

Min morfar blev vräkt och avskedad från sin tjänst på en gård. Han hade engagerat sig 

fackligt och arbetade tillsammans med Gunnar Sträng. 

Pappa berättade att en godsägares anställda på en av de större gårdarna engagerade sig 

fackligt på trettiotalet. Det ledde till motsättningar och de anställda vräktes. De hade då 

ingenstans att ta vägen. Fattigvårdsnämndens ordförande Herman Carlson löste frågan genom 

att låta de vräkta få bo i kommunalhuset. 

Bohaget skulle då fraktas till kommunalhuset. Godsägaren var i det läget inte intresserad av 

att låna ut häst och vagn utan det blev min pappa som blev anmodad av kommunen att köra 

transporten. När han anlände till gården stod de fackföreningsaktiva där och ville lyncha 

honom. De trodde att godsägaren hade lejt pappa. Då hoppade Östen Andersson upp på flaket 

och talade om att det var kommunen som bett pappa att hjälpa till med transporten. Då 

lugnade de ner sig. Jag vet inte varför Östen var där. Han var snickare vid luftvärnet LV 2 

(luftvärnet) och bodde i Torstorp. 

Var det vanligt att de gårdsanställda bytte arbetsplats? 

Det var rätt så vanligt att man bytte arbetsgivare på fardagen som man sa. Min morfar var 

lantarbetare och bytte anställning tio gånger på gårdar mellan Vättern och Linköping från 

Roxlösa till Ledberg. 

Hur var den sociala rangordningen i bygden? 

Min farfar kände sig lite utanför storböndernas sociala gemenskap även om han fick uppdrag 

som ordförande i Rystad sjukhjälpsförening. Prästen stod högst i rangskalan och därefter kom 

kantorn. Författaren Ossian-Nilsson kom nog inte långt efter. Stadsborna i sin tur smällde lite 

högre än oss på landet. 

Farfar hade sin gemenskap i frikyrkans kapell. Där han blev ordförande i ungdomsföreningen. 

Han var samtidigt med i en baptistförsamling i Linköping mellan åren1905 – 1954. Han skrev 

till kungen redan år 1901 och begärde sitt utträde ur stadskyrkan. 

Kan du beskriva standarden på boendet? 

Björklund var byggt 1866 och det bestod av ett rum och kök samt en vindskammare. Det var 

ett enkelt timmerhus med stengrund. Farfar reparerade efterhand och byggde till 1914 och 

1921 och min pappa renoverade på 50-talet också så det blev rätt beboligt. Nu har min son 

Björklund. 

Kommer du ihåg vad man fick i inkomst? 

Ett år på 1940-talet så var inkomsten 0 kronor. Det berodde på att pappa var inkallad 10 

gånger och anställda skulle köra mjölken i hans ställe. Företagets inkomster gick då åt till de 

anställdas löner. 
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Utan självhushåll hade man inte klarat sig. 

Kan du beskriva den tekniska utvecklingen på företaget och i hemmet? 

På 1930-talet drogs elektricitet och telefon in. Numret blev Tegneby Rystad nr 1. Radio har vi 

haft så länge jag kan minnas. 

Vattnet pumpades till köket med hjälp av en handdriven ladugårdspump fram till år 1946 då 

hydroforanläggning tillkom. 

Först hade vi kaminer som värmekälla sedan byggdes en varmluftsugn som värmde upp hela 

huset. 1965 installerades oljeeldning och förra året blev det bergvärme. 

I början hade vi lastbilar av märket Ford, därefter Volvo och slutligen Scania som ansågs vara 

lite bättre än Volvobilarna. Först kördes de på bensin, gengas och sedan diesel. Det infördes 

tekniska förbättringar som tipp och kran. 

5. Busschaufför, Lisa Gustafsson, Örbacka Skälv 

 

Lisa är pensionerad busschaufför. Hon var en av de första kvinnliga bussförarna i Linköping. 

Hon bor kvar i villan som hon och hennes man Harald lät bygga år 1947. Huset heter Örbacka 

och ligger i Skälv, Rystad nära de busstallar som ingår i familjens företag Rystad buss.  

När och var är du född? 

Jag är född den 13 april 1920 i Järeda socken, Kvillsfors församling i närheten av Vetlanda. 

Hur var din barndom? 

Min barndom var ljus. Jag var äldst av fyra syskon 

Var tillbringade du dina barndomsår? 

Mina första år tillbringade jag i Åtvidaberg. 

Vad hette din far, när var han född och vilket yrke hade han? 

Min pappa var tullkvarnmästare, Adolf Claesson och föddes 1893. När jag var 6 år köpte 

pappa Bjursby kvarn alltså omkring 1926. Det var den sista kvarnen utmed Rystadån innan 

den går ut i Roxen. I sitt arbete tog han hand om böndernas spannmål som sedan maldes i 

kvarnen. Han hade en dräng i sin tjänst. Pappa hade ett svårt humör så de brukade inte stanna 

länge. Han krävde mycket av sig själv och ansåg att den anställde skulle klara samma 

arbetsbörda. Allt arbete utfördes för hand och säckarna vägde hundra kilo per styck. Han 

fordrade också mycket av sina barn. Vi hade respekt för honom.   
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Hur såg hans arbetsdag ut? 

Han började runt klockan 7 på morgonen. Först 

skulle de tunga säckarna upp på tredje vind i 

kvarnen. Tidvis hade inte pappa någon dräng så då 

fick jag som den äldsta hjälpa till. Han tog i knuten 

och jag i hörnen på säckarna. Jag arbetade mig till 

goda kroppskrafter. Dagens ungdom rör sig för lite 

och sitter mest vid datorer. Till kvarnen hörde 5 och 

ett halvt tunnland och där odlade pappa betor, 

potatis och hö. Vi hade dessutom fyra kor, grisar 

och höns som vi också fick arbeta med. 

Vad hette din mor, när var hon född och vilket yrke hade hon? 

Hon hette Ada Claesson och var född 1899 på Händelö utanför Västervik. Hon var 

skärgårdsbo. Min morfar var fiskare. De träffades när min mammas bästa väninna gifte sig 

med en lantbrukare. På bröllopet var både mamma och pappa bjudna fast de bodde i varsin 

ände på landskapet och på så sätt blev det parti mellan dem. 

Hur såg hennes arbetsdag ut? 

Min mamma arbetade bara inomhus. Hon hade varit sjuk i reumatisk feber och det drabbade 

bland annat lederna. Därför var pappa väldigt rädd om mamma. Hon fick aldrig gå ut och göra 

någonting utan det var vi ungar som fick det. Pappa var sträng och omtänksam på samma 

gång. 

Hur såg det ut i din hembygd när du växte upp? 

Jag vet inte så mycket om det för pappa krävde att man skulle vara inne senast klockan 9 på 

kvällen. Det hjälpte inte att protestera och säga till pappa: ”men det är ju då alla andra går ut”. 

”Det kvittar så dags kommer du hem”, sa pappa. Vi ungdomar stod antingen vid Norrgården 

vid vägkorset och pratade eller på Bjursbybron sedan gick vi in. Pappa var rädd om mig som 

var den äldsta. Min 10 år yngre syster Margareta kan inte påminna sig att hon hade lika 

stränga regler. 

När bönderna kom för att mala spannmålen så blev de bjudna på kaffe oavsett om de hade en 

säck eller två. Pappa skickade in dem och bad mamma att sätta på kaffe. Till sin hjälp hade 

hon tidvis hembiträde men det var mamma som stod för det hela. Det går inte att räkna ut hur 

mycket kaffe det har druckits i Bjursby kvarn. 

Ibland kom bönderna med oxar som drog en långsmal vagn ett så kallat skrov med några 

säckar på. Storbönderna levererade spannmålen i stora vagnar. De kom vanligen inte själva 

utan vagnen kördes oftast av en dräng. Det var roligt på den tiden för då var man bekant med 

alla människor. Det är man ju inte nu. Man lärde känna alla. Idag vet man knappt vad de nya 

grannarna heter. Jag tror att TV:n förstörde en del. Idag är man ensam. Jag har telefonkontakt 
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med ett par väninnor men vi umgås inte så mycket. Särskilt ensamt blev det när min man gick 

bort. Idag umgås man knappt med sina barn som arbetar och nästan aldrig är hemma. 

Vi bodde på gränsen till Östra Harg som låg på andra sidan ån ändå kändes den socknen 

avlägsen. Vi tillhörde Rystad och det var lika med döden att ta sig över bron man höll på sitt. 

Hur såg deras tillvaro ut (boende, familjeförhållanden, standard)? 

Vi bodde i det röda huset vid kvarnen. Det var 

en ganska hög standard i vårt hem. Pappa var 

inte på något sätt antik. Han ville vara med i 

utvecklingen. Det var nybyggt när vi kom dit 

och inte ens färdiginrett. Huset värmdes upp med 

kakelugnar och i köket fanns järnspis. Pappa 

byggde senare om, flyttade diskbänken, drog in 

elektricitet och satte in elektrisk spis. Nu är ju 

det modernt igen med kakelugnar. Det ger en 

annan värme men det var ju mycket vedbärande. 

Man fick bära ved jämt. Veden hämtades på 

allmänningen på andra sidan Roxen.  

När bonden David Samuelsson, Malma Västergård åkte över Roxen med sin släde visste man 

att isen bar. David var nämligen alltid först. Timmerstockarna lades vi Bjursby kvarn och 

sedan sågades de på vintern. Det fanns sannolikt en såg som drevs med vattenkraft från ån.  

Kommer du ihåg när statarna vräktes? 

Det gör jag. 

Hur såg man på det? 

Pappa var förargad på det. Storbönderna brydde han sig inte om. Han tänkte på de anställda. 

Pappa var smålänning och hade växt upp under små förhållanden och kände samhörighet med 

dem och det gjorde mamma också. Östgötabönderna har alltid varit lite dryga. Det vet du väl? 

Vi hade inte så mycket med det att göra. Jag undrar var de (statarna) tog vägen? 

Vad fick man i inkomst? 

Jag minns att man jämt hade ont om pengar. Vi led ingen nöd men man fick vända på 

slantarna. När jag blev större fick jag cykla in till Linköping för att uträtta ärenden. En gång 

bad jag pappa om fem kronor för att köpa något åt mig själv. ”Fem kronor är du galen barn, sa 

han. Så mycket pengar har inte jag.” Pappa fick jämt göra reparationer i kvarnen och det 

innebar att han fick skriva på växlar. Vi hade det aldrig dåligt ställt utan vi fick mat och kläder 

som vi behövde.  

 Jag fick åka omkring på cykel med kvarnräkningar för att överlämna dem personligen. På 

den tiden skickade man inte räkningarna. På det sättet lärde jag mig hur alla människor hade 

det om de hade hund eller om de hade pengar hemma.  
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Jag var hos din morfar en gång och då flög en liten hund på mig. Jag hade en stor handväska 

på pakethållaren och med den slog jag hunden i huvudet. Jag blev ju rädd. Då fick jag se att 

din morfar kom bakom mig och sa: ”Det var bra gjort det där. Det har jag väntat på länge. Jag 

får ju aldrig tag i hunden.” Om Eva i Samuelsson i Malma Västergård fick se när jag cyklade 

förbi i riktning mot Karstorp så kunde hon ringa fru Petersson och säga: ”Nu håller ni hunden 

inne för nu kommer Lisa med räkning.” Det var snällt och omtänksamt. 

När gifte du dig? 

Jag gifte mig år 1941 med Harald Gustafsson född 1907. 

Var Harald busschaufför då och hur startade verksamheten? 

Han var chaufför och verksamheten startade redan 1924. Det var Axel Boodh och en morbror 

till Harald som skapade företaget. Boodh lämnade företaget kvar blev morbror Filus och 

Harald. 1947 köpte Harald företaget. 

Hur påverkades bussföretaget av kriget? 

Det blev bättre för oss. Folk kunde inte köra bil för de fick inte någon bensin utan var tvungna 

att åka buss. Din mormor däremot fick Haralds bensinkort. Han hade nämligen kort på 

startbensin. Han behövde inte ha det eftersom han hade ett gengasaggregat. Vi fick då en stor 

hämtkorg full av grönsaker av henne i utbyte mot bensinen. Hon var snäll och hjälpte folk 

som hade det svårt. 

Det hade varit bra om vi ägt företaget före kriget då omsättningen ökade hela tiden. Nu är det 

motsatsen. Företagen blir allt större och små bussföretag får svårt att klara sig. 

Kommer du ihåg när finlandsbarnen kom till Rystad under kriget? 

Jag kommer ihåg att en pojke som hette Hanno kom till Bjursby men han stannade inte kvar 

som finlandsbarnen hos Törnvalls. 

Kan du beskriva den tekniska utvecklingen på gården och i hemmet under din levnad? 

1953 tog jag bilkörkort och 1960 busskörkort. Harald hade nog räknat ut att han skulle spara 

in en chaufför. 

Chaufförerna hade uniform på sig på den tiden. Under min tid som chaufför har jag kört turer 

i Östra Skrukeby, Törnevalla, Östra Harg och Rystad. Vi hade många anställda i företaget och 

Harald var snäll så de stannade länge. 

Har du varit med i någon av bygdens syföreningar? 

Det fanns två syföreningar och en ansågs lite finare än den andra. Det var den ”äldre kretsen” 

som var finast och där ingick fruarna från de större gårdarna. Jag tillhörde den ”sämre”. Den 

hette ”Tegnebykretsen”. I den fanns de mindre gårdarnas fruar.  

Det var inte någon egentlig social skillnad men det fanns en distans. 
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Vad hände om någon flicka råkade bli med barn före äktenskapet? 

Det kunde bli besvärligt om inte fadern godkände faderskapet. Han hade möjligheten att svära 

sig fri och då står det att fadern är okänd i kyrkboken. Jag känner till några som råkade ut för 

det. 

Har barnens sätt förändrats tycker du? 

O ja, idag har barnen mängder av leksaker till skillnad mot förr då man hade barkbåtar som 

man lekte med i ån. Det var roligt på ett annat sätt än vad det är nu. 

Om de bråkade i bussen så stannade jag och då tänkte de att nu är hon arg. Då lugnade de sig 

och så körde jag igen. Nu är de mer ouppfostrade och visar inte hänsyn och respekt på samma 

sätt. 

Hur var den tekniska utvecklingen på 

bussidan? 

De första bussarna rymde bara 12 eller 

13 personer och de senare rymde 45 

personer. De flesta var av märket 

Volvo. Vi har fortfarande kvar en av de 

gamla bussarna från 1965. Vi hade 

också Scania och Mercedes. 
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 http://www.tramtrain.be/tramtrain-be/Ostergotland%20buss/index.html, 2010-05-27 

http://www.tramtrain.be/tramtrain-be/Ostergotland%20buss/index.html
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6.  Karta över Rystad
57
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 Generalstabens Litografiska Anstalt Stockholm 1938 
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