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En 95-åring 
Gefle Dagblad 9/9 1944 

Den aktningsvärda åldern av 95 
år uppnår i dag fröken Karolina 
Kristina Engström i Forsbacka. 
Med anledning härav har under-
tecknad gjort ett besök hos den 
gamla för att fånga några glimtar 
ur hennes säkerligen innehållsri-
ka levnadshistoria.  
   Det var inte lätt att ta sig fram 

från busshållplatsen till Lina Engström som åldringen i 
dagligt tal kallas ty vägarna slingra både hit och dit i 
det i vildmarken vid Storsjöns strand belägna lilla trev-
na bysamhället, men en välvillig ciceron, som jag råka-
de efter vägen, ledsagade mig ända fram till grindhålet 
vid gården, där Lina bodde. En brant trappa ledde upp 
till Linas lilla krypin. Hon bor nämligen ensam och 
reder sig själv trots sina många år. Jag knackar på med 
beräkning helt sakta för att på det sättet undersöka hur 
det stod till med 95-åringens hörsel. På den tycktes det 
ej vara något att anmärka, ty dörren kom snabbt upp 
och jag steg in. Framför mig hade jag en visserligen 
äldre men rak och spänstig kvinna som undrade, vad 
inkräktaren kunde ha för ärende. Det var snart sagt, 
men till en början blev det en intervju i omvänd ord-
ning. Det var undertecknad, som fick redogöra för sin 
person m.m. Så småningom kom jag dock in på mitt 
egentliga ärende.  
   På min fråga var Lina var född, svarade hon med en 
glimt i ögat i Sibirien. Då jag såg något förvånad ut 
över svaret, upplyste hon om, att det var en plats invid 
Margretehill, som erhållit detta mindre smickrande 
namn. Fadern var jordbruksarbetare vid Margretehill, 
som hörde till Forsbacka bruk. Utom den arbetarebo-
stad, där Lina föddes, fanns i Sibirien endast en ban-
vaktstuga. Bostaden, som bestods var urusel. Innan-
fönster saknades och i väggarna funnos springor, ge-
nom vilka snön yrde in om vintern. Att där var kallt är 
lätt att förstå. Men Linas och ej heller de övriga famil-
jemedlemmarnas hälsa syns ej ha lidit något men av 
den bristfälliga bostaden Det kan nämnas att av sys-
konskaran leva ännu fyra, vilka samtliga bo i Fors-
backa by. Jubilaren, som är äldst har en bror, som är 86 
år samt två systrar om resp. 82 och 75 år. En syster 
som avlidit nådde även rätt hög ålder. Det synes ha 
varit en i hög grad kärnsund familj och något mot-
stycke till denna fyrväppling torde man ej kunna upple-
ta på nära håll.  
   Enligt Linas mening var brukspatron Aug. Lundeberg 
d. ä. en hård man som föga brydde sig om, huru jord-
bruksarbetarna hade det. Smederna på bruket hade 
dock något bättre bostäder och bättre lönevillkor i öv-
rigt än jordbruksarbetarna.  
   Tidigt fick Lina börja göra nytta för sig. Då hon var 
fyra år fick hon se efter lillsyster, då modern var borta 
på arbete. Snart fick hon börja skolan, men det var 
långt till Forsbacka bruk, där skolan hölls, ävenså fanns 

det gott om vargar. Man vågade därför ej släppa den 
lilla skoltösen ensam den långa vägen, utan inackorde-
rade henne hos faster Norlin på Islandet. Över sönda-
garna hämtades hon dock till hemmet. Två år varade 
skoltiden, men då hon började i skolan hade hon redan 
lärt sig läsa innantill. Skolböckerna voro katekes, bib-
lisk historia, psalmbok och nya testamentet. Till lärare 
hade hon en s. k. skolpräst, som hette Östberg. Han var 
som titeln anger både lärare och präst, men Östberg 
fick ofta tjänstgöra även som lärare.  
   Då Lina var 10 år flyttade familjen från Margretehill. 
De bodde först över en sommar i Ytterhärde i närheten 
av Västergårds men flyttade sedan till Forsbacka by, 
där fadern skaffat sig egen gård och ett litet jordbruk 
och en ko. För det mesta arbetade han dock i en kalk-
gruva, som bönderna ägde och modern gick till hjälp i 
gårdarna. Barnen fingo därför sköta sig själva i hem-
met.  
   Den nya stugan var inte heller av prima beskaffenhet. 
Även här saknades innanfönster och man eldade i öp-
pen spis. Barnen voro strängeligen förbjudna att göra 
upp eld i spisen, då föräldrarna voro borta. Någon ut-
sikt genom fönstret fanns ej om vintern. Detta var mest 
ulligt av rimfrost. Då det led mot kvällssidan och mor 
kunde väntas hem, gjorde barnen med andedräkten små 
titthål genom isbeläggningen och så snart mor syntes 
på vägen, skyndade de att tända brasan.  
   Några egentliga nöjen hade ungdomstiden inte att 
bjuda på. Någon enda gång var hon med och dansade 
på de dansbanor, som ställdes i ordning till vissa hel-
ger. Men sedan hon vid 15- årsåldern ”gått och läst” 
blev det slut med dansandet. Hennes liv fick under 
nattvardsläsningen en ny inriktning och den riktningen 
har hon troget håll fast livet igenom. Hennes uppfatt-
ning var att de unga nu för tiden alldeles för tidigt släp-
pas fram till nattvardläsningen. De unga äro inte ännu 
mogna för allvarligare tankar. Längre fram kom Lina 
att sluta sig till den valdenströmska rörelsen och denna 
verksamhet tillhör hon fortfarande men hon klagade 
över att det numera inte är samma liv och intresse inom 
det religiösa området som i forna dagar. Annorlunda 
var det på den tid missionshuset i Forsbacka byggdes. 
Det tillkom genom frivilligt arbete. Medlemmarna i 
missionsföreningen förbundo sig att offra minst 5 öre i 
veckan till verksamheten. Det var ett blygsamt belopp, 
men man får komma ihåg att penningarna hade ett an-
nat värde på den tiden än nu. Dessutom vara medlem-
marna många, och ”många bäckar små göra en stor å”. 
Under första tiden var lokalen alltid fullsatt vid guds-
tjänsterna, numera äro bänkarna tämligen glest besatta. 
Lina har också haft stort intresse för den yttre missio-
nen och av sina besparingar har hon offrat många slan-
tar för att i sin ringa mån bidraga till upprätthållandet 
av missionsarbetet. Sedan Lina gått i nattvardsskolan 
gick hon ofta till hjälp i smedsfamiljerna. En tid hade 
hon anställning i familjer i Gefle och Liljeholmen.  
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År 1873 hon var då 24 år gammal, blev hon erbjuden 
plats hos baron von Otter på Sofiedal. von Otter stod 
just då i begrepp att flytta till det inte långt från Sigtuna 
belägna Steninge herregods. Lina antog erbjudandet, 
och det första hon fick vara med om var att ledsaga 
hela kreatursbesättningen till det nya stället. Men hon 
var inte ensam om det. Det var flera flickor och tre kar-
lar, som hjälptes åt att hålla reda på karavanen. Färden, 
som gick genom Gefle och Uppsala, tog flera dagar i 
anspråk. Men det var roligt, säger Lina. Men de båda 
rastjurar som voro med på färden, tyckte nog inte att 
det var så roligt. Då de komma fram hade de nämligen 
nött ut sina klövar, så att blodet rann om tårna. I Sten-
inge fick Lina göra tjänst som mejerinna. Hennes ställ-
företrädarinna, som gift sig, hjälpte henne till rätta un-
der den första tiden. Det var icke något lätt arbete. 
Mjölken hälldes upp i såar som rymde 30 kannor (= 80 
liter) och det var icke någon lätt sak att handskas med 
dessa. Hon fick visserligen hjälp med att lyfta dem men 
ändå. Varje vecka kärnades smör av 60 kannor grädde 
(=160 liter) Men som kärnan inte rymde mer än 15 
kannor, måste kärningen tas i fyra omgångar. Att dra 
kärnan mäktade inte Lina. Här måste två karlar hjälpa 
till. Men smörbehandlingen fick hon sköta om. Ett och 
ett halvt är höll hon ut med det tunga arbetet, men se-
dan orkade hon ej längre och sade därpå upp sin tjänst. 
Men frun, som lärt sig tycka om flickan, ville inte släp-
pa i väg henne. Hon flyttade därför från mejeriet upp 
till herrgården eller slottet som det kallades och där 
kom hon att stanna i 10 år. Sedan hade hon plats hos 
professor Hammarsten i Uppsala i 2 ½ år. Efter vistel-
sen i Uppsala hade hon åtskilliga år plats hos greve von 
Platen på Stora Sundby. Sedan återkom hon till grevin-
nan von Otter i Steninge, där hon stannade i tre år. Hon 
hade nog stannat där längre, men moder behövde hen-
nes hjälp i hemmet. Lina var nu 44 år. Det gamla hem-

met skötte hon om i 13 år eller tills fadern dog år 1906. 
Sedan dess har hon inte haft någon fast anställning. 
Hon har bott för sig själv i ett rum i en systers gård. 
Hon har livnärt sig med att gå till hjälp i hemmen, sär-
skilt hos  ”Jons” och ”Jönses” som bo strax intill och 
där har hon vanligen varit sysselsatt med sömnad. Hon 
har därför blivit inskriven i kyrkböckerna som söm-
merska, en titel som hon dock inte fullt gillar. Nu kan 
hon inte gå till hjälp längre utan lever på sin folkpen-
sion och hur obetydlig denna än är, tycks den vara till-
räcklig för hennes små behov. Men ransoneringskorten 
tycker hon inte om. Dem måste hon ha hjälp med. El-
jest söker hon reda sig själv. En granne berättade, att då 
han en dag gick förbi, kom Lina knogande med ett äm-
bar vatten. Han erbjöd sig att bära detta åt henne. Men 
var det likt, att han fick detta? ”Jag behöver så väl 
komma ut och röra på mej” sade Lina, ”annars skulle 
jag stelna av.” En annan granne berättade att Lina, så 
länge marken är bar, går i skogen och samlar kvist till 
bränsle. Och till jul städade och skurade hon sitt rum 
själv, fastän systern erbjudit sig att göra detta åt henne. 
Linas hörsel är nog inte fullt så bra, som jag i början 
trodde. Synen har också försämrats men ännu kan hon 
med glasögonens hjälp läsa tidningen.  
   Trots sin höga ålder har Lina ännu ett klart och redigt 
intellekt och det var en verklig högtidsstund att tillsam-
mans med henne se tillbaka på gamla minnen.  
   Då jag efter mitt besök hos Lina kom ned för trappan 
mötte jag den 86-årige brodern. Han såg helt ungdom-
lig ut och såväl han som systern synes, om intet oförut-
sett inträffar, ha alla utsikter att nå 100-årsåldern. Det 
kan tilläggas, att i Valbo finnes, så vitt jag vet, endast 
en, som är äldre än Lina Engström, nämligen änkan 
Anna Lena Nyström från Hemlingby, vilken är 6 mån 
och 12 dagar äldre än Lina.  

Poa.  

Soldater i Ovansjö kompani 
Roland Palmqvist har nu uppdaterat sin hemsida med 
ca 1300 soldater i Ovansjö kompani från åren 1774 - 
1901. Soldaterna finns i nummerordning efter rote och 
namnordning efter patronymikon och i namnordning 
efter soldatnamn. Födelseort och datum samt i många 
fall även dödsdatum finns angivna förutom en del 
andra intressanta upplysningar. Till grund ligger gene-
ralmönstringsrullorna och Erik Wickbergs samlingar. 
www.paroll.dinstudio.se 

Smycken för både män och kvinnor 
 

Fingerringar har förekommit i hela landet. En del är 
av ålderdomlig typ med ornament och hängen i form 
av ringar eller löv. De har troligen varit trolovnings- 
eller vigselringar.  
 
 
 
 
 
Under början av 1800-talet blev det modernt bland 
allmogen att bära öronringar Dessa kunde vara av 
silver eller guld. Om de var stämplade, vilket inte 
alltid var fallet, bars de så att stämplarna syntes. 

Öronringar användes 
både av kvinnor och 
män. Kvinnorna hade 
två och männen hade 
en. Att ha guldring i 
örat ansågs hjälpa mot 
gikt och reumatism.  

Källa:Folkdräkter förr och nu. 

Grels, Grils? Vad betyder namnet?  
 

Svaret finns på historiska.se som är muséets hemsida. 
Naturligtvis är även andra namn sökbara. Detta är bara 
ett exempel. 
Grels: Förekomst ovanlig. Härledning: En svensk 
kortform av Gregers som är en nordisk medeltida form 
av det latinska namnet Gregorius som härstammar från 
det grekiska namnet Gregorios som betyder vaksam, 
vaktande. Äldsta belägg i Sverige 1499. 

Inlämnat av Rita Westerlund 
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GRANBARK 
Vi betala 11 kronor pr 100 kg för prima torr och hackad 
granbark, fritt levererad vid vår fabrik eller vid magasin hos 
någon av oss antagen uppköpare. Barken skall tagas från 
träd som fällas under våren eller försommaren. Den får icke 
skalas med barkspade eller maskin, då den blir uppblandad 
med stickor eller ved, utan skall fläkas av från stammen. 
Detta går lätt att göra under savning och ofta erhålles läng-
der på fler meter. Barken skall därefter torkas, vilket kan 
ske genom att lägga den med insidan nedåt på ett underlag 
av grenar eller kvistar eller genom att resa barklängderna 
mot varandra eller hänga upp dem på gärdesgårdar, ävenle-
des med insidan inåt. När barken blivit torr hackas eller 
tröskas den sönder till mindre bitar ungefär stora som en 
tändsticksask. Enligt uppgift från vana barkskalare kunna 
dagsförtjänster på omkring 20 kronor per dag erhållas ge-
nom barktagning. 

 

L.A. MATTONS LÄDERFABRIKS A.-B. 
GEFLE. Tel. 1592 

2 
Olof Andersson Engström 
 
Född 1827 20/2  
i Sätra, Ovansjö (X) 
 
Död 1906 7/1  
i Ytterhärde, Valbo (X) 

                                              4 
Anders Larsson 
Galant 
 

Född 1802 23/11 
See, Ovansjö (X) 
 

Död  1858 5/6  
i Margretehill, Forsbacka, 
Valbo (X) 

8 
Lars Andersson Galant 
Född 1778 13/3 i See, Ovansjö (X) 
Död i fält 1809 efter berättelse 

                                                                   9 
Kerstin Olsdotter 
Född 1779 28/8 i Sätra, Ovansjö (X) 
Död  1846 1/10 i See, Ovansjö (X) 

5 
Karin  
Olsdotter 
 

Född 1802 11/9 
Västerberg, Ovansjö (X) 
 

Död 1870 2/4 
i Margretehill, Forsbacka, 
Valbo (X) 

                                                                                                                                   10 
Olof Olsson 
Född 1773 26/11 i Sätra, Ovansjö (X) 
Död   1855 16/2 i Sätra, Ovansjö (X) 

Barn:                  
1. Karolin Kristina  
Född 1849 9/9, Död 1948 29/7 
 
 

2. Anna Lisa 
Född 1853 31/7 
 
 

3. Anders Gustaf 
Född 1858 1/5, Död 1951 28/12 
 
 

4. Katarina Matilda 
Född 1862 15/2, Död 1950 26/5 
 
 

5. Johanna Maria  
Född 1867 20/12 

11 
Anna Andersdotter 
Född 1770 
Död  1828 22/2 i Sätra, Ovansjö (X) 

                                              6 
Lars Larsson 
 
Född 1784 15/3  
i Vida, Årsunda (X) 
 

Död 1853 1/4  
i Vida, Årsunda (X) 
 
 

12 
Lars Persson 
Född 1741 4/11 i Vida, Årsunda (X) 
Död 1811 19/5 i Vida, Årsunda (X) 
 

                                                                       13 
Brita Persdotter                                                                
Född 1744 31/10 i Lund, Årsunda (X) 
Död 1825 5/12 i Vida, Årsunda (X) 

 3 
Kerstin Larsdotter 
 
Född 1823 26/7  
i Vida, Årsunda (X) 
 
Död 1882 5/1  
i Ytterhärde, Valbo (X) 

7 
Kerstin Persdotter 
 
Född 1784 22/2   
i Lund, Årsunda (X) 
 

Död 1852 22/5 
i Vida, Årsunda (X) 

14 
Per Jonsson 
Född 1756 24/12 i Lund, Årsunda (X) 
Död 1819 26/2 i Lund, Årsunda (X) 

15 
Anna Olsdotter 
Född 1756 3/12 i Lund, Årsunda (X) 
Död 1788 28/12 i Lund, Årsunda (X) 

 

Nybörjarkurs  i släktforskning 

 

   Nytt i bokhyllan 
  Svenska smedsläkter nr 22 

  Axberg, Rolig och Örn 

 

Måndagar kl. 15 - 18 
   Start 22 februari i föreningslokalen  

     7 ggr/800 kr 
Anmälan 070-3837688 

senast 8 februari 
Kursledare Betty Söderlund 

Karolina Kristina Engströms antavla 
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Året var 1960. Min fru Kerstin och jag bodde sedan en tid i 
Hosjö utanför Falun. Hösten året innan hade jag drabbats 
diskbråck och varit sjukskriven i flera månader. Min läkare 
förbjöd mig att jobba vidare som rallare och i stället satsa på 
utbildning. Sagt och gjort! Jag hade läst in ca ½ realskolkur-
sen på Hermods och nu hittade vi en annons i Dagens Nyhe-
ter om ingenjörsutbildning i Täby en bit norr om Stockholm. 
Kerstin sökte jobb som hembiträde hos familjen Klacken-
berg i Stocksund och jag fick jobb på banmästarexpeditionen  
i Roslags Näsby med hjälp av JS. Vi flyttade i början på au-
gusti och fick bo ett gårdshus på 2 rum och kök, nära Stock-
sundsbron och Edasviken. 
 

På min första arbetsdag tog jag tåget från Stocksund till 
Roslags Näsby. Letade upp byggnaden där jag skulle jobba. 
Det var ett lågt, ganska långt hus med kontor och förråd.  
Här jobbade banmästare Johansson, banförman Hedlund och 
för dagen förste banbiträdet Bengt Arnestål som hjälpte till 
med bokföringen. Meningen var att jag skulle bli kontorist 
till att börja med. Banmästaren var också en import från SJ, 
Hedlund var äkta rospigg från Rö och Arnestål var också 
från Roslagen. Det hade kommit en del gotlänningar till 
Roslagsbanan i samband med att järnvägarna på Gotland 
lades ned.. Mitt intryck var att de inte trivdes särskilt bra på 
fastlandet. Hedlund var en trevlig typ som hade flyttat in på 
7:e våningen i ett höghus i Näsbydal. Han hade under många 
år som banvakt i Rö varit tvungen att sköta trädgården runt 
banvaktstugan. Nu var han glad av att slippa ”jordbruket” 
och utryckte saken så ”att nu har jag bara ett par balkonglå-
dor och de får ligga i träde vart annat år”.   
 

Roslagsbanan började byggas 1882 och blev förstatligad 
1959. Linjerna sträcker sig från Östra station, genom Stock-
holms norra förorter till Åkersberga, Norrtälje, Hallstavik 
och till Uppsala Östra. När jag kom till Näsbypark var hela 
linjesystemet fortfarande trafikerat och Djursholms-Ösby 
den station i Sverige som hade flest tågrörelser per dygn ca 
350 st. SJ-folket tog inte Roslagsbanan på allvar, utan kalla-
de den ”spårväg”. 
 

Jag jobbade inte så mycket inne på expeditionen, utan det 
blev kurvmätning och utsättningsarbeten. Redan under vin-
tern blev jag flyttad till baningenjörsexpeditionen vid Stock-
holm Östra. Det var en intressant arbetsplats! Roslagsbanan 
kallades för 39:e Bansektion. Det var en ganska strikt upp-
delning mellan tågdriften och spårtekniken. Där jag arbetade 
var ingenjör Olvall chef. Vidare fanns ingenjör Eric Lydén, 
Bengt Tidén, kamrer Petterson (Byrå-Pelle). Under en tid 
hade vi också en praktikant anställd.  
 

Jag skall berätta lite om de här människorna: Olvall var an-
läggningsingenjör och hade eget rum. Han ansågs vara tråkig 
och lite högdragen. Kanske inte så konstigt med tanke på det 
som hänt honom: 1958 inträffade det en svår tågolycka nära 
Grycksbo i Dalarna. Det var en kollision mellan ett disellok 
och en rälsbuss full med skolbarn. Åtta barn och föraren dog 
då loket krossade rälsbussen. Diselloket var på provtur och 
en av de som åkte med var Olvall. Han blev sig inte riktigt 
lik efter den olyckan. Som om detta inte räckte blev han nå-
got år senare chef för SJ:s ogräsbekämpning med hormoslyr, 
även där dog det en hel del människor även om det tog tid… 
 

Det fanns en baningenjör också som gick i pension året in-
nan jag kom till Roslagsbanan. Han bodde i en villa i Stock-
sund, som han fick köpa ganska billigt. Han kom på den ly-
sande idén att skaffa en extra oljtank på 10 m3, och fyllde 

den till bredden innan han slutade, detta blev i alla fall för 
mycket för SJ så han fick betala oljan. 
Erik Lydén: Han hade börjat som banarbetare, läst till ingen-
jör på Hermods. Blev först spårtekniker och sedan ingenjör. 
Hur det kom sig att han hamnade vid Stockholm Östra, vet 
jag inte. Han var frånskild och hade en son som var i 10-
årsåldern. Erik var ganska storvuxen och verkade ”knotig” 
med långa armar och stora händer. Han hade en hel del udda 
idéer, vilket jag ganska fort kom underfund med. Han var 
nykterist vilket jag uppskattade, men att han var och vara 
annan dag ringde till SS (Stockholms Spårvägar) och klaga-
de på busstrafiken var kanske mindre kul. Erik var lite udda 
vilket fick utlopp i försök till mobbing från en del av de 
andra anställda. Jag minns en gång då en anställd på trafiksi-
dan utmanade Erik på fingerkrok på en personalfest.  
Erik tittade på utmanaren och sa ”Du är väl medveten om att 
det kommer att gå åt helvete för dig om du skall dra finger-
krok med mig”.  Detta avskräckte dock inte den något över-
förfriskade representanten från trafiken, utan han stack fram 
handen över bordet mot Erik, som utan att röra en min fånga-
de upp långfingret och klämde till, först lite varligt, men när 
utmanare började dra tryckte Erik till och det hela var över 
på nolltid. Dagen efter mötte jag utmanaren som gick med 
handen i bandage. Erik var ingen snäll person egentligen, jag 
kommer ihåg då banmästaren i Faringe en dag kom in på 
expeditionen och Erik presenterade honom som ” Mellansve-
riges dummaste banmästare”. Varför, kanske man undrar, jo, 
man hade rivit ett stickspår uppe i Roslagen som gick till ett 
skjul för ett reservlok långt ut i skogen (Det byggdes sådan 
under kriget lite varstans i Sverige). Men det var bara det, att 
man börjat riva från fel håll så nu hade man ett stort upplag 
med räler mitt ute i naturen utan någon möjlighet att få dem 
därifrån. 
Så hade vi ”Byrå-Pelle”. En mycket udda figur som satt i ett 
litet stinkande rum med en stor klaffbyrå framför sig. Pelle 
var en liten, rund figur med väst och klockkedja, och han 
rökte cigariller som lukade unket. Vad han egentligen gjorde 
kom jag inte riktig underfund med, han bara fanns.  
Och så var det detta med skrivskivan  på byrån. Där låg ett 
gammalt, stort skrivunderlägg och under det en oändlig mas-
sa komihåglappar, till en tjocklek av minst tio cm.  
En gång då Pelle var ute smet vår praktikant in på rummet 
och fotograferade högen. Pelle dog direkt efter pensionering-
en, men då hade jag redan flyttat till Karlberg och nya kolle-
ger. Bengt Tidén var den enda ”vanliga” människa som jag 
hade som arbetskamrat. Vi var ungefär lika gamla. Bengt 
kom från arbetena med Blekinge kustbanor och hans far var 
banmästare. Jag måste också nämna Maj, som arbetade på 
trafikavdelningen som kontorist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm – Roslagens Järnväg 

Praktikanten Lennart, Tore och Bengt Tidén 
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Årsmöte blir den 16 mars 
Kl. 18.00 i föreningslokalen 

 

Kontoret  där vi arbetade, var delat i två halvor skilt av en 
korridor. Banavdelningen satt mot bangårdssidan och ”tra-
fiken” mot Valhallavägen. Maj var gift men hade inga barn 
och hade en gräsand som husdjur. Gräsanden hade hon ad-
opterat vid sommarstugan på Fjäderholmarna som låg mitt i 
Stockholm. Hennes man jobbade extra på kvällarna på en 
biograf och hans hobby var att låna ut pengar till ockerränta. 
Skall också nämna Margit som jobbade som telefonist och 
var allmänt trevlig. Hon var gift och bodde i en stor villa i 
Enebyberg. Villan finansierades delvis genom att familjen 
ägde en stor bostadsrättslägenhet på Valhallavägen som 
hyrdes ut i andra hand med en avsevärd vinst.  
 

Vi vanliga anställda samlades i personalrummet en trappa 
ned vid 9-tiden varje förmiddag för att fika med nybakade, 
varma wienerbröd från ett bageri som låg intill kontoret.     

Jag kan inte undanhålla er en liten berättelse om berg-
sprängare Ljungstedt. Han var en äkta rospigg! Dialekten 
var perfekt. Men utseendet var något annorlunda. Ljungs-
tedt var ca 170 cm lång, vägde omkring 140 kg och hade 
alltid en tvåveckors skäggstubb, snuset rann ur mungiporna 
för jämnan.  Allt detta instoppat i ett par hängselbyxor som 
troligen aldrig tvättats och ett par stora röda gummistövlar. 
Jag hade nöjet att ha honom med på kurvmätning vid ett par 
tillfällen och minns en historia som han berättade. Som ung 
hade han arbetat med att riva en lada med halmtak och i 
halmen hade någon gömt flaskor där etiketterna ramlat av. 
Ljungstedh luktade på innehållet men vågade inte smaka. I 
stället kom han på att han skulle bjuda en alkoholiserad 
luffare och se om han överlevde. Luffaren fick ett fullt glas 
och nästa morgon kom han tillbaka och undrade om han 
kunde få ”på-fyllning.” Nu var det fritt fram att festa på 
innehållet i flaskorna och rivningen av ladan blev försenad. 
 

Jag var också på Roslagsbanans begravning. Personalen 
som arbetat på Roslagsbanan beslöt att fira nedläggningen 
och övergången till SJ. Detta skedde på restaurang OXEN 
på Norrmalm. Vi blev utslängda kl. 4 på morgonen och for 
då hem till trafikchefen som bodde i en taklägenhet i Stock-
sund. Dagen efter var det bara två som kom till jobbet, jag 
och en från trafiksidan som inte varit med på festen.  
 

Det var ibland frestande att skoja med den gamla personalen 
som varit uppfödda med den gamla privatbanans värdering-
ar. Jag och praktikanten skulle skoja lite med omgivning 1:a 
april. Sagt och gjort! Vi skrev ett meddelande med ungefär 
detta innehåll och skickade runt det med internposten:  
”Stockholm Östra den 1 april 1961. På grund av rådande 
omständigheter beslutas att Stockholm - Roslagens Järnväg 
skall återgå i privat driftform så fort det praktiskt är 
genomförbart. Kommittén för antirationalisering.” 
Det blev ett himla liv! Vi vågade aldrig berätta vilka som 
stod bakom meddelandet. Det ringde folk från Roslagen och 
grät av tacksamhet, för att SJ insett att de inte kunde klara 
av att driva banan. Ännu mer förvirrat blev det ju på grund 
av att vi inte delat ut informationen vid Stockholm Östra 
utan bara norr om Stocksund. Detta om personalen på 
Roslagsbanan.  
 

Till slut något från banans tillkomst: När spåret skulle byg-
gas ut till Österskär gjordes en geoteknisk undersökning. 
Resultatet beskrevs så här : ”Den geotekniska undersök-
ningen stämde inte alls med verkligheten, vilket kan bero på 
att handlingarna kom till under livligt festade på Ösby gäst-
giveri och inte genom mätningar och provtagning i naturen” 
 

Jag som minns är Tore Eklund  
Roslagsbanan den 25 mars 2009 

Ny CD-skiva 
Smedsskivan nr 6 

 

 

 

Rapporter 
Genline 
En introduktionskurs hur man forskar med Genline 
genomfördes den 12 september med 3 deltagare. 
 

Krigsarkivet 
Den 29 september besökte 18 medlemmar krigsarki-
vet i Stockholm, det blev en trevlig resa med blandat 
resultat för de medverkande. 
 

Svar  
Lördagen den 10 oktober genomfördes en introduk-
tionskurs i hur man använder SVAR i sin forskning, 6 
mycket nöjda medlemmar deltog. 

 
 Hemsidan 

Vi söker en ny redaktör 
som vill ta hand om vår 

hemsida.  
Är du intresserad ring 

070-38 37 688  

 
Läs Gestricia på nätet 

 

För att spara på tryckkostnader och porto 
 ser vi gärna att de som har möjlighet vill läsa  

tidningen på nätet.  
Meddela då din mailadress till info@ggfx.se 

 

  

Göran Andersson visade ett gammalt adresskort som 
man använde då barn skulle åka till kolonin.  

Kolonibarn 
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Porto 
Betalt 

B Föreningsbrev 
 

Avsändare: 
Gästriklands Genealogiska Förening 
Tordönsgatan 2 B, nb  
802 77 Gävle 

 

Känner du igen någon på detta skolkort från år 19..? 
Skolan kan vara Brynässkolan 

 


