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Eva-Britta “Kalle” Landström berättar
Familjen Landström
När radioserien sändes arrenderade min far Carl Landström Berga gård av Hörningsholms fideikommiss.
Han var född i Näshulta i Sörmland 1888 och studerade på Alnarp i Skåne. Hans mor dog när han var
liten. Carl gifte sig med min mor Alma från Tysslinge i Närke där hon föddes 1886. Hennes mor dog när
mor var i åttaårsåldern. När programmen spelas in finns fyra hemmavarande "barn" Karl-Axel 24 år,
Anna-Greta 23 år, Lars-Erik 15 år och Eva-Britta - för det mesta kallad Kalle - 12 år.
Att jag skulle heta Eva-Britta, det var ju bara dumheter att alla vi barn skulle ha dubbelnamn! Jag ville
helst gå i långbyxor och tyckte riktigt bra om att bli kallad Kalle. Jag blev nästan ledsen när jag inte blev
gratulerad när det var Karl i almanackan. Men i skolan skulle jag vara klädd i kjol och förkläde!

Hela familjen Landström
framför trappan på Berga
gård. Fr. v. Carl-Axel, LarsErik, Alma, Carl, Eva-Britta
och Anna-Greta

Förvaltare på Lidingö
Min far förvaltade under första världskriget gården Sticklinge på Lidingö. På den gårdens marker
anlades senare Lidingö golfbana - en av de första i Sverige. Far och mor var nygifta och där föddes de
två äldsta barnen - Carl-Axel i Engelbrekts församling på Allmänna BB i Stockholm och Anna-Greta
hemma på Sticklinge.
Bostaden var rätt så fin. Det var mycket krångel med folk som bodde i småhus, kanske sommargäster.
Det har ju alltid varit krångel med hyresgäster. Så kom kriget 1914. Jag tror att far brukade Sticklinge
gård åren 1914-18.

Ängsholm och Hovra
Nästa ställe blev Ängsholm på Mörkö, där far var inspektor. Under hans tid byggdes slottet på Ängsholmansett som Sveriges yngsta slott, byggt i Vasastil.
Fram till 1924 brukade far gården Hovra utanför Nyköping och det var bara jag, som inte var med på den
tiden. Det var ett uschligt ställe - bostaden var så kall.

Berga by blev en gård
Berga by bestod till omkring 1920 av tre gårdar. De ersattes då av ett nybygge på andra sidan vägen.
Olle Erikssons far byggde Berga. Av de tre gårdarna blev arbetarbostäder. Den som låg finast till blev
riven för den var förstörd av svamp. Ladugården på Berga byggdes 1922.

En av gårdarna i
Gamla Berga by
i vinterskrud

När far tog över arrendet
När far var på Ängsholm blev han bekant med kamrer Ahlbom på Hörningsholm och det var antagligen
genom honom far kom till Berga 1924. Alla hagar var fulla av slån och nyponbuskar. Ingenting var
täckdikat utan där var mängder av små tegar mellan öppna diken.
Olle Eriksson och hans familj flyttade från Berga till Solbacken. Olle tog senare över Kumla på 50-talet.
Bergas bostadshus byggdes 1921, men man drog inte in elektricitet. Eldade gjorde man i kakelugnar.
Oppepå var det ett rum och resten öppen vind. Det var så dåligt byggt att när det snöade, så kom det snö
i trappan. Det var nersotat av fotogenlampor. Under det första året gjorde man om taket och det blev
två rum på övervåningen. Och sedan drog man in elektriskt.
Det var dåligt med vatten. Man fick köra vatten till djuren från
en källa bakom ladugården. Sedan grävde man en brunn och fick
väldigt mycket vatten, men det var rostigt. Med 50-literskannor
forslade vi vatten till en tunna i köket. Vittvätt kunde vi inte tvätta
i det vattnet. Till tvätten sparade vi regnvatten och uppe i hagen
fanns en källa där vi kunde hämta bättre vatten. Tvättstugan,
som nu är garage, fick mor av grevinnan Bonde.
Tegelrör för täckdikning på Mörkö 1938
(ur Thunberg: I ditt anletes svett)

:

Anders och Anna
Karlsson i Kumla

Victor Andersson
Sanda Grindstuga

Kyrkoh Gunnar Paban
Mörkö Prästgård

Samtliga bilder i porträttraden ovan från Thunberg: I ditt anletes svett

Kamrer Ahlbom
Hörningsholm

Ledarön
Från Ledarön hämtades en kastanje, som planterades på gården. Vi rodde ofta över till Ledarön för att
plocka liljekonvaljer och bär. Det bodde en gammal fiskare på Ledarön. Han hade en gammal oxe som
var över 25 år. Den körde han med i sin åker för familjen hade också ett litet jordbruk. Min bror KarlAxel var dit någon gång och hjälpte dom att tröska och då drog oxen vandringen. När fiskaren och hans
hustru var gamla lades jordbruket ned.

Alfred på Ledarön
och hans oxe, som
på bilden är 28 år!

Självhushåll
Vi hade rätt mycket självhushåll och slaktade en gris ett par gånger om året. Pappa var intresserad av
trädgårdsskötsel, så vi hade en stor köksträdgård med tomater och gurka och allt annat. Trädgården låg
bakom det lilla magasinet.

Ska det vara slakt är Eriksson i Solbacken genast
redobogen. På höstkanten och till jul har han jämt
att göra med att kuska omkring mellan gårdarna
(Bilder och bildtexter från Thunberg: I ditt anletes svett

Svinslakt
Bilden togs med en kamera från EPA för 2:50

Gustafsson i Korslöt

Tilda och Ludvig Andersson
Sanda Grindstuga

Hjalmar Marberg
Bergalund

Smeden August
Pettersson Bergalund

Kungabesök
Hörningsholm ordnade jakter med inbjudna gäster.
Ett par år på 30-talet deltog kung Gustaf V och det
hände att maten, som lagades på Hörningsholm,
serverades hos oss på Berga. Jag har kvar gästboken
med kungens namnteckning. Det var inte alltid så
trevligt att ha jaktsällskapet på besök. En gång hände
det att en jägare sköt fåglar i julkärven! Så gör väl
inte vanligt folk! Vi satte ju inte upp julkärve för att
roa grevens gäster! Ibland parkerade dom sina bilar
så att vi inte kom in i vedbon!

Fr. v: Ebba Bonde, Markus Wallenberg senior,
kung Gustaf V, Ingeborg Bonde

Fr.v: Prins Eugen, prinsessan Ingeborg,
grevinnan Mörner och Ebba Bonde
på Berga 1935

Fiskare Eriksson från Tullgarn, kungens
chaufför samt Eva-Britta Landström

Brunna var fortfarande bebott
Vid Brunna fanns det ett hus och där bodde en familj, som hette Vesterberg. I ett litet rum intill bodde en
gumma som rodde över till Ledarön och hushållade för gubben där. Huset hade en farstu, som var
byggd så att det stack upp en stor naturlig sten där. Huset revs senare av arbetare som bodde i de gamla
husen i Berga och virket blev bränsle under krigsåren.
Vesterbergs hade tre barn, ev. var det tvillingflickor, men alla var utflugna. Sen flyttade det in en gubbe
som hette Karlsson. Jag vet inte var han kom ifrån. Han hade en klockkedja med en femtioöring på. Det
tyckte man var riktigt storslaget. Han och Vesterberg, dom kom väl så osams. Karlsson skickade efter
en ollonpistol och hotade den arma fru Vesterberg
med den. Dom hade samma farstu men var sin
dörr att gå in i. Det var en riktig tragedi och den
där stackars fru Vesterberg, hon hade ingenting
att äta, så hon orkade inte gå upp. Det var på 30talet.
Skyttegravarna från första världskriget hade vi
till att tippa skräp i så de blev nästan igenfyllda.
Vi hade badplats vid Glasberget. Där fick man
gå en halvmil innan man vart blöt, så långgrunt
var det. Det gick ju bra så länge man var barn.
Calle Landström på Glasberget,
där man provsprängt efter fältspat

När tjuren blev ersatt av seminör
Vi hade 4-5 hästar och 18 kor. När vi sålde korna 1982 var det antagligen
Sveriges äldsta seminbesättning för vi började ju redan 1938 i samarbete
med forskningsgården Viad på Grödingelandet. Vår sista tjur hade länge
varit anmäld till slakt. Men en morgon 1938 låg han död.
En av hästarna hade lite
arabblod i sig. Han hette
Patrik.Det var en riktigt elak
häst. Så hade vi en trevlig en
som hette Åke. Den köpte
militären 1940. Den första
traktorn kom till Berga 1938.

Bergas stolthet,
Mariebergs Hero

Min första katt hette Carmencita. Mor Alma födde upp
kycklingar och det var ett bra tillskott till inkomsterna. .
Carl-Axel på Fordson

Berga blir RADIOGÅRDEN och inspelningarna av LIVET PÅ LANDET börjar
Sven Jerring var med ute på Berga när det skulle bli radioprogram.
Danielsson från Radiotjänst var ute och fotograferade. Det var på vintern
1938. Dr. Wilson var också med och Dymling och Thunberg. Ivar Thor
Thunberg var den som skulle sköta det hela. Ofta bodde han hos oss på
Berga. Han skrev en bok ”I ditt anletes svett” om tiden på Mörkö.

Besök hos Farbror Sven på Radiotjänst
Anna-Greta och jag skulle åka till stan med mjölkbilen, som då gick till
Stockholm. Det var Gustafsson som körde. Då bjöd Farbror Sven in
oss till Radiotjänst. Det var på Kungsgatan. Och vi kom in där och det
var fina herrar som satt där då. Vi fick se och gå igenom Radiotjänst
och det var intressant. Hans lilla rum var inte stort inte! Och så hade
han ritade gubbar på väggen som föreställde Efraim Alexander. Farbror
Sven hade en låtsasfamilj, som han berättade om i radion med förställd
röst.
På Berga hade vi nog radio från början av 30-talet, men det var inte
mycket att lyssna på så det blev Barnens Brevlåda med Farbror Sven
och grammofonmusiken med blandat innehåll. Bäst tyckte jag om
dansmusiken. När radion var på skulle man hålla tyst och det var svårt. Sven Jerring, “farbror Sven”
för hela svenska folket

Inspelningsledaren Ivar Thor Thunberg
Thunberg skall väl inte jag beskriva för vi kom inte så vidare överens. Det var ju så mycket ”larv” man
skulle säga och det där kom ju igen i skolan. Det var inte så roligt många gånger. Det var väl avundsjuka!
Ungar är ungar.
Lasse och jag hade ett litet trädgårdsland. Thunberg ville spela in om vår trädgård. Då var jag på väg att
sticka iväg, men morsan fick tag i mig.
Det var många tidningar som var ute och fotograferade och gjorde reportage.

Thunberg var ju en bohem får man väl säga. Och inte förstod
han sig så mycket på lantbruk. Många saker fick dom beskriva
flera gånger innan han fattade. De som satt inne i den där
inspelningsbussen sa några väl valda ord och det tyckte jag
var väldigt bra. Han hade sina idéer. Lars Madsén ville följa
med ut flera gånger men det hindrade Thunberg - så det blev
aldrig av.

Övrig personal och min idol
Det var en tekniker som hette Essvik. Han var väldigt trevlig.
Han var mycket ute hos oss. Axel Hedin, som var med Farbror
Sven till Amerika, var också rätt så mycket ute. Och så var
det en som hette Kurt Andersson. Han var min stora kärlek.
Han var rädd för hästar och hoppade över staketet. Då tyckte
jag han var duktig eftersom han kunde göra det utan att riva
sönder byxorna. Jag var ju inte så gammal, men jag tyckte
han var något enastående
Gösta Essvik, i inspelningsbilen,
och Ivar Thor Thunberg

Inspelningarna
Inför inspelningen hade Thunberg skrivit ner vad han skulle
säga och vi fick hjälpa till att ändra så att han inte var ute och
seglade för långt. Man spelade in på skivor och om det blev
fel måste skivan kasseras och man fick ta om från början
med en ny skiva. Det var då man reagerade ute i
inspelningsbussen. Ett par tre omtagningar kunde det bli, men
för det mesta gick det bra. Det var inte alltid så lätt. Och så
skulle han ju alltid ha en ingress först. Då gällde det för oss
att rycka in när det var vår tur. Så småningom blev vi väl
vana. De inspelade programmen sändes några dagar efter
inspelningen.
Anna-Greta, Thunberg och
Alma under inspelning

Valborgsmäss!

Inspelningarna hindrade ju en hel del för
mor och Anna-Greta. Alla skulle ju ha mat
och så. Det var mycket besvär för oss. Vi
fick tusen kronor för inspelningstiden och
vi fick också betalt för maten.
Ett valborgsmässoprogram spelades in
några dagar före Valborg där mina kamrater
sjöng och jag läste en dikt.

Min skolgång
Jag gick sex år i skolan och sedan två gånger sex
veckor i fortsättningsskola. Vi fick lära oss fylla i
blanketter och lite av varje. Sista året hade jag Henrik
Hansson som lärare. När jag hade konfirmerats 1940
var det krig och många blev inkallade. Far låg
inkallad i Oxelösund med ett par av våra hästar och
Karl-Axel var någonstans i Sverige. Lars-Eric och
jag fick sköta lantbruket.
Eneboda skola på Mörkö 1936
Lärare Emma Åström och Anna Carlsson

Läskamrater vid konfirmationen 1940

Militären intar Mörkö
Under första världskriget var den militära verksamheten på Mörkö omfattande. Området runt Berga
bär fortfarande spår efter detta.
På vår tid var där infanteri med hästar. Sedan kom det studentbeväringar som hade fältskjutning vid
Kumla. 1940 höll de till vid Skansholmen - där man numera bränner brännvin själva. Där nere låg tre
kaserner och dom revs och togs åt Vaxholm.
Kasernerna på
Skansholmen år 1911
- alltså redan före
första världskriget!
De finns nu på Korsö
vid Sandhamn.
Foto från hembygdsföreningens arkiv,
fotografen okänd.

Dom där studentbeväringarna var ju lite fina av sig, så dom brydde sig inte om oss ungar inte. Men det
var tre fyra stycken, som låg i hagen däruppe vid vägen och där fick jag gå till dom med kaffe, så jag
blev väldigt populär bland dom militärerna. Alla flickor på Mörkö hade ju roligt när militärerna kom.

Näsbackens festplats och bygdegården
Festplatsen låg vid Hörningsholm, vid Näsbacken. Där är väl igenväxt nu. Där var det alltid midsommarfest
förr. I Norra skolan, som låg där bygdegården nu ligger, hade vi en liten samlingssal. Men skolan revs
och jag var med och arbetade för en bygdegård. Jag har varit med varenda midsommarafton sen jag
blev vuxen och arbetat för den. Jag har allt en bit där också. Jag stod i olika stånd och ibland kom inte
den som skulle byta av och då fick jag stå dubbla pass. Midsommarafton var ju inte så populärt att
jobba. Ett år var det så kallt på midsommarafton och då sålde jag smörgåsar. Det var en omtyckt
festplats och många kom från både Södertälje och Stockholm.
(Red.anm:1953 kunde bygdegården invigas)

Kriget kommer
Jag berättade förut att militären tog vår häst Åke. Far
var i landstormen eller vad det hette. Han blev inkallad
på fredagen och Carl-Axel på lördagen. På söndagen
åkte Lasse med hästen Åke till Hölö station. Där blev
han uttagen att följa med transporten till Stockholm.
Han var borta i tre dagar. Kvar på gården var jag och
lagårdskarlen, men han var rädd för hästar. Gårdarna
emellan skulle vi hjälpa varandra. En äldre man kom
från Björkarö. Han hade ett fölsto som skulle
motioneras. Han hjälpte mig med hästarna. Det gjorde
också Olle Eriksson.
Carl-Axel med hästen Åke

Vad hände sedan
Lars-Erik tog värvning 1941. Han blev senare jordbrukare i närheten av Åmål. Han bor numera i
Bjursholm. Anna-Greta gifte sig och flyttade till Hofors 1955 och bor nu i Katrineholm.
Det blev tal om att fideikommisslagen skulle ändras så att försäljning skulle kunna ske. Berga, som låg
så nära huvudgården, ville greven behålla och eftersom sittande arrendator skulle ha rätt att köpa
gården tyckte greven det var bäst att säga upp arrendet. Vi blev alltså tvungna att flytta och far köpte
gården Karstorp en halvmil utanför Vingåker. Året var
1959. Far hade gjort sig illa i foten och låg på sjukhuset.
Därför blev flytten försenad en månad. Vi flyttade med
djur och allt. Jag hade fött upp en harunge och den ville
jag ta med. Men så en morgon låg haren död.

Anna-Greta och Eva-Britta

Jag har gått och rotat i jorden hela mitt liv.
När vi flyttade till Karstorp blev jag så
småningom dräng hos min bror Karl-Axel.
Mor Alma var dålig i rätt många år och jag
skötte om henne och far.

Eva-Britta basar över issågarna

Minnesprogrammet 1968
1968 - 30 år efter inspelningarna - gjordes ett minnesprogram. Det sändes en söndagsmorgon på våren
1968. Kanske var det i april. Thunberg och hela familjen var med.
(Programmet sändes antagligen som en del i det jordbruksprogram som under många år sändes
om söndagsmorgnarna. Sveriges Radio meddelar att det inte har bevarats.)
Mor dog 17 maj samma år. Karl-Axel dog 1978. Sonen tog över men lönsamheten var liten. Karstorp
som var något mindre än Berga såldes på auktion 1982. 1981 hade far gått bort.
I fjorton år har jag varit kassör i SPF. Nu har det blivit för krångligt. Jag har hållit mig till penna och
papper.
Jag har rest mycket. Irland tycker jag om. Där har jag varit mycket. Italien, Tyskland, Island, Norge.
Och Madeira, där jag varit två gånger och dit jag helst skulle vilja åka igen!
På mina resor och vid andra tillfällen har jag samlat fingerborgar. Och nu tror jag att jag har 176
stycken.

Tack Eva-Britta
för intervjun
och för att vi får använda
dina familjebilder

Hela arbetslaget

Här följer rubrikerna på samtliga radioprogram:
(programmen sändes mars 1938 - februari 1939)

1 Första visiten på Radiogården
Programmet handlade bland
annat om isupptagning

2 Ofelia, Carmencita och andra husdjur på Radiogården
Ofelia SRB30127 härstammar från
Stjärnsund i Närke

Alma och Anna-Greta
matar hönsen

3 Vårfrudag på Radiogården
4 Från slagan till tröskverket;
vårarbete på Radiogården
Tröskgänget; Carl
Landström 2. fr. v.

5 I auktionstider
Lill-Oskar Andersson med
auktionsfynd
Victor Andersson i
Grindstugan är ropare

6 Vårbruk och utsädesutställning

Landströms sprider superfosfat

Carl-Axel Landström och Gunnar
Andersson plöjer med 2 par hästar

7 Valborgsmäss på Radiogården
Sång och diktläsning - inspelning
inför valborgsmässoafton

Carl-Axel sår havre

8 Från skogsbete till kulturbete på Berga gård
9 Stök i Radiogårdens kök;
Om mathållningen på Berga
Eva-Britta, Alma och
Anna-Greta i köket

Alma kokar kaffe

10 I köksträdgård och blomsterfönster på Radiogården

Alma med sin stolthet,
Nattens Drottning

11 Klinisk kontroll på Radiogården

Tuberkulinundersökning
Ladugårdsförman Andersson
och veterinär Tegbom

12 Släpp fångarna loss. Radiogårdens kreatur på grönbete
“Släpp fångarna loss, det är vår
var kossa i sin själ
mår väl
när grön naturen står”

13 Glimtar ur lantbrukarna föreningsliv
14 I slåttertid
Vally drar släpräfsan
Kafferast vid
hässjan

15 Jordbrukarungdomens föreningsliv
16 Sommarmat för vinterbruk,
om höbärgning och sommarkonservering
17 Storbyk på Berga gård
Tvätt vid Solbacken
Ebba Eriksson

18 Skörden mognar
19 Skörden bärgas
Rågskörd
Havren krakad

20 Slåttertävlan
Uppmarsch till slåttertävlan
(ur Thunberg: I ditt anletes svett)
På väg till SLU-s slåttertävlan

21
22
23
24
25
26
27

Ungdomen spelar teater
Belåning och försäljning av spannmål
Höstpreludier på Radiogården
Ladugården. Avelsarbete och stambokföring
Postgång och bastubesök
Adolf Ljunglöf, Egelsvik, intervjuas och sjunger en folkvisa
Olika slags hästkrafter

Vältning med Vally och Patric

Första traktorn hade järnhjul

Kumlabonden harvar med oxar

28 Rotfruktsupptagning och fru Landström berättar om ett finare kafferep på Hörningsholm

Rotfruktsgallrare
Kålrötterna läggs i stuka
Mörködräkter 1935

Potatisplockning
Kålrötterna strängas ihop

29 Konserveringens betydelse för lanthushållet, studiebesök på Radiogården
30 Tröskning, kvarnfärd och bakning

Tröskan har kommit
till gården
(ur Thunberg: I ditt
anletes svett)
Kvarnskjuts

31
32
33
34
35
36
37

Alma veckobakar (ur Thunberg,
I ditt anletes svett)

Vid symaskin och stoppkorg
Foderenheter och äggvita
Inför helgen
Mellan helgerna
En avskedsstund vid brasan
Sådd och skörd på Berga gård (skolradioprogram)
Bilder från en lantgård, Berga gård / Boskapsskötsel,
mjölkproduktion, Viad (skolradioprogram )

Tedde och Karl-Arne
med mjölkkärran
Mjölkdiskning, 2 gånger om
dagen, varje dag.....
(ur Thunberg: I ditt
anletes svett)

Kringslaget
Carl-Axel slår sista slaget med Åke och Peggy 1938

(Ur “Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd”,
Nordisk Kultur Göteborg 1947)
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