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Har Ni sett saltsjilbadsodjuret nagon gång?
Ja det bar jag visst gjort flera gånger lörr om åren, men inte något
riktigt "saltsjöbadsodjur" uta'n ps. deu tiden val' det mycJ,ct siil uJ)pe i
Haggensfjärden, och sa var det en djursort som kallas tum~are. De följde
med s~len vissa år dä det var mycket säl. för att det skulle bJi som en
orm var det hona, hane, hona, hane ~v tumlare och de simmade efter varandra
och rullade runt och kom upp, o~h d~ blev det ~vall efter och så fortsatte
de framåt \ samma sträck. Vi har varit sä nära s~m härifrån till väggen
där - dc var inte rädda - jag och min far och ett par till, han hude ett
par drängar, med nothit vid Furuholmen i Daggen. Det säg ut 80m en 8jöo~m
när de simmade med nå~()n meters mellanrum och g.jorde svall. Där har 'vi
saltsjöhudssjöormen. Huvudena var litet flata fram, så de styrde med dom
och s, med stjärtun. ·Och far ~in har sett det flera gänger och han skratta
,de sä mycket han orka ': I'Nog Jean Je ljuga bra i tidningen om sjöormen,"
menarl(~ hun. Nu f inne det. inte en slil 111(~ra i hl'la skcirgarl1en och inte en
tumlare hcller. j)e simmar intl~ i vattnct i y tun rått fram ut~n de rullar
aig fram sakta, och di blev det svall, huna hanc som följJe efter, en
fem sex stycken så det hleven tjuJo In t! ter . t.Ja far :3krattadc sa mycket
han orkude i nothdten. "Nu ;,.UI1 ni titta pii sjöormen" och han sa ocksa att
d~t var tumlare. lian var skutskeppare Iran unga ar uch gummal skårgardsbo.
Han var den f,il'sta som byggde pa hor~holmen vid ,\lgö, ncre vid sundet
där var hans ,hem och där är ja~ uppfödd. Oår hade vi fisknot Hch ström
mingsnot och strömmingsskötar. Vi S4g "sjöodjuret" på avstand de dår uren,
men sen försvann det och vi har inte sett det sen. Vi hade strömmingsfiske
enbart, på den tiden var det myckt!t strömwingsfiskare med gamla sortens
strömmingsskötar av bomull, om det ~kulle vara ett sånt där odjur så där
som Ch oxe ling i vattnet, 8k~llc vi inte fatt ett redskap helt. - Jag
kan inte sdja .ilku 'rtal det var n~r deL fanns Så mycket säl.
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18d7 är .jag rödd. Min far var gammal da. lIan var ju med innan .:i a l tsjöbaden
byggdes. på den Liden v~r det metertJocka isar om vintrarna. :\ärirand
llotcll var byggt ~å bodde Uscar 11 d~r cn vinter ,en åtta-fjorton dagar.
lian ha.de tva svarta, fina hästar och dom hade han i stallet vid villan
nedanför badhoLclJ et. i>rills Carl var ocl(sa dlir och de var ute och Itörde
på isarna. Vi hade strömmtngsskritar ute där mellan UcstauranghoJmen och
horsholmen me linor utlagda. hupten John Wahl und, som hade angbatur, var
med på kungens stora, fina l:Ilc.iJc .)ch ::ta ett pur lalH!jer, sana där Gled
l:IilverrJ.nder. De fick se att vi höll [Ja att l'isl,a och då ville kung Oscur
se det ddr strömmin~sfisket. Vi tick order att vara cn dug klockulJ 11
diir ute vid hålet, där vi tog uIJ}) s Lrömmingsgarncna. Och far min han var
ute och ~atte ut en stor st(;r lIIed ~v(!I1ska flaggan vid halet, sa man säg
var det var. Jcb s4 satte vi i isen en s.k. revtyva ~, man kunde hänga
upp strömmingen. t(un~ O:§car han )<om och satt i släden. t.Jag var ,ju hara
yngJing men var med och hjäJpte till. hung Oscar sa att i dag ska vi ha
fin strömming pi Grand Hotell. Och sä tilla han att strömmingen j r god
när de steker den i smör och slwrpsmu) or. 3edan fick vi höra att Oscnr 11
kristlHl strömmingen till t'strömming u la ~alts.ii;bad". Vi har fot.ografi pci
det där, heUlIDa, någonstans, när Iwngen och vrins 1,Ji.Lrt var vid halet.
ilet var bra meJ strömming unJer isen. Vi skickade fi~ken till ~tockholm

2

pi den tiden till ri~khaildlure i gamla riakarhamnen. Oen sände~ med t'Ket,
men i min barndom Kick det an~b~tar (pi sdmrarna) och på höstarna rodde
loJk~ir~ardsborna hirifran ilvcr l.la;{~(!n till JLockholm med fyra par äror. I.>et
var l\rogar överallt, vid g]<holmen, pä r'j~iderholmarna och där var de iland.
N:1 r d e i 11 t e h a Ii 11 h e m la g d e d y s k l) n b ä d d d ä. r o c h s t ii 11 d e t i Il me d d il n s. ~'il r
min talade om vad de levde och hade skojigt.

i)e körde oc I(så f ran 1)a.l arö o ch ";l1lthtal arö och 'fyre,s ö på s turlin i sar. Vet
kunde vara en tio hiistar efter varan,dra med kälkar med last, det var ju
smörbyttor ,och fisk~jckur och ~~nt. De knrde ~ver ~rstavikcn, Uj)P i Urag
edHV i kun och ~ii ne r jjve r Var gärds s.i ön, J e t var j u i ngeu.. kanal dj,' då och
ingen sLröm, uch sa rätt upp i backen ddr, gamla kälkbacken och ner Neg
lingcviken ')ch aå Li11 Ncglin:(e gärd. Oär var uet l<rog med liarfe och
br~nnvin och glam och skoj. ~är skulle de in, det var ungdomar också,
pi~or och dr~ngar. Far min ~krittad~och bcrUttdde det där. uet var ju
deras

~törsta

nöje.

En ~'ng skulle de ta med ett
var ju litet hotellartat. De
hette .Jakobsson. l'lar min kom
starka. ilen äldste upp~r~dde

vinfat ~r~n Sto~kholm till jmldalarö, där
körde i foror och med var en fiskare som
ihåg Jacobssons, Je var grova, hjulbenta och
på iljurgårdsslätten om somrarna. dtockholms~
familjerna gick ut j.hL Ujurgard:Hllått.en och hade med sig smörgas och mat
och nubbe dC~ satt och at dåre Uch s4 var det såna där gamla gubbar där.
Rn het.te Ros, han var gruskäggig och stor och sdg ut som en indianhövding
nJstan, stod där med positiv och 8pelade och urog och så salde ban lycko
brev. Uiir upptr..idde thw Jår Jaj<ohsson nagon kort tid pa som:naren. ;jen
for han ut till fyre~ö och lyfte tyngder och visade s~nt där. ilan var van
vid det, haue tränat sig på det. Ja, så la de p4 det där vinfatet då mot
betnlnin~ och allt gick bra. - 1Jrin,terna hade 8ärskild sjädc med älghud
övc~r ~i~ och ~in fru, de •.udra rid" iikcl på 1,iillw.r Ulcd ~t.ora rJa\i eft.er.
':-;en niir Je I.om &..i lJ Neg;l in~euaclHm (k,il k- och ~kidback(!.n UtHlaut'ör \)hser.,.
vatoriet', det vaJ' i fJI.lrs martau, ~'l .. r min heriUtade Ilet där, D~r de kom i
hulva backen med villl'at.et utev h.i~t.cn i~t.adi~ I.ch ~tod och s~rka, di!
li})rang .Jukol,H:lSOD upp, han VUI' med Pll f.irtlen, de auur.J. stod '.. var llch vlintade
på i!4en nedanför. Han lust.a fatet j)iL ryg-gen i halva backtm och har det
upp. ~cdan körde de upp båstaruu, sA var det nedfijrsbacke hela v:igcn till
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Vir~ärdssjön och ut d~r vid Jragedet vid BrsLuviken. De körde nagra gänger
till innan det. blev v'r, hade efterskickningar i stan och sj~lva skulle
dc ha mycket, allt mÖ,jligt, mjölpasar I)ch ~änt. 1 :;Lockhulm lastade de vid
gamla I iskarhamnen v i d hron, där s tannade de. Je t var en f ru ,lär som hade
stor handel. N~r de skulle la~tn pd och köra andra ~ch tredje g~ngen sä
sa de at varalhlra. nAja, lå.gg inte på sa mycli:e du, Itu vet jag har den där
,jävla vinfatsbacken kvar.'t uär kom namnet.
(Backen har ljinge kallats
VInfatsbacken Hf'ter det.) ~edan var det mangu som sa att dctvurit vinfest
däruppe och de su att de suttit och druckit ur ett vinfat där, och så har
vinfatet rullat ner rör backen uti ~wglingeviken och sjunkit ner på: botten
och ddr skulle det ligga ännu pust~r dc. Vå skulle ett vinfat sjunkit rätt
ner genom så hår tjock is som tva jiirnVii~~tåg, kuudc ~a över .• Jaha, det
kan de tro.

~ick (vid ~ekel~kiftet) fr~n SaltsjHbaden pi lngarö
le,ten till Tyresö och till hiillmora och Askllrvlken. Vet. var ångbåtar.
stormcock hette den största och sa var det Woodcock, Peacock och Jcmcock.
Ue hade både skeppare och muskinister pa de ltär båtarna. lJe ~ick med som
marg~ster till t~Jen vid Dalaröbryggan. Förat nör de bijrjade l~g de inn~
i hotellviken innald~r järnbron.
3en fick de inte ligga där utan
blev 1'jyttad(~ till .i)alaröbrYi!gan. Ve gick turer pli. mornarna, turer på
kvällarna . •)e gick Ju extra båtresor ocl\sa. Var /lied de kungliga 1'1ura

Kapten Wahluuds hater

gänger utåt

NJmndörj~rden

och fiskade.

~ick fralJ ~mädalurö och ~ell var det .ju småbåtar 80m kom
Nämndö och gick upp. Det var fullt av folk pa Ualaröbryggan när tågen
gick dit ner. ~cb på den tiden var tägen sä fulla, också pä vintrarna kom

Dalarö express

fr~n
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tusentuls männisl(or från ;:;tockholm ut till Hrund Hotel L. Ve åkte liälkc' i
.Iohn ~ahlunds k~Jkbacke, som ~ick rätt ut över isen mot Restauranghojmen.
Hå res t.iltlrnngen var byggd sl.. a1' ralh~ hun s~.i också rOlidhåtar, sålla där
~ijcJerkj)pi.llf.(~lJatar med sät.en i. ':>cn hade hau dräu!.tpojkar 80m rodde folk
t.ill gamla herr- och dalDbadh\J~en eller till restaurangen riir utt Jota IUnc<J
t!tter badet. Ve tog 10 öre Jleraon tyckte jag jag hörde.
Wahlund hade tjugo, trettio fina j~rnkälkar klädda med fint tyg över,
80m man kunde vara tre fyra ~tyckcn .pä. JeJl hade han s.k. amerikanska
kälkar, ~äna där flata 14ga. Så IJade han ~krid~kobana mitt framför Grand
Hotell. Där.var alldeles fullt meJ minlli~kur. På sj~lv. banan hade han
ctt hus med snelltak. Där hade hun fullt med skridskor och hyrde ut. Sen
i sjlilva viken innanför hotellet, dcn hette Lilla sandviken, hade han
WahlunJ en slJngkälkc. En stor, Iro~ .~äle nerslagen i isen rätt ner och
sen en bom, 20 meLer lång, ett 'helt Lrlid och en stor sl~ngkälkc längst
ut i tippen. lIan körde d~11 där ~LiJl~kiilken tnt~d en häRt. Het. hl{!v ju en
ryslig fart ra sLdngk~tken. Ja~ tror,han tog 10 öre purson.
hapten ,John Wahlund haJe hyggt sin villa piL ((orsholmen, en tornvilla.
nan var väl den som byg~de el' tur mina J'öråltlr ..Lr. Ve var de första. {<'öre
dom fanns ini.e ett liv tlär inne i själva i~orsholmssundct. Hela stället
där är mitt för~ildrahelD, fast nu är Jet stockholmare som rår om det .. på
~lgösidan är mitt st~lle, mittemot mitt !ör~ldrahem. när bur jag bott i
över 50 är ända sen första värjdsliriget, da byggde Jag dar. på )\orsholmen
fanns det en tid ett helt lag kineser. En hette Mr K'ung tu-wei och ban
var revolutionär i Kina, dd änkekejsarinnan av Kina levde. Uan var mång
miljonär och hade stora ~gendomar i Kina.
(K'ang Yu-wei kom tilldverigi
L904)
Jag tick ju höra det di, vi talade svenska en del. Mr K'ang Yuwe i k om i h o p s i g me d h e n n c, ;il i .:t t el li. C .j S u r i n 11 a n Il. v l-d Il a, o c h h el n s p o t t a d e
kejsarinnan i iigollen. Ron lät bannlY3u honom. Om nagon kllnde döda honom
s~ skulle han få stor betalning. Mr ~'ung iu-wei kom i sista minuten
omhord pa et.t amerikanskt kl'i~sskePJ>, som la~ där i Hong Kong. Mr E'angs
hrur t'iel( hon t.u.g ål fast han inte gjort lIa.got .... r l\'ang Yu-we\ for iväg
t i L1 ,\wer i ka t i 11 s i ua egendomar DIen han to rdes i 11 t e s tanna där. Ud, res te
hiln hiL med en hel Hvit iill de nordiska länderna, för h.i.r fanns ,ju inget
vidare med ldne~er, och bodde på ·.. iraud Hotell i 3ioclihoLm. :';fter en lång
tid flyttade han hit. ut till Grand "otell i Jultsjöbaden och bodde där
också med en massa kineser och dkte tåg fram och tillbaks. ~et kom pengar
hit. från .\lUerika. och så, genoln Enskilda banken kom det 30-, 1tO-, 5 )-,
60 000 l,ronor var och varannan da;{. ,)ch Wahl und fick tag i de tJår 'kine
serna som nappadu rör de ville l i t på sjön. vii visade han sln villa och
de tyckte det var bra där fijr Jet var s4 ensamt, s~ de köpte viljan utav
honom . .Jag tror hau sålde den Hir 30 000. Han hade en jädrans stor villa.
Sen botlde kineserna ddr i flera ar. ~e var snyggt klädda varenda dag.
~r K'ang Yu-wci hade en ij~terrikarc ~om betjänt at sig. d~ hade han hår
piska mud cn .vart kalott Hver.
cJag var ute o'ch sc~Lade isjal~t med h\)llOm en gång. ,Jag hade en omodern
i s.i a k t , s o m roan l<u n d e vara e Il g oj U , Il t t a, t i o P ä. Da var d e t f i na is a r p å

Daggen, och de l{örde l'or()r fran Beatelllnd över till~al tsjöbaden, hade
bU.ikrader över, stora granbuskar. lJa åkte vi förbi just där och det va.r
en hOlldc som ktirtie just där. vet ~ick .ja undan med iS,j.ll<ten Il ch seglcna
slog och histen började skena där ute på isen, s4 jag blev nästan rädd .
.Jag maste vända om • .Jet såg ot,ackt ut. tionden stod på flaket och höll
slg i tömmarna, jag måste kijra därifran, annars hade han kunnat kört
ihjäl sig. M~ K'ang och ett par kinesiska och enKclska damer han hade
med sig satt under ett par dtora f~liar jag hade. Mr K'ang satt bara och
klappade hiinderna: "Mycke lolil~t, myc)ce loligt, mycke JoLigt!tl den fick
.1 a g e t t s c b we i z i s k t u r, my di c t 8 t i l i g t, a v ho fl om.
Där på badhotellet var Jet en flicka, som en av l(ine~erna blev kär i.
En svensk flicka som stod uch tvättade där i en bunke på badhotelhlt
och hon var med kineserna och alla andra som åkte kälke. J)ersonalen på
badhotellet da var ju bara fruntimmer, överkokerska och sint där. så

diktade du en viga om don ddr flickan och kinesen. llär är en av verserna
d~m ja~ kommer ihåg:
Vet tidnade uppå vArt 3altsjöbad
en flicka som vör sä ~kön och rar.
ilon :,(n,)Jduv id bunken för rul(t ingen t, ing
och tänl<te ej ulls ujlfJu Ching, Ching, Chi.n~.
,";iata versen ~ick Yisa här ..Jag hörJe dell för vi var Ju där pa hotellet
me~ Rtr~mminK, och Je gapa och sjöng om det hAde da~ och natt, så man
lärde sig.
Oi kom vad man kallar en himmelens son
till platsen. Gud vet var han kommit ifrån.
Man su, att hUll gav ~na en gyllene ring,
men i verkliga fallet sa var det iugt!nting.
Sen hade den en fyra verser till, men dom kQmmer ja~ inte ihåg.
DokLorlnnan Schmidt rådde om villan intill kälkbacken (vid Ringvägen).
Bon hade varit i grekisk-turkiska ~riget so~ sköterska, och hon berättade
om det i gamla samskolan. Uon var kl~dd till'sköldmö i en stor hjälm och
aa hade hon ett spjut i handen och stod i gamla bönsalen och berättade
hur turkarna oc~ greker~a sprang upVe p~ hustaken och slog ihjäl varandra.
Det var jag ju med och lyssnade på.
När jag och min äldsta syster skulle börja skolan fanns det en sJ[ola"borta
vid uo.sö $öllergard, en dålig skola. Vet fallns en folkskola vid gamla i'ieg
linge, och mor min frågade om vi inte kunde Ia börja där, men dar var så
.överfullt med barn su vi fick inte komma in. Vi tillhörde dessutom Tyresö
församling. Då föreslog .far min och mor min att vi skulle försöka fä från
Tyresö församling en avlönad 4ärurinnu aver pi ÄIg~ gärd i överbyggningen
eller nederbyggningen clär, t1ä Mkulle vi bara behöva gå över trän hors
holmen ~enom skogen och ner dit. För de ville inte släppa oss över Söder
gärdssundet dör det var strömt och dvagu isar. Far min hade en stilig,
stor segelbåt som han lät sommargåsterna hyra och segla med. Ucn där
8e~elhåten var en ~tor en med järnköl och sa var det tvu stiliga loggert
segel på den. Sa su far min aisä h~ir n:ir vi 8kull(~ börja siwian: "Ha tar
ja~ och klär pi mig,~ sa han en söndagsmorgon, "si tar jug och seglar till
TyreHö. 1t rör de hade ju skickat bud att de skulle ha stämma vi~ Tyresij
om den där s~ken Med lärarinnan till Älgö. vi fick jag följa med, jag var
ju sju år. Vi kryssa genom Fällström och li'sösundet och Erstaviken över
till OrobäDken~ landade vid bryggan och ~ick upp. Par min var ganska
morsk och klämmig för han hade ju varit med om mycket hör i livet. Vi
gick ju vägen upp så vi kom till kyrkan. Oet skulle först bli gudstjänst
inne i kyrkan innan den d~r st'mman. Ndr vi kom i backen stannade vi, där
stod en mass~ som skulle in och höra Guds ord, och det var ju en massa
torpare och torparkarIar i fyrtioarsaldcrn och torpurfruar också. Tiderna
var så och de var klädda i blaggaruskjolar. Far,.min sa: "~ritta ska du få
8e~, sa han, "sä snygga de ~r i blaggarnskjolar"nch deras männer hade
sana här plommonstop pA nacker} och helllvävda kläder. t1I\u ska du fd. se på
vackert," sa far min. Oå kom greve Lagergren och rider, han skulle rida
ut på egendomen. ua sprang de dår fruarna och stallde sig pi ena sidan i
bredd och karlarna på andra sidan och to~ av sig de där plommonstopena
och lyfte på kjolarna och stod och neg och han där red förbi. Han var
kardinal hos påven i Rom och haJe en stor stjdrna i hatten och så hade
han tva atora, ar~a hundjäklar, schäferhundar ~om sprang framför häst
nosen. Vofl, vorl, vorI ilskna. Vi stahna i backen far min och jag och
jag har ett gott minne frln Jen tiden. SA gick vi upp och snart var kyrkan
överstökad. Sa blev det dtamma om lärarinnan. Vet var pa TYI'CSÖ fattighus,
det där stora ga~la huset - det finns kvar ä~nti - nedanför kyrkan åt
skolan till. Där var fattighuset pa nedre botten med gamla tanter och
gubbar med träben. Far min gick in dår och plocka fram, tror jag, nagra
50-öringar och 25-öringar och gav dem allihop sa gott han kunde. Så
stämma då en tru{Jpa upp. Da var il1~pekt.oren m~d där och far rnin han fram
höll att vi kunde val få en skolfröken, men nej det var särskild order
från greven, det far inte bli nägon skollärarinna på Älgö. Ud så sa far
min si här, att hälsa greven att jag ska kasta hit mina skattekronor till
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fyresö och sen ska jag aldrig ha med fyresö fördumling att gör~ mer.
Och scn tor vi hem. Då kom m"r min ner till oss vid bryggan. "~.å får vi
skollärarinna nu till Älgö?" ~Anej, tyck~r du det" svara han i båten.
"Ä kors i jösse namn", sa mor min,"du kunde nog inte tala för saken. Jag
ångrar att jag inte kasta på mig och fijljde med." "Det förstår du inte,"
S4 farsan lite halvargt, "greven på Tyresd har tus~n röster och du och jag
vi har tre röster och har ingen talan."
~~enare

-
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tog mor och gick till kamrer Melin i Adelsvillan nere vid Neglinge
viken. Han hade en dotter Si~ne Melin. Uon och alla saltsjöbadsherrarna,
deL var ju direktörer och allt, de hade ordnat en skoli som kallades
SaJtsjöbadens privatskola för de dar direktörsbarnan. Mor min tal~ med
rröken Si~ne Melin och hon tala vid direktörerna och hon lor till stan
och köpte matr~skostym åt mig. -Dc tQg inte in arbetarbarn hur som helst
i privatskolan si hon ville se oss rörst fröken Signe M~lin. Di var vi
ditr och Jodå vi ~kulle ,fä börja. Men det va~ ju dyra terminsavgifter.
Mor ~in prata s4 bra och sa att vi ~~r fattiga, si direktörernQ kom över
cnB om att vi fick g4 för halva priset. Ven r~rsta terminen när jag
började var vi i skrädd.r Karlssons villa i Ringparken. Det var sex
lärarinnor och en 30 barn, högskolelärarinnor och allting. Oeh sen andra
terminen gick vi i villan som ligger i bredd med Ivar Hoströms villa,
över skräddar Karlssons vägen upp. Sen hade v'i en termin i major llusch's
villa, nuvarande Hugo Jonssons. ~en började gamla samskolan, då fick vi
ju börja där, men då hade jag gätt tre är i privatskolan. Längst inne i
samskolehuset var en mycket stor bönsal och däruppe var det slöjdgrejor
och alltillg. Uirektörern~ var väldigt klämmiga. uirektör Fåhraeus kom
dit, han hade villan vid Tattbybron. Och sen var det ingenjör Jönsson
och direktör Wirgin och direktör Hörnell, 80m byggde ~juvillorna, och
direktör Lindell i Danska backen. - 1 Danska backen hade Wahlund kälk
backe nör inte isarna låg och till ~ch med de kungliga och prins Carl var
dUr och åkte. Wahlund hade tre k~lkbackur där, mcn sedan hade han den
d t.ora som gick ner iiudu Li l L jlestaul'anf(ho lmen. !Jet var den fina~te. 
l>ct var ,ju mänga i skolan, heUl författaren Gei.ierstam, tHgrid Kleen
gift lljarnstjärna, Astrid och Mia ~öder8tröm döttrar till skeppsstuvare
Söderström i den villa som Callert har riu i Ringparken. Mia blev gift med
Gustav fägtmeijer.
När pengarna inte räckte Lill lön åt l~rarinnorna ibland hade de teater-
scener på Grand Hotell och tog in stor betalning. Hotellet var fullt med
folk. En g~ng spelade skolbarnen från samskolan cn pjäs som hette Vi
suckar det sd tungt uti sko~en. Och liten älvadrottning med fagra läppar
lo~, smekte liten pilt pa röda kinden. Da~mar Larsson hon var älvdrott
ning och Vilhelm Wirgin var vi~st liten pojke och satt och gråt.

lnnan saltsjöbadskyrkan blev byggd sa hade de kyrka i bönsalen i gamla
samskolan, den var full med folk om srindagarna. I salen var det en 0PP
saLs sA att man kunde ga ett trappsteg upp, och där satt fröken Melin
och spela orgel. Pröken Emy Tägtmeijer hon satt bredvid fröken Melin och
,vande pa bladena sä hon kunde spela ordentligt på orgeln.
Vet var val andra äret jag gick där i skolan, då tanns där Sigrid Kleen,
Robin F'åhraeus och John TliJtmeijer och 30nja Wallenberg, hon var syster
till Jacob Wallenberg. Jacob Wallenber~ började i förberedande klassen
nör jag var där sista ären, Wallenbergs hade villan mittemot nuvarande.
järnvägsstat~onen dör Kooperativa har köpt, den är ju nerslagen nu. Där
lag kapten Wallenbergs villa och i vikcn där', Langa sandvikeli hette den,
lät han bygga en rysligt läng brygga för d~r var långgrunt, och den hette
i alla år Långa bron. Kapten Wallenberg hade en gammalmodig segulkutter
som låg utanför i viken med boj där, en ga~nalmodig, rak~tdvad, svart
lackerad med stiliga salong~r och den lig där i flera somrar uch den hette
Anna, så stod det i fören. Och sell i Danska bacli.en, ddr var ju direl(tör
Lideli, han Vdr gift med en dansk Iru ~om Var uppe i samskolan och bröt
p4 sitt danska. Uon hade två d~ttrar, Greta och Blsa, som jag kummer ihåg
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När jag gått en lem sex 'r i skolan
tyckte mina föräldrar att jag gått
tillräckligt mycket. Uå trårrade mor min skollärarcn i folkskolan här
uppe i Neglinge och han sa: "Nu kan "elge la komma hit och börja skolan."
Det var vackert det och ta en sän som gätt genom läroverket och sätta i
en sAn skola. Det var morsans min dumhet, det va~ inte roligt det att jag
måste lara. Jug gick där en termin tror jag. Det var ju så fu.lt med
neglingebarn där och det var ingeL roligt. ile tick rita pu griffeltavlor
och akriva tal och räkna. Lärarn Holmgren gick brodvid och titta. I sam
akolän hade vi skrivböcker och räkneböcker, det var ett annat förhållande.
Jag ville ju inte titta knappt pa det där i Neglinge. Öch så skulle jag
di ro Hver Baggen och gå till Neglinge. Det var just roligt rör mig att
gl förbi mina kamrater samskolebarnen. Da fick jag inte ba de Cina ko~ty
marna som jag hade i samskolan; där_var jag lika fin som dom, då hade hon
råd morsan. Men nu köpte hon langbyxor och ett par smorläderkängor och i
dom skulle jag g4 förbi och trälta.itgrid Kleen och Sonja Wallenberg och
dom andra, de skulle skratta åt Bligt .Jag gi.ck rör det mesta aldrig till
neglingeskolan utan jag rodde direkt upp och gick p4 Plyms båtvarv. ~A
mornarna när jag rodde iväg så sa far ~in sisa bär ät mig "Vänta här,
vänta så sk~ du tå 2,3,4 valar strömming med till skolmästaren, ettersom
det var så br~ att du fick börja där." Jag tick bära dit mina läroböQker~
h~n bad mig Holmberg, Garlssons g~ografi och allting, världshistoria och
en hel hög med andra böcker skullc han sitta och titta i. Da glodde de
på Mig avundsjukt. Jag fick ju ofta med mi 6 en stor påse strömming att
ge skolmäst~ren och jag var ju inne i köket till henne tru Holmgren. Då
blev jag bjuden 'på kaff~ och ett par tvA lAnga skorpor med kryddor i.
Holmgren fraga mig gang på gäng varför ,jag så sdlla~ var i skolan. När
jag kom med strömming ibland d~ sa han: "Du var inte i skolan i glr inte."
Men han var ai hygglig, tacka sjutton för det när jag bade med mig ström
ming sÅ mycket de orkade. Uet var ju min räddning. "Nii,'l sa jag,"Jag hann
inte." "Ou var väl hemma och Jrog i tu.tarna törstar ,jag" aa han alltid.
"Jaa" sa jag, fast ,jag gick pa 1'lyms batvarv till bortåt tva tretiden,
si de inte skulle veta nit hemma. ~en tick j~g då sluta.
Vi gick och läste, min syster var ockan med. Vi gick här i Iolkskolan~
kyrkan var ju inte färdig utan vi läste fram i Nacka. Vi hade kyrkoherde
Högman, han var ju pastor llögman d~. Ban var bra men han var kitslig, ja
inte mot 08S, för jag bar ju strijmming dit ocksi. Dan bodde bredvid Pihl~
villa härnere i Kaptensbackcn. Jag var ju dit också och hans gamla mamma
bjöd på katte. I samskolan hade vi bönlektioner, där lärde vi oss Luthers
katekes så vi )(unde den utantill. llland mina läskamrater var grundläggare
Janssona son Ferdinand fran Nybygget och Rudolf Malmberg.
~

Förr var alla fiskarfruar på Östermalmstorg och stod och sålde strömmini
i rader. Hela torget var fullt med vaxholmslruur och såna där, de ko.
från alla ball. Bn morgon hade vi bra med strömming. Jag tror jag var
17 år. Då a~ mor min åt mig:"Nu f'r du talja med och hjälpa mig med ström
mingen. Sätt p' dig nu snygg." Vi hade väl en tio stora lidor med ström
·ming. D' gick.~ngb'ten och den gick iland vid Ulrikedal, si vi sa~te på
strömmingen där och lor in. Baten la till vid Gustav 111:s st~ty. oå taDns
det inga bilar utan det var åkurdrängar som körde upp i sAna där vinkel
axelkärror med tva hjul bara. Mor min var ju on~turligt skicklig på all
ting och ville ha det bästa. "Kör bara" ~a hon till on åkare och vi tick
följa med på vinkelaxelkärran uppe på tunnorna. Och när vi kommer fram
dit innan vi kommer upp till gatan till Östermalmstorg sa mor min "Stanna!"
at kusken. Vi den tiden stod det i varenda fönster Vin & spirituosa, Vin
& spirituosa. Så bon sprang in där till Vin & spirituosa och köpte en
liter tvåstjärnig konjak. Den var korkad med kork och sen stod det över
korken pi buteljhalsen på en smal lapp: Skatt 20 öre. Den där slog hon
in som ett sybehörspaket så det var lika t.jockt i båda ändar. då uppe
vid Östermalmstorg var ett skärgÄrdskaf~. Hon sa åt mig innan vi gick upp
på torget "Ta nu det här paketet och gå in'på kaf'et och lämna paketet
till ka8sörskan och säg att om det är någon som fragar efter det al ska
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hon lämna ut det. den lick ~karn ~tanna en gång till för mor gick på
spaning och titta i backen till torget. Ron skulle ha hörnplatsen, den
blista platsen till varje pris, när vi hade Ha mycket /:Strömming. :>å kom
hon ner. "Skynda p' nu och kör~" Oet var fullt med folk från kal'erna som
köpte av oss, de ~lulle ha 5 valar ~cb 10 valar och allting. Vi sålde och
det var tull' fart. Man vägde inte utan räknade strömmingen på den tiden.
Alla lruarna som sålde blev avundsjuka på oss. De var klädda i halsdukar
och hela den där hÖRen av halsJukar for med snibbarna fram och tillbaka
i ett kör när de tittade. Folk som köpte ville inte gä långt in pi torget,
men vi på hörnet hade läng kö. "Varför ska ni alltid ha bästa platsen?"
börja de där tanterna skälla naturligtvis. "Kors ska ni tvivla att man
kommer i tur och ordning,~ sa mor "man får väl stå d~r man kommer i tur
och ordning."Och rätt som det var s4 tar de och skickar torgpolisen pl
oss. Poliser på torget var sina där uttjänta fanjunkare klädda i stövlar
med veck och vita byxor. fian hade hJälm på sig, en kask som stod upp med
en sk~rm framåt och cn bakåt. Jag vårderade honom till minst 150 kilos
vikt. Han såg at som en jätte, stor Qch tj~ck, späcket stack upp b~k i
nacken. Ja, då kom han där den tjocka buffeln och började skälla. "Varför
ska ni allti~ hu bästa platserna? Ni ska alltid hälla er framme, Ni får
ta era lådor och flytta rätt ijv~r torget." Där var det blomförsäljning
och där kom ingen människa. Men mor$an hon var sä fin och klarade upp
det litet tyst. "Jamen snälla konstapeln, vi har .dragit not p4 morgonen
och lått en mycket ~yrbar fisk, som är tör l,on8t~pelns räkning därinne
på kateet. tl 01 blev han stum, sa bara hm, hm, fick inte fram nagot. Jag
.atod ju därbredvid och nä~tan kikna av skratt. En fattig konstapel, det
var nå~ot för honom på den tiden att lÄ en liter tVÅstjårnig konjak.
8A giok han sin väg, viåade sig inte mer på hela dan. Hä gick halsdukarna
pa kårring~rn~ precis som en hög med flaggor. Och jag räknade och vi
sålde och fic~ pengar som gräs. Jag stoppa i min ficka och sen skulle
jag redovisa. "Har du inte mer. Du har ju ett strunttal~" tyckte IDor.
Men jag stoppa hälften i min andra ficka, jag var ju 17 år då. Ja det
var den tidens mutsystem. Mor förstod och visste. De yttersta hörnena
var bäst att silja på, för det var inte många fruar,' 80m kom med sina
väHkor som ville kryssa sig in.
Wor for in till stan och sålde fisk nästan varenda dag med bit eller
taget. Vi sålde till fiskhandlare ocksa nere i fiskehamnen vid Slussen.
Det var flera notfi~kare än vi i Daggen, det fanns fiskare vid Moranviken,
uppe vid Boo, vfd Kil och Gustavsberg. Sundeliarna på 'lgö och Glsö är
en gammal fiskrlrslakt. Vi fick ocksa lax ibland i strömmingsnoten. Gädd
fisket var likaså givande.

c

Far min dog på Korsholmen, mor min dog i stockholm. De ~r beg~avda i
kyrkogård. ~ör mor dog s~ldes stället pi ~orsholmen.

ryre8~

Det var mycket sommargäster överallt. Uos OS8 var det tre familjer i
hytterna och så i byg~ning~n oppe på och nere på.
på vintrarna ~ro~ vi not under isen. Vi förde ut linor under isen och
det gick till på det viset att man hade en lang stäng,gjord utav granar
med storändarna ihop, som flöt. Det kallas lör en rA och den var ihopsatt
så den var en 12 - 15 steg läng, man stegade. Man högg törst ner ett stort
fyrkantigt ~'l och ~en sköt man ner den där rin undar isen med en liDI
lina fastknuten i ena ändan. Jen flöt upp. ~a tog man ett märke på land
eller rätt över'halet, sä ste~ade mun en två tre fyra fem steg si lAng
ran var. ~en högg man ett hål där bara. Kom man inte på rän genast genom
halet så hade man en krok, krokig 80m en sagbåge med ett handtag i. Den
stack man under i~en och drog" åt sig själva ran Må den kom fram i bålet.
så h~de man eh klyka som man körde ner över rån och skjutsade den vidare
fram, och så fick man ut linor. När linan kOflltnCr ut sätter man ner ström
min~sskötar och knyter i. Så stAr en vid bortre hålet och drar när man
skriker kla~t, ocb då löper strömmingssköten ut bara. Sen när man tar upp
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får en lägga 108s l inan där borta och ml1n drar- sa:llwa väg tillbaks. Rln
åker sl lätt under isen sa det är vådligt åt det.
Ibland var det bal uppe i matsllien pa hotellet. Där man kommer runt
köket, där Uasaren låg, där stod vi om kvällarna allihop. Det var mycket
pojkar och flickor ~om ~pranl upp och titta, när prins Carl bodde där
och hade svit och damer och dans i stora matsalen. Man kunde stå ~ch titta
ratt in, det var ,mörkt utanför. i)et var .ju så myck(~t tolk och mänuiakor
och ungdomar'som sprang pi väga~na dir nere om kvällarna sA det var fullt
upp. Nu år d~t en ödemark mot vad d~t var dä.

..

Förr gick vi ända ut till Nämndö fjärd och Iiskade pä höstarna, när de
töreta fotogenbitarna kom till. UeQ vi slutade med det, man blev mer
bekväm undan för undan.
Jag har varit med på bal och dans pö Smörgaspaviljongen. Den låg i backen
mitt tör djuvillorna. Där gerverade·~e och hade bal och danser och alla
möjliga tillställningar. uet är nerrivet allt'sammans där.
Det stod ett utkikstorn på Looströmsbcrget. Det var byggt av pålar,
dåligt byggt, nägra trappor upp, inte så högt. Vi var uppe där John
fägtmeijer och jag en gang. Ett annat torn på Karlsbaderberget hette
Vidablick och stod en bit frän hoppbacken.
Under ,första världskriget tillhörde jag armen, Svea livgarde. Först llg
. i krigsmobl1iserade i Norrtälje. Vi låg på fältstarka kompaniet där.
DA hade vi varan östra granne att se upp med, ry~sen, sa vi klädde ut
bolmar till pansarbät~r. Vi hade en , där som var djup utav tusan hakar.
kapten Löwenhjolm sa att vi skulle över de~. Vi ba4e ju sånArysJlga öv
nin~ar, det kan ingen tanka sig vad man levde. Kapten Löwenhjclm sa:
"Marsch p~ bara!" - "Kapten, det går inte, det dr rör djupt." - "i, prata
tok" sa han. den 8prang hun först i så vattnet stod över huvudet på bonom.
Vi med packni~garna efter. Ja, det var övningar det.
Ar~t

därpå lag jag på ~otland och tillhörde uotlallds infanteriregemente.
Ryssarna sköt i ,sank tyska kryssaren Albatross. Tyska pojkar frÅn den·
tördes till Gotland och vi hade dubbelvakt iver dom. De gick där och ~ar
så lessna, sä lessna och längta hem. oå tick de fara in till Visby sex
åtta tio stycken i taget och festa , för dc hade gott om pengar. Vi eskor~
terade dom. Vi fick också gä in på deras marketenteri och dc b,jöd 08S pl
finaste tyska bi~r ()~h allt vad de bade. Det var förbjudet att prata någon
politik, men vi fick vara goda vanner med dom. Tyskarna gick där och grät
och kallade Gotland för det svenska Sibirien. nuet finns inga flickor här"
klagåde man. Vi lärde oss tyska och pratade med dom. N~r jag f~r över till
Gotland hade vi torped,iagaren Vidar vid sidan hela vägen och hem hade vi
kanonbåten Svensksund (80m eskort). Vi var mänga stockholmspojkar därså
det var ju ett nöje. Vi hade ju rysligt roligt, men det var otäckt på
lamma gån3 för man visste inte nÄr det skulle braka lös.
dmuggling? ~ej d~t har jag aldrig varit med om. Men jag vet ju att möja
pojkar var med om spritsmuggling. Man kom in i ilaggen. Men på den tiden
när jag var yngre begagnade jag aldrig konjak eller brännvin utan det
var punsch. Det var våran idealdryck på bondverandan i Saltuöbaden, där
vi var uppe om lördagskvällarna. llondverandan låg utanför stora matsalen,
och där fick vem som helst komma upp och bli serverad. J\onjak och bränn
vin det brydde man sej inte om förrän motbokssystemet kom, då btirja man
ju när man tick ~otbok.
När jag var ~na ~pelades en revy pa Södra teatern i stockholm som hette
Dalman. oå var det mycket sommargäster hemma på Korsholmen, som hade
varit på revyn på vintern, och de sjöng sa jag lärdo mig. Nu när ja, tor
på Sjötäppun på vintrarna (pensionär8bemmet\ och vi har en doktor 80m
heter Dahlma~, har Jag skojat med dom där damerna 80m gär och sköter oss
i vita klänningar. Oe säger ofta, "J)okto~ Oahlman kOll.lller snart." Dl ko.
,
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jag thll den där visan om ualman, och jäg har sjungit den när dom varit
inne och städat. Det var juiute träga om doktor Dahlman, s4 han behöver
inte ta åt, sig ••rag hörde den en gång ocksA pA ett julgranskalas vid
Lillängsdal (?) boa Landström. där i de aamla byggningarna, där OD flicka
spelade den pi ·piano. Alla sjöng den visan på den tiden.
Uch ualaan har lovat att ta mig till brud
och Oal.an bar lovat att ta mig till brud.
0, vad jag ·är lycklig nu
som ear bli ~alman8 fru
hanladiradilalala
hanladiradilalala

...........
Nu har jag bl~vit gifter.
Nu bar Jag l~tt man,
den allra snällaste rara man
som linns i bela vÄrt vackra avlAnga land
hanradiradi hanradiradira.
·4
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