Ur "Fem saltsjöbadsbor berättar" i
Meddelande nr 6 från Saltsjöbadens Hembygdsförening.

Född Kahn 1910.

Min fa.r, Viktor Kahn, bodde på Tyska Botten och hade 80m
närmaste granne och god vän Olle Bjortzberg. Olle Hjortzberg
Skulle flytta ut till Saltsj6baden.'Min rar entusiasmerade
sina föräldrar och familjen Melin, som de delade en villa ud
ute pl Tyska Botten. De nyttade till ,Saltsjöbaden, vad jag
1'(Srmodar

1899.

l4in fartar Axel, Theodor Kahn ~de efter den gamla 1nde1.rl.inpn
R1ngväsen 95 och fand.ljen Melin nr 94. Den nuvarailde Ringvägen
60-64.

PI den tiden fanns inte Tattbybron och då min far och Olle
Hjortzberg alltjämt ville uppehUla bekantskapen, rodde de
till varandra. Olle Hjortzberg bodde nedanför nuvarande lQrrkan.
Den ranns inte dA. Min far berättade många glDser hur roligt .
de hade med sina roddturer, de ~te hel t enkel t ro rör ,att
kunna nl varandra.
, Hjortzbergs villa finns alltjämt kvar med den vackra, underbara
vindflöjeln pi. taket.
'

Min tar träffade mln ~r på färjan 80m giok mellan stadeglrden
och Karl XII.s torg. De gifte sig sedermera och nyttade till
Saltsjöbaden Ar 1909.
JI& föddes 1910 en mycket kall aprlldae;. Min far har berättat
att hen just den dagen hade t88it sig ledigt trAn arbetet.Kan
dste hel t enkel t gA. och möta doktorn 80m kom trAn Stookholm

med häst och
vi dA bodde.

vaen,

så han skulle hitta rätt till lfegl1nge,

där

Vi' flyttade till Tattbyhöjden 1912, snett emot Filip MMesons
villa, sora var den endA 80m fe.nno där då.

Vi bodde 1 nuvarande :Brattetröms villa.. Vi lekte kolossal t mycket
1 bergen och badade i Neglingeviken hela min barndom och simmade
ut till den lilla ön med de 3 badJmsen, som tanns då. '
Jag sim_made faktiskt mänga. gånger över till Pihl t fiskhandlaren,
och tog fiskpaketet pä huvudet och simmade tillbaka. Det var
kolo8sal t dåligt vatten då med. }f.1n mor ba.d~uie gärna, men hon
tyckte det var gräsligt vatten, så hon duschade etteråt•.

Mamma. tog gärna sina 4 be.rn och gick med oss över 8k.ogen tUl
Solsidan och vi badade i Erstaviken. Det fanns ingen bibtma

Igelboda - Solsidan.
Detta. gjorde vi otta till 1918, då memma. tyckte, det blev för
mycket bebyggt och vi oyklade til gamla herrlladhuset, som då
hade bli vi t d811lbadhus på den ön, di t hängbron går ut. Numera
är där en massa bryggor.

14.
Där hade jag kolossal t roligt och hoppade från tornen ooh taken
ner i båSeängen och skrämde slag på alla människor. Jag var
kanske 11tet besvärlig. Men roligt hade vi.
.
Vattnet i Baggen 'var underbart, kristallklart. Memma. badade där
med förtjusning.
För att återgå till min tarfar, så hade han huset till somma.r
nöje och for in med häst och vagn till sitt arbete Högbergsgatan.
51. Det tog ju tid. ~Ien tid hade de pä den tiden.
Jag har all tid trott, att han var en stor, reslig,· jovialisk
man, som alla fotogra.fier tyder på•.
Jag hade en ml1are Wahlberg ute hos mig far nAgra Ar sedan.
Han berl!ttade I uJ ag kommer ~g fruns fartar". "S4 rollgt"•
sade jag. liDet var en liten ilsken, tjock rackare". Oh", sa'
jag, och ella mina illusioner föll platt till marken. "Varför.
det?t1 - Ja, jag var springpojke p! den tiden i Neglinge Handels
AB ooh jag kom med varor till Grosshandlare Kahn kl 1 pi. natten".
"Ja, det var min Ilista. kund tör den natten. Jag dunkadG pi.
dörren och dA kommer en 1iten ilsken, tjock. rackare med skägg
och morgonrock ach tofnor, väldigt argsint". - "Ja men"
sa'jag litet ursäktande, f«Sr jag tyokte i alla fall att mina
illusioner liksom inte alldeles skulle dala" det var ju väldigt
sent pA natten". "Ja, "s&'han ''men tänk pl mig dA. D&t var
andra tider, börja 6 på morgonen och springa med varor hela
dagen till långt in pl natten".

Så kom vi in pli hans barndom. Jag tyokte det var roligt fl
veta mer om gamla Saltsjöbaden, dessa backar och djupa dal &l',
rör vi har ju ett oerhört kuperat landska.p. Och ban. den 1111a
pojkvaskern tick springa vid 12 Ars llder, till llnBt in på
nätterna med varor. Ja, jag tycker nog det är skant, med andra
tider nu.
Ja, BOm sagt, jag föddes 1910, men vi hade in8en kyrka här.
Mamma. tyokte nog jag borde d8pas. J &B' var nog över !ret, stor,
tjock och tung. Mamma har berättat hur hon kln.1t&de 1lled mig trAn
Neglinge bortåt kyrkan till, möjligen fanns det DAsot 1"WIl i
nuvarande prä.etbostället, som dA beboddes aven 1'lcJJun Martin,
som en präst disponerade, rör jag döptes faktiskt diir..

VAr första präst var kyrkohere Vidner. Han tog alltid emot

08S

ute p\ trappan tUl kyr'..can. Alla hälsade på varandra och etter
gudstjänsten avslutades det hela med att alla tog adjiS av
~antra och var och en gick hem till sitt eller hem till

varandra.
Den där trad!tionen försökte min man och jag fortsätta med när
vi gitte 08S och nyttat ut hi t till Solsidan. Vi eazolades
.. några vänner utanför kyrkan, gick över skogen och hem till
088 och drack choklad med vispgrädde.
Det blev faktiskt en vana, som vi hade i måga år, men sedan
har tyvärr alla goda. vanor och föresatser skingrats 80m agnar

rör vinden.

Beträffande vår kyrka. måste jag tala om 1itet mera. Vi hade
vår orgelläktare dA som nu. Det ranns alltid en barnkör och vi
bodde nära kyrkan. Vi fick 25 öre rör att sjunga på sBndagen.
För tiröllop 50 öre ooh begra.vning 1 krona. J 8& var flitigt 1
kyrkan ooh sjöng kraftigt. Det-var väldigt roligt att titta
pä publiken, Ibland glömde jag bort mig där uppe på. orgel
läktaren, så de fick ryoka. mig 1 baken och jag satte alg med
en dlu1s. J~ måste säga att jag sa.knat bärnkören i ~.
Varje söndag sjöng vi "Amen, få vi evigt sjunga, !.men fiSr
Guds tron en gång t Amen där är livets älv, Amen kallar han
sig s j ä l v " . · När min mellandotter skulle gifta. sig här i kyrkan, bad vi
Albin Rude spela. At OSS'. vå~ gamla. sAnglärare och organist
i kyrkan. J ag sa. # tl Snälle: Albin, kAn vi inte ta"Amen,Amen
rår vi evigt sjunga", - t'Nää, snälla Britta, Mt hör ju barn
kören till, det går inte alls. Det är bortlagt för länge,
lä.nge sedan. tf

Men pl h6gtidliga. tillfällen, fiok vi inte sjunga förstås.
Fru Percy sjöng mAnga. gånger. Hon bodde nära kyrkan och hade
DVcket stor och fin röst och mycket hög. Det var säkert en
mycket vacker rost. Hon hade nästan alltid en boa om halsen.
Det var sP....kert en mycket vacker boa. Vad som intresserade mig
mest var, att boan gled. Hon sjöng högt och ba.:rmen hävdes och
sänktes och boan gled Mr. I alla dessa. år som barn var jag
hel t fasoinerad av boan. J ag trodde alltid - nu ramlar den 
men tjo så tog hon tag i svansen, så var den på plats, tör att
glida neråt igen.

otta for

vi hela familjen på söndagarna till storängen och
gick till mitt morföräldrarhem Berg, 80m låg mellan AugustendeJ.
ooh Nyckelviken. Vågen eller stigen trAn storängen och till

:Berg var väldigt spännande. Dele var

teJ.~.rängen

vacker, med SJI!å

porlande bäckar, som slingarade sig p! vägarna. och en ljuvlig
akogsdott, som jag inte vet mig ha känt någon 8lmanetans.

Det var DlYcket spm-nande a.tt se hur långt vi kom innan morfar
mötte oss med giggen. Det var underbart, Pappa. och lIlMllM. fick
aldrig rum. Det fanns bara pla.ts för oss 4 barn och det var
mo%'fars mening faktiskt. Han t"j'ckte kolossal t Jqcket öm 088
barn, och vi tyckte han var underbar.
Han var gulddragare, Manne (Elwl.fuJ,el) Björck, Ildste halvbror
till Oscar Björok. En gulddraga.re drog fina trådar av guld

för snörmakerier o d.

Berg köpte mormor 1814 utav en gumma. på Kornhamnstorg. 30
tunnland berg och dalar, mest berg, därav nanmet.

Morföräldrarna var de end.a som flyttade ut och byggde, röret
ejövillan och sedan en större villa pl 1800-tslet. På 190C>-talet,
när flickorna flög ut (de var tre d8ttrar) byggde de ett hus

högre upp på högsta bergk'"l'l$.lllen, som hade en vidunderligt
vaoker utsikt.

16.
I detta. bus inredda morfar en verkstad, och jag Idnns, bur
jag tick krypa upp och Bi tta i hans knä och med sin vän'Jtre.
hs.nd, ban var vä.n$terbä.nt t tog ner härliga verktyg trAn
'Väggen och ~'t'Qde och gjorde. ljuvliga. saker. Berg är numera
hel t jä.JJmat med ma:t"ken och är ett benslnupplag.
Utsikten trån mitt ba.rndomshem var inte dålig den heller.
Vi hade en balkoflG 80m vette ut mot Baggen.
.
Pappa älskade a.tt si tte. där och titta på alla. båtar SOll kOJA
in. Det fanns en skogsvaktare Ekdahl på den tiden. Pappa bad
honom kQJIi1i8. och f"ålla de träd, som stotl i vägen tör hans utsikt.
Skogavaktare Elcdahl .fick en f'la.sk:a brännvin tar varje träd
han fällde.
Pappa var jättenöjd och jag hoppas Skogvaktar Ekdahl var m;.yot.4tt
nöjd ha~ ockd. Så enkel t gick det till pl den tiden.

Kitt sovrumsfönster vette utåt skogen åt Filip ~88on till.
J86 !Dl.te 1 aanniragene nanm säe& att jag många &lnPr inte
lNrule sova pl nättema., därför a~t det var en ebg 8011 inte
w.r av deMA ~lden, trAn Filip KånB8ons.
jag hörde ju sedermera det där namnet Taube, de~ f'1suere4e
men 8a. mg ingenting. Sena.re f8ratod jag det var Evert !aube
.jiSng D4g0niting ~f att det ak8.Uade i berglm-,11arna. Det
inte bara ban, i.ven nABon vid nemn.. Nilsson, en grav5r,
Svante Nileson, som sjöng. De musicerade 84 att det inte w.r

Ja,
ju,
som
var

tal om nABon sömn.

.

Bär jag tänker pl min bamdÖm, tänker jag m;yoket pl alla biet
droskor och foror och hur vi sprang i kapp tör att lam.na fl
balaneera pl den där stången 80m hängde baktUl, och vi lkte
med al J.iiJlee det gick. Ibland hände det a.tt vi tick en 811ärt
av piek811, dA gällde det bara att kvickt hoppa av.

Så iktes ldiJ.ke 1 branta backen utanför vår villa. ärlda uppitrAn
M!nesons och ner i krBken, dä..r backen sväDgde krattigt, och
det gällde, att inte slängas in i berghällen. Fortsatte 1
svindlande fart ändA. ner till Tattbybron.
Vi samlades m3Ssor med barn i alla åldrar och 4kte Wke.
"I&r underba:rt att komma. hem hungrig och varm. lIarama 1IWJ1oerade
och pappa törnöjt rökte oigarr i herrum;;tet, 80m det hette.

Det

Jag gick i Saltejöbadens Samskola. )(amr!le.B stolthet, det töntår
jag, var kolossal. Jag började i 'Ia klasE! .förberedande 1916.
Det var första Aret skolan ranns. Mina tvi äldre systrar hade
gått tA Grand Hotell, där några nUrt dieponerades av skolan, sedan
blev det Botvids skola, som de gick i. Nu hade ~ alla tyre.
barnen i denna nybyggda DJY'oket fina skola, Salt8jöb8.dene Samskola.
J 88 kOllil'OO'r ihAg många av mins lärare i Samskolan. parata Aren
HamH!8.rstedt. Söta, ljuvliga tr8ken Hamma;rstedt. Glada,
goda Karin Pira. Förste" året i realskolan Tora Lindekog och
Sonja Gyllander som var nya i skolan. Deras första Ar. '1'ora
Lindskog hel t svartklädd. Hennes f"åstman hade datt strax 1mum
de 8kulle ha bröllop. Sonja. Gylland.er, jag minne det än, hur
hon trippade i korridorerna. Je., näst811 dansade fru. Henne8
lIW'cket nätta. fötter i skor kunde jag noggrant betrakta, DIr
hon satt i katedern, som var' öppen.

rraken

Det gällde för de stackars lärBX'1nn.orne. att sätta f'öttema
ritt och ha tmy'gg& ekor. Ol>a..rmhÄrtiga ögon betraktade dem.
Sonja Gyllanders bedArande skor tAlde bra granek-niJ\68ll.

Helga Cederborg, magn.i.fik med pondus, med ett bj&rta av pld.
Rektor Lundfn charmerande, chamant. Omutligt stxii.ng. BCSgre
upp i klasserna hade jag honom 1 t'r~. Franska ~t1ken.
rektor Lundttn och jag kom inte alltid 8verena. Jlen till JI1J'\
bä.pnad "f188de han sig ha en· stor portion humor. Min nonchalanta
nit besegrades a'V" rektor Lund4ne verkligt roliga och f'lSratl.e
skickliga, pedagogiska "sidor.

Jag h&.r reat mycket och "bOtt i &l'JÅir& länder, men jag kM inte
tlI.nka II1g nAsot underbara.-re än att ta "skidorna, ekida. pnom
skogen uppför bU. splht. Val uppe på kullen stanna, h&nga pi
et&va:ma, Ile ut tsver fjärden bortlt Dalar8 kvarn och t&n..k:tt.
hur gudavackert hir är. Ingenting glr upp mot sal te36baden.
Jag brakar säga, att jag nog helst vill JJl.Bga Däse.n 1 'ddret
just bä%' i mitt pepparlcakehus i Solaidan.

