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Född 1898. Död 1971. Fiskare. Fader Karl Axel W., f1ek:are,
fadd 1860. Moder Carolina SUndell född 1856.

Etter bandupptagnine den 12.11.1970.
Jag är röda i Stockholm, bare. tiUf'ålligt då jag rödd8s, annar8
bar jag vari t ba.rnf'ödd ute på Gåsa hela tiden. Där har ocksl
mina föräldrar bott.

IlOr är född på. Glsö oohbennes fa:r och farfar. farmor och
1801'IIOr och all t vad det är. Do·m b$.'X' hart sA där. sett linea tider
tillbaka. Dom hado fAtt i f'örläning genom den bär Erseon ooh
han hade tre söner oeh ·det blev ett skifte, sA. det blev tre
gårdar på. Gåsöa Kellanghtien, Norrglrden och Söderglrden JIled
di thörande sm!~. Sedan ha!' de ju i sin tur fAtt aningar.
Ken det är bara pl min sida, tror jag. 80m dom fortlever. Den
som b8de Kella.ngården bon blev ~a. tidigt al hon allc\f). Ron
var tödd Sundell. Sundellare 80m min Jnam!1\8,. Vad hon var gift.
det wt j~ inte. se ~n var det Borrgå:rden. Dom lever ju kvar
där, den aläkten, och heter Sundell. Den glrden ligger pl
norra. delen av GA,eö I'dttemot Älgö. Dom har varv och blll.:!
pi med bl tar. Dera.e pappa, han va.r fiskfl.xe trAn blS~jan.
},fin

Ersaon, som kom, först t han var ifrån Tyresö, han var jord
brukl\N. Han fiok GAsö i förlä.ning av Bengt Oxenetiema pnom
ett gAvobrev. Ha.n hade lWrjat odla pA Gåeö och byggt upp el
att OXeJ\JJtierna tyokte att det var bra. gjort. Och el hjiJ.pte
han Oxenstiernorna med blt turer mellan respekt!ve ho1Jlv och
lite kring sA där. Därigenom f'iok ban ett gott rykte om, sig.
Han bA\de jordbruk oolt fiskade ocks!.
Dom fiekede huwdeak.ligen strö~,$#," 000 e! var det torsk
ooh &äddl. ooh abborre. sedan rodde dom till stockholm och
al1de 81M. varor. Dom började ro på ene. daeen och kom fram
till Fjäderholma.rna på kvällen. DA hade dom 8 k tillatnlnin«
med dsns där. Och sedan åkte dom. in på ~gonen näste. des och
sålde 81M varor. Dom sA1de dom nere vid fiska.l-~n pi
Saltsjöa1d8n. Och se'n nä:l" dom var färdiga dA och hade gjort
inköp dA for dom tillbaka. Och rodde tvl dAgar hem.

Det var så m.§nga. anhil ter ifrån Gåsö och in till stockhola.
Det V&r inte mindre än 7 krogar pA denna väg. Sl det var -.reket
tidsödande trassel på de där viga.rna. Se'n fanns de dolt som.
kom ända ifrl..ll Huvudslrär ooh rodcle och seglade in till stockholm

och lilr~~å kom. det folk frAn "ia'Xhola ooh norra akärgården. Det
tala.de Bd-n mor om, hon vaJ:' med myckGt p1 den tiden. Bon hade

det jobbigt.
Både karlar och fruntimr.--en rodde. Segla kun(le de ,!)eksl. -Min.
mor var en UD.derbBr kviDna.. Att hon orkade. det begriper jag
inte. Häl' jag var pojke, då rodde man till Saltsjöbaden och
det tyokte man ju var ett fantastiskt företag. Ilen hon talade
om, att i sin ungdom hade hon varit med och rott ooh seglat

t"örbi där, Dl!' de skulle till stockholm. Dl tenns det pl
Saltsj8baden inte nlntiJ'lg utan ma.x-ken var al.ldeles natur.
Inga huS alls och J.nsenting. Do där små gårdArna bara, Tattby
och Röeund~ och sA var det nLn gård nere ":1.d Garvkroken. Det
var det enda som fanns där dA. ,Men hon taJ.ade. vI.1.digt m;yoket
om att det var sA vackert, hela Sal tsjöbadsstzaDden bort igenom.
Det var pA. vi.ren dom rodde, det var full t av liljekonvaljer.
Sal tsj5baden tillkom genom ett .1n..lcBp utav bankdirGkt6r Wallen
berg, han fick kapa. uta.v Petersåns på Erstavik och hen .tick
15tte av Oaoar n rör det var ridQikondas El! man tick inte
dela ut811 vidaJoe. Wallenberg byggde ~.en dir järnvägen ooh ee"n
tillkom badhotellet och' etora. hotellet och restauranten och
så byggdes. det upp

undan rör un4en ooh det kom nJa ~.nieJcor.

Ja e! jag tror att det var 1898

var

jag bland dom tarsta
pa8sagera.ma, 80m. tor trAn Stockholm till Gåses pi seJ.t.jlSb~.
Och trln Dalattöbryggall ~ det sm.~ Angslupar, som gick ut till
holJr~ma 8wrallt dit där det bodde 1Dän.n.lskor. Det Tar DIgra.
801D. hEItte Wablund, två bröder, SOta ha.de !l1gelupa.r. Dom hade
varit i Amerike. 1 fiera Ar och så sa.tte de ~1gI.ng ed de bir
bltarna. och sA gav det sig bättre och bättre och aOdern,elN och
mode~.
.

Det bodde en familj pl varenda 6. Nu är det väl snart inte en
enda. Doll "far fi19kare. Ooh lite jordbruk det \'ar det vanliga
pA. elen tiden. Det var ju som. självhush!ll mera. Sundell pl
.onglrden. ena SODen är kvar där. Han är medell1de1'8, inte
60 Ar än, men hM är invalidiserad. Ban he.'l' haft nlgot i haften
al hata. ~ svlrt att klara eig. se 4'n pA. GAe8 bltva.rv har 'Vi
GraD!'ten. Han är född Sundell ock9!.
Vi var ax qakon. Vi var tre pojka:t' och tre systrar, nu eDa
bror dog i tidig l1der Och den andro. ,~og ~. 3O-b'd1clem.. Bu
bar jag bare. 6n syster kvar, de a.ndm är dada alla. Det är .
Eeter hon bor uppe pl l1derdoomhenw,et.
Vi giok i ekola i ett av mina föräldrars hus. Far hJr4e ut det
tUl sooknen. Vi var åtta barn trAn ~s.rne... Jo jag tare8kte
'Väl att lätta. llig. men det gick eä tr8gt här J.nne. Mult1pl1k&t1one
tabellen var ju '9äJ.d1gt lc.rA.nglig. Den tUrsta. l&rar1111'MU\ ko!I
bf.n ~85t den andra kom frAn Väster~tland. Hon bodde pi.
Gl88 under temiMn. Alla bunen ror hem '\-arje das. Llrar1nn.N\
bad. dubbla skolor, hälften bär ooh hälften i VielY'tUaen. el
bon nyttade emellan. se'n byggdes det ett rqtt skolhus vid
bltahuaet. Det stora huset uppe 1 backen. Dat blev 8!IA- och
tolk~t)la. Hon hade bäege och alla. bs.rnml 1 8~ rWI pl en
~. Det var ju
~ inte sA stor

inte sA lätt att lä.ra sig dA och lusten
heller. Och så bodde hon et nära e4 hon
kund'! hAlla ett 6ga pl en vad man var ute och gjorde.

Bartien

had~

ft.I'

1ite på sig och dAligt pl f8ttema och edligt att

äta. Det var hArt. Ilen det vart folk a.v doln ook8å.· konstigt.
t"dr Ila'tl. tyckte dom. tor illa. Det 'VU nästt'n bittre pA.
Dom. är vek1inga:r nu. Pörr fiok dom kämpa mora.

~t

sätt.
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Vi fiskade torak på längrev• Då kunde man rl et t hundra.tal
ibland på ett sAnt där långrev. lfan skar atrömming i bitar
och satte på 80m bete och det skulle sänkao nor, på de djupaste
ställena, ner på. botten. Och likaM strörom:f.ngsfisket, däl:" skUlle
man sätta pl olika djup olikA. tider på. året. På vAren dl eaU
man uppe vid va.ttnet ror dA gick dom 'Upp till ytan. Se 'n, när
det var kalla..'re, då gick dom djupare ner. Då satte men ner
dom på en 30 famna.r på de ställen där det gick att 8ätta rör'
det akulle ju gå ända nar till botten. Där fiok man 100-taJ.s
kg i deoember- då isen inte låg. Det var l""418gigt och ~llt. Det
åktes till Stookhol:m och såldes då ja.

'-....1

Vi gick ut pl Nämndöfjärden"och Jungi'rufjärden. Där. kunde vi
ha. det så ställt att vi-hade dubbla uppsiittu1~, så vi kunde
sätta en ann~ så slapp "Ö'i åka säna Vägar. Det var den t"dreta .
motorbåten 1 skärgården, 80m min pappa h&de. Det var en 8k6tblt,
en motorbåt. Det var 1905. Det var en Kotalamotor. Det var en
fabrikör pl Våddö i Roslagen, som tillverkade den dä.r. stora,
klumpiga och tunga., men h&n hade beställ t en särskild blt.
en 27-fots i5ppen !iekeb&t. Fast den där motorn fick man ju
inte tro på alltrör mycket, för om man kom bort var det inte
säkert att mm'1 kom hem. J ag har vax'! t m~d om så myoket trAkiga,
hemske. nätter ute pl f'jli.rda.rna i stOrll och regn. och ena och

allt m8jligt. 'Vi satte ut snka.ret och eedan giok vi iland eller
brukade ligga kvar i båten. Kan drog en pressenn!ng över hela
Mten och så låg man. kvar och gick upp tidigt på natten och
tog upp och for hem. Så var det i min barndom. Ibland hlnde
det att motorn gick sönder oeh dA fick man försöka ro. Det
var inte så väl utveoklade motorer på den tiden. Dom giok pi.
fotogen dom där. Och 'Värmelåmpa.. Ja, man 'Värmer u.pp en kula'
först. Den där motorn var eA ömtålig om det kom vatten pl
den, dA. kallnade den. Man fiok vara så försiktig om den och
vi bade en särskild tfl1fflett_ 80m~. drog upp över för att
skydda dp.Jl mot vatten. Men se'n kom ju. motorbåtar undan rör
undan. Så fram emot 20-talet var det Väl bensinilotorer. Och
8~ kom det stookholnmre, sOJDma.rgäster. Och sen kom det ju
bl~ och skra.pade och skötte om sina båtar.
Ekholmen på Älgö var den första. aJ1h.8.lten på väg in mot stockholm.
Och vid Boo, där var det en också.. Det var en mellanakt pi
något sätt och man var iland där också. Längl~ upp i Skuru. var
det en eller två stycken, men sen var det visst ineen f"'or:ri1n
dom kom till Fjäderholma;t'i11i\ och där var det ju ordentligt med
saker ooh tL1'lg. Ja, så va:r det i min tidigaste barndom. J8At
jag kommer kanske ihåg krog\~ä.rdinnan, men jag k8l'l8ke inte sk.
säga vem hon var••• I alla' fall det v&'!:' ett par gubbar, som
sa.tt pl krogen Vid Ekholmen oeh dom hade vari t borta. 1 tre
dagar och dl var den en a.v fruarna som så: Nu far jag nog tara

di t och byta skjorta.

På Solsidan, vid TattbYt dä't' bakom skolan nAgonst8n8, lAg
skytteföreningen och den finns levar fortfarande. Och det 'VaX"
mAttga s&1tsjöbadsbor där, som var m;ycket duktiga elqtt&r. Det
var 1914 och jag var med en 80m hette Nylund. Han hyrde där
ute. Han var disponent och medlem i Saltsjöbadane skytteförening
och han sa, att nu sk8 du bli med, för jag tror, att dU inte
är så dum att skjuta. Och det V8.J.~ på en söndag och jag sk6t
faktiskt 48 på 50 möjliga. och det är ju ganska fint reSttltate
Men det var sA långt och fara.. Sen när vi for hem hade det

blivit en massa prAmar i Fälletrömmen och

kust~tilleriet

hade
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ställt upp runt alla uddar där. rör att Devaka. Och dA undrade
vi vad som hade hänt. Vi visste ing&nting, men sen brakade det
löst öv&r hela linjen. Fast gudskelov blev vi förskonade den
gAnsen. Ooh sen var det dA sista världskriget, det var bered
skapen och den var inget vidare rolig, den var mer oluetig pl
nA«ot sätt. Det var väldigt oeäkert dA. Jag lAg på Landaort.
Man såg saker, som egentligen inte ska kolDti\8. ut.

