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FÖRORD 

I hembygdsföreningens meddelande nr 20 (1989) beskrivs vinterkrogen Ekorn och dess 
innevånare. Vi var en studiecirkel som hjälptes åt att ta fram underlaget till denna beskrivning. 
Jag har också haft nöjet att leda ett par promenader runt Södra Stäket och Skutudden som 
anordnats av hembygdsföreningen. Efter dessa aktiviteter har några personer föreslagit att jag 
skulle skriva ned vad jag berättat. Det är svårt att själv bedöma vad som kan vara intressant för 
andra. I samråd med Barbro Strandman har jag valt att beskriva mina barndomsminnen från Ekorn 
med omgivningar och Barbro har också hjälpt mig i författandet. För att friska upp minnet och i 
någon mån vidga vyerna har jag också samtalat med ett tiotal personer som upplevt 30-och 
40-talen på västra Skogsö. 
Bilderna har jag lånat av Hendel Friberg, Lennart Kron, Henning Ottosson och Per Tholander. 

Jag framför mitt hjärtliga tack till alla som hjälpt mig. 

Saltsjöbaden i maj 1997 

Lennart Andersson 

OMSLAGSBILD 
På detta vykort som tagits från berget vid Gammeluddn ser man Södra Stäket med Nyströmska 
husen och ångbåtsbryggan. I bakgrunden ser man också husen vid Ekorn. Fotografiet är troligen 
från 1893. 



SKOGSÖ 

Saltsjöbadens norra del heter Skogsö. Ö-namnet lever kvar trots att Skogsö numera är en stor 
udde mellan Baggensfjärden och Lännerstasundet. Den är kuperad med små, förut odlade öppna 
ytor här och var. I mitten finns den lilla insjön Skogsö träsk. Förr fanns bofasta invånare här på 
Skogsö gård, på ett stärkelsebruk vid stranden av fjärden, på Södra Stäket med en krog för 
sjöfarande, på Skutudden, Knapens hål - en viktig punkt på farleden-, Moran och Ekom. Någon 
mer plats där folk har bott stadigvarande är inte känd. 

Ett förslag till plan för bebyggelse från 1916 ( se sid 3) visar nästan hela området indelat i 
villatomter. Den blev aldrig genomförd. Den nutida bebyggelsen ligger huvudsakligen vid 
stränderna utmed Baggen och mot Bagggensstäket och består av friliggande villor och stugor. I 
norr vid fjärden är det mest villor, först byggda för sommarboende i början på 1900-talet. 
Senare har detta förvandlats till ett permanent bebott område med om- och nybyggda villor och 
sommargäster är numera få på Skogsö. 

I norr vid den gamla farledens passage genom Baggensstäket finns Saltsjöbadens kyrkogård från 
1921 och Boo gamla kyrkogård. Monumentet över slaget vid Stäket i skärgårdskriget 1719 mot 
ryssarna är rest på en klippa ovanför Skogsö brygga. 

Hela området är vackert och mycket intressant. Här kan vi följa en lång utveckling från orörd 
skärgårdsnatur som utnyttjats för fiske och jordbruk, till stockholmarnas utflyttning från 
storstaden. Spåren i marken och en kvarvarande äldre bebyggelse ger tydliga upplysningar. T. ex. 
så hittar vi här Saltsjbadens äldsta bevarade hus, krogen på Södra Stäket. Det huset är troligen 
från 1600-talet, delvis litet renoverat och tillbyggt. Den forntida farleden mot Stockholm, här 
hopträngd mellan Skogsö och Boo, ger platsen en extra historisk betydelse genom samfärdseln 
och inte minst försvaret i gammal tid. 
Nacka kommun, dit Saltsjöbaden hör, arbetar på att göra en stor del av Skogsö och det 
obebyggda Lövsvedsberget väster därom till naturreservat. Kulturhistorien är en betydelsefull 
grund för hur reservatet skall skötas i framtiden och utgör ett starkt skäl för bevarande och 
hänsyn. 

Ekom ligger vid Kyrkogårdsvägen. Huset och platsen är utgångspunkt för den här berättelsen 
om Skogsö sett med en skolpojkes ögon för 50-60 år sedan. Skolpojken är jag Lennart 
Andersson, ättling till folket på Ekom. Som bakgrund till mina minnen beskrivs först litet av 
Ekoms och min historia. Den finns utförligare nedtecknad i hembygdsföreningens Meddelande nr 
20 (maj 1989) Berättelsen om Ekom. 

Ekorn var ett torp, känt från 1700-talet och tillhörigt Erstavik liksom resten av 
Saltsjöbadsområdet. Vintertid när skärgårdsborna åkte med släde över isarna till Stockholm, var 
det trånga sundet Stäket ett hinder. Isen där var alltid osäker. Istället gick vintervägen upp på land 
över Skogsö, ner vid Ekom och ut på Lännerstasundet mot Duvnäs. Resorna var långa och rast-

2 



.... 
/ ,,n ( 

ti.:r!o,;Å 
s ö 

~SlCDgsiihoOTlDI 

G G 

3 

s 

., 

/9JG 



T a, 

boda."i" · 

' \ 

r ,. 

u._ n. e n. 

.-,rt"._• ... . 

lfatl 

, ... )\ ~ 

y 
.::-;----~ ~ 

165 • 

• NArtDI 



och övernattningsställen behövdes. Ekorn blev ett sådant. Vinterkrogen Ekorn omtalas bl.a. i ett 
sockenstämmopotokoll 1837 som nödvändigt viloställe för vägfarande. 

EKORNSLÄKTEN FLYTTAR IN 

1861 flyttade skepparen Frans Wilhelm Sundberg med hustru Anna Brita och fem barn in på 
Ekorn, som då hade rustats upp. Ett husesynprotokoll från 1782 beskriver en stuga med kök och 
två kamrar d. v. s .. samma hus som Sundbergs tog i besittning. (Se hembygdsföreningens 
Meddelande nr 9, 1975 Laga husesyn 1782 och 1785 på Skogsö gård med krogarna vid Stäket 
och Ekorn på Skogsö. Nuvarande byggnaden stämmer ännu med den gamla beskrivningen. 

Det fanns sedan gammalt också några andra krogar för sjöfarande vid Baggensstäket. Den sista 
av dem, den på Gammeludden på Boo-sidan blev indragen 1875. (G. Ahlberg: Vägar och krogar i 
gammal tid. Nackaboken 1964) När Ekorn slutade att fungera som viloställe med krogrättigheter 
under vintrarna är osäkert. Skepparfamiljen Sundberg har åtminstone till en början delvis försörjt 
sig på krogrörelsen. 

Dottern Hedvig Sundberg gifte sig 1887 med Axel Johansson från Litslena i Uppland och de 
bodde sedan på Ekorn hela livet. Ett av deras fyra barn, Tyra, var min mor. 

Huset Ekorn har varit en samlingspunkt för Hedvigs och Axels efterkommande och ägs nu av 
mina barn. Stugorna intill Ekorn hör historiskt och byggnadsmässigt ihop med det större huset 
men tillhör min kusin Åke Johansson som bor där året runt. 

FORTSATT SLÄKTIDSTORIA 

Jag föddes 1927 och var enda barnet till ekornflickan Tyra. Vår familj bodde i Stockholm men 
under 30-och 40-talen vistades vi sommartid på Ekorn hos mina morföräldrar. Mamma och pappa 
träffades när de båda arbetade på Badhohellet och de gifte sig 1922. Mamma, som var född 1899, 
hade växt upp på Ekorn och gått i Neglinge folkskola. Hon arbetade en tid vid Degens 
tvättinrättning (Saltsjöbadstvätten) och sedan på Badhotellet. 

Min pappa Gunnar var född i Vingåker 1900 och kom till Stockholm 1917. Han började arbeta 
som springpojke i en järnaffär på vintrarna. Om somrarna var han gast på en segelbåt hos 
Tempelmans, som hade sommarbostad vid Lännersta. Pappa blev senare anställd hos Svenska 
Shell och var under perioden 1940- 1962 chef för företagets oljeupplag i Värtan. 

Jag utbildade mig till byggnadsingenjör och i mitt arbete har jag sysslat med projektering och 
byggledning för industri- och kontorsbyggnader. Under tiden 1970-88 var jag anställd som 
byggnads- och fastighetschefhos Svenska IBM. Min fru Göta och jag har varit gifta sedan 1952 
och vi har två barn, Håkan och Lena, som båda bor i Saltsjöbaden. 
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Göta och jag flyttade till en nybyggd villa vid Friggastigen i Saltsjöbaden 1961. Ekorn används 
numera som en samlingspunkt för familjen. Min förhoppning är att barnbarnen vill fortsätta att 
bevara stugan inom släkten. Ekorn är som synes en plats med lång och dokumenterad tradition 
och en intressant punkt i Saltsjöbadens geografi och historia värd att lära känna. 

MORFAR BYGGNADSSNICKARE 

Mormor var så länge jag kan minnas svårt handikappad av ledgångsreumatism och kunde inte 
arbeta så hårt. Morfar Axel hade varit med och byggt hus vid Moran och villor på Skogsö. Under 
perioden 1917- 21 fick han många olika uppdrag av Skogsös villaägare. Jag har i behåll ett par 
anteckningsböcker där han noterat vad han utfört, för vem och vad det kostade. Han byggde 
staket och trappor, lagade bryggor, och skötte underhåll av båtar, satte in glasrutor och ordnade 
med vattentunnor och fönsterluckor m.m. En förutsättning för detta slags arbete var hans väl 
utrustade slöjdbod. Tidvis arbetade han också på snickerifabriken vid Moranviken. Bland hans 
uppdragsgivare på Skogsö finner jag i anteckningsboken doktorinnan de Laval, häradshövding 
Sidenblad, direktör Fagerlund, direktör Högman, apotekare Sundal och direktör Hirsch. 

1922 blev morfar anställd som vaktmästare på Saltsjöbadens kyrkogård, som ju ligger nära Ekorn. 
Han fortsatte att föra anteckningar över sitt arbete och för åren 1924 - 1935 kan jag läsa om vilka 
som begravts och vilka gravar han vårdade. Utöver lönen fick han I 0 kronor för risning i samband 
med begravning. För vård av gravar fick han i allmänhet 10 kronor per år men i några fall var 
ersättningen 5 kronor och i enstaka fall ända upp till 40 kronor. 
Mormor Hedvig avled 85 år gammal 1945 och morfar Axel 87 år gammal 1947. Mamma ärvde 
Ekorn som då var ett ganska förfallet hus omgivet av stora träd . Utmed vägen växte en rad 
mycket höga granar som troligen var planterade och alldeles intill huset stod väldiga lönnar. De 
skuggande träden fälldes och granarna längs vägen togs också bort. Pappa hade god hjälp av en 
kusins man som var målare och av mina morbröder. Själv var jag nog inte till mycket nytta 
eftersom jag gick sista året på Tekniska läroverket och pluggade ganska intensivt. Skoltiden 
avslutades med en studieresa till Italien och i juli 1948 ryckte jag in till värnpliktstjänstgöring. 

SOMRAR PÅ 1930- OCH 1940-TALEN VID EKORN 

Mina första sommarminnen är från resor med Gustavsbergsbåten från Skeppsbron vid Gustav 
III:s staty genom Skum- och Lännerstasunden till Södra Stäkets brygga på udden vid inloppet till 
kanalen. Morfar var nere vid bryggan med skottkärran och mötte mamma och mig när vi kom ut 
för att bo på Ekorn under sommaren . Då i början av 30-talet var båten det naturliga sättet att ta 
sig ut till husen i skärgården och det fanns en mängd bryggor vid stränderna som båten angjorde. 

Att komma ut till Ekorn var att komma till rena landet. Visserligen hade mormor och morfar inga 
husdjur kvar men tidigare hade de haft både kor, gris och höns. Grannarna Nyströms på Södra 
Stäket hade höns och fru Phil vid Skutudden hade kor och gris liksom familjen Kruth på Skogsö 
gård. 

Mamma, pappa och jag bodde hos mormor och morfar på somrarna från min födelse till mitten på 
40-talet. Pappa cyklade dagligen till sin arbetsplats i Värtan. På pappas semester hyrde vi några år 
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stuga på Blidö och ett par år bodde vi hela somrarna på Lidingö som ju låg närmare Värtan. Det 
var alltså några avbrott i vår rad av Ekorsomrar och för min egen del ett till, när jag hela 
sommaren 1943 seglade med ett skolfartyg. 

De första åren på Ekorn bodde vi tillsammans med mina morföräldrar i deras stuga och delvis i en 
annan stuga men fr.o.m. 1942 bodde vi i en stuga vid Ekorn, kallad Källarbon. 

INNEHÅLLSRIKA SOMRAR. 

När jag tänker tillbaka på min barndom under 1930-talet minns jag att somrarna var livliga med 
många släktingar som besökte Ekorn. Ett tiotal sommargäster hyrde också de enkla stugorna vid 
Ekorn. I en av stugorna bodde ett gammalt par och jag fick ofta följa med farbror Vesterlund ut 
och meta. Vi rodde till ett grund på västra sidan av kanalen och där fick vi en del abborrar. Mina 
morbröder fiskade med nät och fick mycket fisk, speciellt gädda och braxen om vårarna. När jag 
blev lite äldre fiskade pappa och jag med långrev och fick då ål och abborre. 
I en annan av stugorna bodde ett medelålders par som tyckte om att bada. Mamma och jag fick 
ofta sällskap med dem till badberget Sommar vid Baggens-fjärden. Vi gick då på en vacker stig 
genom skogen. Stigen har numera blivit överfylld med en stentipp där man lägger upp fritidsbåtar. 
Sommar var egentligen reserverat för ägarna till de sportstugor som på 30-talet byggdes vid 
Moranvägen. Vi kallade det området för Nya Skogsö. Vi hade fått tillåtelse att bada och fått 
nyckel till grinden i staketet som omgärdade badet. 

Under delar av somrarna bodde min kusin Anne-Marie hos oss. Vi var jämngamla och 
lekkamrater men hon var ju flicka och det var roligare att leka med min något äldre kusin Åke. 
Han bodde i Neglinge och kom ofta ner till Ekorn. Vi hade jätteroligt när vi byggde kojor i 
skogen och lekte indianer. Kojorna byggdes av störar på samma sätt som lappkåtor. Störarna 
täcktes med granris och stora stycken av mossa. Skogen var då mycket glesare än nu för tiden, 
det var tallar som dominerade. Granen har nu tagit överhand och gjort skogen tätare och mörkare. 
Åke var duktig att slöjda och ibland hade han med sig träsvärd, pilbågar och andra redskap som 
han tillverkat hemma. Spik till kojorna fick vi ur morfars förråd av krokiga och rostiga spikar som 
han dragit ut från virke som användes till ved. 

En annan höjdpunkt var när jag fick åka med Alvar på mjölkskjutsen. Mjölkcentralen i Neglinge 
sände mjölk och grädde med en hästdragen vagn till dem som bodde vid Stäket och övriga 
Skogsö. Efter utkörningen tog Alvar rast vid Skogsö brygga och ibland bjöd han på en flaska 
grädde. 

Öl levererades från en bryggarbil som kom regelbundet. Mat beställdes per telefon från Granaths 
eller någon av de andra livsmedelshandlarna som fanns i Neglinge. Leverans skedde med en 
springpojke som cyklade. Varje månad åkte morfar till Stockholm och handlade ut ransonen på 
Systemet och samtidigt handlade han hem mat. 

Mitt seglingsintresse väcktes 1940 när jag började segla med min kusin Einar Jansson. Han hade 
en öppen centerbordsbåt som han köpt som tonåring och rustat upp. Vi seglade från Moranviken 
ut till öarna i Ingarö- och Nämdöfjärdarna. I bland samlade vi ved som Einar behövde för att 
värma upp sin kalla lägenhet i det s. k. Blåkulla ( Vasavägen 4 ). Han bodde där med sin fru 
Gladys under de kalla vintrarna i början av 40- talet. Under våra seglingar fiskade vi också på 
Saltsjöbadens Båtklubbs vatten vid Sandhamnsholmarna. Sommaren 1943 seglade jag tillsammans 
med 25 grabbar i sextonårsåldern i ett tvåmastat segelfartyg Kaparen. Det var Ostkustens 
redareförening som ville stimulera intresset för utbildning av sjöbefäl i handelsflottan. Vi seglade 
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hela sommaren men p. g. a. kriget och minfaran fick vi hålla oss nära ostkusten. Som längst var vi 
upp till Luleå och söderut till Karlskrona. 

Ofta var det någon födelsedag eller namnsdag som firades tillsammans med släktingar och 
sommargäster vid Ekorn. På söndagarna kom mammas syskon med familjer och hälsade på. 
Ibland bjöd mormor på söndagsmiddag som bestod av kalvstek med färsk gurka och nyupptagen 
potatis . 

. Potatis odlades på övre delen av ängen som ligger mellan Kyrkogårdsvägen och Stockviken. Förr 
hade hela ängen varit potatisland och under andra världskriget odlades ungefär halva ytan. 
Potatisen förvarades tidigare över vintern i så kallade potatisstukor som bestod av gropar som 
fylldes med potatis och täcktes med ris och halm så att den låg frostfritt. Två ganska stora 
gropar - de gamla stukorna - syns fortfarande bland träd och buskar ovanför den förutvarande 
odlingsytan. Gångstigen mot Skutudden går nu mitt på det som var potatisland. Dikena på sidorna 
är kvar. 

SÖDRA ST ÄKET 

Mina morföräldrar var grannar till familjen Nyström på Södra Stäket vid kanalens västra inlopp. 
Den skutskepparsläkten hade arrenderat sitt område alltsedan 1847 och fanns kvar ända till 1988. 
Karl Nyström var den från släkten som vi hade mest kontakt med . Han var ungkarl och ägnade 
mycket tid åt sina och andras båtar. Han hade en öppen motorbåt som han använde för bogsering 
av segelbåtar, som saknade motor, genom kanalen. Han gjorde också lustturer i skärgården med 
passagerare i den båten. Med en roddbåt åtog han sig att frakta människor över kanalen. Jag 
minns att han hade en liten varvsverksamhet vid stranden av Stockviken där det fanns en slip, 
snickarverkstad och mastskjul. Inkomster fick Nyströms också genom uthyrning av den gamla 
krogstugan, som ännu ligger bredvid det gröna bostadshuset från 1880, samt stugor utefter 
stranden på Stockviken. Nyströms hade dessutom arrenderat udden mellan kanalen och 
Stockviken men på 30-talet köptes den fastigheten av familjen Tholander. Därmed förlorade 
Nyströms en hyresinkomst. 
Trävillan som låg på udden rustades upp av Tholanders men innan upprustningen var klar brann 
den ned. Familjen byggde sedan en funkisvilla som blev deras permanentbostad. 
1964 såldes villan till Karin och Ulf Schmidt. 

Gustavsbergsbåtarna, som vi åkte med, Jade till vid bryggan på udden. Till denna gick vägen över 
udden men när den sedan blev avstyckad till tomt så byggdes en trappa i gränsen mellan Nyströms 
och Tholanders tomter och vägen gick sedan utefter stranden bort till bryggan. Möjligheten att 
komma ned till bryggan för att meta eller bara titta på passerande båtar gick senare förlorad 
eftersom vägmarken införlivades med tomten på udden. 

Sommargästerna som hyrde stugorna av Nyströms återkom ofta varje år. En skräddarfamilj som 
hyrde den f d.mangelboden hade en grabb som var några år yngre än jag och som jag ibland lekte 
med. 

Nyströms hade skutan Josefina mellan 1852 och 1934 Med den åtog de sig frakt av ved, sand och 
tegel. Skutan har rekonstruerats och beskrivits av marinmålaren och skogsöbon Carl Hendel 
Friberg. En modell finns sedan 1996 i kapellet på kyrkogården. 
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SKUTUDDEN 

Vid udden väster om Stockviken ligger ett kulturområde som har varit bebyggt med ett fisketorp 
alltifrån början av 1700-talet enligt hembygsföreningens meddelande 23 författat av Carl-Oscar 
Östling. Han har tagit fram uppgifterna ur Erstaviks arkiv. På området har åtminstone under 
1800-talet och fram till 1940-talet bedrivits jordbruk och sedan 1860-talet har stugorna varit 
bebodda av sommargäster. Udden med sina goda förtöjningsmöjligheter och vikar på båda sidor 
har säkert haft stor betydelse för sjöfarten genom Stäket då man fick lita till vind och ström 
för att kunna passera. Viken heter ju också Skutviken. Skutudden har alltså varit bebyggd i minst 
300 år. Utvecklingen har gått från fisketorp och jordbruk till sommarviste. 

Skutudden arrenderades av Karin och Axel Pihl från någon gång under första världskriget till 
1942. Axel hade ägt snickerifabriken vid Moranviken men företaget gick i konkurs och Pihls 
flyttade till Skutudden som de fick arrendera av Stockholm - Saltsjöns Järnvägsaktiebolag. Axel 
avled 1925 och Karin drev sedan sitt lilla jordbruk med hjälp av drängen Edvin Karlsson. Hon 
hade några kor, gris samt höns. Marken ovanför Skutviken och mellan husen var odlad och jag 
minns att ekbacken på norra sidan av åkern användes som betesmark. Karin Pihl avled 78 år 
gammal 1942. Edvin Karlsson bodde kvar några år men flyttade sedan till Neglinge och avled i 
slutet av 1960-talet. 

På Skutudden hämtade jag mjölk i en plåtflaska och förvånade mig över hur Karlsson kunde tä in 
så många svordomar i vad han sade. Enligt uppgift var han ej mantalsskriven och fick således inga 
ransoneringskort under kriget vilket naturligtvis vållade problem i hushållet. På somrarna hyrde 
fru Pihl ut alla stugorna och även de två lägenheterna som fanns i en tvåvåningsvilla på udden. 
Själv flyttade hon med sin dräng ned till den långsmala stugan vid stranden av Skutviken. På 
vintern bodde de i bottenvåningen på tvåvåningsvillan. Man värmde bara upp köket och ett rum 
för att spara ved. 
Från 1930 - 40-talens somrar kan jag påminna mig att 15 - 20 personer bodde här. Det fanns dock 
bara en enda lekkamrat och det var Hans Levin som var jämngammal med mig. Han blev tidigt 
föräldralös och bodde med sin mormor och morbror, sedan 1934, om somrarna på övervåningen i 
stora villan. 1946 flyttade han till den gamla torpstugan och numera bor han med sin fru i det 
långsmala huset som ligger alldeles vid stranden. Vi brukade bada vid bryggan nedanför 
tvåvåningsvillan. 

På somrarna restes midsommarstång på planen som finns iordninggjord i skogen ovanför 
Skutudden. Man hade mat och dryck med sig och dansade till musik från fiol och dragspel. När 
denna plan byggdes har ej gått att utröna men sannolikt var det sommargästerna som byggde den i 
början på 1900-talet. Förutom till midsommarfirande användes planen troligen till något bollspel. 

På södra sidan av Skutviken mittemot Skutudden ligger Stäkets varv. Från början fanns en slip 
som användes av Nyströms vid Södra Stäket för underhåll av deras skutor. I början av 30-talet 
övertog Edvin Bergfeldt slipen och började anlägga en varvsrörelse för nöjesbåtar. Han byggde 
en liten verkstad samt skjul för vinterförvaring. Min kusin Einar som var anställd hos Bergfeldt 
berättar att han fick ro korrugerad plåt till varvet från Södra Stäkets ångbåtsbrygga. Plåten 
användes till taktäckning. Det är lätt att förstå hur äventyrlig rodden, med de stora och och tunga 
plåtarna liggande tvärs över roddbåten, var för en tonårspojke. Varvet ligger i en brant sluttning 
och elkraft var ej framdragen så att de första åren fick man vinscha upp båtarna med handspel. 
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BESKRIVNING TILL KARTA ÖVER VÄSTRA SKOGSÖ 

För att sammanfatta och förtydliga det jag berättat hittills tillfogar jag här en karta på sid 11 över 
området kring Stockviken och Skutviken. Den upptar en del namn och platser samt byggnader 
med nummer som hänvisar till följande text: 

I . Ekom, envånings timmerstuga byggd på I 770-talet. Utvändigt panelad, målad i ljust grått 
och med papptak. Bostadshus och förr i tiden vinterkrog. Detaljerat om utförande och användning 
framgår av hembygdsföreningens meddelande nr 20 Berättelsen om Ekom, maj 1989. 

2. Gulmålad envåningsstuga byggd ovanpå matkällaren till Ekorn. Utförd med trästomme 
omkring sekelskiftet 1900. Utvändig panel och papptak. Används sedan 1950-talet till 
permanentbostad, uthyrdes tidigare till sommargäster. 

3. Omålad ladugård delvis timrad och med tegeltak. Byggdes troligen ungefär samtidigt som 
Ekom. Plats för en ko med kalv samt höskulle och sammanbyggd med lada som även använts som 
hönshus. 

4. Liten stuga med enkla brädväggar. Har möjligen använts som magasinsbyggnad för järnvägen. 
Flyttades troligen i början av 1900-talet hit för att hyras ut till sommargäster. 

5. Snickarbod med litet rum som också uthyrdes till sommargäster. Troligen byggd i början av 
1900-talet. Utförd med brädväggar och papptak. 

6. Diverse skjul som användes till vedbodar m.m. 

7. Villa som byggdes på 1930-talet till en början som sommarbostad. Den har under hand blivit 
tillbyggd och förbättrats till permanentbostad. Paret Ekstedt som byggde huset hade tidigare hyrt 
stugan nr 2 av mina morföräldrar. 

8. Personal- och redskapsbyggnad uppförd på 1980-talet för kyrkogårdens behov. 

9. Snickarbod och mastskjul som Karl Nyström använde i sin verksamhet med egna och andras 
båtar. Snickarboden revs för några år sedan. 

I 0. Röd stuga som Nyströms hyrde ut till sommargäster. Delvis byggd på 1800-talet till 
mangelbod. I min barndom hade den jordgolv. 

11 och 12. Gröna stugor byggda i slutet av 1800-talet. Uthyrdes av Nyströms till sommargäster. 
Nyligen upprustade till permanentbostäder. 

13. Vit funkisvilla byggd på 1930-talet som permanentbostad. Tillbyggd ett flertal gånger. Äldre 
träbyggnad på tomten brann 1934 under pågående reparation. 

14. Rödfärgad ladugård och uthus byggt i timmer och med tegeltak. Troligen uppförd under 
1700-talet. 

15. Saltkällare på hög stengrund troligen från 1700-talet. 

9 



16. Stäketkrogen även benämnd Erstavikskrogen. Norra delen sannolikt byggd på 1600-talet och 
södra delen tillbyggd på 1700-talet. Envånings timrad, rödmålad stuga med tegeltäckt tak. 

17. Tvåvånings trähus målat i grön färg och byggt på 1880-talet. Bostad för släkten Nyström. 
Verandan mot kanalen tillbyggdes på 1930-talet sedan man fått inkomst från försäljning av 
vedskutan Josefina. 

18. Tvåvåningsvilla byggd som sommarbostad i början av 1860-talet av hovskomakare Peder 
Christensen Fjaestad. I varje våningsplan fanns fyra rum och kök och i källarvåningen fanns 
matkällare.Byggnadsmaterial var timmer med utvändig gulmålad träpanel och takbeläggning av 
papp. 
Gårdsplanen runt huset var grusad och från söder ledde en väg som var kantad med 
vinbärsbuskar. På norra sidan finns en stödmur av sten ännu kvar. En trätrappa ledde ned till två 
bryggor med badhus. Bryggorna kunde angöras av skärgårdsbåtar när sommargästerna flyttade ut 
på våren och hem till staden på hösten. På somrarna kom försäljare av bröd och öl med båtar till 
bryggorna. Is som behövdes före kylskåpens tid fraktades med en mindre lastbil och kunde köras 
ända fram till huset. Huset revs och eldades upp 1971. En del av golvbrädoma lär ha använts vid 
upprustning av Neglinge gård. 

19. Detta långsmala hus vid stranden av Skutviken byggdes troligen under första delen av 
1800-talet. Det finns en husesyn från 1844 som möjligen avser detta hus. Det är förvånande att 
man byggt huset så nära en stor ek som troligen var stor redan när huset byggdes. 
Det rödmålade envåningshuset är sommartid fortfarande bebott. 

20. Den andra stugan här på Skutudden som finns kvar är denna uppe på berghällen. Det är ett 
rödmålat timmerhus med en tillbyggd veranda och papptäckt tak. Huset kan vara från 1700-talet 
och så långt tillbaka som jag kan minnas har det hyrts ut till sommarbostad. Det är byggt på en 
stengrund som är mycket hög på baksidan . Tyvärr är underhållet dåligt. Taket har läckt och 
vindsbjälklaget är ruttet. Kommunen har tänkt riva huset men hembygdsföreningen har begärt att 
man istället skall rusta upp det eftersom det är den viktigaste resten som minner om den kultur 
som funnits på Skutudden. En ordentlig inventering av huset gjordes 1995 och reparationen 
kostnadsberäknades till c:a 225.000 kronor. Fram till 1987 var huset uthyrt sommartid. 

21. Vid stranden nedanför hus 20 ligger ett litet hus som använts som tvättstuga. Det har även 
ibland hyrts ut till sommarbostad. 

22. Här låg en liten stuga som revs 1986. Grunden finns fortfarande kvar. Stugan innehöll ett rum 
och kök. Den byggdes troligen någon gång vid sekelskiftet 1900 och har tidvis varit bebodd året 
runt av nygifta par. En morbror till mig bodde här 1913-15 och en annan moster och morbror 
1919-23; dessutom en kusin med fru 1939-40. Karin Pihls son Axel lär också ha bott här en tid. 

23. Här i sluttningen finns grunden till Skutuddens ladugård kvar. Huset revs på 1940- eller 
50-talet. Det rymde 2-4 kor och hade en höskulle. Mellan husen 22 och 23 finns rester av en 
annan grund, troligen till ett svinhus. Nedanför ladugårdsgrunden på den trädbeväxta ytan finns 
ett par stensättningar till brunnar. 
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SKOGSÖ GÅRD OCH HANDELSTRÄDGÅRD 

Skogsö gård låg söder om Skogsövägen och öster om Häroldsvägen på Skogsös nordöstra del. 
Den var troligen byggd på 1700-talet efter rysshärjningama 1719. I dag kan man endast återfinna 
grunden till ladugården och resterna av en brunn. Själv har jag inte några minnen från gården men 
jag har nyligen pratat med Axel Kruth som är född där och kan berätta. 

Axel säger att gårdens byggnader revs i början av 40-talet. De var då mycket förfallna. Han 
föddes på gården 1925 som yngsta barn till Johan Kruth (1879-1949) och hans hustru Berta 
(1879-1959). Föräldrarna hade 13 barn varav två dog som spädbarn 

Johan och Berta som ursprungligen kom från Hälsingland hade arrenderat Skogsö gård sedan 
1925 och fram till att den revs av jämvägsbolaget. Kruths drev jordbruk och hade ett tiotal kor 
och ett par hästar, omkring fem grisar och dessutom höns. Den arrenderade åkermarken låg runt 
gårdsplatsen samt vid Moran och Pålnäsviken. Förutom jordbruk drev Johan också taxi- och 
åkerirörelse. Till gården hörde en tvättstuga vid Skogsöviken som hyrdes ut som bo-
stad. 

Axel berättade också hur de tog upp is från Skogsö träsk och lade den i en isdös väster om 
Monumentsvägen att användas den varma årstiden för att kyla mat. Vid Monuments-
vägen fanns också en källa där man hämtade dricksvatten till hushållen på Skogsö. En brunn 
för vatten till tvättstugan fanns intill Skogsövägen. Staketet runt den högmanska tomten har fått 
en inbuktning runt den platsen där brunnen låg. 

När gården revs flyttade familjen Kruth till ett hus väster om träsket som kallades Träskängen. 
Här fortsatte Johan sin åkerirörelse och hade ett par tre lastbilar. 

Det jag minns från Skogsö gård var att koma därifrån fick beta på ängen mellan Ekom och 
Stockviken och att de vallades av en pojke som kanske var Axel. Ibland gick mamma och jag över 
skogen till handelsträdgården för att köpa grönsaker. Hur det var där funderade jag som barn inte 
mycket på men nu på senare år har jag tagit reda på en del. 

Min sagesman Henning Ottosson kom till Saltsjöbaden 1930 och började arbeta i 
handelsträdgården hos trädgårdsmästare Erik Kullberg tillsammans med tre andra anställda. Efter 
utbildning 1934 - 36 till trädgårdsmästare på internatskola i Bergianska trädgården anställdes 
Henning av Stockholm-Saltsjöns Jämvägsaktiebolag. Där fick han olika uppgifter men längsta 
tiden hade han hand om bolagets skogar och skötte visning av tomter som skulle säljas. 

Handelsträdgården hade anlagts av jämvägsbolaget 1907 för att förse Grand Hotet och bolagets 
tjänstemän med grönsaker, frukt och blommor. Henning kommer ihåg att på 1930-talet kördes 
produkter från trädgården varje fredag till ett salustånd på Östermalmstorg i Stockholm och en 
gång i veckan åkte man runt i samhället här ute och sålde från en mindre lastbil. Det fanns också 
en häst som drog jordbearbetningsredskapen. Anläggningen var förhållandevis stor med flera 
rymliga växthus och en stor yta med odlingar samt fruktträd. Där är nu kolonilotter och bete för 
ridhästar. Handelsträdgården lades ner omkring 1950. 

Henning Ottosson bor sedan 1963 i f d. handelsträdgårdens boningshus och det gamla stallet, som 
också hade en försäljningslokal inrymd, används för ridhästar. Han kommer ihåg den tid han 
arbetade i handelsträdgården som livlig och rolig. Det fanns då många ungdomar på Skogsö, dels 
sommargästernas barn och dels flickorna som var anställda i hushållen. 
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BROSTUGAN 

En plats som gjorde intryck på mig liksom på många andra var Knapens hål och Brostugan vid 
stäketfarleden. Jag ser för mig det lilla huset där det bodde en vakt och den längsgående bryggan 
som var byggd utefter berget, där brovakten gick när han tog upp avgift som de passerande i 
båtarna måste betala. Jag tänker också på båtarna, större och mindre, nöjesbåtar, skärgårdsbåtar 
och fraktfartyg som gick förbi oss på sundet nedanför Ekorn. 

Om historien kring farleden och Knapens hål finns mycket skrivet bl.a. i Nackaboken 1973 (G. 
Linde: Den urgamla farleden genom Stäket). Genom århundradena har passagen omväxlande 
spärrats för fiender och smugglare och tidvis muddrats upp för att släppa igenom trafiken. 
Gustavsbergsbolaget, som var den sista privat ansvariga för farleden och därför hade rätt att ta 
upp avgift, drog in brovakten 1946. 
Nu kan vi se den gula Brostugan upprustad till sommarbostad. Som barn hade jag ingen kontakt 
med dem som bodde där men nu har jag fått veta en del genom att tala med Kalle Ekholm (född 
1932). Han bodde där med sina föräldrar och syskon. Ekholms var de sista som bodde året om i 
Brostugans två små rum med en kakelugn och det lilla köket med järnspis. Familjen kom från 
skärgården 1947 och bodde först några år i Träskängsvillan innan de hyrde Brostugan av 
Gustavsbergsbolaget. Marken där den står tillhörde järnvägsaktiebolaget. Pappan var anställd av 
köpingen som grovarbetare och dessutom fiskade han och sålde strömming. 

Kalle Ekholm kan berätta att den längsgående bryggan hade rasat när de kom dit på SO-talet. Bara 
stenkistorna fanns kvar och båtar fick ofta grundkänning på dessa i det smala sundet. Väster om 
Knapens hål gick fraktfartygen, ofta tyska, inte så sällan på grund och spelade sig loss med hjälp 
av wires som drogs till träd i land. På bergen runt Brostugan stod många och metade abborre. En 
del som kom från Stockholm tältade i skogen under veckosluten. 

TILL SIST 

Skogsö under första hälften av 1900-talet rymde förstås mycket mer än det jag kommer ihåg från 
mina bamdomssomrar Villorna på stranden mot Baggensfjärden och deras invånare, monumentet 
över slaget vid Stäket, verksamheten vid varven, kyrkogårdarna m.m. Det har ändå blivit en 
berättelse om människor, byggnader och livet på Skogsös lantliga västra del under en inte så 
avlägsen tid som ändå skiljer sig från nutiden. Jag har samlat det jag vet om Skogsö som ett 
bidrag till kunskapen om Saltsjöbadens historia. 
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Tre generationer av Ekornsläkten. Mormor Hedvig, mamma Tyra och jag, ett halvt år gammal, 
1927. 

Den här bilden av Ekom togs 1964 från toppen på en gran intill K yrkogårdsvägen. Min pappa 
lade ned mycket arbete på att hålla tomten välvårdad. 
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Från bryggan vid Södra Stäket gick en gångväg utefter kanalens strand fram till en trätrappa i 
gränsen mellan Nyströms och Tholanders tomter. I bildens vänstra kant syns pricken där det gick 
bra att meta abborre. 

Östra inloppet i kanalen från Fladen. Bryggan och badhuset ligger på Boo-sidan. I bakgrunden 
syns ett hus med tom som låg på Gammeludden innan den nuvarande stora villan byggdes 1910 av 
grosshandlare Schnell. 
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De fem följande bilderna är fotografier av teckningar som utförts av marinmålaren Hendel Friberg 
i mitten av 1960-talet. 

Bilden visar den fallfärdiga ångbåtsbryggan Södra Stäket och med Bergf eldts varv i bakgrunden. 

Nystöms bostadshus ( hus nr 17 på kartan ) Observera att verandan har tillkommit sedan 
omslagsbilden togs. 
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Södra gaveln på krogstugan vid Södra Stäket (hus nr 16 på kartan) samt taket på saltkällaren 
(hus nr 15 på kartan). 
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Södra Stäkets f d. mangelbod (hus I O på kartan) som hyrdes ut som sommarbostad. 
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Krogstugan sedd från öster Saltsjöbadens äldsta hus. 
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Foto taget från fåstningsvallen på kyrkogården någon gång i början av 1900-talet. Nyströms 
ladugård (hus nr 14 på kartan) i mitten på fotot. Dessutom syns ett hus på udden som möjligen låg 
där före huset på nästa bild. 
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Tholanders villa på udden vid Södra Stäket som brann ned 1934 och då ersattes med den 
nuvarande vita villan. 

Stockviken fotograferad från söder i början av 1930-talet. Det hus som syns mest på bilden är nr 
12 på kartan och uthyrdes som sommarbostad. Observera badhuset på udden vid inloppet till 
kanalen. I bakgrunden syns det höga berget på Gammeludden varifrån omslagsbilden och följande 
bild är tagna. 
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Denna bild från slutet av 1800-tal~t visar tvåvåningshuset på Skutudden (hus nr 18 på kartan). 
Man ser också bryggan med badhus och trappan ned till bryggan. Av bilden framgår också att 
Bergfeldts varv ännu ej är etablerat men att platsen användes för uppdtagning av Nyströms båtar. 

Hus 18 på Skutudden med en man och kvinna i förgrunden. Fotot är troligen taget i slutet av 
1800-talet. 
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Skogsö handelsträdgård i sin glans dagar. Det fanns många växthus, drivbänkar och fruktträd. 
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