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Det är i dag den 18 juli 1962. Hembygdsföreningens röstinspelning befinner 
sig i dag hos makarna Edith och Ivar Andersson i deras bostad vid 
Cronhamnsplan här i Vaxholm. Edith och Ivar Andersson har lovat berätta lite 
om sig själva och sina minnen från trakten här omkring. Vi sitter kring bordet 
här i rummet och jag har plockat upp min mikrofon och ställer den framför 
Ivar Andersson, som har lovat börja. I rummet finns dessutom papegojan 
Jocko, som säkert kommer att låta höra av sig. 

I.A Hurdant det har varit? Ja, jag är som sagt var oppfödd på Sundby. Jag var två 
år när pappa kom dit. Sen så var jag ju hemma, där, tills jag var tjugosju år. 
Sen så gifte vi oss. Edith, min hustru, hon tjänade där vid Sundby. När vi 
gifte oss, då flyttade vi därifrån till Höganäs. Så bodde vi där en sommar. 
Meningen var att jag skulle börja på att arbeta på Höggarn, men det vart 
strejk där, så det blev inget Höggarns-jobb utav. Jag fick jobb på Höganäs 
den sommaren, vid en trädgårds-anläggning. 

1920 kom vi till Engarn, och där hade vi segerborgs gård. I tretton år var vi 
där, och sen flyttade vi till Siarö och där var vi bara i fyra år för Edith vart ju 
sjuk och vi kunde inte hålla på med jordbruk längre. Hon kom in på sjukhus 
och där låg hon i två år. Vi flyttade till Vaxholm till den här lägenheten vi 
pratar i nu. Det var 1938. Så vi har bott i 22 år i samma lägenhet. 

I. Så fadern var jordbrukare och hade Sundby? 

I.A Ja. Han hade Sundby efter sin far, min farfar. Den har gått i två generationer, 
den. Det kanske var meningen att någon utav barnen skulle ha gården. Men 
det var ju baron Höpken som var lite besvärlig, så det vart inte någonting av 
med det. Det vart aktion där, och sen köpte han en tomt i Rydbo och byggde, 
farsan, och flytta dit. Alla barnen hade flygit ur boet då och är gifta, så dom 
var inte kvar. Dom bodde ensamma där uppe. Vi kom som sagt till var sitt 
ställe. 

I. Baron Höpken, var han besvärlig? 

I.A Ja, gamla baron var mycket bra. Det var en hederskarL Nils, hette ju han som 
var kvar efteråt, och han var lite besvärlig. Så dom hade det lite svårt 
arrendatorerna där. Han var nog bra kanske, ibland, men ibland var han svår 
att komma överens med, göra upp någonting med. 
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I. Jaså? 

I.A Ja, det var han. Man känner ju dom där, man var ju vid Sundby så länge så 
man kommer ihåg när gamla baron och friherrinnan levde. Dom bodde på 
slottet mycket, här oppe. Arrendator-barna och såna som hade gårdar, dom 
var bjudna ner på slottet där, till dom, på jularna. 

I. Jaså, var det tradition, det? 

I.A Ja, det var tradition, alltid. Alla arrendator-barna skulle ner och dom fick ju 
gott och julklappar. 

I. Jaha. 

I.A Ja, det var det där gamla. Då var Nils och Hennan, dom hade en syster också. 
Hon lever visst ännu. Hennan red ihjäl sig och Nils var kvar, så dog gamla 
baron. Jag har ett minne av det, för att jag var med och sjöng. Han jordfästes 
i kapellet där på Bogesunds slott. 

I. Ja, det fanns ju också. 

I.A Jag hade slutat skolan, men jag fick komma till skolan och tjuvträna för en 
sång, så jag var med och sjön på hans begravning. Skollärare Predin var ju 
lärare och organist där. Det minns jag mycket väl, när han, baronen, kom med 
extra båt till Bogesunds-bryggan och jordfästes i kapellet. Han står ju kvar 
där i gamla gravkoret. Det gör Nils också. Det gör väl allihop, tror jag, både 
Hennan och Nils. Och Nils han är ju död han med, så nu är det ju andra 
ordningar vid Bogesund. 

I. Det ligger en runsten på Sundby-gärdet? 

I.A Ja, den ligger inte på Sundby-gärdet, den ligger på Söderby-gärdet. 

I. Söderby? 

I.A Ja, det gör han. För den vet jag var den är, den ligger bortåt Kärnan, bortåt 
Träskesjön. 

I. Ja, mellan där. 

I.A Ja, den ligger där. 

l. Jag var en gång och hörde en kantor Ekman i Östra Rydbo, tala om det där. 
Han tala om, att den hade släpats dit. Den hade funnits någon annanstans 
uppe i skogskanten, i närheten av byarna, däroppe. Baron Höpken hade för 
sig att dom skulle släpa iväg den där till Bogesund. 

I.A Det har jag inte hört. Men det är möjligt. 
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I. Det var en besvärlig transport, det där. 

I. A Tappade han den, kanske? 

I. Ja. 

E.A Var ligger den? 

I.A Ja, pÅ Söderby gärdet, åt Träsksjön till. Det finns också en liten sten, det 
minns jag, när jag gick i skolan, alldeles ovanför Askrike gärde. Det var inget 
namn på den. Det var en lång sten, uthuggen, stog i skogsbacken, där, 
ovanför Askrike gärde. Det vet jag inte om den finns kvar. 

I. Jo, den finns utmärkt på kartor. 

I.A Jaså, gör den det? 

I. Ja. 

I.A Och den står i kantema av gärsgåm nästan, som syns över Askrike gärdena, 
där nere mot skolan, som var då förr i världen. Det var ju skola där nere vid 
Askrike. Jag har gått i den skolan, i småskolan. Det har Edith med.Vi gick in 
vid Eliboda och Myran, och den vägen förbi ner till Askrike. Det var långt att 
gå. Edith hade bra mycket längre att gå. Det var ju från Ladvik, men jag är ju 
från Sundby, och det var långt, därifån, tyckte man. 

I. På den tiden, det var mycket bebyggt, och mycket folk som bodde, förstås? 

I.A Ja, det var mycket, det var många familjer som bodde vid Askrike. Det var 
tre, om inte fyra gamla stugor där. Mamma bodde där. Hon är väl född där, 
tror jag. Rehnströrn hette hon, gumman, som bodde där, när vi gick i skolan 
och sen någon Johansson. Det var mera kåkar där, gamla stugor. Det finns 
ingenting kvar av dom. 

I. Det finns bara grunder numera, och lite vinbärsbuskar, fruktträd och såna där 
saker, finns kvar efter den där bebyggelsen. 

I.A Skolan var längre åt Ådalshållet till, där var gamla skolan. 

E.A Ser man det när man åker bil? 

I.A Ja, det gör man. Om man åker från Bogesund eller från Askrikevägen, så 
kornmer man förbi Nyhagen, där det väl är kvar någon stuga, det var också 
två familjer som bott där, i Nyhagen. Och sen kommer man till Askrike och 
Ådalen längre bort, och så Frösvik. 

I. När är du född? 
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I.A 1891. Jag är 71 år nu i höst, i november. Så man böljar att bli lite gammal. 

I. Javisst. Det här huset vi är i nu, det är också gammalt? 

I.A Nej, det har inte varit bostadshus så länge. Det har varit bageri här. 
Inredningen här gjorde väl Oxstrand. Så det är inte så gammalt. Det har varit 
bageri här. Det var bakugnar här, och så var det dörr igenom och så hade 
dom tork och lager där hme. Det var bro över dom där gamla stugorna, här. 
Som bostadshus har det inte varit så länge. 

I. Vad har det för adressnummer, det här? 

I.A 2 och 4. Det är två ingångar. 

I. Cronhamnsgatan? 

I.A Eller Kronhamnsplan, det är ju en plan här, men det är ju samma. Det är två 
ingångar. Sen blir det nästa, och den heter Kronudden och det är sex där. Sen 
hade dom bagarstuga i den här lilla kåken som ligger ovanför här. Det var 
bagare som bodde där. 

I. Jaså, dom som arbetade där i bageriet? 

I.A Ja, och sen var det affår här mitt emot, i den här lilla stugan här nere, som 
syns här. Det är krok i taket där. Där hissade dom upp sina mjölpåsar på den 
tiden, och grejer. 

I. Jaså? 

I.A Ja, det syns nu. Dom krokarna är kvar ännu! Det var väl Wirströmama, med, 
som hade den där affåren. Farfar hade väl köpt det här, tror jag, från böljan, 
visten. En bagare Svensson fanns också, innan det blev bostadshus. 

E.A Vi har nu bott här i 22 år. Eliassons bodde före oss. Här har dom varit och 
kikat uppe på vinn och titta på spikhål och sånt. Från Uppsala var dom två 
stycken här, och dom påta i varenda stock. Det var så gammalt här och dom 
var väldigt intresserade. Och den där källardörrn där och vad är det mer för 
dörrar här, som är kvar sen gammalt. Nu, det här sista som stog i Vaxholms
tidningen det var övra gården, det. 

I. Jaha, där uppe? 

E.A Ja. 

I. Ja, det har stått om de här kvarterena, lite. 

E.A Här är mycket folk, de stannar alltid där utanför och tittar rätt in här, och då 
ser dom det där härbret där oppe. 
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I. Ja, just det! 

E.A Ja, det syns emellan. 

LA Det syns ju bra också, då dom kommer utifrån sjön. 

E.A Nu har de ju rustat upp det, så det är ju snyggt, nu, mot vad det var när vi 
kom hit. Det var ingen som brydde sig om ett då, egentligen. Karl Wirström 
är den äldste utav dom nu, som mest har intresserat sig för ett. Han har kostat 
på hela sterbhuset, förstås. Det är ju bra att få lite snyggt och ordning när det 
ska bestå. Det är tjusigt här nere, och vackert, och trivsamt. 

I.A Ja, vi har bott här så länge och det är precis som om det skulle vara vårat. Vi 
sköter om det, och det är roligt att göra det. Bara att man trivs så bra. 
Snyggar upp och slår och krattar och så där. Det är så vackert här. Det hör 
man på folk som kommer och tittar: "Vilken idyll!" Och det är det. Vackert 
läge och skön utsikt åt båda håll, både åt sjön och åt land. 

I. Hurdant var det på Siarö? Det var lite längre ut i skärgården det? 

LA Ja, det var besvärligt där. 

I. Ja, var det det? Besvärliga förhållanden? 

LA Ja, man trivdes inte där. Det var för mycket besvär. 

E.A Arbetsamt var det. 

I. Jaså, var det arbetsamt? 

I.A Ja, det var djur och beten på olika holmar och dom fick simma över, koma. 
Hästar, maskiner och redskap skulle över i fårja och släpa och så fick man 
skörda då på sommarn på holmarna och stacka och köra in det i en gammal 
loge, där. Man fick köra det två gånger, fick man köra dit det, där, och ha 
vagn,och fårja över den. Det var arbetssamt Men det var mycket vackert där 
ute. Och när man vart ensam gick det inte alls. 

I. Nej , det är ju klart, det blir ju så det. 

E.A Bama var inte så gamla. Birgit var femton. 

I.A Nej, dom var inte så gamla dom heller. Vi trodde ju inte att vi skulle bo kvar 
här så länge. Vi flyttade hit bara på måfå. Edith låg på sjukhuset då. Hon var 
inte hemma. Det var ledit här, och så hyrde vi. Det kostade inte så mycket. Det 
kostade inte mer än trettiofem kronor i månaden, men det är ju bra längesen, 
men ändå, det var inte så farligt. 

E. A Det fanns inget arbete i Vaxholm heller. 
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I.A Nej, det gjorde det inte, inte då, inte. Det var svårt, dom där årena. Sen vart ju 
kriget -39, då fick jag jobb på fortifikationen. Där jobbade jag i tolv år. Det 
var ju skillnad att komma in där. Det var ju himmelriket. Då var man ju ledig 
på lördagarna och söndagarna. Det var man inte när man hade jordbruk, inte, 
och så slutade man klockan fem. Det var en väldig skillnad. Man har aldrig 
varit med om sånt, tyckte man, då, när man börja med det. Det gick ju bra, 
man fick vara där ända tills man fyllt sextio år. Sen arbetade jag lite ändå, elda 
här nere vid Kronudden, tills jag fick folkpension. Gick här om vintrama och 
elda. Det vart ju i alla fall en slant. Och nära dit, så det var lämpligt. Jag fick 
gå och passa det där, och då var det bra att man bodde så nära. 

I. Berätta lite ungdoms-minnen! Det finns väl en hel del för oss senare tiders barn 
att höra, på? Hurdant gick det till? Roade dom sig? 

I.A Ja, de gjorde dom. Vi hade väldigt roligt, tycker vi nu, att vi hade mycket, 
mycket roligare än vad ungdomen har numera. Det var ju dans och dom 
dansade och jag spelade ju förstås, nästan överallt. Jag var och spela på alla 
gårdar under Bogesund, tror jag, till och med jag spela i slottet. Det var när 
baron flyttat in. Dom hade en strykerska som var kvar, som hade tvätta, och då 
var vi där och dansa i strykrummet på Bogesunds slott. Vilket årtal vet jag inte. 
Det är många många många år sedan. Man var inte så gammal då, och då hade 
man dragspelet med sig. Vi hade väldig skojigt. Jag minns en gång vid Ådalen, 
sommargästerna hade byggt en dansbana där, och skulle dansa, midsommar
afton, då var jag där och spela och där var ju så mycket folk, så mycket folk 
och många som segla förbi på sjön, där på Askrike-fjärden, dom hörde musik, 
och dom var oppe, dom med. Det var väldigt skojigt. Jag var ju på Träske, det 
är bortrivet, Lagnö, Söderby logen, ja, jag har varit på alla gårdarna. 

EA S"b ? . a y. 

I.A Ja, Säby, det ligger inte på Bogesund. Det är Rydboholm, men där har jag 
spelat på bröllop en gång. Johansson i Säbys doter gifte sig där, så där har jag 
spelat också. Stensvreta, där har jag spelat och Skaftholmen, dom ligger ju 
under Rydboholm dom där gårdarna. men där har jag varit och haft mycket 
roligt. 

E.A Ladvik 

LA Och Ladvik, där har jag varit flera gånger, på bjudningsdanser. Vad skojigt 
man hade där. Det var alltid roligt. Och Söderby, nedregåm, där har jag också 
spelat. På sommaren åkte man till Karlsudds-bryggan, och satt där och spela. 
Det var också mycket skojigt. Mycket flickor där nere på bryggan. Dom hade 
ju alltid mycket jungfrur på den tiden, kullor och sånt där, vid Karlsudd. Alla 
villaägare så hade dom en kulla, som skötte sin trädgård. Det var så mycket 
kullor och så mycket ungdom och roligt hade vi, väldigt skojigt. Det var långt 
från Sundby ner till Karlsudd. Då åkte man cykel. Det gick ju bra. Vet jag inte 
hur det vart sen, när man for därifrån. Jag tror inte det vart så mycket sen, 
nöjen, där. Sen flyttade dom, och gårdarna där lags ner. Så det vart inte så 
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I. Jaha, det tror jag det. Det var inte så omständigt att anordna lite dans, då? 

E.A Det var bara att fråga, "vilken loge ska dom dansa på nästa lördag". Det var 
inget annat. 

I.A På Träske, där var jag flera gånger. 

I. Träske? 
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I.A Ja, det heter Träske, gården. Den ligger bredvid Träsksjön, där oppe. Det finns 
inte kvar ett dugg utav och Nyby ligger ovanför och det finns heller ingenting 
kvar utav de gårdarna. Nyby var jag visst aldrig någon gång, men Träske, där 
var jag. Det ligger alldeles utmed Träsksjön, på norra sidan. Det går nog ingen 
väg där förbi, nu, det vet jag inte om det gör? 

I. Jodå, dom har rätt goda vägar igenom det där området nu, vid Träsksjön 

LA Jaså, dom har det! Det var så länge sedan man var där. Nytorp hette ett ställe, 
det låg söder om Träske, ett litet torp. 

I. Det är åt Träsksjö-hållet till? 

I.A Ja, det är det. När vi körde till stan hemma på vintern, vi körde ju med hö och 
säd och sånt där till Lidingön och till stan med, hemifrån, när jag var hemma, 
körde vi förbi Träske över Träsksjön, förresten, och så ner till Skomakartorp, 
det ligger bortom Västerhagor. Det fanns också på den tiden, det torpet, och det 
bodde folk där med. Och så körde vi över Askrike-fjärden till Grönstaviken, 
eller Bo, där på Lidingön, och körde vi landvägen till stan. Sen körde man över 
bron från Lidingön. 

I. När den vart, ja? 

LA Ja, den var då, gamla flottbron, den var gammal den, där körde vi. Jag var till 
dragonerna med ett halmlass, en gång, med balar. Det var leverans, så det var 
ju flera bönder som skulle leverera visst. Vi fick köra ett lass och den andra 
bonden fick köra ett lass. Och jag var dit med ett lass en gång till 
dragonkasern, det ligger på Ladugårdegärde, dragonerna där. Jag kommer ihåg 
att jag sa till pappa "det här kommer jag väl aldrig fram me". Det var så brett 
lastat. Så kom jag över till Lidingön och sen så skulle jag igenom ett grindhål, 
där. Det gick inte att komma igenom det där grindhålet. Det var lite roligt, då, 
man var ju ung och frisk och stark och jag rev ner en gärsgård av ett dike och 
körde nedanför. Det var en dålig gärsgård, så det var väl inte så stor fara med 
det. Det var ingen större åverkan. Jag kom i alla fall till stan, och när jag kom 
till Lidingöbron så skällde brovakten, man fick betala när man körde över den 
där bron, att jag lastat för brett lass. Det gick inte att mötas, och det var han 
inte glad för. Jag kom i alla fall dit, och så fick man tippa av dom där balarna 
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på dragonkasern där. Då var jag nöjd. När jag kom hem så sa jag det att "jag 
tar aldrig ett sånt där stort lass mer till stan, inte!" 

I. Nej, det är klart. 

I,A "Nej, det gör jag inte. Jag får inte komma dit med det där". Det tänkte inte 
farsan på. Han bara plocka på han. 

I. Ja, han ville ha på så mycket som möjligt han. 

I.A Ja, så mycket som det gick på. Ja, det var när man var ung, då var man inte så 
gammal. Då var det liv och rörelse och man var inte ledsen för nånting, 
förresten. 

l. Och fru Andersson, då? 

I.A Hon var här också i trakterna hela tiden. 

E.A Jag är född på Rydboholm vid Sandvreten och sedan flytta vi till Eriksberg och 
därifrån till Ladvik. Där var vi i elva år. Det var likadant där med baron, han 
börja bråka och då våga inte pappa stanna kvar, för han tänkte det blir väl lika 
tokigt. Då slutade han dumt nog, det var precis när dom sålde den där miljon
avverkningen. Han gjorde det sålde skog då, och just den vintern sluta han. Sen 
gick han bort och arbeta. Sen flytta vi opp och sen kunde jag inte vara hemma, 
för dom bodde ju bara då. Jag tog plats vid Sundby, något annat kunde man 
inte ta, för man förstod sig inte på annat än att vara på landet. Två och ett halvt 
år eller vad det var. Och när vi var vid Ladvik, då rodde vi till Vaxholm var 
enda onsdag och lördag, på sommarn, och mamma stod på torget och sålde. 
Det är inte liten bit att ro. En och en halv timma hade vi göra. Det var inga 
motorbåtar då. Det var bara att ro det, och bytas ve. Ibland kunde det vara 
någon extra med, så man var tre, och då kunde man få vila. Allihop rodde där 
oppifrån, om man tänker sig Skåvsjöholm, Hästängsudd, Polacken och Södra 
Lundby, varenda en så rodde dom till Vaxholm. Så det var inget ovanligt, inte. 

I. Så Vaxholm, det var centralorten? 

E.A Ja, det var det. Vistog på torget här på sommaren, det var ju så kolossalt med 
sommargäster här, och verkligen fina sommargäster på den tiden, som handla. 
På hela Ekudden var det stora villor. 

I. Jaha, det bodde folk där, då? 

E.A Ja, det gjorde det. 

I. Nu är det bara lite då och då? 

E.A Ja, det är det. Då var det såna, här, och de var bekanta. Friherrinnan Leuhusen, 
bruka mamma lämna allting till. Vi rodde iland med det, när vi rodde hem, för 
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att hon kunde ju inte bära det med sig, det var ju långt. Men hon knallade opp 
till torget och handla, mjölk och potatis och allt möjligt sånt där. Vi rodde förbi 
när vi rodde hem, så då rodde vi iland med det hon hade köpt. Hon skulle 
ovillkorligen ha det som fanns på torget. 

I. Jaså, friherrinnan Leuhusen hon handlade, och ville gå dit? 

E.A Jadå, hon handla utav mamma jämt. Hon skulle ha grädde och mjölk och så. 
Då bodde hon ju bara på somrarna här ute, på Blynäs. Så var det flera då oppåt 
Ekudden och så där, då kom dom med riktiga skrindor och handla. Fruarna 
hade sina jungfrur och kokerskor och allt möjligt med sig. Det var herrskap, då. 
Nu är det nog på torget, men det är inte på samma sätt, inte. 

I. · Nej, tiderna har ju ändrats. 

E.A Ja, så blir det att det blir ombyte och bättre tider. Kommer lite lättare fram nu, 
trädgårdsmästare och så där. Det är inga landsbor, egentligen. Då fick dom ju 
stå på torget och stycka, en kalv och en gris, utan vidare. Det var inte någon 
stämpling, en gång. 

I. Nej, det var ingen köttbesiktning då, och såna där saker. 

E.A Nej, det var det inte. 

I. Utan det tog dom hit bara, och stycka här, och sålde? 

E.A Jaha. 

I. Då var det fart på Vaxholms torg? 

E.A Ja, det var det. Tänk att jag hade ett kort, utav det, och där står mamma på det 
kortet, och jag vet inte var jag har gjort av det. Det har på något sätt kommit 
undan. Fru Frisk från Skåvholm och fru Flodin i Nibble, dom står precis efter 
varann där, gummorna, och folk var där och handla. Det var väl någon som var 
ute och tog ett sånt där kort. 

I. Jaha. 

E.A Dom spritade såna där bondbönor då, när dom åkte till Vaxholm, för att ha 
dom spritade när dom kom fram till Vaxholm. Och så kastade dom de där 
skalen i sjön. 

I.A Man kunde följa dom, så visste man var jordbruksvarorna gått fram. 

I. Jaha, det var en lång tid att ta till vara, då? 

E.A Ja, det var inte bara att vila för dom som inte rodde, det var att ta tillvar den 
och sprita böner. På dagarna sen när man rodde hem, så rodde vi alltid iland 
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vid Norrkulla, det var någon källa där med friskt vatten och så hade man köpt 
lemonadpulver och så skulle man dricka det och äta smörgås då, när man kom 
dit, för då var man i behov av det. Det gick rätt så fort ändå mellan dom här 
små steningar. Då rodde man igenom Gåsviks-steningen. Nu går det väl inte att 
ro igenom där, knappast. 

I. Jag vet inte hurdant det är. 

LA Det skulle jag tro att det gör. Det är ju som ett litet dike som går där. 

E.A För det blir ju liten bit närmre att få hålla Gåsvikslandet nära, och opp igenom 
där och rätt över steningen där och rätt över Bullansfjärden fram till Markulla
steningen, emot att direkt runda hela Bullerholm. Fullt lass var det minsann, för 
du skulle ju ha med allt möjligt. Potatis då på sommaren, ja, så mycket som det 
gick att få med. Så var det aktion på torget förr i världen, ibland. 

I. Jaså, höll dom auktioner där? 

E.A Ja, dom höll auktion vid Rådhuset, på Rådhus-trappan där, han Thelander. 

LA Thelander, han var åkare här i Vaxholm, då. Han ropa, han ropa jäkligt bra. 

E.A Ja, han ropa bra, men han hörde illa sen på slutet. 

LA Han var fenomenal att ropa! 

E.A Och då var sommargästerna med. 

LA Då var bondgummorna där och ropa in lite grejer. 

l. Jo, det är klart. 

LA Billigt med, vet jag. 

E.A Det var mycket värdefulla saker som gick billigt, som man kommit underfund 
med att det vart dyrbart nu. Där vid torget som Elektro-tekniska har någon 
verkstad, där var det en liten mjölkaffår, på den tiden. Det var två trappsteg 
opp och man gick in och köpte mjölk och läskedrycker och franska och sånt 
där. Det var en fröken Busch som hade det. Det är rivet nu. Mjölkcentralen 
hade det stället ett tag, alldeles bredvid pensionatet där. Det är väl själva 
pensionatet? 

I. Jaha, det var en mjölkaifår där. 

E.A Ja, det var det, ja. 

l. Sista tiden så hade ju fru Fagerström den. Hon var föreståndare där. 
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E.A Men förut var det då en fröken Busch, hette hon, som hade den där lilla affåm. 
Hon satt innanför en disk och så hade hon ett rum innanför. 

LA Innanför mjölkaffåm, innan det var mjölkaffår. 

E.A Ja, och då vet jag att de fick gå in där, gummorna. Det var egentligen bara dom 
som stog på torget, som gick in och drack någon läskedryck eller kaffe eller 
något. Inte kaffe. gärna, för det orkade hon nog inte, men de fick läskedryck 
och så fick de glas och så fick de sitta där inne lite i lugn och ro för det var 
kanske ingen annanstans, för dem på torget, att gå, inte. Det var då det. 

I Ni fick gå upp tidigt? 

E.A Ja, klockan halv fem, fem fick vi ge oss iväg. Man skulle minst vara här 
klockan sju, här vid Vaxholms torg, senast, allihop. Och då rodde vi, det var 
fullkomlig kapprodd när man rodde hit. 

I. Jaså? 

E.A Ja, det var det faktiskt. 

LA Ja, för att få en bra torgplats. 

I. Ja, då gällde det att komma först, förstås? 

E.A Ja, jag vet vi hade sommargästen bodde hos oss, hon var väldigt käck och var 
ju rätt ung. Hon tyckte alltid det var så roligt att följa med till Vaxholm. Hon 
rodde också. Jag minns så väl en gång, han ifrån Polacken där, han rodde om 
oss, och då sa han så här när han rodde om oss: "Nu åker jag till Vaxholm" sa 
han. Hon kalla alltid mamma för mor. Så sa hon: "Mor vi ska ta i och ro riktigt 
så mycket vi orkar" sa hon, och då hjälpte jag till och körde på, och så åkte vi 
förbi honom, och då ropa hon "hör du Polacken, nu ror vi till Vaxholm". Det 
där kunde hon aldrig glömma. Det tala hon väl om på senare tider också. Hon 
bodde här också ett tag sen. Men de var gamla. De har följt oss hela tiden, 
faktiskt. De dog ju nu för liten tid sen, båda två. De har en son och han är i 
Amerika. Han var här i fjol, och då var vi inte hemma precis när han kom. Vi 
har följts åt. Dom kom till oss när han var fyra år, och hyrde sommarnöje där 
ute på landet. Dom hyrde ett rum, då, det var inte så märkvärdigt. Dom hyrde 
stora rummet av mamma och pappa, det som vi kalla sal. Och så bodde vi i 
kammarn och köket. Och så hade vi en liten stuga på gåm, på Ladvik, där. 
Men där är det likadant, där står det kvar allting, det gamla som har varit, vid 
Ladvik. Där har dom inte tagit bort varken stugan på gåm eller bon, lagåm och 
logen, alltihop finns kvar. Vi fick komma dit en lördag, Ivar och jag, och så var 
det en kusin till Ivar, bara för att vi skulle få komma dit och se hur det såg ut 
nu. Då prata vi med honom, Yngve Thörn, han var så intresserad och fråga vad 
vi hade planterat och så, när vi bodde där. Då sa jag vad det var för buskar och 
så där. "Jaha, de har vi stå kvar" sa han "vi har inte tagit bort nånting utav det 
gamla, och vi tänker inte sätta något nytt", sa han. Så där är det kvar det gamla 
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som har varit. 

LA Fast det är mycket elegant där nu. 

E.A Själva byggningen, som vi bodde i, är ju samma. Men det är det att dom gjort 
rum oppepå. 

LA Modemiserat den. 

E.A Ja, men alla murar, kåper och öppna spisarna är kvar i rummena. 

I.A Ja, det var mycket roligt att komma och se att det fanns kvar. 

E.A Ja, vi fick gå och titta där, och då sa hon att arkitekten hade bråkat med henne, 
att dom skulle få riva bort den där stora mum i köket. 

I.A Kupan, alltså, som dom hade förr i gamla spisar. 

E.A "Han mena, att jag inte skulle kunna stå där vid elektriska spisen och laga 
mat", sa hon. "Jo, det går så bra så. Det ska inte röras någon kupa". Det var 
inte så stort emellan. "Det går så fint, det ska inte röras nånting, sa hon. Ladvik 
var ju en sån gammal gård. Dom som var före oss, där, gubben han var ju så 
gammal, som bodde där när pappa flytta dit. Han var kyrkvärd. På den tiden, 
när han var, så var det ju så stort. Han var lite så där, han var så där stor också. 

I. Det var en storkarl? 

E.A Ja, just det. Han var ute och inte kunde komma hem en kväll. Det hade gått 
sönder något, när han hade hankat på hos någon gumma, där. Hon fråga "vem e 
de" sa hon, "de är arton man från Ladvik". "Jösses, inte ha ja plats för så 
mycke folk" sa hon. 

I. Jaså! 

E.A De var så där stora. Sen var det mågen och dottern som hade gården. Dom 
skötte ju inte stället där alls. Det var därför baronen ville att pappa skulle ta 
det, för han gick vid Bogesund vid slottet och arbeta då, när vi var på det där 
torpet. Såsa han åt honom "jag tycker att Jansson ska ta Ladvik". "Nej", sa 
han "jag vill inte ha det, det är så lägervall allting". Men han var så bussig. 
"Det ska vi nog ordna, arrende-fritt". Och det fick han också. "Jamen djur då" 
sa pappa, "det måste ju vara djur"? "Det är ingen fara, det ska vi ordna, bara 
gården blir uppskött ser du, en sån gammal gård". Det var vanskött, både djur 
och allting där. 

I. Jaha. 

E.A Han tog det ju då. Och så dog han ju till sist, när vi skulle ta det. Men då sa 
den här baron Nils så här: "Jaha, det min far har lovat det är klart att jag 
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håller", sa han. Då fick han ju tre år arrende-fritt, men något mer vart det ju 
inte, förstås. Då var det lagom upparbetat på elva år. Vi hjälptes åt då allihop, 
så gott det gick. Och då var det dags att ge sig därifrån. Så stog det visst tomt 
igen. 

I.A Eriksson kom ju dit? 

E.A Ja, han var där liten tid. Han var inte så många år där, inte. 

I.A Han var väl en fem år, tänker jag. 

I. Martin Eriksson? 

I.A Ja, han kom till Ladvik han, sen 

I. Vilket år? Är det nån som kommer ihåg? 

I.A Han bor i Nantes nu. Martin Eriksson, han körde mycket hit med mjölken på 
vintern, på sommaren åkte han motorbåt. 

I. Jaha, var kom han ifrån? 

E.A Om han kommer ifrån Nantes eller var han kommer ifrån, det vet jag inte. I 
varje fall köpte han något vid Nantes. Och där bor han visst än. 

l. Den här gamla Vaxholmsdamen här, Hilma Juhlberg, hon är väl bekant? 

E.A Jaa, henne har man känt allt, så långt tillbaks som möjligt. De fiska och så där. 
Hon är verkligen käck, berätta och komma ihåg. Just idag så var hon här oppe, 
och så kom det folk in på gåm här, och vi satt och titta ut, och då sa jag så 
här, "de där männskoma, dom har antagligen bott här" sa jag "de verkar så 
intresserade". Dom tala med Harry Wirström, unga Wirström. Och Hilma sa att 
hon tyckte att hon kände igen dom. Sen gick hon hem, och då hade de varit 
hemma och sökt henne, för att hälsa på henne, hemma. Och när det kom till 
kritan, så har dom bott här, i den här bagarstugan. Hilma kände dom sen hon 
tjänade. Den ena av dom som var med idag, hon hade tjänat hos något 
herrskapdär. Hilma sa det "att jag tycker att jag känner igen henne, så vore jag 
nere på gåm", sa hon "så skulle jag nog gå och fråga vem hon är" sa hon. Men 
sen när hon kom hem, då, så kom dom dit. Och sen ringde hon hem hit, till 
mej, och tala om att "nu kan jag tala om för Edith, vad det var för ena, för nu 
vet jag. De hade varit hemma och sökt mej . Och då sa jag just åt dom det", sa 
hon "att jag satt och titta på dom, och tyckte att jag kände igen, jag hade just 
en aning om, att jag kände igen dom". 

I.A Dom fotografera stugan här. 

E.A Ja, det var för de hade bott där. Det är ju ofta dom kommer in, dom som har 
bott här, och vill ha reda på en del. 
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I.A Dom känner till lite. Annars går dom inte in sådär, inte. 

E.A Nej, det gör dom inte gärna, direkt inte! Jo, då tala Hilma just om att hon varit 
opp hos Wirström, och han ville veta, och hon hade ju berättat om allting föm. 
"Och till slut så var jag så torr i mun", sa Hilma, "och jag tänkte om jag kunde 
få lite vatten? Jag hade suttit, tror jag, i över en halv timma och pratat med 
honom". Han visste inte så mycket om hur det var här. 

I.A Var det Kalle Wirström? 

E.A Ja, det var Karl Wirström. Han sa en gång att det skulle vara roligt om jag nån 
gång kunde få tag i fröken Juhlberg, och be henne komma opp till dom, när de 
är här, så han kunde få veta lite mera. För han har väl varit så mycket borta 
härifrån så att han har inte mycket minnen kvar utav det, egentligen. För det 
hördes ju bara här, om väggen här, när jag sa att "det måste absolut ha varit 
några dörrar här?" "Nej", sa han först. "Jo, den är så kall och det kan inte vara 
riktigt". Det jag minns, jag var väl kanske sex år, då var jag med mamma hit 
och köpte bitbröd här. Och det kommer jag så väl ihåg att dom gick härifrån 
och in i den där bon, där. Det var gubben Frölund som var här då, en lite 
gubbe. Systrarna Frölunds pappa var det väl? 

I.A Det var det nog. 

E.A Han var vid Svenssons så länge jag minns. 

I. I bageriet här då? 

E.A Ja. Då köpte dom bitbröd, för det blev ju billigt, en säck bitbröd. 

I.A Dom bakade bitbröd åt Kronan här, då. Man fick ju bröd som gick sönder. Det 
sålde dom i säckar. Hallqvist trodde inte heller att det hade varit dörrar här. 
Men så när han börja riva på väggen, så var det det. 

I.A Det syntes ju inte. 

E.A Sånt där som man har sett när man är så där liten, om jag säger det, det 
kommer man ihåg. Bättre än det som hände igår. Dom har väl inte plockat i 
ordentligt med tätning och så där. 

I. När dom spikade igen dörm, nej? 

E.A Nej, just det, dom har väl bara plockat i dom där stoppbitama. 

I.A Ja, han titta sen, Hallqvist, och det var bara ditlagt Det var bara 
stockändar, där. Det kunde man köra fingrarna igenom. 

E.A Javisst! Då sa Hallqvist det att "det inte varit underligt" sa han "att det varit 
kallras så att det nästan har blåst in här". 
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LA Det var 1938. Om man tänker sig nu, idag, vad Vaxholm har blivit stort, vad 
det har blivit byggt, överallt. Jag ser ju där bortåt Eriksö, det är ju ett tätt 
samhälle där vid Kulan och därikring. Tänk vad mycket hus det är där, och här 
framme nu, posthuset där, som är Posten i och dom andra husena bortåt 
Zanders där. Det är ju nytt. Och förr var det inte mycket till hus här nere, när 
"repam" Fredriksson hade ett litet skjul och satt i, där. Gumman levde, hon var 
stor och kraftig. Dom sålde rep och fiskredskap och såna där saker. Det är 
många år sen. Det var en fiskaffär där nere och en tobaksaffär var det. 

I. I "Basarlängan", dom kallar det? 

LA Ja, just det, i den längan ja, fanns det ju! Det har ändrat sig mycket. Då var det 
ju vanlig strand där till och gå opp i, köra opp där, där det är kaj nu. Det är ju 
ifyllt så mycket där. Så är det nytt bortåt Eriksö och Kulan och därikring, det är 
småvillor, överallt. Så nog är det skillnad alltid på nu och då. 

I. Vi har gjort en paus i beråttandet och fru Edith Andersson har bjudit på kaffe, 
gott kaffe, med hembakt och allt vad därtill hör. Jag ber att få tacka! 

Nu ska vi höra, finns det nånting mer att berätta som ni tycker skulle vara 
roligt att ha åt eftervärlden? Ifrån livet här ute och livet i Vaxholm. Det är bara 
rolig om ni kan göra det. Episoder? 

Då ska jag be att få fråga en sak? Ni tala förut här om att danser och sån här 
trevligheter och jag förstår att Ni spela där. Det skulle vara roligt att höra hur 
det gick till på dom där danserna? Ni tala ju förut om hur, och vi fick veta det 
att det var mycket enkelt. Det var bara att försöka få tag på en loge eller 
nånting och så sätta igång och samla ihop folk. 

E.A Sen på vintern, då var det ju juldanser. 

LA Ja, det var det ju, mycket juldanser och bjudnings-danser. Då skramlades det 
ihop och gjordes förberedelser där, som dom hade fått löfte. Då dansade dom ju 
inne i bondgårdarna, i salen, som dom fick hålla sig och dansa. Då kunde man 
inte dansa på logarna utan då var man inne. Och det förberedes, och då var det 
några styckena som en vecka före fick man skramla till det där. Alla fick lägga 
till en femma eller något sånt där, till en sån där bjudningsdans. Och sen fick 
en sköta om det där sen, där vi skulle få dansa. Det köptes hem och det 
bakades. En del bakade ju, och en del gjorde punsch, köpte dom arrak och 
gjorde punsch då, och så köpte dom väl brännvin. Sen kokades det glögg alltid 
på bjudnings-danserna, förr. Alltid, så kokas det! Det var hemkokt glögg Det 
köptes glöggkryddor och brännvin och så vin och blanda ihop det där. Och så 
koka dom det där glöggen, under tiden dom håll på och dansa, i köket. Den 
skulle brännas av då, som dom sa då, för att han inte skulle bli så stark. Då 
tände dom eld på den där glögg-kitteln, då brann det en blå låga, så släckte 
dom efter ett tag sen. Sen skulle det tas upp spel-pengar. Just då så kom det en 
kille gick med två tallrikar på varann så här, och gick och tiggde pengar, och 
två hällde i glögg-kitteln, och den tredje hade en sån där soppslev och tömde i 
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glasena. Då gick dom till allihop, och då fick dom inte dansa, just då, när dom 
gick med glögg-kitteln. Då bara hurra dom och skrek, och la dom på mycket 
pengar, så fick dom två glas glögg, och extra mycket, en femma, då fick dom 
tre glas glögg eller fyra, eventuellt. Det där piggade ju opp allihop sen och så 
gick han med tallrikarna och fick pengarna. Så kunde dom sluta opp ett tag 
med glögg-bjudandet och sätta igång och spela som "sjutton hakar"! Då var 
dom pigga! Det var skojigt. Och sen gick dom en gång till med den där glögg
kitteln och tog opp spel-pengar en gång till. Ibland kunde det bli rätt så 
mycket. Och då var dom lite glada och då var dom generösa. Det var skojigt, 
då! Så gick det till på bjuddansema, men det fick man ju fråga först om man 
skulle få hållas, där och där. 

I. Javisst. 

I.A Som vi sa förut, vid Ladvik, där har jag varit med på, ja, jag vet inte hur 
många bjudnings-danser man varit med på där? Rätt mycket i alla fall. 

E.A Vid julen var det alltid en där, och vid Kulla och vid Stensvreta och lite var 
stans, var det juldanser. Vid Oppeke. 

I.A Där har jag inte varit. 

E.A Har du inte? 

I.A Det var väl Helmer som spela där. Där har jag inte varit med. 

I. Den här Helmer, var det en spelman? 

I.A Han spela han. Han är dö nu. Han var från Oppeke. Han var gift med Eriksson 
i Ellbodas doter, Ingeborg. Om du kommer ihåg Eriksson, han bodde ju här ett 
tag? Och Harry? 

I. Ja, Harry Eriksson känner jag. 

E.A Det var en svåger till honom. 

I.A Han var spelman. Han spela bra, han. Jag sluta och han tog nästan vid, då, och 
spela. Och sen spela han på danserna. Och vid Nantes hade dom dansbana, där 
spela han och en som hette Skoglund. Dom två spela dragspel ihop där på 
Nantes dansbana. Ja, till och med att vi var dit till den där dansbanan en gång 
när vi var vid Engarn, då vi åkte motorbåt irunt, så gick opp där och titta på. 
Då var han där och spela. 
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