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Intervjuare: 
Känner du till något om, fanns det några brukningsdelar på den tiden? 

l 

N.M Ja, det var ju Petersberg och Eriksö och de där arrenderade dessa åkrar och ängar 
som fanns vid Eriksö. Det ena året kunde Petersbergan, som vi sa, det var Jansson, 
ha biten och nästa år så kunde den vid Eriksö ha bjudit något öre över. Jag vet inte 
om de arrenderade ifrån Kronan eller vad. Det var ju Kronan, som rådde om ön, 
delvis. Det som ligger bakom Eriksö, gården, det hörde väl dit och gårdarna var väl 
inte så stora. Kreatursbesättningen var väl en sju, åtta kor och en häst och så höns 
förstås, det var väl allt. Det var det enda jordbruk, som jag vet var på den tiden. Den 
här ängen nu, där skjutbanan är däruppe det brukadesju mycket utav Jansson i 
Petersberg och likaså ikring vid Blynäs, där brukas ju även, den åkern och ängen, 
som är där Blynäsvarvet och det ligger nu. För övrig var det ju små kilar här och 
var. Ja, vruje år var det ju brukat, något år låg väl något i träda, men annars så, 
några mer än de två vet jag inte att det var. 

När jag var väldigt liten har jag för mig att det var någon som hette Hagman eller 
Hogman, som hade någonting borta där Staben ligger nu, där Ingenjörskårens 
kasern byggdes sedermera. Jag tror han hade en häst bara, hade någon lite 
åkerihistoria eller körslor. Det var ju fler, som hade det här i Vaxholm. Jag vet 
borta på den där ängen också, där höll ibland, på somrarna, zigenarläger till, de 
låg förlagda där, därför att vid den här lägerplatsen här ner låg ju militären. Jag 
minns någon gång när jag var mycket liten att jag fick följa med och titta på de 
där svarta ordningarna och deras bröllop och man tyckte det var lite egendomligt 
och se de där brokiga kläderna och mörka fruntimrena med ringar i öronen och så 
där då. Det var något nytt som man aldrig hade sett, men det var redan innan 
Ingenjörskasern, numera stabsbyggnaden byggdes och annars var det ju överallt 
sommargäster som bodde. Ekudden, den hela, var ju nästan öde på vintern. Det 
bodde väl kanske ett tiotal familjer, annars så var det ju luckor för fönster och 
balkonger och sånt och stod tomt hela vintern där. 

Däremot var det ju det att det var åtskilligt med fiskarfamiljer i Vaxholm på den 
tiden både i Norrhamnen och på Ekudden och i Västerharnnen, strömmingsfiskare. 
De hade ju sina skötbåtar. En del hade egna och en del hade sådana som hjälpare, 
som var med dem. Om de fiskade på halvpart eller vad de kallades och om de 
delade fångsten, det vetjag inte. Båtens ägare skulle väl ha det mesta i så fall. Jag 
vet att det var tradition i Vaxholm på den tiden, att fiskarna, de var likbärare, därför 
deras arbete var ju sådant att de hade sin sysselsättning så att säga på natten. 
Skötarna las på kvällen och togs upp tidigt på morgonen. På dagen var de lediga 
och därför var de i tillfalle att kunna tjänstgöra, under det att andra hade sitt arbete 
på dagen, så det var det vanligast att fiskarna bar och likaså var de väl rätt så 
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mycket engagerade i ringningen i kyrkan. Om det nu var någon fiskare som dog, 
om det nu var för en viss hedersbevisning åt den och kamraterna ringde, så var det 
merendels så, att de ringde med alla tre klockorna, annars var det mest vanligt att 
bara två klockor var vid begravning, men när det var s. k. fiskarbegravning, då var 
alla tre klockorna igång. Det var egentligen inte annat än till jul och vid större 
högtider som alla tre ringde på en gång. Det var väl en hedersbevisning åt 
bortgångne kamrat, som gjorde att det var så. 

I. J a, det var väl det. 

N.M Nej, de hade ju tid, för som sagt var, när de hade all strömmingen, det var ju det 
vanliga, de kom med sina skötbåtar ner till ångbåtsbryggan i Vaxholm och för det 
mesta gick det med båten halv åtta. Då kom båtar ifrån Vaxholm, nerifrån 
Norrhamnen här och gick runt och då kom båtar ifrån Skarpö och Resarö och 
överallt och där samlades tio femton båtar med mer och mindre strömming och det 
skulle med den där båten och så blev det samtal och skratt och skoj på bryggan och 
fråga var de har varit och hur djupt de har lagt o. s. v. Kubba grunt eller kubba 
djupt eller vad de kalla det och så ljög de vällite för varandra, för att få ha en bra 
plats ifred om de visste att det var någonstans där den gick till. Det var skoj och 
glam och skämt och för det mesta så gick de där tunnorna, på sommartid, med 
halvåttabåten, som gick ifrån ångbåtsbryggan. Längre fram på hösten, då kunde de 
skicka iväg med båtarna nere vid kajen, men de var merendels fullsmockade med 
strömmingstunnor utifrån skärgården, Ljusterö och Östanåhåtama och de, de var 
lastade där ute. Det var ju inte då som nu, att det går med bilar in till Stockholm, 
utan det var att ro till Vaxholm härikring och där var huvudutgångspunkten, så att 
säga. Och då travas ju hela fördäck full med strömmingstunnorna, när det bar sig 
att det var gott om det. Det var ju ganska skojigt, när man var grabb och höra på 
deras prat, och det var ganska skämtsamma historier ibland, mer och mindre. Och 
där såg man de kom, man kände ju igen, när den och den kom, de olika typerna. 
Alltid var de andra villigt framme och hjälpte och ta emot tunnorna då i båtarna 
och skicka upp. 

I. De hjälpte varandra? 

N.M Jadå, det gjorde de och munhöggs och så där, som det alltid blir, när yrkeskompisar 
träffas så där. En del stannade väl kvar och skulle göra några uppköp då, när 
affärerna öppnade, men sen bar det iväg med dem. Som nere i Norrhamnen här nu, 
om de inte hade alltför mycket, då samla de ihop, Östergren och Juhlberg och 
Sjöblom och Sundholmarna och allt vad de hette, i en båt och rodde runt ner till 
ångbåtsbryggan och var det mycket, kom de ju med fler båtar och lasta och skicka 
iväg det. 

I. Har du några skärgårdshistorier på lager? 

N.M Nej, det har jag inte egentligen. Jag har varit mest just här inne och det är klart att 
det har funnits en del, men inget vad jag just nu kan dra mig till minnes. Det fanns 
nog både det ena och det andra, men för tillflillet kan jag inte komma på någon. 
Och själv utåt skärgården, det har jag varit nu på senare år. Vi har legat ute ett par 
stycken kompisar till mig och torskat utåt Möjahållet, men det har bara förlöpet så 
som det gör för alla andra, lite lugnt och fredfullt, för det mesta rofYllt med storm 
och blåst och dålig fångst, men det var roligt och komma ut. Det var som en 
avkoppling. Vi for ett par gånger och la till hos ett par bröder på Söderrnöja, men 
för det mesta låg vi ju i båten, för det var ju trevligare. Det var primitivare och mer 
roligt. Var det vackert väder, var det skojigt. Ibland kunde man få en trettio, fYrtio, 
femtio torsk, en annan gång, när vi var ute, fick vi fYra simpor, så där det kunde 
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man få på Trälhavet, men det var inte samma nöje som att ligga. Och likadant var 
det med pimplingen. Man pimplade ju ute på Trälhavet, pimplade simpor också, 
bara rent nöjesfiske. Det var en vacker vintersöndag och man kom ut på det sättet. 
Det var, som sagt, roligt att vara ute. Vi höll till än här och än där ute ikring 
Ekholmen och Trälhavsgrundena. 

l. Anrättade ni simpor? 

N. M Ja, v i stekte dem. Jag tyckte det var alla tiders. Det är ju lite jobbigt, för de skulle 
flås och klippas och grejas, men simpan i sig själv är god och rommen och levern 
också. Rommen är ju grön alltid, när man tar den, ser ut som om han vore 
gallsprängd, men när han blir stekt blir han skär nära på. Den är god, simpor är 
gott. Det vet jag och fick man inte alltför stora, så var det inget förhinder att man 
kunde stoppa i sig en femton, qugo stycken, så smaka gjorde det. Jag vet man 
kunde sitta och dragit utpå Trälhavet och det har varit kallt, så man frös som 
sjutton och fick en sju, åtta simpor, men sen var det andra dagar, som man kunde 
få över hundratalet. Det berodde på väder och vind och plats. Gill och jag var 
mycket i sällskap, Hjalmar. Och ibland höll vi till vid Rindö by. Jag brukade gå 
upp till sadelmakare Gill och bli bjuden på frukost. Jag pimpla ett slag och så upp 
till honom och hans fru gjorde i ordning, så var vi där och åt frukost och så tog vi 
ett litet tag till. Då hade vi varit ikring Byviken och framåt Pukholmen och så där, 
det var merendels dålig is där och inte var det mycket och få heller, men det var, 
som sagt, ett söndagstidsfördriv. 

I. När du var pojke i tiden, det skulle vara rolig och höra om vad ni hade för er, när ni 
var ute och roa er som allra bäst. Berätta lite om bystreck och sånt där, som ni hade 
för er. Det skulle vara roligt och höra. 

N.M Ja, det var väl då som det är nu, alla grabbar hade rackartyg. Jag minns särskilt en 
gång, jag vet inte om jag ska säga direkt att det var rackartyg. Det var en fru som 
hette K vi ck och hon hade ställt ner en balja nere vid stranden vid gamla badet, där 
Norrbergshamnen är nu, och lagt stenar i den, för att få den tät. Ja, det var alltid 
något, som fastna i ögonen på grabbar. Den där baljan den länsade jag, tog bort 
stenarna och tömde ur, fick tag på en liten vedklump, den sattjag mig på, med 
ryggen mot ena änden och knäna mot andra. Baljan var inte större och så paddlade 
jag ut en liten bit, man rodde med händerna, kallt var det, för det var så tidigt på 
våren, så det låg is vid stranden och man fick ta det väldigt försiktigt, så att inte 
baljan guppa ner för djupt, för då skvätte vattnet in, det gjorde det ändå, man var ju 
genomblöt på knäna. Men när jag hade kommit ut en liten bit så kom hon, fru 
K vi ck och skulle hämta sin balja, så hade hon en inneboende karl hos sig, som gick 
här i backen under namnet "Erik med känslan", ochjag kan ju inte riktigt säga om 
han åtminstone var absolut nykter, men de kom ner och fick se mig satt i hennes 
balja en bit ut på sjön, så hon tog till och skrika: "Erik, Erik titta en grabb har tagit 
min balja," och "Känslan" som vi kalla honom, han skulle vara damemas riddare, 
så han fick tag på en båt, som låg på stranden och peta i och en åra hade han och 
skulle hinna ifatt mig. Jag tordes ju inte vända utan jag försökte så mycket jag 
kunde och ro mot Norrberget med händerna, baljan ville ju snurra, jag rodde där 
och vattnet for delvis in, men det låg ett badhus där alldeles efter,ja, en del villor 
där hade ett eget badhus och där bakom komjag iland ochjust somjagtog emot 
stenarna i strand där, det låg gråsten nedanför berget, så skulle jag ta ett hopp ifrån 
baljan, men det var klart, när jag hoppa upp så åkte balja ut och jag for ju på mage 
på stenarna, bena i sjön, men det var inte tid och vänta, för "Känslan" hade hunnit 
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dit med båten och var alldeles hack i häl. Jag tog full fart och k,uta upp till 
Norrberget och efter mig kommer en åra flygande. Den träffade vid benen, men en 
grabb är alltid kvickare än en gubbe, så jag klarade mig den gången. De andra 
!,'Tabbarna de kuta runt kvarteret, vi möttes sen på andra sidan. Det där var j u bara 
sånt där litet, ja, man ville ju ro och det var ingen annan båt till hands och då tog 
man en balja, så det var ju bara lite skämt. Hade vi fått vara ifred, så hade vi 
lämnat igen baljan ordentligt igen. Det var ingen mening och knycka den. Nu råka 
hon kommajust som vi hade den och han skulle ju hjälpa henne naturligtvis, så det 
blev full fart det och det var det för mig med. Jag var alldeles blöt innanjag kom 
iland där. Det låg ett badhus där som tillhörde Husbergs och alldeles bakom det låg 
det ett stenröse efter berget och där tippade han löv och ris och grejs. Där skulle 
jag hoppa upp, men det är klart att baljan åkte ut ochjag for på huvudet delvis, 
menjag hamna med överkroppen på land, så resten i sjön. 

I. Var det mycket ungdom här i Vaxholm då, som var född här och levde här? 

N.M Ja, visst var det. Det var ju det att det var barnrika familjer då. Jag vet, där vi bodde 
i huset, det var så konstigt på den tiden gick ju inte husena i gatunummer, som de 
gör nu, utan det var tomtnummer, så att det var Gamla Trädgårdsgatan 101, där 
bodde nio eller tio familjer där och det var inget ovanligt med fYra, fem eller sex 
barn, så det var tämligen tätt med ungar på gården och det kunde ju också bli bråk, 
med påföljden, inte bara mellan barna, utan också mellan fruntimrena, i synnerhet. 
Jag vet mycket att min mamma hon var mer så där lite blödig av sig, så att hon 
kunde grina, när det var någonting och släpa in oss bröder, vi skulle inte få gå ut, 
men när det blev sommar, min far hade ju mycket arbete på holmarna, han var 
byggnadssnickare, så tog hon med oss upp i skogen och då gick vi ner, hon höll till 
på en udde, där nu Vaxövarvet är, där Andersson har sitt varv och båtklubben är, 
där satt vi nere och där satt hon och laga kläder och stoppa och sticka och där 
lekte vi i sjöstranden. Vi var för oss själva rätt mycket ända till man blev så 
gammal så man kom i skolåldern, med påföljd att när vi börja skolan, vet jag, 
åtminstone vi två äldsta, vi var tämligen blyga, men det gick snart bort, bara man 
fick vara i skolan en månad eller så. Yngsta brorsan däremot, det var något helt 
annat dels var ju vi äldre och kom igång då, så han var ju som alla andra. Men där 
uppe i skogen höll vi mycket till och detta det har nog hela livet suttit i för mig. Jag 
gillar skogen och sjön. Jag kan än i dag, så gammal jag är, knalla iväg till 
Bogesund. Landsvägarna de trivs jag inte på, men kan jag bara komma i skogen, då 
är det fint. En promenad på en mil så där, det gör mig inget. Jag får ta det varligt i 
backar för hjärtat, men annars så, det är ju så skönt. 

I. Vad roade sig ungdomen med här då, på den tiden? 

N.M Ja, det var naturligtvis då som nu, det var dans och dansen och sånt var ju under 
friare former. Det var inte frågan om att det skulle vara någon vaktmästare, inget 
inträde utan det var dans, fick de någon som spelade, så var det dans och när de 
hade spelat och dansat en stund, så var det någon, för det mesta flickorna, som tog 
en mössa och gick och tiggde spelpengar och det pågick ju i många år, men nu ska 
det ju vara tillsyningsmän, som ser till det hela och tillstånd och allt möjligt. Det 
var det ju aldrig då, utan huvudsaken att man fick någon som spela, så nog gick det 
att få dans alltid. 

I. Var höll ni till då? 

N.M Det var uppe på Lägret och sedan när baracken var riven, då var det där uppe, för 
dansbanan låg där uppe på norra ängen däruppe vid Norrberget.. 
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L Så just där vid Norrberget har varit nöjescentrum, så att säga? 

N. M Ja, i synnerhet efter sedan det militära kom bort. Och sen var det så, att på den tiden 
hade de ju gökottor. Det är någonting, somjag tror inte ungdomen nu skulle gå upp 
på morgnarna för och gå och höra på en gökotta. Då var det där borta strax innan 
man kom till handelsträdgården, där bortåt är det, de brukade sitta. Och då kokades 
det kaffe där och var trevligt. 

l. l backen vid ekarna? 

N.M Ja, just det och där dansades och där grejades. Jag var så pass ung, så attjag var inte 
med där, menjag vet de äldre var där. Det var nog varje sommar och på den tiden 
då gökarna gol var det skog och inget bebyggt och då gol ju gökarna för fullt, om 
inte annat, så var det väl alltid någon som kunde agera gök om den inte hördes. 

L Vad hade ni för spelmän? 

N.M Det fanns alltid, på varje kompani hade Fästningen ett kompanidragspel och det 
satt militärerna och spela på. Sen var det civila. Hadar Bergqvist spelade och Erik 
Bäckström spelade, men han var nog mera utåt stegesund och Skarpö. Ja, det var 
olika. När jag var liten grabb var det en som hette Janne Palm, en äldre karl, han 
spela fiol, men då var jag så liten så, men jag har en aning om, jag minns gubben 
Palm i alla fall. Han var väldigt hes i halsen, rostig på något vis, så där. Jag vet 
grabbarna, det var ju bus om violinisten: Palm har halsen full av halm. Skolungar 
fick alltid ihop lite. 

I. Javisst. 

N. M Han bodde i en liten stuga då, ja, han bodde på fler håll, men det sista jag minns, 
det var i hörnet utav Badhusgatan och Fiskaregatan, däruppe där Ringqvistens hus 
ligger, däruppe där Elsa Gullberg har byggt nu i hörnet. 

L Det revs? 

N.M Ja, det var en liten röd stuga där. Före det bodde han i det huset som Gusten 
Blomqvist bor, där bodde han också ett tag, på nedre botten där, när jag var liten 
grabb. 

L Vad sysslade han med annars då? 

N.M Det kan jag faktiskt inte säga, vad den karln gjorde, för då var jag så liten, så det vet 
jag inte. Vaxholm var i alla fall en liten idyll. 

I. Ja, det måste ha varit det. 

N. M Ja, det var trevligt. På sommaren, då var det ju så livligt, men det märktes, när alla 
for in på hösten, då var det som att vända ett blad i en bok. Det blev så dött och tyst 
till en början, men så småningom, så vänj de man sig och det blev det gamla vanliga 
igen. Stan var ju liten och mörk, fotogenlyktor i gathömena. En lykttändare kom 

, med en stege och gick upp med en tändsticka och lyftte av ett lampglas och tände. 
Den där var väldigt bra när grabbarna var utan tändstickor, så gick de upp och lyfte 
av glaset och tände cigaretterna uppe på den där lågan. 
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l. Jaså? 

N. M Ja, men sedermera, så kom de här luxlamporna och sattes upp några stycken. Jag 
tror att det var nere i hotellhörnet och vid torget, där de första började att bytas ut. 
De tog det successivt, några i taget, så småningom blev det hela stan. Det var 
ungefår som du tänker dig ett primuskök. Det skulle ju värmas med lite sprit och så 
pumpa upp och så en strumpa. Och på tal om lykttändare och strumpa, så minns jag 
en gång, vi gick i skolan och vi kom tre grabbar och gick förbi, då var det en 
lykttändare, han höll just på och såg till en sån där lampa och vi kom och gick där 
på Fiskaregatan i hörnet av Smedgatan, det ligger ett litet rött hus där och där 
eldade de någonting och det rök, det osa och då sa en av grabbarna: "Å du, vad 
sjutton vad det luktar fotsvett" och en av grabbarna sa: "Det är väl inget underligt, 
när lykttändaren byter strumpor", men det där hörde han ochjag vet inte om han tog 
åt sig, men han sa: "Jag byter inte strumpor, för jag byter glödet. Han fann sig så bra 
och vi var bara smågrabbar och gick i plugget. Det var inte så underligt, tyckte han, 
att det luktade fotsvett. Man såg de där på kvällarna, lyktorna, det var ungefår som 
att gå från lykta till lykta, som man ser fyrarna uti sjön. De lyste ju inte stor plätt 
och var det snö, var det en liten gul rund ring ikring där lyktorna var. Jag vet i 
hörnet där vi bodde satt en sån där lykta på stugknuten och när lykttändaren kom 
för att släcka på kvällen och ställer stegen emot, då dunka det så. Hade man 
somnat, så vaknade man ju. För all del, då var man ju så ung, så man led nog inte av 
det, menjag vet min farsa, han vakna ofta, för han var rätt så sjuklig och låg mycket 
hemma. Det var ju inget, det var så. 

I. Din far och mor var de också härifrån Vaxholm? 

N.M Ja, det var de egentligen inte. Mor, hon var ifrån Västergötland och min far var 
värmlänning, men han hade varit gift en gång förut och då bodde han i Vaxholm i 
sitt första äktenskap. Då bodde han i hörnet av Torggatan och Trädgårdsgatan, men 
då hade han mycket arbete ute på Tynningö och det var därför han flyttade dit, men 
när han väl hade flyttat dit, då fick han arbete i Vaxholm och sen när han då inte 
fick ha lilla stugan kvar där, då flyttade han hit och bosatte sig för gott och här 
bodde han sen till han dog 1912. Han var ju gammal vaxholmare. Han kom väl hit 
då, första årena på 1880-talet. Han kom i sällskap med en byggmästare ifrån 
Stockholm, som hade en del villor byggda i skärgården och han kom med honom 
hit, därför hamnade han här. Men så blev han änkling och då var min mor, hon var 
med en sommargästfamilj här och var i hushållet hos dem. De bodde i flera år på 
samma ställe, så de kände ju igen varandra och kände gubben. Så flyttade de väl 
ihop och börja äktenskap på gamla dar. Och tre pojkar på tre år, så det var full fart. 

I. Ja, det var tydligt det. Har du deltagit i det politiska kommunala livet här i stan? 

N.M Aldrig, det har aldrig legat för mig. En gång i tiden var jag road av att gå in i 
Roddföreningen, men Roddföreningen hade inte mer än egentligen två båtar, som 
var något så när och det var ju besättning till dem och sen var det ju andra båtar och 
vi kunde tätt stått i kö där, men det blev aldrig något av det och sen så korn jag ju 
snart ifrån Vaxholm rätt så tidigt, några år efteråt. Likaså Idrottsföreningen, jag har 
aldrig varit med i något. Sjön och simmat och badat, det har jag gillat i hela mitt 
liv, menjag har aldrig och framför allt inte deltagit i politik utav något slag. Jag har 
varit med i min fackförening här, 35:an, sedanjag böljade där, men det är också det 
enda. Nej, det politiska f'ar vara för mig. Det är mycket lugnare att vara ifrån det. 

I. Det är ju så olika, var och en har ju sina intressen? 

N.M Javisst, det ligger inte för mig på något vis, har aldrig gjort. 
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Intervjuare: 
Ja, tiden har gått och vi har suttit här och pratat, nu är klockan kvart i tio och det är 
väl nästan dags att vi slutar det här samtalet. Det är ju roligt att få hör det som har 
varit för din del här i Vaxholm och nu ska vi överlämna den här rullen till 
Hembygdsföreningens arkiv och då för Hembygdsföreningen ska jag be att ta tacka 
dig bara, för det du har berättat. Tack ska du ha. 

N.M Ingen orsak alls. Nu får man väl, som sagt var, hoppas att de blir nöjda med mina 
barndomshistorier. 

/Malmqvis~ Nils Roslagssamling 


