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Vi har kommit med Hembygdsföreningens inspelningsapparat till Torggatan 
till två stycken yrkesmän, som har varit i Vaxholm hela sin levnad och drivit 
rörelse. Det är Axel Eriksson och Gusten Blomqvist. 

Skulle ni vilja berätta lite om eran rörelse? 

G.B Ja, jag kom till plåtslagar Nyberg 1900, och då var Axel Eriksson anställd 
där. Sedan arbetade vi kamrater hos plåtslagar Nyberg. Vi var på Oskar
Fredriksborg, vid kasernerna, och vi var utåt Dalarö och hållt på med Dalarö 
skans och vi var lite varstans och hållt på med plåtslageriet för Nybergs del. 
Så vart Nyberg sjuk och dog 1912, och då satt vi upp egen verkstad. 
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Vi började nere i Norrhamnen hos Erikssons far, i ett skjul där, och arbetade 
något år, innan vi fick tag i nån riktig verkstad. Och då fick vi "en punkt på 
lusasken", dom kallat, och satte upp en liten verkstad. Det var 1912. Sedan 
har vi hållit på och arbetat här i skärgården tillsammans, och själv, en här och 
en där, med plåtslageri, skorstenar, hängrännor, rör och lite utav varje, 
framför allt utåt Sandhamn och utåt Kreugers holme och Åhlen & Holm, 
Åhlens ställe utpå Äpplarö. Så vi har varit lite varstans och flackat och farit. 
Och tiden den drar iväg, man hinner inte med, och nu börjar man på att bli 
lite till årena, så man orkar knappt inte mera, men man får försöka hänga 
med, så länge det går. 

I. Vad hade ni för samfärdsmedel, när ni for emellan holmarna? 

G.B Ja, första årena fick vi ro. Vi fick sitta och ro överallt, vi fick ro ända till 
Furuvik, likadant ut till Lindalen, Svinninge, det var bara att ro, det. Och då 
började vi klockan sju och slutade sju, sex om lördagarna, då hade vi en 
timma kortare tid. Så dagarna räckte ju till. Sedan kom motorbåtarna, och vi 
kunde skaffa oss en, när vi fick eget, så vi kunde komma lite lättare. 

I. Ni är ju barnfödda här båda två. Skulle Axel Eriksson vilja tala om lite om 
barndomen? 

A .E Jag är född här nere i Norrhamnen. Far min kom ifrån Lillsved, han var 
trädgårdsmästare där, och sen slog han sig ner och blev egen här i Vaxholm, 
men då var ju inte jag född. Jag föddes här i Vaxholm 1884. Jag var hemma 
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första tiden och hjälpte till, men sedan var det ju ingenting vidare att göra på 
vintrarna, och då går man ner till Nybergs Plåtslageri, och får börja där, och 
så har man fortsatt, och nu har man hållit på i ett femtiotal år, och nu är man 
snart ur räkningen. 

I. Ni har gått i skola här båda två. Kan ni tala om lite hurudant det var under 
skoltiden? 

G.B Ja, skolan, den var nog undermålig på den tiden, mot vad den är nu. Då var 
det inte så kinkigt, för dom timmarna man egentligen skulle behöva, som till 
exempel matematik och skrivning, dikter-skrivning och så där, klarade man 
sig ifrån, för då gick man ut och sågade ved istället, men det har man ju ont 
utav nu. Det är stor skillnad. Nu kan dom ju få lära sig ett yrke och är 
hemma i matematik och skrivning och sånt där, då lättar det dubbelt så 
mycket på arbetet. 

I. Men ungdomen, under skoltiden, var dom bättre eller var dom sämre än 
nutidens ungdom? Hur var det med alla upptåg och sånt? 

A.E Ja, det var ungefär detsamma, men inte har dom blivit sämre nu inte, 
ungdomen. Jag tycker ungdomen, åtminstone här, är väldigt hygglig och bra 
på alla vis. Det kan man ju inte säga annat. Nog var dom värre förut, det är 
alldeles klart. Nu har dom i alla fall upplysningar och bildning, som dom kan 
få. Förut kunde dom ju inte få det, utan det var ju att dom som var hyggliga, 
dom var det, och andra var ju bara frön, förstås. 

I. Vad säger Gusten Blomqvist om det? 

G.B Ja, inte tycker jag att dom blivit bättre än dom var då, inte. På den tiden då 
fick man lära sig arbeta, när man var en tio - tolv år, men nu ska dom gå i 
skolor till dom blir trettio år. Nog tycker jag att dom har blivit sämre nu, 
åtminstone efter den utbildning dom har, emot den som vi hade. Det enda vi 
hade när vi skojade var "rymmare och fasttagare" och sånt där. Nu ska dom 
ha bilar och cyklar och allt möjligt, för att dom ska kunna klara sig, och dom 
är inte nöjda ändå. Då hade man ingenting, och var det så att man sa nånting, 
fick man en dagsedel så man åkte på huvudet, men nu törs dom inte röra dom 
engång. Tacka vet jag "den gamla goda tiden", den var bättre än den är nu, 
för ungdomens del. Nej, ge dom ett kok stryk, det är det enda som hjälper. 
Det har jag fått så många gånger, så det vet man ju att det har hjälpt. 

I. Ja, där har ni lite skilda uppfattningar och ändå har ni varit arbetskamrater i 
hela eran livstid, och det där ser man ju från olika håll. Men det kan ju vara 
det att ungdom är ungdom och det kommer så att förbli i alla tider, ena 
gången är dom bra och andra gången är dom dåliga. 

Men sedan, när ni slutat skolgången och vart äldre, hurdant var det här i 
Vaxholm då, med nöjen och sådant, när ni växte upp? 

G.B Ja, när vi växte upp och var hos Nyberg, var nöjena, att vi slog oss ihop en 
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fyra, fem stycken grabbar och några flickor och hyrde ett kök, och så hade vi 
en som spela och vi drack lite kaffe och dansade och hade roligt om lördags
kvällarna. Åtminstone det enda roliga vi hade här, på den tiden. Då fanns det 
varken bio eller nånting. Frälsningsarmen, förstås, som man kunde gå och 
höra på ibland, men det var inte så ofta. När vi hade träffats på dagarna, 
plåtslagarna hade mycket ihop, så kunde vi vara på deras kammare och spela 
lite kort på lördags-kvällarna och i veckorna. På söndagarna kunde vi ta en 
transport till Stockholm och åka skridskor, också ett nöje, ibland. Jag vet, då, 
på den tiden kunde man på middagsrasten, vi hade en timma, åka Vaxholm 
runt när det var is, för att vila upp sig. Det var roligt många gånger på den tiden. 

I. Vad säger Axel Eriksson om militären ni hade här? Hurdant gick det med 
civila befolkningen och militären, hur kom dom överens? 

A.E Ja, det var nog si och så med det. Då var man i den åldern, 18-20 år, och vi 
var ju många pojkar här, och dom var ju det också, så det vart lite slagsmål 
ibland, men inga farliga slagsmål så dom slog ihjäl varandra, utan dom kunde 
ju bli lite blåögda, så där. Dessemellan var dom väldigt sams och bra, så det 
var inte farligt. Första tiden var dom nog sämre, såna som tog värvning, men 
sedan vart det ju riktigt hyggliga pojkar som tog värvning här, som ville 
framåt och som inte var några busfrön på någe vis, utan var hyggliga, och vi 
var mycket tillsammans och var kamrater med dom, och vi var goda kamrater 
allihop, sista tiden. 

I. Då, när det brakade ihop så där ibland med lite slagsmål och så, hurdant var 
det då, med polismakten, klarade ni er för dom? 

A.E Ja, det enda dom sa, när man höll på och slogs nere på Hamngatan, där, "gå 
upp till Lägret pojkar och slåss, här nere ska ni inte vara", så var det inget 
vidare med det. Då var det att knalla uppåt där, om dom skulle fortsätta, 
annars så slutade dom väl. Polisen, han brydde sig aldrig om det där, det var 
aldrig någon som togs för slagsmål, utan dom fick slåss till dom vart sams 
bara, och därmed jämt. 

I. Men det fanns ju Badhusrestaurangen, "gamla Badis", de kallar det, det fanns 
ju på den tiden. Har ni inte några minnen ifrån det? 

A.E Jo, det var ett väldigt bra ställe att vara på. Vi var med i roddföreningen, och 
då hade dom sina basarer där nere i "gamla Badis". Det var väldigt roligt, för 
då hjälpte dom till, var enda medlem, och gjorde i ordning basarerna och 
arbetade och stod i, och sedan vart man utplacerad i skjutbanor och lite utav 
varje som dom hade, tombola, pilkastning och lite av varje. Med det hade vi 
väldigt roligt. Och sen hade vi en liten fest då, årsfest, på "gamla Badis". Och 
sen på sommaren, då sommargästerna var där, hade dom alltid på höstarna en 
fest, när dom samla barn och allt sånt där. Det var vådligt roligt där nere då, 
på den tiden. Så att man hade lite roligt på så vis. Och sen hade vi Barnens 
dag, och det hade alltid hållt till i "gamla Badis", om kvällarna. Det var 
väldigt stor tillslutning och hade då tåg igenom hela stan, och det var alla 
möjliga påhitt vi hade, det var björn och det var apa som man ledde och det 
var musik, och det var bara för att skramla och få in pengar. 

I. Det här "Gamla Badis" var ju uppbyggt som ett badhotell eller 
societetssalong. Har ni inga minnen ifrån publiken, som var där på 
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sommartiden? 

A.E Jo, på sommaren var det väldigt bra där nere vid "gamla Badis", för dom 
hade badhus också. Och all militär som låg på Lägret, dom låg i tält där. 
Dom var nere och badade varenda morgon, och då var det väldig rörelse där 
nere. Och sedan gick dom upp på restaurangen och fick lite då, efteråt, dom 
hade ju lite pengar, en stor del, som husera på den tiden. Dom var av bättre 
folk, så där. Då var man ju "Badkalle", när man var ung, så man sålde 
biljetter åt dom, när dom kom, och sen, när man vart hungrig, då gick man in 
i köket och fick där en smörgås och tio öre, en halv kaka bröd med skinka 
och smör och ost på. Då hade man det riktigt bra. Och rätt som man kunde 
va där inne, om man hade smörgås eller vad man hade, kunde man åka i 
bassängen bara, för dom skojade med en, dom där beväringarna, jemen värre. 

Och sedan hade vi kägelbanan, och när det inte var någon där, så där på 
höstkvällarna, utan det var lite tyst, då kunde man gå upp i trädgårdsmästare 
Erikssons päronträd och knycka gråpäron, som man hade att äta på, medan 
man väntade på nästa slag som slog ner käglor. Då var det löjtnanter som var 
där mest och slog, och så hade dom sina damer med sig. Så det var vådligt 
roligt. Man tjänte en femtioöring, så där, en tjugofemöring ibland. Den man 
tyckte bäst om, som betalte mest, den satte man käglorna alldeles intill 
varann, men var det någon som betala lite, satte man käglorna långt ifrån 
varann, och så kunde man hjälpa till ibland, med skon, och sparka till 
käglorna så dom rök. Det var roligt på den tiden. 

I. Men, när ni växte upp och vart uppåt 20-årsåldem, så där, var ni inte själva 
nere på restaurangen och festa någonting, då? 

A.E Nej, då hade man bölja på och rott, då hölltvi på med tävlingen. Då hade 
man den hela dagar och varenda kväll, förresten, höllt vi på. 

I. Var ni roddare bägge två? 

A.E Ja, ett tag var vi det. Var du med? 

G.B Ja, jag var med i tio år. 

A.E Den första kapprodden som jag var med på, det var 1897, det var i Stockholm 
på utställningen. Det var utställning i Stockholm, då. Och då segrade ju 
Vaxholm, och på det viset böljade det sedan, på riktigt. Vi var i Finland 1906 
och vi var i Norge. Sedan vart vi uttagna till Olympiska Spelen 1912, i 
Stockholm, som vi rodde då, och det kan man ju säga var ganska bra, för vi 
kom två sekunder efter i mål. Det var bara ett heat för det var tre nationer i 
taget bara, och två ramlade ifrån, och den som segrade då, han kom i det heat 
som segrarna. På det viset så vart man utslagen mesamma, det var inget 
mellan-:heat. Vi var väldig bra ändå, vi var bland dom bästa, i alla fall, i 
tiderna. Sen fortsatte vi att träna, och var lite varstans och for, uppe i Norge 
var vi flera gånger och i Danmark var vi, och Göteborg och nere i södra 
Sverige, och klarat oss alltid, hela tiden. 

Sen tränade vi till Olympiska Spelen i Antwerpen, i Belgien, som vi också 
kom till. Likadant var det där, det var också bara tre nationer i taget som 
tävlade, två gick ifrån, och en vart kvar. Det var lite olyckligt för innan vi 
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for, hade vi Nordiskt Mästerskap här, och då klarade vi oss både för danskar, 
norrmän och finnar, så att vi var ju nästan säkra på att vi skulle lyckas. Men 
när vi kom dit, vart vi lottade så olyckligt för vi vart lottade bland dom bästa, 
det vart Schweiz och Kanada, och Kanada klådde vi, men Schweiz dom 
klådde oss, på två sekunder eller en sekund, vad det var, något i den där 
stilen, det var så nätt så. Italien och Amerika ramlade ifrån. Norrmännen fick 
andra pris i Olympiska Spelen. Vi var bättre än dom, men vi vart utslagna, vi. 
Så olyckligt kan det gå. 

I. Vilka var med i laget när ni börja ro? 

A.E Det var två bröder Lager, John och Gunnar Lager, och så var det 
Wetterstrand och så var det jag, som var den där fyran. Vi höll på i en tjugo 
år, fast det vart lite skillnad, ibland var det en reserv som kom in, och så där. 
Annars höllt vi på i tjugo år, med det där, jobbet, tills man blev för gammal. 

I. Det var väl praktiskt taget enda sporten som fanns i Vaxholm, på den tiden? 

A.E Ja, och varenda människa var med också, till och med prästen var med och 
gick i täten, när vi kom hem och hade varit ute och segrat. Han var väldigt 
intresserad. Det var Hedlund, då, på den tiden. 

I. Det var nog en bra propaganda för verksamheten? 

A.E Ja, minsann, det var det. När vi hade distans-kapprodden med fest en gång, 
var det väldigt storslaget, då var dom här stadsgubbarna med också. Vi hade 
viss procent från hotellet och kafeema och sånt där, den där söndagen. Jag vet 
inte hur mycket vi tjänade. Jag tror det var åtta tusen vi fick in, på en söndag. 

I. Då var praktiskt taget hela stan engagerad i rodden? 

A.E Ja, varenda en, till och med gamla gummor, så var dom nere och tittade, och 
var med och hade väldigt trevligt. 

I. Ni har väl alldeles säkert många minnen ifrån den tiden ni har hållit på här, 
också? 

G.B Ja, särskilt ett minne har jag ifrån Dalarö Skans. Det var 1905, jag var 
anställd hos plåtslagar Nyberg, då. "Skanstaket" skulle läggas på, dom 
reparerade hela "Skansen" och då hade han entreprenad på taket. Vi vart dit
skickade, Eriksson och jag, och en som hette Oscar Eriksson, en brorson till 
honom. Vi låg där en sex veckor och arbeta. Det var samma år som våran 
nuvarande kung gifte sig. Så när han åkte förbi med "Drott", så hade vi fått 
dynamit ifrån vår fortifikation här i Vaxholm, så vi kunde skjuta tjugoett skott 
med dynamit. Vi lade ut med vissa mellanrum och lika stora stubintrådar, och 
så läste .vi utav på klockan. Det var en som hette Nisse Olsson som skötte 
klockan, och så var det Eriksson som tände på och jag lade ut. Det vart, som 
när dom saluterade på fåstningen, precis jämnt mellan varje skott, så vi fick 
en hälsning med flaggen ifrån "Drott", när den gick förbi. Det värsta var att 
dom hade en hund där, och den skulle på dom där, så man hade jämt göra att 
hålla den undan. 

I. Det var väl inte ofta som en kung fick en sådan salut? 
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G.B Nej, det var det inte. Och det stod i tidningen sedan, att första saluten fick 
han vid Dalarö Skans. Det var ju inte långt från öppna havet, varifrån han 
kom in då, till Dalarö. 
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A.E Vi var ute och arbetade på Ängsholmen, Kreugers holme kallades den. Dom 
byggde där. En eftermiddag kommer Ivar Kreuger ut med ett följe med folk, 
som skulle se på anläggningarna, där, för kalvandet först, för det skulle vara 
en förstklassig anläggning för svensk boskapsskötsel och lantbruk. Dom hade 
bogserbåtar med sig också, som var lastade med matvaror och dricka, så vi 
fick försvinna ifrån holmen allihop som var där och arbeta på bygget. Vi fick 
åka över till en annan holme, och där fick vi vara tills festen var över. Det 
var ju trevligt det också. Sedan, när vi kom tillbaka, då såg det vackert ut där. 
Det var bara tombuteljer överallt, som vi gick och leta igenom, där. Så var 
det att fortsätta igen. Sedan såg vi inte den där byggherren, förrän vi mötte 
honom en gång på vägen ut. Han hade en motorbåt som gjorde en trettio -
fyrtio knop, så han kom bara som ett streck. Vi hade göra tre gånger så länge 
hit till Vaxholm utifrån "Kanholmen". 

I. Men han kanske var bra som arbetsgivare? 

G.B Ja, vi hade inte med hornom att göra. Det var byggmästare Edlund på Skarpö 
som byggde det. Vi hade ju med honom att göra, egentligen. Sedan kom vi 
därifrån till Äpplarö till honom Åhlen, Åhlen & Holm. Väldigt hyggliga 
människor, dom där Åhlens. Där lade vi om alla tak med koppar, kopparplåt. 
Han var väldigt humor han, för att han kom och sa, "ja, nästa världskrig", sa 
han, "ska jag lägga på silver, då ska jag sälja kopparn och lägga på silver", sa 
han, "på taket". Vi var på taklagsfest där, och det var väldigt trevligt. Han var 
en väldigt gemytlig karl, en sån där som kunde tala med vem som helst. 

Jag minns 1899, när hotellet brann här i Vaxholm. Det var en bra brasa. Och 
märkvärdigt nog att dom kunde bärga, det var ett gammalt garveri där, men 
det var ingen brandmur emellan utan det var bara en timmervägg, men det 
var ett litet prång emellan, så det gick att klara. Hotellet brann ju ner till 
grunden. Det materiel vi hade, det arbetade vi så gott vi kunde med. Vi hade 
ju sjön alldeles bredvid, så det var ju inte så svårt. Men vi måste rekvirera en 
spruta från Stockholm som vi också fick ut, då, på natten. Sedan vart det 
eftersläckning och det var ju roligt för det var trettondagsafton och dom var 
lite "halvsnea" där, gubbarna, allihop, och så militären. Det var en 
simkonstnär där, som vi hade lite roligt åt. Han hoppa in i brasan och tog en 
brand därifrån och hoppa i sjön med. Ågren hette han. Han simma med den 
där på trettondagsafton i sundet, och uppträdde, där, så det var riktigt roligt. 

Dagen efter när eftersläckningen skulle börja på, dom bar ju undan så mycket 
dom kunde utav sprit och sånt och punsch-halvor, dom hade ju källare där, 
men så var det den där vinkällaren som dom funderade på hur som dom 
skulle komma dit. Det gick inte att komma in där, utan dom måste ta ett hål i 
valvet, uppe i själva stenvalvet, och där hissade dom ner en gubbe med ett 
snöre och en lina. Dom trodde att han hade osat ner sig där nere, men när 
dom undersökte, för dom måste gå ner, då hade han supit sig så full så han 
var som en trasa och han kom dubbel upp genom det där hålet i valvet. Sedan 
börjades det riktiga, det var trettondagen, då var dom där nere på 
eftersläckning, och då kom dom in i den där källaren, och alla dom där 
champagne-buteljerna dom hade ju korken gått ur, utav värmen, så det fick 
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dom ju dricka hur mycket dom ville där, så det vart väldigt trevligt till slut, 
där nere. Det var en krog under hotellet, och under branden rulla militären ut 
ett fat med brännvin. Polisen stod ju och vaktade, men han vände sig väl bort 
en och annan gång, och då var dom där med mössan sin, och tog si& en 
mössa sån där brännvin, undan för undan kom dom. Till slut, Sven Åkerberg, 
polisen, han fann för gott att sparka omkull det där för han hade inte lust att 
stå och vakta det längre. Han sparkade omkull hela fatet, vilket han inte 
skulle ha gjort naturligtvis. 

I. Byggdes det upp sedan, hotellet? 

G.B Ja, det var nog några år efter så byggdes det upp, sedan. Det sattes plank 
omkring där bara. Och sedan flyttade dom den där restaurangen hit ner till 
gamla, den som hade rättigheterna här nere då, och så byggde dom en 
särskild krog där borta i den där gränd vid stenarna där. 
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