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HELLSTRÖM, Ingrid (1910-1994) 

Sommargäst i Österåker. 
Barndomsminnen från Tuna säteri, Åkersbergs gästgiveri, Östergården och Västergården. 

Intervju: 1973 av Helga Gäfvert 
Utskrift: 1997 av Anne-Marie Torssell 

Mitt namn är Ingrid Hellström och jag är släkt till Hildestrand, som har bott här ute i 
Österåker i så många år. Flera utav mina morbröder hade sin verksamhet här ute. Jag 
skulle gärna vilja berätta lite gamla minnen från den tiden när vi kom hit första gången. 

Det var morbror Emil som arrenderade Tuna gård. Han kom dit 1913, men det har jag 
inte mycket minne av, men 1914 så bodde vi själva här ute på Täljö under sommaren och 
det var väl den första kontakten av Österåker, som jag har något större minne av. 

Intervjuare: 
Ni kom alltså hit som sommargäster? 

I.H. Ja, det var det huvudsakliga, men vi var ganska ofta här ute på vintern och hälsade 
på vår moster och morbror. Morbror Emil arrenderade Tuna och hade sin syster 
som skötte om hans hus tills han gifte sig 1919. 

I. Och det var din faster? 

I.H. Det var min moster och morbror Emil. Moster Anna, som sedan kom att bo här 
ute i väldigt många år. 

I. Och hon kom att ha Gästgiveriet? 

I.H. Ja, Gästgiveriet här på Värdshusvägen numera. Dit kom hon 1922 på hösten, tror 
jag att det var och stannade tills det var besvärligt att få någon utkomst på det, 
därför att alla började att ha bilar och det drogs in ölrättigheter och allt möjligt 
sådant och då blev det inte mycket förtjänst på att ha Gästgiveriet längre. 

I. Vi återvänder till barnaåren. När ni bodde på Tuna, kom ni då med tåget? 

I.H .. Ja, då kom vi med tåget och ibland var morbror Emil nere och mötte oss vid 
stationen. För hur det nu var så var det en bit att gå och vi var ju små barn och man 
tyckte nog att Kungsängen, som det kallades för på den tiden, nu heter det 
Österskärsvägen, men den långa vägen den var jobbig att gå. 

I. Bodde han i stora huset i Tuna? 

I. H. Han bodde inte i det stora huset som Stig Järrel har, utan han bodde i huset som 
ligger bredvid, som en gång hade varit kyrka och som sedan har blivit tillbyggt en 
del, så att det nu är en lång länga. Det ursprungliga, där kyrkan var, där bodde 
morbror Emil och moster Anna och sen såsmåningom 1918 och -19, när vi bodde 
på sommarnöje därute, då hade vi den andra delen utav huset. Och i det här gamla 
huset där var väldigt vackert egentligen, för det var stora riktiga kyrkvalv och 
väldigt breda fönsternischer och allting sådant där. Det var ganska intressant att bo 
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på det stället. 

r. Vem bodde i stora huset, då? 

LH. Det var konsul Wallin, när morbror Emil flyttade in på Tuna, som rådde om det. 
Han hade själv tyra barn och vi umgicks lite på somrarna och lekte med varann och 
var bjudna in där ibland och det var ju väldigt roligt att få komma dit. 

I. Och morbror Emil det är alltså lantbrukaren Emil Hildestrand, som du talar om? 

I.H. Ja, det är det. 

I. Kommer du ihåg någonting speciellt om de här åren på Tuna? Hur såg det ut? 

I.H. Ja, det var inte mycket bebyggt runtomkring. Österskär hade börjat att bebyggas 
med villor, ganska stora villor, men runt omkring själva Tuna var det ingenting, 
utan där var det en mycket stor trädgård, som hörde till Tuna säteri. Det var en 
trädgårdsmästare Ohlander som hade den medan vi var där. Sen var det då stallet 
som låg strax utanför de här stora portarna som när man körde genom gården så 
passerade man två stora portar, som numera inte fungerar på det sättet, därför att 
de är för smala. Det går inte några bilar emellan där. Det gick bra med vagnar, men 
inte när bilarna började på att bli stora och breda, då fick de lov att lägga en väg 
utanför och strax utanför var då stall med hästarna i och sedan ett stort vagnslider. 
Om man följde gamla trädgården upp så kom man tillladugården och dit gick vi 
och hämtade mjölk varje kväll förstås. När det gällde hästarna, då var vi ju alltid 
och passade på så vi fick rida dem i vall. Det var väldigt skojigt att få sitta och rida 
barbacka på hästarna. Det var alltid någon som hjälpte till och höll i dem. 

En episod, den måste jag faktiskt berätta. Det var när min mamma och jag, vi 
skulle in till stan en gång och det började på att bli lite ont om tid, så att mamma 
hon sa någonting om att: "Ja, vi får hoppas att vi hinner till tåget nu", och det hörde 
min lillasyster. Hon var väl sex, sju år, och hon hade bott en lång tid ute på Tuna 
hos sin moster och morbror och var van vid och sprang i stallet och var van vid 
hästarna och allting sådant, och hon stack iväg till stallet och sa att hon skulle ha 
häst och vagn, så hade hon den ännu mindre system med sig, som var fem år då. 
Det var inte så ovanligt att hon fick köra vagnen upp till gården, när den var selad, 
hästen, ordentligt. Så gick vi två som skulle med tåget och sen när vi kommer hem 
igen på kvällen, så får vi höra historien. Då hade de satt sig i den här vagnen och 
skulle köra ikapp oss, men de hann aldrig för de mötte en bil på vägen och då blev 
de lite rädda, för alla hästar var rädda för bilarna på den tiden och då var det någon, 
som var snäll och hjälpte dem och vände på skjutsen och så fick de åka hem igen. 
Vi hann med tåget, men det var dessa små flickor då, som satt sig och körde på 
egen hand från Tuna och skulle ner till Åkersberga. 

I. Hur gamla var de? 

I.H. Ja, de var då sju och fem år ungefär. 

I. Mamma och pappa var med här ute på sommaren? 

I.H. Ja, vi bodde på sommarnöje ordentligt hela familjen. 1920, så bodde vi här uppe 
vid Langen. Det heter numera Karlslundsvägen och där var vi ganska mycket ute i 
skogen, förstås. Asphagen hade vi precis bakom oss och där gick två oxar och 0 

betade och det var ju lite ovanligt, prästgården hade oxar som de släppte där, och 
på andra sidan vägen var Björkhagen och där kunde man gå och plocka nattvioler 
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och allt möjligt sådant och så var där en fin källa, som vi gick och hämtade vatten 
l. 

Det var en fjärdingsman här ute, som hette Bergsten, och han hade en dotter som 
var i vår ålder och de höll just på och byggde ett hus åt sig och där blev mycket 
småduttar och sådant där och vi lekte fantastiskt mycket där borta. Vi tog små 
stickor och så med blåbär ritade vi dit mun och näsa och ögon och så hade vi en 
liten tygbit, som vi satte om och så blev det som en liten klänning. Och så byggde 
vi små hus utav brädlappar och det där roade vi oss fantastiskt mycket med. Vi var 
sex, åtta, tio år så där. Man behövde inte så mycket leksaker, som var färdiga, och 
det hade vi heller inte. Det är klart, vi hade några egna dockor och sånt, men inte 
var det mycket. 

L Och huset hette Karlslund? 

I.H. Ja, det gjorde det. 

I. Och nattvioler fanns? 

I. H. Ja, det fanns både i Asphagen och Björkhagen och rätt mycket svamp fanns också. 
Det finns inte numera, tror jag, inte kantareller, för det är väl alldeles bortplockat. 
Jag tror inte att det kommer några nya. 

I. Men 1919? 

I.H. Ja, då bodde vi på Tuna på sommaren och det var det året som vår morbror E11,1il 
gifte sig och då var vi på bröllop och då skulle vi åka till kyrkan, min yngre sy$ter 
Birgit, hon skulle var brudnäbb och så var det en kusin, en pojke Hildestrand, han 
skulle också vara brudnäbb, så att det var en pojke och en flicka. 

I. Bröllopet stod på? 
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I.H. Bröllopet stod, själva middagen, var uppe på Åkersberg, som vi kallade det, hos 
farbror Otto Husen. Bruden var Karin Husen, numera Karin Hildestrand. Och när 
vi skulle ge oss iväg till kyrkan, det var en ganska spännande dag, den där dagen, 
därför att det var lantarbetarstrejk. Jag har ett väldigt starkt minne av hur morbror 
Emil var irriterad. Det var spänt förhållande och det var inte särskilt roligt och de 
hade schasat iväg alla hästama långt bort i hästhagen för att vi inte skulle komma 
åt dem i tid o. s. v. Det var väldigt mycket och springa och leta efter dem, för det 
skulle ju gå flera skjutsar till kyrkan, bl. a. hade min morbror en gammal kupe, en 
riktig sån här svart fin kupe med sidensoffor i och den skulle då först och främst 
brudparet åka i givetvis. Vi var många som skulle åka till kyrkan, så det behövdes 
flera hästar. När vi hade kommit en bit på väg, så kom det just en bil och den 
vagnen där jag satt i, minns jag, var en ganska hög vagn och vi hade en mycket stor 
och hög häst, som hette Pendang, och han var mycket rädd för bilar och stegrade 
sig. Det var väldigt spännande, men hur det var, så kom vi i alla fall fram till 
kyrkan och där var det fint dekorerat med både blommor och björkar. Vi själva 
hade haft en damfrisörska, som fick resa ut ifrån Stockholm och gjorde oss fina i 
håret alla. 

l. Småflickor? 

I.H. Småflickor, ja, vi skulle ju vara lockiga och brudnäbben naturligtvis alldeles 
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speciellt och så mamma och moster Anna, bruden bodde ju på sitt ställe så hon var 
väl inte medjust där, men i övrigt så skulle vi göra oss fina och vi hade små vita 
klänningar och kände ju oss väldigt förnämliga. 

Jag minns att det var ju fortfarande, det var efter kriget visserligen, men det var ju 
dyrtid och när min mamma och moster Anna, de skulle ha bröllopsklänningar, så 
köpte de något väldigt vackert siden, men det var hemskt dyrt, tyckte man och det t 
syddes i vackra modeller, men det var vanligt att man broderade klänningarna på 
den tiden, så de hade liksom små skört och det var mycket broderat med silke och 
silvertrådar och allt möjligt fint. 

L Vem gjorde detta? 

LH. Ja, det var en sömmerska, som vi hade i Stockholm, hon sydde det åt oss och 
broderade. 

l. Och på de små flickklänningarna? 

LH. Ja, det hade vi ofta broderat på klänningarna, menjust dem, som vi hade då, på 
sommaren, var väl inte så broderade, utan det var kanske några små skära blommor 
eller någonting sånt på dem. Men på de här sidenklänningarna, där var stora 
broderier. Och sen när vigseln var över så var det middag uppe hos Otto Husen, 
Karins far, och där var det mycket gäster och vi barn satt i en hall och de övriga 
gästerna satt i en stor sal, som de har, vid ett väldigt långt bord, som gick tvärs 
igenom hela huset nästan. Och sen när middagen var överstökad och den slutade 
förstås med glass och krokan. Jag tror att det var första gångenjag fick vara med 
och äta krokan och det tyckte man också den var ju en stor, väldigt fin byggnad, 
utav den där krokanen och den fick man då smaka på och sen rymdes det ut och så 
blev det dans och vi fick också vara med och dansa och vi tyckte att det var väldigt 
roligt. När klockan sen blev bortåt tolv, kan jag ju komma ihåg, att då var man bra 
trött. Men festen pågick ännu några timmar, så man slumrade väl till någonstans i 
någon liten vrå. 

L Innan det blev hemfard? 

LH. Ja, just. 

L Den här strejken, som var, vet du någonting mer om den? 

LH. Ja, jag vet inte särskilt mycket annat än, att så ung man var, så hade man en känsla 
av att det var obehagligt. Jag minns att Thun, som sedan blev en stor 
kommunalpamp här ute, han var med i det hela och det var rätt många som deltog i 
strejken. 

L Det var spänt förhållande? 

I.H. Ja, det var det tydligen, men man var vällite för liten för att just förstå det där 
riktigt. Jag hade bara känslan av att det var något obehag med det hela. 

L Hildestrand, det är också knutet till de här pensionaten i Österskär. Hur kom det sig 
att de öppnade pensionat? Visserligen är de vinhandlare och med sådana 
traditioner? 

I. H. Ja, de var det från början och hade en vinhandel inne i Stockholm, men sedan när 
Vin- och spritcentralen kom till och Brattsystemet och alltihopa, då drogs ju alla 
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vinaffårer in, de fick inte finnas längre och så vitt jag kan förstå så måste det väl ha 
varit staten, som liksom betalade de där rörelserna. 

I. Köpte ut dem? 

I.l-f. Ja, det gjorde de faktiskt. När då morbror Emil, som tidigare hade arrenderat en 
annan gård i Sörmland och kom till Tuna, så blev det väl ganska naturligt att hans 
bror Yngve Hildestrand kom hit utåt och började på och intressera sig för trakten 
och hittade någon tomt, som de tyckte var trevlig och så byggde de sig ett hus där, 
för att ha på sommaren och såsmåningom så växte deras barn upp så, så att de kom 
i skolan och hade skolkamrater och så var de gästfria och tog gärna emot kamrater 
till barnen på somrarna. De kunde vara där i veckor och kanske till och med 
månader ibland, kamraterna. Det var väl det som började, nästan som en liten 
pensionatsrörelse, så att vår moster, som alltså var gift med vår morbror Gusten, 
hon blev intresserad och så fick hon en tomt, som inte låg så långt ifrån deras 
sommarstuga, fick den på hand, och köpte den och då byggdes Västergården där. 

I. Och där började de sin pensionatrörelse? 

I.H. Ja, där började de den riktiga pensionatsrörelsen. Och då hade morbror Emil gift 
sig och moster Anna, som hade då varit hos honom tidigare, hon hade ingenting 
speciellt att göra och så blev hon engagerad på Västergården och så var där en hel 
del och hjälpte till. 

I. Lagade mat? 

I. H. Ja, det också och var som lite värdinna och så där vidare och sen såsmåningom så 
kom hon att överta Gästgivargården här i Åkersberg. 

I. Innan vi talar om Gästgivargården, så kommer det här stora pensionatet 
Östergården? 

I.H. Jaha, det dröjde ju lite innan Östergården blev deras, men efter åtta, tio år kanske, 
skulle jag tro, att de hade Västergården enbart, sedan blev det en stor gammal villa 
borta i Österskär, som blev ledig och till salu och då köpte de den och där blev ju 
sedan den stora pensionatsrörelsen och de hade väldigt mycket gäster. 

I. Och de kallade den först då för? 

I.H. Östergården. 

I Och numera är detta? 

I. H. Ja, det är numera är S:t Katarinastiftelsen. Och där har vi varit på väldigt många 
fester. Det var dels när deras egna barn, två stycken, gifte sig och hade 
dubbelbröllop och det var under kriget, det senare kriget, 1940, då det var just 
under en mörkläggningsperiod då vi åkte ut med tåg till Åkersberga och sedan gick 
fården vidare till Österåkers kyrka igen då, och sen därifrån och så var det då en 
stor middag på Östergården. Och sen när vi skulle hem, så var det extratåg på 
kvällen och det var mörklagt överallt och det var kallt, det var 30 grader kallt och 
mycket snö var det. 

I. Det var efter bröllopsfesten? 
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LH. Ja, det var det. Det var ganska besvärligt att ta sig fram där, för det var som sagt 
mörkt överallt och lyktor på bilar och allting skulle också vara mörklagda, så de 
som inte var så vana och kände till vägen så där väldigt noga, de hade sina små 
besvärligheter. 

I. Och så gick extratåget? 

I. H. Ja, sen gick det extratåg ända hem till Stockholm. 

I. Och maten och festligheterna räckte till? 

I.H. Ja, det var inte någon risk, utan det fanns gott om det då, men det var ju också i 
böljan på kriget, för all del. 

I. Då hade redan detta Gästgiveriet här uppe i Åkersberg kommit till? 

I.H. Ja, det var Otto Husen som rådde om det. 

I. Byggde han det? 

I.H. Det vågar jag inte säga, men han hade både det och det gamla apoteket och 
urmakarns hus. Urmakarns hus, det tyckte vi var väldigt roligt, när man gick in där 
till urmakarn dels behövdes det ibland lagas lite klockor och sådant, men man 
kunde ju också köpa nya hos honom. 

I. Och urmakarn hette? 

I.H. Det kommer jag inte ihåg. Hette han Dahlin? 

I. Det var inte Pierre i alla fall? 

I.H. Nej, det var det inte. Lite runt omkring där bodde ju alla möjliga hantverkare. Det 
var målare Pierre och det var handlare Pierre, som bodde i samma hus där 
telefonstationen var. Det var hans syster som köpte den. Skomakare Ahnell bodde 
också där. 

I. Fanns det skräddare också? 

I. H. Det kan jag inte erinra mig riktigt vem det var, om det var någon som bodde precis 
här uppe i de krokarna. 

I. Nere vid stationen bodde en. 

I.H. Ja, det skulle jag säkert tro. 

I. Den här Gästgivargården, hur fungerade den? 

I.H. Ja, de hade försäljning utav öl, kaffe, läskedrycker och allt möjligt sådant. 

I. Mat också? 

I. H. Ja, inte direkt. Det var mera till gäster eller efter riktig beställning, men man kunde 
inte bara gå in och få mat utan vidare. Det var handelsresande och sådana som 
kom. De kom, åtminstone den första tiden, var det rätt så vanligt att de stannade 
över natten och låg kvar och så besökte de de olika handlarna, som fanns runt 



omkring. Sen såsmåningom blev det ju mer vanligt att alla handelsresande hade 
bilar. En del kom väl bara direkt ifrån Stockholm, men andra kanske kom längre 
bort ifrån och då det gick ju inte så fort precis med bilarna. Om de körde 50 km i 
timman eller någonting sådant där, så de kunde ju inte ta sig in till stan och det 
blev ofta att de låg över då. 

I. Ou hjälpte ju din moster i här uppe? Kan du berätta precis hur den såg ut 
invändigt? 
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L H. Ja, det var inte många gästrum. Det var tre små gästrum på övre botten och så var 
det en matsal på nedre botten och där fanns då också ett rum som man kunde ha 
som vardagsrum och så hade vår moster sitt lilla sovrum där. Sen var det ett 
mycket stort kök och där hamnade ofta de som kom för att få sig en öl och även 
alla de här handelsresandena, för att det var så roligt och gå ut i köket och sitta och 
prata och hjälpa till med disken. Det fanns en del utav de här handelsresandena, 
som vi faktiskt riktigt lärde känna och de var väldigt livade och glada, faktiskt över 
lag. Och de hjälpte till med att diska och torka och de slängde fat som man skulle t 
emot och det lyckades så bra. 

L Det var inte alls tråkigt att servera där? 

LH. Nej, det var inte tråkigt. Det var väldigt roligt. 

I. Arbetade du där och hjälpte till? 

LH. Ja, vi hjälpte till så där, direkt arbetade kan man väl inte säga, men. det var på 
somrarna, när man var ledig ifrån skolan, då var vi mycket hos moster Anna och 
hjälpte henne och det var väldigt skojigt. Och så hade de en stor sal, nu tycker jag 
kanske inte den ser så jättestor ut, men när man var barn var allting så mycket 
större, och där kunde de ha både biografföreställningar och teaterföreställningar 
och där uppträdde faktiskt skådespelare, som sedan blev ganska kända. Det var Alf 
Sjöberg och det var Georg Funkquist och många andra. 

L Hade de uppläsningsaftnar? 

I.H. Ja, det var väl inte så mycket, utan det var ren teater. 

I. De hade alltså ett litet sällskap med sig? 

I.H. Ja, det hade de. Och då byggdes det upp liksom en liten scen där, i den här stora 
salen och sedan fick folk sitta på vanliga bänkar, för det var ingenting annat där. 
Man hade bockar, som man lade plankor på. Så tog de väl ändå in ganska många, 
som kunde sitta där och titta på spektaklet. 

I. Du inte ihåg vad det kostade i inträde? 

I.H. Nej, det har jag lite svårt för att komma ihåg. Det var väl när det var 
biografföreställningar, då var det kanske tjugofem öre för barn och sjuttiofem öre 
för äldre, förmodar jag. 

I. Hur ofta var det? 

I.H. Det var inte regelbundet, men de kom då och då i alla fall. 
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I. De kom själva då? 

I.H. Ja de kom själva, de hyrde den där lokalen och så kom de ut och hade med sig det 
som behövdes. 

L Kom det mycket folk? 

I. H. Ja, det tycker jag. Det brukade faktiskt var fullt. 

I.H. Ja, de hyrde den där lokalen och hade med sig det som behövdes. 

L Kom det mycket folk? 

I.H. Ja, det brukade faktiskt vara fullt. Det var också väldigt roligt när de kom, men där 
blev det väl så, att de var för många, så de kunde ju inte bo på platsen, för att det 
räckte inte rummen till, möjligen om det var någon som kom ut lite tidigare för att 
hjälpa till med att ställa i ordning, affischering och göra annat som behövde 
förberedas. 

I. Du har ingen affisch kvar från den tiden? 

I. H. Jag kan inte hitta någon. Vi hade nog sparat någon, men jag tror att den har blivit 
kastad. Det hade varit skojigt att ha kvar nu. 

I. Du kanske hittar den såsmåningom? 

I.H. Ja, det är möjligt att den bara har blivit undanlagd. 

I. Så när de här gästerna kom till Åkersbergs Gästgiveri, då kom de ut i köket och 
hade trevligt? 

I.H. Jaadå, de gjorde de .. 

I. Var åt ni då? 

I.H. Då fanns det småbord inne i matsalen, som de kunde sitta och äta vid, men det 
hände också att det var lite större sällskap som vid begravningar och sånt och då 
dukades det vid ett stort bord. 

I. Jag tänkte på det här, det låter så trevligt, när du säger, att ni lika ofta serverade i 
köket. 

I. H. Ja, det gjorde vi faktiskt, för det tyckte de var trevligt. 

I, Det skulle man verkligen vilja att det kom tillbaka. 

I. H. En sak som jag tycker var väldigt trevligt på den tiden också, det var när man på 
vintern fick komma ut. Ofta var vi väl ute någon gång under jullovet och vid 
trettonhelgen kanske och då var det inte några handelsresande som var ute och for, 
utan då kunde man få ligga kvar och då låg vi uppe på de här rummen och där var 
ju kakelugnar och det var kallt på morgonen först när man vaknade och så kom 
hjälpen, som min moster hade, och satt in en brasa och så sprakade det härligt och 
sen kom det upp kaffe och bullar. Det var någonting sådant där, som man inte 
upplever nu längre. Det är ett verkligt tjusigt minne, tycker jag. Man har 
åtminstone ett minne av att det var snö och det var massor med småfåglar och de 



matade fåglarna och det var mycket domherrar och det var blåmesar och talgoxar 
och andra fåglar. Det där kan jag liksom också se för mig 

I. Det var inte mycket bebyggt för övrig här? 

I. H. Nej, det var ju bara precis vägen fram, som numera kallas för Värdshusvägen, 
utefter den vägen var det rätt mycket bebyggt, men allt det här andra runtomkring, 
utav det fanns ingenting alls. Det var bara ängar och åkrar och lite skog. På vägen 
upp, det som vi nu kallar Åkerstorpsvägen, där stod en gammal en och den var 
säkert tio meter hög, men den hade liksom en stor stam först och en bit upp på den 
där stammen buktade det ut lite och där satt själva enbusken. Den måste ha varit 
fantastiskt gammal den enen. Det finns fotografi av den, men däremot är det synd 
att de måste ta bort den när de gjorde bebyggelsen här. Jag tittade alltid på den där 
enen och tyckte att den var märkvärdig och det var den ju också för den var säkert 
fantastiskt gammal. 

l. Det här var mellan 1922 och hur långt fram? 

I.H. Ja, fram till-29, tror jag att det var som moster Anna slutade där. 

I. Det var utskänkning av öl? 

I.H. Ja, det var det. 

l Inte vin eller annan sprit? 
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I.H. Nej, öl var det. 

I. Kom då de som bodde här i trakten och drack öl på kvällen? 

I.H. Ja, de kom och satt sig och drack en öl. Det fanns en liten kammare också, där en 
del gärna satt, men det var många som just kom in, det var ingen annan stans, utan 
antingen så satt de där ute eller också kom de in och satt sig i köket. Ibland blev de 
ju lite "på lyran", som det heter och då kunde man kanske få lov att säga ifrån att, 
"nu fick det inte var mera", för att de kunde ju bli lite väl glada i hågen, men det 
var aldrig något problem. De hade nog en väldig förståelse, för det gick så lätt och 
prata med dem och var det så, så tog man ett litet tag i dem och sa att, " nu går vi 
nog ut här", så hände det inte något mera. 

I. Jag undrar vem som hade Gästgiveriet före Anna Hildestrand? 

I.H. Namnet på den vet jag faktiskt inte. Men det är klart att det måste ha varit ett större 
Gästgiveri tidigare, för att då var det väl hästskjutsar och sådant också. Men jag 
tror att det hade varit ett uppehåll där, ett tag, innan vår moster kom dit, för att det 
var inte någon som hon direkt avlöste, utan det hade väl stått tomt ett litet tag. 

I. För att när de bestämde attjärnvägen skulle gå, så står det i protokollet att det var 
ett sammanträde med Österåkers bönder på Gästgiveriet i Åkersberg. Det står 
också vilka som var närvarande där. 

I.H. Ja, men det måste ha varit bra långt innan? 

I. Ja, det står 1896 eller någonting sånt. 

/Hellström, Ingrid Roslagssamling 
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l. H. Var det så långt tillbaka. Ja, säkert var det gammalt. 
Ja, 1923, så köpte vi ett hus i Rydbo. Det var en liten sommarstuga, som 
visserligen vi bara använde på sommaren, men som mycket väl kunde ha varit som 
vinterbostad också för den var vinterbonad, det fanns kakelugnar. Där bodde vi i 
rätt många år. Vi tyckte om att bo på landet och vi hade faktiskt varje sommar haft 
någonstans att ta vägen och det var ju väldigt roligt att få någonting eget. Och då 
innan man skulle ut, resa ifrån stan, och skolan slutade, så var det alltid lite 
förberedelser, men den tiden när vi hade den här lilla villan i Rydbo, då hade vi 
kanske det mesta där ute, men ändå var det en hel del som man skulle ha med sig 
inte minst blommor, krukväxter, som man hade, som blev så glada när de kom ut 
till vår härliga glasveranda, som vi hade där. Bara på någon vecka såg man hur 
jättefina de blev. Där hade vi rätt mycket fruktträd och det var mycket jordgubbar 
och mycket att arbeta med, men det var roligt. Och så hade vi en underbar skog 
bakom och där gick vi och plockade mycket svamp och bär. När vi skulle bada, då 
hade vi lite långt för att antingen fick man åka, vi cyklade väl kanske oftast, till 
Ångbåtssjön som vi kallade den på den tiden, nu heter den Ullnasjön, men vi var 
också väldigt ofta nere vid Rydboholms slott och gick genom hela parken och där 
strax utanför fanns det en bra badplats. Det var ju ~usigt att gå genom gamla 
parken med sina fma alleer och man tänkte på gamla tider. Gustav Vasa hade ju i 
alla fall bott där på Rydboholms slott en gång i tiden och det gamla tornet och · 
"Suckarnas alle" och de gamla lövsalarna, kan man väl kalla dem för, det var ju 
inte bersåer, utan det var höga lindar, där kronorna hade vuxit ihop nästan som en 
stor kupol. Ja, det var väldigt roligt också. 

L Hur var rytm en vanlig dag? Steg ni upp tidigt och åt ett morgonmål? Mamma var 
hemma hela dagarna? 

LH. Ja, det var hon. 

L Ni hade hjälp i köket kanske? 

· LH. Nej, det hade vi inte. Vi hjälptes åt väldigt mycket och var och en hade sin 
bestämda dag, när man skulle stå för disk och allting sådant. Tvätta, det fick vi 
alltid göra. Det var ju mycket tyngre kläder man hade på den tiden, 
bomullsklänningar och sånt, det var inte så lättvättat som när man stoppar ner en 
liten klänning numera och ska skölja upp den, det behövs ju inte stort mera, utan 
då fick man stå och gno ordentligt. Jag tror inte vi var särskilt bortskämda, för vi 
hjälpte till väldigt mycket hemma. 

L Och ändå räckte tiden? 

I.H. Ja, det gjorde den visst det. Vi tyckte alltid att det var roligt att komma ut på 
landet. 

I. Och mamma var tillsammans med er? 

I. H. Ja, föräldrarna och även andra goda vänner till oss, de var med och lekte. Vi hade 
pilkastning, som man hade på den tiden och en annan lek var när man stod vid 
olika träd och skulle springa från det ena till det andra utan att någon skulle dunka 
en i ryggen under tiden. 

L De vuxna, var de med och lekte en vanlig dag eller på söndagar eller när? 

LH. Ja, det var nog mest på söndagar, som de vuxna var med, för de arbetade hela 
veckan. Man gjorde också utflykter, mer på söndagarna än på vardagarna, för de 
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I. 

gick åt till diverse andra sysslor. Det var ganska mycket man hade att jobba med i 
alla fall och gräsmattor som skulle klippas och blommor som skulle ses till. 

Ett visst sällskapsliv hade väl sommargästerna med varandra eller med folk som 
bodde året om? 
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I. H. Jo då, det hade vi visst det. Vi hade de närmaste grannarna, som var gamla goda 
vänner till oss, Lenkes, som hade haft affär här nere i Åkersberga tidigare och 
sedan flyttade till Rydbo och det var andra, som bara var direkt sommargäster, som 
vi också umgicks med. 

I. Och då lekte man? 

LH. Ja, man lekte. 

L Sjöng och spelade? 

LH. Ja, inte minst det. På den tiden hade man någonting som kallades resegrammofon 
och på den brukade vi spela skivor och man dansade lite och man satt och lyssnade 
och sjöng till ibland. 

L Och så skulle ni flytta in på hösten? Hur var det då det? 

I.H. Ja, det var också en viss stämning på hösten när man flyttade in, då brukade det 
vara lite kyligt på morgnarna. Första tiden kanske, några dagar, att man åkte med 
tåget in till stan och åkte ut igen och då var det den där lite frostiga höstluften och 
det var något alldeles speciellt, lite frostig dagg i gräset. Ja, det är ett minne som 
man har, när man åkte in rätt så tidigt på morgonen. Sen så småningom så åkte 
man in med alla sina blommor och en del utav bohaget tog man med sig också. Så 
var den sommaren slut. 

I. Och du har blivit Österåker trogen? 

I.H. Ja. det kan man faktiskt säga. Jag köpte en liten stuga i Täljö 1963 och sen har jag 
hamnat på Hildestrandsvägen 3 i Åkersberga och köpt ett hus här, där vi hoppas att 
vi ska kunna bo länge än och där vi trivs väldigt bra. Det är bara att hoppas att det 
ska tä vara så här som vi har det, fritt utanför,kanalen nedanför. Det hade varit 
roligt om den gamla kanalbåten "Tuppen" hade kommit förbi här ibland, men det 
gör den inte längre. Det var länge sedan. Det var ju annars någonting också som 
man på den tiden, när vi bodde på Tuna, ofta gick ner och tittade på ångbåten när 
den kom. 

I. Har du åkt med den någon gång? 

I. H. Nej, konstigt nog, så har det aldrig blivit av. Men man har sett den så många 
gånger fler och varit nere och sett när den kom till ångbåtsbryggan där nerei Tuna 
och ofta när den gick in i kanalen. 

Ingrid Hellström bodde tillsammans med sin syster och de tlyttade till Hjo omkring 1980 
enligt Kerstin Holmberg (Åkersbergabo ), som är kusin till systrarna Hellström. Emil 
Hildestrand var K. H: s pappa. 

/Hellström, Ingrid Roslagssamling 


