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Så snart spelterminen var till ända, tänkte litet hvar på att med det första vända stadens 

stenmassor ryggen och komma ut till skog och sjö. Men det var icke så lätt att realisera denna 

åtrå för en stackars teaterelev utan något kapital. Men när man är ung och glad, frisk och 

förhoppningsfull, så kan man uträtta storverk. Efter mycken möda och besvär lyckades det 

mig att få ett framtidslån på hundra kronor, och nu kände jag mig rik. Till landet skulle jag 

och lefva naturlif!   

Men att vara alldeles ensam skulle blifva väl »trist»! Därför hade jag föresatt mig att Ossian 

Jernqvist skulle följa mig, och efter en öfvertalning, som just icke hörde till de lättaste, gick 

han ändtligen in på mitt förslag.  

Vi två ungdomar kommo öfverens om att hyra in oss uti en fiskarkoja, att köpa mat och 

hushålla för oss själfva, vi skulle fiska till bordets nödtorft och ekonomisera på alla sätt såsom 

den enda möjligheten att få hundra kronor att förslå för två personer under två månader.  

Först gällde det att skaffa oss bostad. Vi vände oss till sandskepparna nere vid Nybrohamnen, 

och snart träffade vi på en glad skärgårdsjätte, som lydde namnet »Karl Johan», fastän han i 

helgdagslag äfven hette Österman. Med honom gjorde vi upp att få hans stora kammare, 

belägen ute på Slangudden på Djurö, för hela sommaren, samt dessutom att få en liten 

kvinnlig hjälp af hans ungmor i den kulinariska konsten, hvilken måhända var oss något 

främmande. 

Så gällde det att fournera skafferiet, och det var snart gjordt. En säck rågbröd, en renstek, en 

rökt skinka, en sillkagge, en påse hvetemjöl, se där allt. Ägg, smör, mjölk, potatis, fisk, som vi 

själfva skulle draga upp, fanns naturligtvis därute. Och så var färden snart klar. Vi föraktade 

att resa på den gamla vingliga »Strömma kanal», utan seglade på sandskutan med den 

hederlige Karl Johan — det funno vi mera poesi uti. 

A, hvad det var härligt att i eftermiddagssolen glida fram öfver de skummande böljorna, hän 

mellan kobbar och skär, ut mot hafsbandet med sin friska sälta! Snart voro vi framme vid den 

lilla viken, där Karl Johans rödmålade stuga låg, omkransad af hängbjörk och gran. Till 

stranden kom ungmor ned för att hälsa sin hemväntande »gubbe», troget åtföljd af hunden, 

griskultingen och katten!  

Ossian och jag kände tydligt i luften att här hos dessa vänliga och enkla människor skulle vi 

komma att trifvas godt och det gjorde vi också med besked. Jag har många gånger sedan dess 

njutit sommarlif i vackra villor bland civiliserade stockholmsbor, men aldrig förgäter jag den 

idyll, som låg i sommarsagan år 1867.  

Hvilket härligt lifl Tidigt uppe, ett bad, god aptit, sunda måltider af groft bröd, ägg, mjölk och 

skinka ibland en väldig ugnspannkaka, som »mor» tillagat, och för öfrigt ett friluftslif i skog, 

bland berg och sjö ej under om hjärtat då klappade friskt och hågen var spänstig. Hvad 

sommaren flög fort under dessa angenäma förhållanden! Något umgänge annat än med 



hvarandra hade de unga fyrarna icke, såvida man icke ville gifva sig öfver till det närbelägna 

Stafsnäs, där gubben Broman, det älskvärda originalet, bodde den sommaren, och där man 

alltid blef väl emottagen och trakterad. 

För öfrigt gick man, som snälla gossar, om söndagarna i den lilla måleriska kyrkan vid Djurö, 

dit kyrkbåtarna sträfvade från alla led fram mellan holmarna.  

Stundom, när vi sutto uppe i skogen, under granarnas skugga, hände sig nog att en och annan 

vemodstanke lade sin mörka vinge öfver ynglingasinnet, Det var då minnet af den fagra 

Selma smög sig in; ty fastän jag kände och visste att hennes hjärta glidit ifrån mig, så satt 

dock såret kvar öppet och blödande. Detta missmod varade dock ej länge, ty så snart Ossian 

märkte »hvar skon klämde», var han alltid färdig att med sin glada och friska filosofi bortjaga 

molnen på den kärlekskrankes panna.   

Så svann sommaren bort, och vi voro redan inne i augusti månad, och snart nödgades man 

tänka på hemfärden. Det var med verklig saknad, man öfvergaf den fridfulla tillflyktsorten, de 

vänliga människorna, hvilka man lärt sig att hålla af, och de små husdjuren, hvilka i sin 

ordning vant sig att hylla sig till oss. 


