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Stockholms skärgård

Det område som brukar betraktas som Stockholms skärgård sträc-
ker sig me11an Landsort i söder och Björkö-Arholrna i norr, en

sträcka på ca 150 km. Stockholms skärgård brukar delas in i-

tre de1ar, den nordliga, mellersta och sydliga. Den de1 av

skärgården som är be1ägen närmast Stockholm är den mellersta.
Dit hör ön Djurö. Mitt syfte med detta arbete är att skildra
hur nan levde på Djurö och vilka förändrlngar som kom att ske

under 1800-ta1et och framåt. Först vi11 jag ge en a11rnän bild
av skärgårdslivet under denna tid, för att sedan övergå ti11
en mer detaljrik beskrivning av ett hemman.

Skärgården under 1B0O-taletz

Näringslivet i skärgården var blandat på grund av de skiftande
förutsättningarna som fanns, men också på grund av varierande
ägoförhå11anden. Försörjningen var inriktad på jordbruk, boskaps-
skötse1 och fiske. I ytterskärgården var fisket den vlktigaste
näringen. 1800-talets mitt var en tid då en intensiv uppodling
av marken ägde rum. Den började redan före laga skiftets tid
på de större gårdarna, där rationella brukningsmetoder användes,
medan ytterområdena s1äpade efter. Vid 1800-talets slut var
uppodlingen av skärgården avslutad och vid första världskriget
började arealen åter att minska. Tvåsäde ti11ämpades a1lmänt
vilket i princip innebar, att man varje år besådde halva åker-
arealen, medan den andra 1åg i träda. Del nan huvudsakligen
odlade var råg och korn. Under 1800-ta1et infördes allt fler
växtslag och a1la sädesslagen odlades , liksom blandsäd , är t or

och potatis. Ängatna utgjorde en viktig del av hernmanens jord-
bruk. De fåg dels i anslutning ti11 åkern och tonten, dels I
g1äntor i skogen. Från ängarna hämtade man foder genon s1åtter,
så att djuren kunde hå11as vid 1iv under vinLern. Man skaffade
även foder genom täkt av 1övträd och vass. Vilken sorts djur
gårdarna hö11 var beroende av i vilket område dessa var belägna.
Särskilt i ytterskärgården hö11 bönderna färre kor och fler
får och getter. Fisket spelade en viktig ro11 som näring för



skärgårdsbefolkningen, och vid lBOO-talets mitt drev nästan
varje hemmansägare fiske som binäring. Kring Djurö var ti11-
på fisk stor; stränderna var kantade med vass, där djupet var
mått1igt, och det fanns vikar, holmar och sund. Strömmi-ngen gav
vid 1800-talets slut mer än dubbelt så mycket som annat fiske.
Fisken så1des i vaxholm e11er Stockholm, antingen färsk e11er
saltad. Ti11 en början hade man rott e11er seglat den 1ånga
vägen in t111 stockholm för att sä1ja sin fångst. Nu kom en
stor förändring att ske, när ångbåtarna kom in i bilden som en
ny kommunikation. Det gjorde det möj1igt att sä1ja all fisk
färsk, och skärgårdsborna fann inte 1ängre avsättning för sin
saltströmming. Detta var slutet på den naturahushå11ning som
inneburit att man bytt saltströmming mot spannmå1 i staden, och
penningen kom att etablera sig I skärgårdsekonomin. Skärgården
stod i intensiv handelskontakt med stockholm, vilket var av
stor betydelse för dess ekonomiska 1iv. Fisket var som nämnts
en viktig försäljningsvara, men det gä11de också ved,sand.,
mjö1k, smör, bröd, ägg och boskap. r utbyte tog man ofta spann-
må1. Här kan nan även nämna att lotsväsendet var en god inkomst-
kä11a för skärgården.

Samfärdse1 och sommargäster.

Den son i våra dagar går ombord på någon av de moderna, snabba
skärgårdsbåtarna och beger sig ut ti11 öarna, kan ha svårt att
förestä11a sig att det förr i vär1den var så besvär1igt att ta
sig dit e11er därifrån. Vintertid då isen bar gick det jämföre1-
sevis 1ätt och snabbt att med s1äde konma ti11 Stockholm, men

då sjön gick öppen var det som sagt ofta en rätt besvär1ig re-
sa med segel- e11er roddbåt. Skärgårdens närmande ti11 fastlan- -
det genon förbättrade kommunikationer har varit och är a1lt-
jämt en livsfråga för dess utveckling.

Ångbåtarna förde med sig sonmargäster. Först kom de en och €fl,
nen sedan i a1lt tätare skaror, så att deras antal nu är större
än den bofasta befolkningens. "Likt flyttfåg1ar slogo de sig
ned på de lummiga stränderna där ute i havsbandet, togo in i



i de 1åga stugorna, trivdes a1lt bättre och så småningorn bygg-
de de sig egna reden, tyvärr ej a11tid lika pittoreska och
sanmanfallande med naturen som de bofastas kojot,,2) Att ange
ett bestämt årta1 när de första sommargästerna kom ti11 Djurö
är svårt i och rned att skriftliga anteckningar saknas.

Sommargästerna var ofta av högre samhä11sklass; godsägare, bor-
gare e11er ade1. Många sommargäster som kom hyrde rum av en
gårdsägare, som hade småhus på ägorna, e11er som kanske hade
1åtit bygga nya hyresvillor. Från lBOO-talets mitt och 1ångt
in på i900-ta1et var att hyra det vanligaste sättet för en
stadsbo att disponera en bostad på landet.

Laga skiftet - en viktig händelse på lBOO-ta1et.

År rB2l utfärdades en ny sklftesförfattning för riket med be-
stämmelser om laga skifte. Det var ett mellanting mellan stor-
skifte och enskifte. Luga skiftet syftade ti11 att förändra
det gamla systemet med många små och blandade ägor inom byns
åkermark. Genom att varje gård fick sln åkermark samlad i fär-
re och större ägor sku11e jordbruket kunna effektiviseras.

Laga skifte var en jorddelningsform aom vid den tiden endast
berörde byar. om en jordägare i en by begärde laga skifte, så
skulle det genomföras. Då til1ka11ades en lantmätare, som gjor-
de upp en karta över byn och slog samman de många små tegarna
ti11 stora sammanhängande åkrar. Han beräknade också vad varje
åker var värd i jordbruksavkastning. Sedan samlades a1la bön-
der i byn hos den son begärt skiftet och lantmätaren försökte
dela ut de nya åkrarna så rättvist sorn möj1igt. De flesta bön-
derna fick flytta ut sina gårdar så att de kom att ligga på

de nya ägorna.Därigenom ""prängdes" de gamla byarna, där be-
folkningen hade levt tätt ihop och stöttat och hjä1pt varandra.
På ön Djurö hade laga skiftet genomförts 1846.

D.iurö

Djurö, den 1i11a ö som är be1ägen ungefär fem mi1 öster om Stocl.
ho1m, har genom landhöjningen idag förbindelse med den större



Vindön. Djurö består ti11 största delen av berg och skogsbackar,
omväxlande med dalgångar som använts ti11 odling, äng eller
bete. Jordmånen är ofta sandblandad lera och vegetationen är
rik. Namnet Djurös härledning är svår att bestämma. Man tror
att det kan komma från adjektivet "diger" som bet.yder stor, vi1-
ket i så fa11 sku11e kunna hänföras ti11 den urgamla, på öns

södra sida be1ägna skeppshamnen, Digerhamn (=stora hainnen, nu

ka11ad Djurhamn).

När och hur den första bosättningen skedde på Djurö vet man in-
te exakt. Troligen hade bönder från värmdö dragit på jakt och
fiske ut ti11 Djurö där de anlagt sina fiskeläger, vilka så
småningom blivit ti11 fasta bostäder.

Slangudden - en gård på Djurö

Jag ska11 nu beskriva ett hemmans utveckling på Djurö. Det lig-
ger på Djurös västligaste udde och området heter slangudden
(su karta). Namnet finns nämnt första gången L6gl, och området
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hette då slangerudden (enligt uppgifr i Krigsarklver). Även på

kartor från 77O4,1846 och 1857 i 1änslantrnäteriets arkiv heter
området Slangerudden. Förts på den mod.erna ekonomiska kartan i
skala 1:10 000 från 1952 finns det kortare namnet Slangudden.
Enligt ortnamnsarkivet i Uppsala betyder narnnet 1ångsma1, 1åg
utskjutande klippa eller udde.

Gårdens historia börjar centralt på Djurö för 1änge sedan. Den
har tidigare stått som ett av fem hemrnan i Djurö by, som finns
beskriven av lantmätaren Sven Månsson på en karta från r636
( geometrisk jordebok ) ? ) Enligt handlingar i 1änslanrmareriers
arkiv på 1änsstyrelsen begärde en av bönderna i byn den 28 mars
1843 laga skifte av Djurö by. Detta blir början ri11 gårdens
historla på Slangudden.

I augusti 1843 kom lantmätaren Bo Wallin ti11 Djurö by för atr
genomföra skiftet. Skifteshandlingarna blev klara och godkändes
den 30 juni r844. Enligt dessa skulle bonden Anders Söderberg
på r/32 mantal på egen begäran flytta från den garnla bytomten
ti11 Slangudden. Där sku1le hans ägor samlas i ett skifte.0m-
rådet ägdes tidigare av kyrkan som där hade ängs- och s1åtter-
marker. Enligt ski-fteshandlingarna fanns på gården en mangårds-
byggnad av timmer med brädtak, ett fähus med fårkätte och foder-
lada under samna halntak samt en jordkä11are med överbyggnad.
Utflyttningskostnaderna angavs ti11 65: I 6. Gården byggdes upp
centralt på Djurös västligaste udde (Slangudden), ca tre kilo-
meter från den gamla byn. På gårdens nya plats återuppbyggdes
mangårdsbyggnaden. Vidare byggdes en ny ladugård, ett magasin
för lagring av spannmå1, en jordkä11are och en sjöbod.

De människor som då bodde på gården var, enligt husförhörs1äng-
der, Anders Söderberg med hustru och deras fern barn. Familjen
levde på fiske, jordbruk och förmodligen också på frakter av
ved och sand ti11 Stockholm. Efter bouppteckningen efter Anders
Söderbergs död år iB63 fanns på gården b1. a. en s. k. storbåt
för frakter, 16 nät, 3 si11skötar, I notsläde och en 1ångrev.
Vidare t häst, 2 kor och 4 får. En av sönerna, Anders Gustaf,
bor i slutet av 1860-ta1et ensam kvar på slangudden och står i



husförhörs1ängden antecknad som 1ots. rB7 1 gifter han sig och
flyttar ett halvår senare ti11 hustruns hem på Runmarö. r s1u_
tet av 1871 sä1js hemmanet på auktion ti11 båtskepparen Karl
Johan Lindberg på Djurö. Han flyttar då med sin hustru ti11
Slangudden och tillsammans får de där fyra barn (en dotter
och tre söner). Enligt husförhörsrängderna finns under perio_
den 1871-75 fyra olika pigor på gården. under familjen Lind-
bergs tid kommer de första sommargästerna Li11 Slangudden. Det
vet vi genom en skådespelare Adolf Kremens Hellander, som i
boken om sitt 1iv berättar hur han första gången kom ti11 slang
udden. Avsnittet har hittats av per Anders Fogelström, son på
sommaren bor nära slangudden. Avsnittet återges i bilaga 1.

r november r877 flyttar Karr Johan Lindberg från Slangudden
ti11 Klockargården på Djurö. Samtidigt flyttar hans bror Anders
Gustaf Lindberg på Djurö ti11 Slangudden. Han bygger en smedja
på gården och året efter flyttningen står han i mantalslängden
antecknad som smed och hemmansägare ti11 I/32 mantal. Anders
Gustaf och hans hustru Maria Lovisa hade innan flyttningen
fått tre döttrar. på Slangudden föds i september 1BB0 sonen
Thor Gustaf A1got. r oktober iBB3 dör hustrun Mari-a Lovisa och
1BB6 flyttar ä1dsta dottern, Anna Maria Josefina, från slang_
udden. Hon är då 1B år och Lar tjänst som piga i Sandhamn. se_
nare flyttar hon t111 trakten av Enköping, där hon gifter sig
med en bonde. En månad efter att ä1dsta dottern 1ärnnat gården,
den 22 november 1886, drunknar sonen Thor Gustaf Algot i går-
dens brunn. Kvar på gården blir fad.ern med två döttrar.

Från anteckningar i kyrkokassan kan vi se att Anders Gustaf
Lindberg gjorde smidesarbeten åt kyrkan, b1. a. en utbetalning
f ör smide ti11 kyrkogrindarna och f ör lagning av k1.rkn1,cke1n.
Från den här tiden har en av gårdens vikar sitt nann,,,skeppar-
viken". Där lade skutskeppare ti11 f ör att f å h-iä1p med. srnides_
arbeten på sina båtar.

År r9o2 gifter sig yngsta dottern, Hilda paulina, med tinmer-
mannen Rickard Bohman. De bosätter sig på Kungsholmen i stock_



Foto från ca 1905

ho1m. Från 1903 bor därför Anders Gustaf Lindberg ensam kvar
på slangudden med näst ä1dsta dottern, Hulda Lovisa. Anders
Gustaf dör 1909, och dottern Hulda Lovisa blir därmed ensarn

på gården.

Genorn bouppteckningen efter Anders Gustaf kan vi se att på

gården fanns b1.a. 2 kor, 2 fär med 1amm, 2 båtar, 20 nät och

l0 skötar samt olika jordbruksredskap, b1.a. en vagn och ett
tröskverk.

T111 gården kom 1911 Helmer Ludwig 0stman för att hjä1pa ri11
med gårdens drift. Hans föräldrahem var på en annan bondgård
ca fyra kilorneter från Slangudden ( Fjä11svik på Vlndö ) . Men

han var född på Kymmendö där föräldrarna arrenderade jordbruket
av Susanna Berg, "Madame F1ood" i Strindbergs"Hemsöborna'.' Hel-
mer Ludwig var kusin med den riktlga Gusten i"Hemsöborna'.'Hans
föräldrar flyttade från Kymmendö ti11 Vindö när han var endast
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tre år gamnal. Den första maj 1913 gifter sig Helrner med Hu1-
da (se omslagsfoto) och ett år senare får de dottern Eva.

Gården hade nu ca två hektar åkermark, spridda på fyra olika
partier me11an bergsryggarna. Man hade även mindre s1åttermar-
ker. På gården fanns två kor, fem-sex får och en gris. En vik-
tig inkomstkä11a var fiske efter främst strömming, aborre och
gädda, som så1des dels ti11 andra Djuröbor dels ti11 en fisk-
handla.re vid Kornhamnstorg i Stockholm. Fisken levererades ti11
norra bryggan på Djurö tidigt på morgonen. Där hämtades den av
ångbåten "Sandhamns Expresstt (nuvarande Norrskär). Skötarna togs
upp vid två-tretiden på natten och senast klockan halv sju mås-
te leveransen finnas för avhämtning av ångbåten. Vissa tider
rodde e11er seglade man också med fisk och potatis ti11 Vaxholm.
0m man inte fick sä1ja a1lt där, fortsatte man ti11 Stockholm.

På sommaren tog man först upp skötarna och levererad.e fisken,
därefter mjö1kade man, och sedan bedrev man s1åtter för att få
foder ti11 djuren. Under sommaren gick korna på skogsbete och
togs in för mjölkning vid sex-tiden. Den viktigaste förbindel-
sen med yttervär1den var ångbåten som både hämtade f 1sk rTr. rTi.

men också kunde leverera bestä11da varor f rån stan. l"lat och
mindre tillbehör skaffade man genom att ro e1ler gå ti11 affä-
ren tre kilometer bort. På vägen dit f anns 14 grindar sorTr ute-
stängde djuren från åkrar och ängsmark. På hösten köptes en lå-
da bitsocker och en säck strösocker som sku11e räcka hela vin-
tern. Iulan köpte då även m jö1 och f otogen f ör hela vintern. År
1938 kom färjan son förband Djurö med värmdö, och därrned bör-
jade busstrafiken ti11 Djurö. År 1962 invigdes så bron och där-
med ökade befolkningen på ön, och möjligheten att resa ti11
Stockholm blev mycket bättre. Ti11 Slangudden fanns dock fram
till 1960-ta1et endast en gångstig de sista 5oo metrarna. Där-
efter har en enklare bilväg stä11ts i ordning.

Somrnargästerna och förändringen av Slangudden.

Genom inter,ri,-,4) vet vi att sommargästerna kom ti11 Slangudden
på 1BB0-talet (förutom de som beskrevs av skådespelaren He11an-
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der redan tidigare). vi känner dock inte namnen på dessa, men

Eva Östman, dotter ti11 Helmer och Hulda,har fått sig berät-
tat att gårdens folk på 1880-ra1et flytrade ur rill sjöboden
för att 1ämna plats åt somnargästerna i bostadshuset. Man fick
också andra inkonster från somnargästerna genom att man ti11
dessa kunde sä1ja rnjö1k, potatis och jordgubbar. omkring 1B9o

byggde man ti11 ett sommarkök på baksidan av storstugan. på

så sätt kunde man hyra uL resten av huset (med undantag av
kamrnaren). omkring 1902 byggdes också en glasveranda på husets
framsida. r början av 1900-ta1et inreddes också husets vind
ti11 små sovrum. För att ge sommargästerna ytterligare plats
byggdes 1920 en s. k. frontespis på husets framsida.

Fr.o.m. 1909 känner vi dock nannen på sommargästerna. Det året
kom min farfars far och hans fru med ångbåten ti11 Slangudden.
De bodde i Stockholm men var nu ute för att söka någonstans
att hyra på somrarna. På Slangudden fick de veta att det skul-
1e gå bra att hyra där som sommargäster (Min familj är inte
s1äkt rned dem som bodde där, trots att vi har samma efternamn).
Min farfars far och hans familj fortsatte att hyra på Slangud-
den under arton somrar fram ti11 1926. Därefter fanns varje

Foto från ca 1913 (visar min farfars moroch hans syster vid ladugården)
min farfar
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år från 1927 ti11 rgh3 andra sommargäster på slangudden (se
bilaga 2), 1943 återkom min farfar och farmor med familj som
sonmargäster ti11 Slandudden och hyrde där ti11 1950. Ig42 sked-
de den första avsLyckningen på gården. Det var min farfar och
farmor som då fick köpa en tomt. under r94o-ta1et var det bygg-
nadsförbud så atL först 1951 stod etr hus klart på deras romt.
Den sommaren flyttade därför min familj från den ganla gården
sorTr somnargäster ti11 det nya huset ca 400 meter bort.

vid mitten av 1 950-ta1et så1des korna, och jordbruket iades
ner. 196r gjordes så en styckningsplan på Slangudden (se karta).
Alla stränder och 56 0oo ^2 mark samL fiskevattnet blev kvar i
stamhemnanet, medan ca 4o 0oo ^2 styckades av ti11 r2 tomter.
Från mitten på 1960-ta1et började dessa tomter att bebyggas med
sommarhus. r det sammanhanget revs den gamla ladugård.en. 1966
flyttade Helmer med dotrern Eva (Hu1da dog 1962) ri11 err ny_
byggt hus vid handelsboden, ca Lre kilometer från slangudden.
Det gamla skärgårdshenmanet hade därmed förvandlats ti11 ett
sommar- och fritidsområde. r977 får mina förä1drar köpa det
gamla hemmanet och nu hå11er vi på att rusta upp de gamla bygg-
naderna och åkermarken på Slangudden.

tt 
+3.

A\nc(lordrv 42 NJt \i +2oz 
J,,*

-i- /\ /-"' ,"^ - \-.. // \,

' / \.=) ,..-.o!.' '\ ./' \

--å \qr,ia\. ,It:*'" :)''""- 
\ ,"-;\l^ - -',"!*,-;., s. ')')' -r
\ 

"\*.= 
F" o--,o.,/'

\ 
...:ygr:. 

" /,tre_
- \ -.\-ry /

;/.=r# 
Y,:'11=!;j 

|":*

+ J r", -,," "f:n{;),u;r;A' ..'*"*^'{,i'",

,,r! -,'.,*;. {);* _:k;iX.,')r:*
\t''"* ,u{":'s.J'f*+-i-*1,^",.--{,'-f*' ..\:. "x 

' t ,'{ '".\flT;:'( 
";'YY':h%-\ 

t\i.,)r*'; q, \-r**,, .,

Styckningsplan
över Slangudden
(1e61)

43 \ -A;: '/'/
'\:,. ,/
-lYap



12

t'r$l;-;
:l

ln
l,l

Gården på Slangudden 1990.

Litteratur
Eklund, H. o. Sjöberg, G. : Skärgården förr. Fotografiska doku-
ment från Gräsö ti11 Landsort. Natur o. Kultur i970.
Hedenstierna, B. : Stockholms skärgård. Kulturgeografiska un-
dersökningar I Värmdö ganla skeppslag. Medd. från Geografis-
ka Institutet vid Stockholms högsko1a, nr 7 5 , 1948.
Jansson, A. E. : Djurö. Tidsbilder från en märk1ig ö i Stock-
holms skärgård. Stockholur 1930.
Pihl Atmer, A.K.: Sommarnöjet i skärgården. Sornmarbebyggelse
i Stockholrns inre skärgård 1860-1915. Stockholmsmonografier
L987 .

Kä11or

Aldre ekonomisk karta (häradskarta i
Ekonomisk karta (1:10000), I952.
Laga skifteshandlingar ( 1843-45) fc;r
Husf örhörs1ängder 1831- i 890.
Bouppteckningar 1863 och 1909.
fntervju med Eva Östman.

Muntlig inf ormation f rån rnin pappa.

skala 1:50000), Y.902/03

Djurö by.



13

Ue

6do\Q

F rivr r,^\\\ *ea{*r \' $

En sornnrarsaga C oclr en debut,)
S\ev.guåltu tBLI

H . \\a',nÅ er :

( rrl a)

Så suart sllcltcrrninen var til[ änrla, tänkte,
litet lrvar på att nrcd dct [<irsta viincla stadens
stennrassor r)/ggen oc'h konrrna ut till sl<og och
sjö. i\'lerr det var icl<e så lätt att realisera denna
åtrå fttr en stackars teaterelev utan något kapital.
I\'len uär nran är ung och glad, frisl< och för-
lropprrings[ull, så kan man uträtta storverk. lifter
nrycken mörla och besv:ir !1'ckades det mig att
få ett - framtidslån på hurrdra kronor, och nu
kände jag nrig rik. 'l'ilt landet skulle jag och
lefva naturlif I --

IVIen att vara alldcles ensam skulle blifva
väl rtrist' I Därför lrade jag föresatt mig att
Ossian Jcrnqvist skulle l'ölja mig, och efter en

öfvertalning, som just icke hörde till de lättaste,
gick lran ändtligen in på rritt förslag.

Vi två rrngclonrar komnto ölverens orrr att
lrvra in oss rrti cn fisl<arl<ojr, att kiipa rn;rt oclr

hushålla för oss själfva, vi skulle fiska till bor-
dets nödtorft och ekonomisera på alla sätt såsom
den enda möjliglrcten att få hundra kronor att
förslå för två persorrer uncier två nrånader.

Först gällde det att skaffa oss bostad. Vi
vände oss till sandskcpparna nere vid Nybro'
Irarnnen, oclr snart träflade vi på en glad skär-
gårdsjätte, sorn lydde nanrnet ' Karl Johan ',
fastän han ilrelgdagslag äfven hette Österntan.
l\ied hononr gjorde vi ul)p att få hans stora
kAmrrrare, bel;igen ute på Slarrgudden på Djurö,
för hela sonrnlaren, sanrt dessutonr att [å en liten
kvinnlig lrjälp af harrs ungrrror i den kulinariska
konsten, hvilken rnålrända var oss något främ-
rrr a nd e.

Sii g;illrle del att [ourrrcra skalferict, och det
var snart gjordt. Iin säck rågbröd, en.renstekr
en rökt skinka, en sillkagge, en påse hvctemjö1,
se där allt. Ägg, snlör, nrjölk, potatis, frsk,
sonr vi sj:ilfva skrrlle draga upir, fanns natur-
ligtvis rlärute. Och så var lärderr snart klar. Vi
föraktade att resa på rlen gamla vingliga ' Strönrma
kartalr, utan seglade på sandskutarr rned den
hederlige Karl Johan det funno vi nrera
poesi uti.

Å, hvacl clct var lrärligt att i cftcrrnirltlags.
solcn glida lranr ölvcr dc skurnnrande böljorna,
hiin rrrcllan kobbar och sl<är, ut nrot hafsbandet
rrred sin friska sälta I Snart voro vi lramnre vid
clen lilla viken, där I(arl Johans rödnrålade stuga
låg, ontl<ransad af h;ingbjörk och gran. f ill
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stranden kom rrngmor ned för att hälsa sin lrenr-
väntande rgubbcr, trogct åtlöljd af. lruntlor, gr.is-
'kultingen och katten I

Ossian och j.g kände t1'clligt i luften att
här hos dessa vänliga och enkla rnänniskor skulle
rvi komnta att trilvas godt - och clet gjorde vi
också med besked. Jag har rn;irrga girrger serlan
dess njutit sommarlif i vackra villor blaud civili-
serade stockholmsbor, men aldrig förgäter jag
den idyll, sonr låg i sommar-sagan år t867.

Ilvilket härligt lif I 'l'idigt upirc, ett barl,
god aptit, sunda måltider aI groft bröd, ägg,
mjölk och skinka - ibland en vätdig ugns.
pannkaka, som rntorD tillagat, och för öirigt ett
friluttslif i skog, bland berg och sjö -. ej unrler
om hjärtat då klappade lriskt och hågen var
spänstig. Hvad somnraren flög lort unrler dessa
angenäma förhållandenl Något unrgängc anrrat
än med hvarandra hade de unga lyrar na ickc,
såvida man icke vilte gifva sig öfver till det nir-
belägna Stalsnäs, där gubben Ilroman, det älsk.
värda originalet, bodde den somntaren, oclr rlär
man alltid blef väl emottagen och trakterad.

liör öfrigt gick man, som snälla gossar, onl
söndagarna i den lilla måleriska kyrkan vid I)jrrrö,
dit kyrkbåtaina sträfvade lrån alla led [ranr nrellan
holmarna.

Stundom, när vi sutto uppe i skogen, uucler
granarnas skugga, hände sig nog att en oclt
annan vemodstanke lade sin nriirl<a virrge iilvc r
ynglingasinnet, I)et var då nrinnet a[ tlcn lagra

lSelma snrög sig in; ty lastän jaq kände oclr

lvisste att lrennes lrjärta gliclit ilrån nrig, så satt
Irlock såret kvar öppet och blödande. I )ctta
nrissnrod varade dock ej länge, ty' så snarl (Jssiarr

nrärkte ohvar skorr kl;irnde ', var Iran alltid firdig
att med sin glada och lriska filosofi bortjaga
moluen på den kärlekskrankes panna.

Så svann sonrrnaren bort, oclr vi voro rc,lnn'
inue i arrgusti månad, och snart nödgades nran
tänka på henrfärdeu. l)et var rrrcd verlilig snl<.

nad, man ö[vergaf derr [ridlulla tillflyktsoLten,
de vänliga rn;irrnisl<orna, hvilka rrran lärt sig att
hirlla af, och de snrå lrrrsdjrrren, hvilka i sin orcl.
ning vant sig att hy'lla sig till oss.

I\'1en clct lrj;ilpte icke! I'liktcn l:alladc, ;rr.
betet och de glada förhoppningAnra, - ännu ctt
år, och jag hoppades få rnitt aktörskontral<t. onr
allt gick såsonr dct borde.

Därlör in till staclcn och teatcrn, ,in lrårr
tlen vcrliliga nattrren tilI rlcn rrrirlatlc oclr cfter-
lxirnrarle världcn l Iiarvä1, vacl<r;r sorrrrrrarsag;rl

1l5t.Q\r.c \ot\rt\\xi"1 ot-
\b,\qt Irg\r\u^)

Adolf Klemens Xlllander (tO4s-1905,
född och död. I Sthlm), skådespela-
rer författare och tidnln6sman. Har
utgivlt flera små samfingar minnen.
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Sommargäster på Slangudden 1909-1964.

1909-1926 Ragnar och Maja Östman med familj.
192l Familjen Abraharnsson.
I92B Familjerna Hänsch och Svedin.
1929 .1934 Familjen Berlin.
1935 Familjen Asplund.
1936 -tr- Lönn.
Ig37 Hummel-Gumelius
1938 Familjerna Lövströrn och Åkesson.
1939 Familjen von Melem.
1940-L942 -rr- Ottander.
1943-1950 -rt- östman.
1951-1955 -rr- Widestam.
1958 -rt- Jernelius
1959-i964 -"- Lennman.

Notförteckning

1) uppgifterna i de första avsnitten är hämtade från frärnst
böcker av Pihl Atmer och Jansson (se 1itt. listan).

2) Citat från Strindberg.
3) Kartan finns beskriven i Jansson sid. 32-33.
4) rntervju med Eva Östmatr., tidigare boende på Slangudden.


