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FÖRORD
Husarö är en plats i omvandling. Särskilt under de sista 50 åren har det hänt mycket på vår ö.
Byggnadsplaneområden för hela östra delen av ön har upprättats. Det ena fritidshuset efter det
andra har växt upp. Båttrafiken sommartid, både den reguljära passagerartrafiken och fritidsbåtarna, har ökat enormt. Husarö har blivit ett mycket populärt utflyktsmål. Att motverka den utvecklingen har inte gått och heller inte varit önskvärt. Desto viktigare har det då blivit för oss i
hembygdsföreningen att försöka dokumentera det som har varit, så att gamla människor och deras
verk, hus, seder och bruk faller i glömska. När vi, som är födda och uppvuxna på Husarö, är
borta, är säkert många minnen också borta.
Därför denna skrift, som innehåller fyra kapitel.
Första delen handlar om Husarö Handel, dess innehavare och de hus som verksamheten
bedrivits i.
Andra delen tar upp och berättar om hus, som ej längre finns eller har flyttats.
Tredje delen handlar om var de gamla vägarna gick. När tomtplanerna gjordes upp,
lades hela vägsystemet på ön om.
Fjärde och sista avsnittet tar upp en del av alla de historier, som berättas om gamla Husarö-bor.
Den karga humorn var kanske en förutsättning för att hålla humöret uppe i en hård verklighet.
Ett tack till alla, som hjälpt mig med uppslag, faktauppgifter och bilder.
Husarö i januari 1992
Lars Öhman

Gunnar och Erik Nilsson med
färska jordgubbar

Abel Österman med posten som vintertid
kom med helikopter

Knubbstugan. Vid grinden bl.a. Erik och Viktoria Öhman

HUSARÖ HANDEL
När exakt Husarö fick sin första lanthandel har varit svårt att fastställa. Gamla Husarö-bor, som
Erik Nilsson och Folke Grandin, har bara på ett ungefär kunnat ange tidpunkten.
År 1888 trädde en bestämmelse i kraft att alla, som ville bedriva affärsverksamhet, skulle registrera sig hos länsstyrelsen. Alla gamla ansökningshanlingar är sedan länge förstörda. Kvar finns
bara de gamla liggarna, där firmorna skrevs in. De innehåller endast namn på sökanden, tidpunkt
för ansökan, socken och när firman upphörde. Uppgifter om var i socknen verksamheten skulle
äga rum och vad som skulle säljas, finns inte med. En god gissning är nog, att inte alla brydde
sig om att registrera sig, åtminstonde inte med en gång.
Enligt mina sagesmän på Husarö skulle handeln ha kommit i gång i slutet av 1890-talet. I liggarna hos länsstyrelsen finns angivet att ”den 17 okt. 1901 Johan Leonard Söderman och Carl
Edvard Söderman i bolag ämna i Ljusterö socken under firma Söderman o. Co idka handel”.
Var handeln skulle bedrivas finns ej angivet men Erik Nilsson var mycket säker på att det var på
Husarö. Den 6 maj 1905 upphörde verksamheten.
Söderman höll till i Knubbstugan på Björkbacken (Hänvisning nr 1 på kartan). Varusortimentet
var i början mycket begränsat. Människorna levde med självhushåll och kraven var små. Man
odlade potatis, säd och rotfrukter, hade kor, grisar och höns och fisk och sjöfågel fanns det gott
om. Från början fanns i affären snus, kaffe (orostat), socker, salt, jäst, godsaker, salt sill i tunna
och trätjära. Något behov av bränsle för motorer fanns inte, då helt enkelt inga motordrivna
maskiner fanns. Man rodde och seglade på sjön och på landbacken spände man hästen för vagnen, harven eller plogen. Vid tröskning fick hästen dra ”vandringen”, som genom ett sinnrikt
kugghjulssystem drev tröskverket. Den första inombordsmotorn som kom till Husarö var en
fransk modell, som hette ”Diong betong”. Det var en ingenjör Sjönning, som i sällskap med
Lundin från Byholm visade upp denna skapelse till allas häpnad en bra bit in på 1900-talet.

Hanna Nilsson vid Gustav Nilssons undantagsstuga (2) omkring år 1920
Hanna och David Nilsson tog upp affärsverksamheten 1919 och drev rörelsen i Gustav Nilssons
undantagsstuga (2).
1921 byggde David Nilsson ett hus på gården (3) och flyttade över affären dit. Där var den sedan
till år 1937. Under denna tid utvecklades sortimentet betydligt och även bensin och fotogen
började säljas. Det mesta var dock i lös vikt, såsom mjöl, socker, kaffe, snus, karameller och salt.
Även en del konserver i plåtburkar började dyka upp, t.ex. sill i bitar och ansjovis.

Hanna och David Nilssons affärsbyggnad (nr 3,6 och 7 på kartan)

Den gamla Sjöbergska lotsgården (4) i vilken Ragnar och Ingeborg Åkerström
hade affär 1937 - 1942
Den gamla Sjöbergska lotsgården (4) byggd före år 1750 och ombyggd av lotsålderman Jan
Persson-Sjöberg på 1820-talet blev nu affärslokal. Nämnas kanske också skall göras att huset
fick sitt nuvarande utseende 1896, då bl.a. verandadelen tillkom. Det var Ragnar och Ingeborg
Åkerström, som drev handel där åren 1937 - 1942. Det var magra år med brist på nästan allt och
ransoneringskort och restriktioner på grund av kriget.
Åkerströms bodde en trappa upp i huset och salen på nedre botten blev nu missionssal efter att
tidigare ha varit skollokal. Affären inrymdes i de två andra rummen på nedre botten och dörr togs
upp på västra gaveln av huset.

Östermans sjöstuga (5 och 8) i vilken affären var inrymd under två olika perioder
1943 - 1944 flyttade Åkerströms affärsverksamheten till Östermans sjöstuga (5). Det huset var
först sjöbod och blev senare sommarstuga.
1945 - 1946 övertog Gunnar Thunström (brorson till Gunnar Thunström på Husarö gård) affären
och bedrev verksamheten i David Nilssons gamla affärslokaler (6).
1947 - 1948 drev Ernst Severin (gift med Aina Öhman, dotter till Viktoria och Erik Öhman)
handelsboden i samma lokaler (7). Ernst var på slutet mycket sjuk och en stor del av skötseln
och ansvaret hade då Greta och Mertin Wall.

Arne och Kerstin Österman, vilka drev affären 1949 - 1982

Kerstin Österman i affären (9). Ryggen tillhör Ester Björklund.
Nu kommer Kerstin och Arne Österman in i bilden och övertar rörelsen. 1949 - 1950 hade de
affären i sjöstugan (8), där tidigare Åkerströms varit. Men de behövde ett nytt hus att bo i och då
fick handelsboden plats i källarplanet (9).
Kerstin och Arne hade affären fram till juli 1982. Bensinförsäljningen till 6 juni 1983. I början
betjänade Kerstin kunderna över disk men de sista åren var det snabbköp med självbetjäning. De
byggde också en kiopsk, där man kunde köpa röka, godsaker, läsk och tidningar.
I juli 1982 var Bo Stjernberg färdig med den nya stora affärsfastigheten vid ångbåtsbryggan åt
Inga-Lill och Stefan Norrgård, som då övertog rörelsen. Huset var stort, kanske för stort, men låg
bra till och när den långa bensinbryggan så småningom kom på plats, hade vi fått en verkligt stor
och fin affär med all modern utrustning. Inga-Lill lämnade arenan efter några år och ansvaret
togs över av Stefan ensam. Omsättningen sommartid var mycket god, men på vintern gick rörelsen med förlust.

I juni 1991 lämnade Stefan över både hus och rörelse till Sven Zettervall och hans sambo Ingrid
Ekviden.

De kallar nu affären för Z-livs (11). Sven har tidigare haft sommaröppen affär på Finnhamn ett
antal år och tog med sig namnet Z-livs därifrån. Vi önskar dem lycka till för utan affär blir livet
på Husarö trist och vi mister en naturlig träffpunkt.

ANDRA AFFÄRSVERKSAMHETER PÅ HUSARÖ
När man skriver om försäljningsverksamhet på Husarö är det på sin plats att med några rader
även nämna de hantverkare och försäljare, som mer eller mindre regelbundet besökte vår ö på
1920-, 1930- och 1940-talen.
Mest känd var nog Moses Tillis (egentligen hette han Mowscha Tiles). Han var jude, bodde på
Havregatan på Söder i Stockholm och han kom en eller två gånger om året till Husarö med
Vaxholmsbåten. Han hade en stadig paketcykel med ballongdäck. Någon gång fick vi barn låna
cykeln och se om vi kunde åka på den. Tillis var en mycket vänlig man och hade de klädespersedlar han sålde i ett stort knyte med brunt omslagspapper om. Det var lite av teater och fest, när
han på köksgolvet bredde ut sina varor och talade för sin sak. Han brukade stanna ett par dagar
och rodde då även över till grannöarna och sålde. Han köpte även upp lump och järnskrot och
hade någon ett mynt av guld eller något antikt, lyste ögonen på honom och han betalade bra.
Forsman från Bergshamra kom regelbundet en gång i veckan sommartid farande med sin båt av
järn och med dieselmotor (råoljemotor sa man oftast på den tiden. Han sålde bröd och kakor men
ibland hade han även med sig lite frukt. Första gången jag såg en banan var i hans båt. Vi barn
brukade få varsin kubbe med socker på, när han kom. Kubben kostade 5 öre.
Korgmakare kom också till Husarö. Mest känd var ”Korg-Nisse”, Nisse Nilsson från Harö och
senare bosatt på Söderboudd. En del produkter var klara, när han kom men det mesta tillverkades
på plats. Rottingen lades i varmt vatten och sedan gjordes de mest skiftande saker.
Linnea Österman (gift Pettersson) och hennes syster Amalia, döttrar till Jan Erik Österman, på
gården Mårten Svedja på Ingmarsö, kom också till Husarö ett par somrar och sålde bröd och
kakor.
En jude vid namn Nordqvist kom i egen båt och sålde kläder.
Man kanske också bör nämna trädgårdsmästare Johansson från Västra Lagnö, som på 1920-talet
varje vecka under sommaren kom med färska grönsaker.
Och så var det dessa hemslaktare, som köpte upp slaktdjur av skärgårdsbönderna och for omkring
och sålde kött.
Även andra gårdfarihandlare gjorde vår ö den äran och en sommar kom ett helt zigenarläger.
Zigenarna hade teater med dans, sång och musik. De spådde människor och förtennade kärl men
öborna var nästan rädda för det exotiska inslaget.

Ett mycket märkligt kort. Taget strax före år 1900. Tittar man efter noga ser man inte bara lotsstegen, Åke
Öhmans hus finns ännu ej på plats, Janne Åkermans ladugård (18) finns med och framför Carl Sjöbergs hus
finns en numera försvunnen byggnad, Westermans hus (9) och gamla ångbåtsbryggan vid Östergårdens sjöviste
är i bruk. Lotsökan ligger vid bryggan. Viktor Sjöbergs sjöviste med både båthus och sjöbod (23) längst till
vänster är också med och man kan t.o.m. skönja lotsen Ekroths hus, där stenterassen nu ligger.

HUS SOM INTE LÄNGRE FINNS
(Siffrorna är hänvisningar till kartan)
1. Jordkulan, där Janne och Lovisa Jansson bodde. Janne var torpare på Västergården. Ena
väggen utgjordes av berget, vid vilket den murade eldstaden fanns. De övriga väggarna var av
timmerstockar mot vilka man skottat upp jord. Ett litet fönster fanns också.
2. Åke Öhmans nuvarande huvudbyggnad låg tidigare här. Huset byggdes om och till åren 1896 1898 och flyttades till sin nuvarande plats på Östergården 1921. Lotslärlingen Alfred Öhman
och hans hustru bodde i huset före flyttningen. Huset användes då också som skollokal.
3. Gamla logbyggnaden tillhörig David Nilssons gård. Tjänstgjorde även som lada. På
byggnadens västsida fanns en s.k. vandring. En eller två hästar drog ett spel av kugghjul.
Spelet drog sedan ett tröskverk eller andra maskiner.
4. Westerbergska huset, där ett mord förövades år 1794. Vissa delar av husgrunden är fortfarande
kvar. Ett av öns äldsta ympade äppelträåd markerar platsen.
5. Här låg Husarös väderkvarn. Kvarnstenarna finns fortfarande kvar. Platsen kallades
Kvarnbacken. 1800-talet.
6. Här låg Ahlmans stuga. Flyttad till Skeppholm omkring år 1915.

7. Hus mitt på Skeppholm. Huset beboddes av torparen Calle Jansson och hans hustru Emma.
Calle var båtbiträde vid Husarö lotsplats och son till Janne Jansson, som bodde i jordkulan.
Huset revs i slutet av 1930-talet.
8. Sundströmska gårdens loge, hitflyttad år 1890, var tidigare längre än nu. Byggnaden kapades
för att bereda väg till Kastet och Västerskogen.
9. Westermans hus från 1700-talet låg här.
10. Svinhus, tillhörigt Carl Sjöberg. Revs i samband med gränsändringar och markbyten med
Ostkustens tomtområde.
11. Framför Carl Sjöbergs hus finns grundstenarna till Granholms hus, som flyttades till
Ladviken på Särsö
12. Stall, hönshus och fårlider med höskulle från 1800-talet. Huset revs omkring år 1960.
Man kunde från berget på östra sidan köra direkt in på höskullen med häst och vagn.
13. Där stenterassen med det vita träräcket nu ligger låg tidigare ett hus där lotsen Ekroth bodde
innan han år 1846 flyttade till Ingmarsö.
14. Tvättstuga med stor gryta och pannmur tillhörig Öhmanska gården låg här till på 1980-talet.
15-16. Växthus tillhöriga Henry Öhman byggda på 1920-talet. De revs på 1940-talet.
17. Ladugårdens östra del är nu riven. Det skedde på 1940-talet. Den rivna delen hade loftgång,
höskulle och ladugård med plats för tre kor, gris och kalv. En del av timret från den rivna
delen användes till sjöboden vid Östergårdens båthus.
18. Janne Åkermans ladugård från 1880-talet låg här.
19. Svinhus, rivet omkring år 1940 fanns här.
20. Sandholms torp. Nils Ärling med hustru bodde här under senare delen av 1800-talet.
Stenar från husgrunden vittnar om husets plats.
21. Brygga med badhus i östra Sandholmsviken. Kommendörkapten Axel Dahlman nyttjade det
på 1890-talet.
22. Ovanför tomt Husarö 4:76 låg till in på 1960-talet ett stall med plats även för ett par kor.
Hölada fanns också.
23. Viktor Sjöbergs sjöviste med båthus och sjöbod.
24. Ladugården på hemmanet Björkbacken. Riven 1980 och ersatt 1981 med ett fritidshus.
P.S. En stor del av faktauppgifterna i denna del är hämtade ur häftet
”Husarö, några anteckningar om öns historia” av Åke Öhman och Folke Grandin.

Höbärgning 1920. Sigrid, Karin och Erik Nilsson i höskrindan, David räfsar och Hanna Nilsson
ser på. Lägg märke till Nilssons gamla logbyggnad med ”vandringen” (3)

Gerda Öhman 1935 med barnen Anna-greta, Lars och Mary. Här syns även växthuset, byggt år
1928 väl (16) och den gamla ladugårdsdelen (17).

Midsommarfirande på Husarö på 1950-talet. I bakgrunden till höger stall, hönshus och fårlider
(12). Till vänster i bakgrunden ladugårdsbyggnaden med sin loge, där det ofta var dans.

DET GAMLA OCH DET NYA VÄGSYSTEMET

Flygfoto över Husarö 1935. Dåvarande vägar syns väl.

Östergården, sedd från ångbåtsbryggan, på 1920-talet

Vägen mot Sundströmska gården 1950

Vägen till Husarö Gård 1950

Samma vy 1991

Samma vy 1991

Det berättas
Historier om kända
Husarö-profiler
En del är säkert tillagt för att göra historien
bättre, en del är säkert utelämnat av samma
anledning och en del är nog tillrättalagt men
kärnan är sann, det vågar jag gå i god för och
det vore synd om dessa berättelser föll i glömska. Därför återger jag här en del.

VÅRJAKTEN
Abel Österman och Emil Granholm var ute på
Storskär på vårjakt. Vårjakt var tillåten mellan
1 april och 20 april. Det var en fin morgon och
jaktlyckan hade inte varit så dålig. Men det var
rätt kyligt och jägarna blev stela där de fick
Lars Öhman omkring år 1930
sitta hopkrupna i skåren (gömslet). Så då Emil
föreslog att de skulle sträcka på benen och ta
en liten promenad, var Abel genast med på noterna. Solen hade kommit upp och värmde riktigt gott.
När de kom till en vik, fick Abel plötsligt se en grann gädda, som stod nedanför bergbranten och
solade sig. Gäddan stod alldeles intill stranden och verkade rätt slö. ”Du”, sa Emil, ”jag håller dig i
benen så hasar du dig nedför berget och fångar gäddan med händerna”. Sagt och gjort. Abel hasade
sig försiktigt nedför berget och Emil höll honom stadigt i benen. Med ett raskt grepp tog Abel ett
stadigt grepp om gäddan, men gäddan var hal och för att inte mista fångsten slängde Abel upp gäddan en bra bit upp på berget.
Emil blev så till sig att han släppte taget om Abels ben och kastade sig på den sprattlande
gäddan, varför Abel utan att kunna göra något åt det sakta gled ned i det iskalla vattnet. Sedan får var
och en räkna ut vad som därefter sades mellan de såta jägarbröderna.

SJÖMANSSKAP
Abel var liten till växten och känd för sin munvighet. Hade han sedan fått lite starkvaror innanför
västen, ville ordflödet, skrytet och kvickheterna aldrig ta slut. En gång var han ute och skjutsade
på några sommargäster och på strålande humör. ”Jag kan de här vattnen och jag skall visa er att
jag vågar åka så nära den där kvastpricken, att jag kan ta i den med händerna”. skröt Abel
och styrde alldeles intill pricken och tog ett stadigt tag om densamma. Båten fortsatte utan förare
med de förskrämda sommargästerna medan Abel hängde kvar i pricken, som ibland doppade ner
honom till midjan i sjön. Till slut tog en man i båten hand om rodret och lyckades efter flera
misslyckanden fiska upp Abel från pricken. Men Abel hade ju bevisat sin körskicklighet även om
avslutningen inte blivit, som han hade tänkt sig.

HELGTUPPEN
En annan gång bad Julia, Abels fru, honom att gå ut i hönshuset och nacka tuppen för de behövde mat till middagen. Abel var rätt rund under fötterna efter att i förväg ha konsumerat hela
helgens ranson av starkvaror men vågade inte neka då Julia var en mycket bestämd kvinna. Abel
tog yxan, fick tag i tuppen och gick till huggkubben för att göra processen kor. Men nu bar det
sig inte bättre än att Abel högg fel och kapade endast en bit på näbben på tuppen. ”Du begriper
dig väl på skoj va?” utbrast Abel innan han fullbordade avrättningen på gammalt beprövat sätt.

OM INKOMSTERS
FÖRVÄRVANDE
Abel hade inte tumme med myndigheterna. En
gång blev han upptaxerad. Han hade enligt
myndigheterna deklarerat för liten inkomst för
den mjölk han sålt. Abel blev arg och ringde
upp ordföranden och förklarade att inkomsten
inte var högre. ”Men” förklarade Abel ”kan ni
hjälpa mig få tag i kor, som mjölkar pilsner så
skall det nog bli andra inkomster.”

SJUKDOM
Cancer är en hemsk sjukdom. I min barndom sa
man ”kräftan”, alltid med bestämd form. Julia
Österman kände sig dålig. ”Jag måste nog åka
till doktorn” sa hon en dag till sin man Abel,
”jag tror att jag fått kräftan”. Sagt och gjort.
Julia åkte till doktorn i Stockholm men han fann
inte några större fel på Julia, så hon åkte hem
igen till sin Abel, som då utbrister: ”Det var nog
ingen kräfta, det var nog bara en liten räka!”

Abel och Julia Österman i skötbåten

Penicillin är som bekant gjort med hjälp av
mögelsvampar. Detta hade Henry Öhman hört. När det någon gång råkade komma fram matbröd,
som var mögligt, tittade Henry på skivan och sa: ”Penicillin” och åt upp den med god aptit.

EMMA ALMAN
Emma Alman var ett gammalt original, som bodde på Skeppholm vid Husarö.
Hon hade en stor, kastrerad hankatt som hette Putte. Emma pratade mycket
med Putte och katten skulle alltid komma fram och hälsa, när Emma kom in.
Gjorde han inte det skrek hon åt katten och i värsta fall kastade hon sin basker
på katten.
Emma sa alltid rakt ut vad hon menade. En gång försökte min mor berätta att
hon hade ont i stjärten. ”Stjärten, stjärten heter det inte”, rättade Emma.
”Arselet menar du väl?”
En annan gång skulle min far Henry Öhman och min mor Gerda göra sig till och uppvakta Emma
på hennes födelsedag. Mamma hade bakat bullar och gjort i ordning en fin gräddtårta med jordgubbar på. De visste att gumman hade tidiga morgonvanor, så de gick upp i ottan och rodde till
Skeppholm och knackade på. Det dröjde en bra stund innan gumman kom och öppnade.
”Va, väcka folk så här tidigt? Jag låg ju och sov!” fick Emma ur sig. ”Vi ville gratulera på födelsedagen! Har den äran!” sa pappa. ”Nåja, stig på då”. Så tog mamma fram kaffet, bullarna och
tårtan. ”Vad har ni där?” sa Emma och pekade på tårtan. ”Sån smet äte inte jag!” Nåja, kaffe och
bullar gick ner och ärligheten var det ju inget fel på men någon mer födelsedagsuppvaktning blev
det inte.
Emma Alman var rädd för all elektricitet och ingen kunde förmå henne att tala i telefon. Det
var onda makter, som hon inte ville ha att göra med.
Emma var en av de sista som talade genuin skärgårdsdialekt. Hon satte dit ett H före vokal i
början av ord och tog bort H-et i ord som började på H. Även fast flera försökte ändra på hennes
uttal så kunde hon helt enkelt inte.

Emma
som
ung

IVAR ÖHMAN
Ivar Öhman hade religiösa föräldrar. Att komma hem
full var inte att tänka på. När därför Ivar varit med på
en riktig skiva och blivit ordentligt berusad, vågade
inte kamraterna hjälpa honom hem utan tog honom till
en skogsdunge. Där lade de honom på marken och
täckte över honom med ris. ”Är man så full som Ivar
är nu, är det nog farligt att nyktra till för fort”, var den
allmäna meningen, varför kamraterna med jämna
mellanrum under det närmaste dygnet gav Ivar de
eftersläckare han ansågs behöva.
Om Ivar Öhman går det många historier. En dag
klagade hans mor, Viktoria, som bodde i grannstugan,
på att det rökte in. ”Kan du inte komma och sota”, bad
hon. ”Jo”, sa Ivar, som var mycket fåordig. Efter en
stund kom han in till gumman och med sig hade han
hagelbössan. Så stack han upp bösspipan i rökgången
och fyrade av två skott. ”Nu har jag sotat”, sa Ivar och
gick. Gummans spis var en stor, öppen modell och
Viktoria hade göra en hel vecka innan det stora köket
blev rent.
”Hellre jubba lite mindre å hat lite sämre”, lär Ivar ha
sagt vid något tillfälle och det tål att fundera på. En
vårdag for Ivar över till Långholm för att hugga famnIvar Öhman och Ivar Thunström
ved att ha tillvintern. Men efter bara ett par timmar
kom han hem igen. Viktoria frågade varför. ”Våroxen
(vårtröttheten) var där före mig”, fick hon till svar.
Ivar Öhman var stark, urstark men det var inte ofta han visade det. En gång hjälpte han Henry
Öhman att dra ner stockar från skogen till sjön. De baxade och bökade med de tunga stockarna
och allt gick bra tills de fick tag i en riktig fuling. Den ville inte rulla deras väg och Henry var
nära att ge upp. Men då blev Ivar arg, tog stocken på axeln och bar ned den till sjön alldeles
ensam.
Ivar var mästare på att med bara en åre vricka fram en båt. Således lastade han en kofärja full
med timmer, tog sin åra och vrickade färjan från Husarö ända till Bergshamra såg i Roslagen och
efter två dygn var han tillbaka med sina brädor.
Ivar ville inte hälsa på vanligt sätt med att lyfta på kepsen eller krimmermössan. ”När du skall
göra din värnplikt måste du i alla fall hälsa”, var det någon som sa i retsam ton. ”Då gör jag
honnör!” sa Ivar avväpnande.
Ivar drack alltid kaffe ur samma kopp. ”Men om koppen går sönder då?” frågade någon. ”Då
dricker jag inte kaffe”, svarade Ivar. Nå ja så småningom gick koppen sönder, varför Ivar inte
drack kaffe på över tjugo år.
Ivar hade jordgubbsland på Långholm. Kon på Husarö producerade fin gödsel och Ivar ville
gärna gödsla sina land men han ville inte smutsa ner sin båt, varför han to kodyngan i säckar,
som han släpade efter båten över fjärden. Inte blev det mycket näring kvar i den gödseln men
Ivar blev väl en erfarenhet rikare.

Från vänster: Joel, Maria, Harry och Folke Sjöblom

SJÖBLOMS PÅ HALLONSTENARNA
Maria Sjöblom på Hallonstenarna hade lyckligt med barnmorskans hjälp nedkommit med sonen
Harry. Joel, maken, var glad som en spelman och när Abel Österman kom för att skjutsa tillbaka
barnmorskan till Ljusterö utbrister Joel: ”En sån välsignad dag! En själ (säl), en knipgubbe och
en pojke!”
Det hade varit fest bland byns ungdomar, en fest med kräftor och mycket att dricka till. Fram på
småtimmarna hade de flesta blivit rätt runda under fötterna. Värst var det för Harry Sjöblom, som
slocknade totalt. De andra beslöt då att bära upp honom på logloftet hos Nilssons för att han där
skulle i lugn och ro kunna ligga och sova ruset av sig. Väl på plats upptäckte någon att där stod
en gammal silltunna full med sillake. ”Nu tar vi och döper honom”, föreslog Gunnar Nilsson.
Sagt och gjort! Men även Gunnar var bra full, så istället för dopritualen blev det begravningsorden. Allt medan den ena skopan sillake efter den andra östes över offret mässade Gunnar: ”Av
jord är du kommen, till-(g)jord har du alltid varit!”
Joel Sjöblom, av många kallad ”Valrossen” p.g.a. sina mustascher, och hans Maria bodde på
Hallonstenar nordost om Husarö. De hade två söner, Folke och Harry. Förhållandet mellan man
och hustru var inte vad det är idag och för Maria att klara av tre karlar, som inte alltid var villiga
att rycka in och göra ett handtag, var inte lätt och ibland undslapp hon sig följande: ”Ja si karlar
och simpor, det är det värsta som finns!”
Var det så att Maria tyckte att karlarna bara satt inne i köket och inte gjorde något vettigt, hade
hon sina knep. Ett av de mest tillförlitliga var att gå fram till vedlåren i köket och konstatera att
där var tomt. Bad hon då karlarna att gå ut och hugga ved och ta in, visste hon att de snabbt
försvann och hon fick ha köket för sig själv resten av dagen. Veden fick hon ordna själv, men det
var hon van vid.
Harry och Folke fiskade strömming och var duktiga i det arbetet. Frågade man dem hur mycket
de fått svarade de alltid i ton. Hundra kilo blev 0,1 ton o.s.v. Varför de gjorde så fick vi aldrig
klart för oss.

SOMMARGÄSTER
Det har alltid funnits en viss motsättning mellan skärgårdsbor och sommargäster. I våra dagar
kallas stockholmarna för 08-or, när man vill vara ironisk. I gamla tider sa man ”fratet”, närmast
menande ohyran. Och nog verkar det ibland som om stadsborna har svårt att acklimatisera sig i
skärgården. Henry Öhman blev en gång vittne till ett äktenskapligt gräl i den högre skolan, då de
båda makarna inte kunde komma överens om vad som var för och akter på en vanlig roddsump.
Hans insats blev inte populär hos den ena parten, vilken har jag tursamt nog glömt.
En folkskollärare Renström mötte en dag dåvarande statsministern Per Albin Hansson, som ofta
förlade sin lediga tid till Husarö. Det var en ovanligt het sommardag och Per Albin som var rätt
stor i kroppen, svettades och pustade och beklagade den tryckande värmen för folkskolläraren.
”Ja”, svarade Renström ”och Ni, som är överhet förut, måste ju ha det än värre än vi andra”.
Att vara spontan är väl något, som man tycker är trevligt men ibland kan det få sina komiska
effekter. Rune Berlin, sommargäst på Husarö sedan flera år tillbaka, var en gång med undertecknad ut och pilkade strömming. När det är gott om strömming, får man inte ner pilken till botten
innan strömmingen nappar. Denna dag var det mycket gott om strömming, varför Rune utbrister:
”Det var grunt här, Lasse!”. Sedan blev ordstävet: ”Det var grunt här”, sa Rune, när strömmingen
gick till!”

FILIP ÅMAN
Filip Åman var kommunalarbetare från Stockholm och
hängiven socialdemokrat. Han hade kommit över ett
ställe på Husarö och ville gärna betraktas som öbo men
blev aldrig accepterad som sådan. Han pratade gärna
politik men hans synpunkter gick sällan hem. En gång
dsikuterade han socialismen med en ortsbo och då
argumenten tröt utbrast Filip: ”Du skall inte pata om
”sosalism”, för du vet inte vad ”sosalism” är!” Och det
hade han ju faktiskt rätt i.
En gång om året gick Filip till Sandholm för att bada.
Det var en syn ingen ville missa. När väl de långa vita
kalsongerna kommit av var badet snart undanstökat.
En Husaröbo fann sig föranlåten till följande kommentar: ”Ja trodde kalsongerna va vita,
till ja fick syn på bena!”
Filip var känd för sin snålhet. Folke Grandin spelade bov vid ett av sina många ungdomsläger och lät sprida ut ryktet att hela lägerkassan var stulen. Alla andra tog det som
ett gott skämt men det sades att Filip gick ned i vedboden och hämtade yxan, beredd att
försvara sin pension.

Filip hade många hushållerskor, då han tidigt blev änkeman. Det var ett kärt samtalsämne, vem
som han denna gång skulle försöka samsas med. Men någon konkurrens om sina pilsner och
starkvaror ville han inte ha. När det därför dök upp ett frejdigt fruntimmer, som på utresan på
Vaxholmsbåten lyckats klämma ner över tjugo öl, då fick hon omedelbart vända om till Stockholm igen.

Östergårdens torp
i början av seklet.
Helga Åkerman
bodde då i huset.

Samma hus 1991.
Författaren Åke Gehlin
och hans fru Svea äger
nu huset.

Gustav och Asta Öhman år 1950

GUSTAV OCH ASTA ÖHMAN
Gustav Öhman gillade kaffe. Han drack många koppar om dagen och då någon undrade: ”Det
kan väl aldrig vara nyttigt att dricka så mycket kaffe?” svarade Gustav: ”Kaffe är inte farligt bara
man inte dricker för lite!”
Asta Öhman var känd för sin sparsamhet. Pengar fanns det aldrig gott om och ville man ha litet
till livets nödtorft fick man allt vända på slantarna. Men Asta och Gustav ville att sonen Åke
skulle få studera och om möjligt få del av det lekamliga goda i lite högre grad än de själva fått.
Sonen läste därför flitigt på Hermods korrespondensinstitut och hjälpte även sin far med gårdens
sysslor. När det sedan blev dags att Åke skulle ta vrealexamen som privatist, beslutades att han
skulle få gå en preparandkurs i Malmö och det kostade ju pengar och då utbrast Asta upprört:
”Grabbens utbildning kommer ju att kosta tusen kronor!” Nå ja detta var ju på 1940-talet och
pengarna hade ett annat värde då men uttrycket blev bevingat.

GUNNAR OCH MARIA
THUNSTRÖM
Gunnar och Maria Thunström levde ett strävsamt liv som
arrendatorer av Husarö gård. De fick sju barn: Ingrid, Ivar,
Britta, Herbert, Sven, Tore och Gun. Frågade man Gunnar om
hur många barn de hade sa han: ”Ett och ett halvt dussin!” Och
det var ju sant även om det kunde missförstås men det var
kanske meningen.
Gunnar och Maria hade katt under många år. Inte alltid uppförde sig katten, som det förväntades och en gång utbrast
Gunnar: ”Om inte katten vill uppföra sig som folk, så skall den
få med mig att göra!” och det kanske inte var så lätt för katten.
Fader Gunnar som ju var en spjuver utbrast ofta när han hade
gjort sitt inköp av oxbringa och kålapp av någon hemslaktare,
som for omkring och sålde kött: ”Ja, nu har man stillat sina
köttsliga begärelser” Man kan tänka sig stockholmsfruarnas

ÅKERSTRÖMS
Ragnar Åkerström hade dåliga tänder. Till slut var det bara en tand kvar i vardera käken och då
fick han öknamnet ”Symaskinen”. Ragnar pratade och skrattade ofta och gärna så symaskinen
var igång i ett. Så gick Ragnar till tandläkaren och satte in löständer och nu blev skrattet verkligen bländande och han döptes om till ”Stomatolskylten”!
Ragnar var duktig strömmingsfiskare, så duktig att avundsjuka människor sa, att han nog skulle
få strömming även om han lade skötarna under sängen.
Sigurd Åkerström, far till Ragnar, var kristen, känd som en mycket fin människa och medlem i
Vaxholms missionsförsamling. Han var bl.a. också fiskare. Långa perioder låg han och de andra
fiskarna ute vid Husarö och fiskade strömming. Det berättas, att en höstnatt fick de ovanligt
mycket hornsimpor på skötarna i Lillskärsfjärden. De andra fiskarna svor långa osande eder hela
tiden, de redde av simporna. Men Sigurd kunde ju inte svära den gudsman han var, så från hans
plats i båten kom det hela tiden: ”Skitans, marans!!”, ”Skitans, marans!!” Hur vår Herre såg på
de olika uttryckssätten förtäljer dock inte historien.

Arne Österman 1950

ARNE ÖSTERMAN
Arne Österman hade tandvärk. Hur man än försökte med hemmagjorda dunderkurer, så hjälpte
ingenting. Abel Österman, Arnes far, tog då grabben med sig och åkte till Hummelmora. Där
bodde en provinsialläkare, som ibland även tog hand om tandproblem. Grapengieser hette läkaren och han tog emot sina nya patienter utan dröjsmål. Efter en första undersökning frågade han
pappa Abel om det skulle vara bedvning eller ej. ”Hur mycket kostar det?”, frågade Abel.
”Tre kronor utan bedövning och sex kronor med bedövning” blev svaret. ”Då tar vi utan bedövning” bestämde Abel.
Arne fick på äldre dagar besvär med hjärtat. Kerstin, Arnes fru, och läkaren såg allvarligt på
besvären och det gjorde nog Arne också men sitt goda humör och sin råa humor hade han kvar.
När jag vid ett besök frågade Arne hur han mådde svarade han: ”Dåligt, det blir nog nödslakt
här!”

Östergårdens båthus en vinterdag 1950

UR BARNAMUN
Att berätta historier om sig själv kan vara svårt men här kommer ändå några, som har berättats
för mig från min tidiga barndom.
Lars Öhman var nog inte mer än ett par år, då han en dag kommer rusande nedför backen till
mamma Gerda och glatt utbrister: ”Har jag nu inte gjort på mig, så håller jag nog på att bli en
riktig karl!”
Min syster Mary är två år äldre än jag och det betydde till min stora förtret att det var hon, som
bestämde i det mesta. En dag blev jag riktigt arg, då hon skulle föra befälet, och eftersom bibeln i
vårt kristna hem var rättesnöret vi alla hade att följa, gick jag raskt in i huset, fick fatt i en bibel,
la den på en stol och slog upp en sida och utbrister med hög röst: ”Här står det i andra pittle
(kapitlet) att systern skall lyda sin broder!” varefter jag slog igen boken och gick ut igen med
förnyad självkänsla.
Jag var nog rätt vild som barn och inte ville jag väl lyda alla gånger pappa eller mamma sa åt
mig. Därför blev det både ris och örfilar många gånger. En gång när jag tyckte mig hårt och
orättvist bestraffad får jag mellan tårarna ur mig: ”Det är fegt av en stor stark karl att slå en liten
pojke!” Det yttrandet gjorde det extra svårt för pappa nästa gång jag varit olydig att ta till riset.
Nilas Österman var svår med att svära under sin uppväxttid. Trots många tillsägelser fortsatte han
med sina kraftuttryck. En dag fick Asta Öhman i affären höra Nilas svära.
Asta: ”Du får inte svära!”
Nilas: ”Nej!”
Asta: ”Säger du fula ord kommer du inte till himmelen och dit vill du väl?”
Nilas: ”Det är klart jag vill, om det finns plats, för alla ska ju dit!”
Mary Lindfeldt (född Öhman) hade även som barn en krass syn på verkligheten. Då hon en gång
av en tant tillfrågades om vad hon ville bli, när hon blev vuxen, svarade hon efter några
ögonblicks funderande: ”Främmande!” Hon hade väl märkt hur väl gästerna blev mottagna i vårt
hem.

Godsaker var mycket sällsynta i vår barndom. Mamma Gerda hade en gång besök av ett par
vänninor, som hade med sig en chokladask. När kvällen kom fick vi barn gå och lägga oss i
sovkammaren innanför köket. Mamma och hennes vänninor satt i köket och drack kaffe och
pratade. Mamma tog då också fram chokladasken och bjöd på. När hon för tredje gången bjöd,
hördes Marys klara barnaröst innifrån kammaren: ”Sätt på locket nu mamma!”

Dans på dansberget på 1930-talet. Karin Sjöberg och Gunnar Nilsson bland de dansande.

Vårjakt. Andre från vänster är Joel Sjöblom.

Husaröfjärden

