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Inledning.
Julen år 2001 fick jag en bok som heter ” Strandsatta, kvinnoöden från Finska viken
till Ishavet” av mina söner i julklapp.( Författare Carina Wolff-Brandt och Sinikka
Siekkeli) Den berättar om 11 kvinnor, alla födda, uppvuxna och levande längs våra
kuster.
Jag läste den med stort intresse , fann till min förvåning att den yngsta var sju år yngre
än jag, några lika gamla som jag, den äldsta bara sjutton år äldre. Dessutom upptäckte jag hur stora likheter det var mellan dessa kvinnors uppväxt och min egen. Låt
vara att de levt hårdare liv än jag, men ändå så lika kulturellt, ekonomiskt och socialt.
Det är egentligen fantastiskt att under sin livstid ha fått uppleva så stora förändringar i
samhället som jag och mina jämnåriga fått göra. Hur jag än försöker berätta om det liv
vi levde, kommer det ändå att falla i glömska den dag vi är borta. Så kom jag på iden
att skriva ,att försöka ge mina efterkommande en bild av hur vi levde, att beskriva ett
liv så olikt det vi lever idag.
.
Också om jag använder mig själv och min släkt som röd tråd, så vill jag inte bara göra
en självbiografi utan också en dokumentär. Jag vill skriva om kultur och levnadsvillkor, om människors liv i helg och söcken, om livet i skärgården när jag växte upp.
För sammanhangets skull så börjar jag med vår släkts rötter på mammas och pappas
sida. Där mitt minne eller min kunskap inte räckt till, har jag intervjuat människor som
har sina rötter på Husarö i Stockholms skärgård eller den forskning som finns om
mammas släkt i Ålands skärgård.
En del av min röda tråd blir kvinnors historia, det är angeläget, för det är nästan
ingenting skrivet om kvinnornas liv, varken på pappas eller mammas sida.
.När jag talat med människor om mina skriverier har jag förstått att människor från
olika delar av skärgårdarna i Sverige, som i Ålands skärgård, som från olika delar av
vårt land, känner igen det jag beskriver från sin barndom och uppväxt.
Det kanske helt enkelt är så att det historiskt sett hänt väldigt mycket, att utvecklingen
vart den nu bär, går fortare och fortare. Därför tycker jag att det är viktigt att
dokumentera, att skriva ner sina minnen. Jag önskar att många gjorde det. Om det jag
skriver vore till glädje skulle jag bli glad.
Mary Lindfeldt , år 2003.
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Husarö som ö.
Husarö ligger i det område som kallas mellanskärgården, i famnen på Ljusterö en mil
norr om Möja, lika långt norrut till Blidö. Mellanskärgård betyder att det ligger i det
område där innerskärgårdens varma lummighet börjar övergå till ytterskärgårdens
kala klippor. Det hindrar inte att vissa av öarna utanför Husarö är rena rama djungler
av krypen och lågt växande idegran. Ändå är det något slags känsla av havets frihet
som rör mig när jag står på bergen öster på land och ser ut över Svartlöga fjärden,
stenig lurig och opålitlig, vida vidder mot en fjärran horisont.
Det första namn på Husarö som jag hört är Husarn, ordet arn betyder klippa, alltså
klippa i havet med hus på. Det stämmer nog, för om vi tänker oss så där en 1000 år
tillbaka i tiden så var det som nu är Husarö en hel liten arkipelag av öar. Det första
hus som byggdes var kanske en liten fiskebod som gick att övernatta i. Husarö som
ö är ju beskriven redan i Kung Valdemars beskrivning av segelleden förbi Husarö.
Som ö är annars Husarö mest känd som lotsarnas ö, jag är allt lite stolt över att mina
förfäder (både på pappas och mammas sida) varit sjöfolk. Ön tillhör ju också de
öar som, när ryske tsaren och svenska kungen bråkade med varandra, plundrades
och brändes ner. Detta skedde sommaren år 1719.
Husarö är annars en klippig sandbank med jordmån bestående av sand och lera, helt
till sin karaktär skild från exempelvis Särsö som har en helt annan flora. Alla öar har
förresten så skilda karaktärer att man aldrig upphör att förvåna sig över denna naturens påhittighet. Husarö torde i alla fall varit bebyggt sedan tidig medeltid.
Lotsstationen på Husarö stängdes år 1912 . Med den försvann också de utkomstmöjligheter som lotsningen innebar. De lotsar som hade gårdar stannade på ön och
försökte försörja sig på sina gårdar. De tvingades hitta nya vägar att få in pengar, det
utvecklades ett samhälle där man måste kunna mycket för att klara sig. Till detta
samhälle föddes så småningom vi.
De större gårdarna hade tre kor och häst eller mer, som Husarö gård. Det var nog
lättare för dom att klara sig ekonomiskt än vi som bara hade en ko och ingen häst.
På vår gård fanns ett gammalt stall när jag var liten, så gården hade säkert häst för
länge sedan.
Vad gäller natur och djurliv har också mycket hänt under min livstid. Detta har
bror Lasse skrivit om i sin bok Husaröbilder.
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Vem är Mary Lindfeldt?
Mamma och
pappa med
mig år 1927

Ja, inte hette jag så som barn! Kvinnor byter ju namn när dom gifter sig så blir allt
en enda röra. Skämt åsido, jag hette Mary Öhman som flicka. Mina föräldrar var
Henry och Gerda Öhman, Husarö. Jag föddes på Vaxholms sjukstuga 26 08 21
och är uppvuxen på Husarö som en riktig fiskarflicka. På Husarö gick jag i skola,
där har jag mina rötter, där lärde jag mig det samhällets normer på gott och ont.
Pappa ägde en del av föräldragården. Vi försörjde oss på jordbruk och fiske.
Efter skolan studerade jag vidare på långa och krångliga vägar. Detta har jag berättat om under rubriken Skolan på Husarö i dessa mina skriverier.
Nåväl jag blev så småningom stor och flyttade från ön. Jag gifte mig och fick tre
söner, numera vuxna med egna familjer.
Livet har väl tumlat runt med mig som livet brukar. Jag har bott i Stockholm,
Uddevalla, Åmål och har så till slut landat här i Sollentuna.
På somrarna bor jag på Husarö. Mina barn har fastigheter därute och har sina
sommarvisten där när det så passar dom.
Jag har ju varit lärare i hela mitt yrkesverksamma liv och arbetat på skilda
områden inom skolan. Förutom som lärare har jag tjänstgjort som elevvårdskonsulent och arbetat med vuxen utbildning i olika sammanhang, bl.a. åt, som det
då hette, Skolöverstyrelsen.
Fritidsintressen? Jag läser och skriver, sjunger i kör, läser spanska, väver
trasmattor, syr lapptäcken, tillverkar fiskeredskap och fiskar. Sist men inte minst
så umgås jag med mina barnbarn.
Jag är numera pensionär och tryggt placerad i bostadsrättslägenhet i Edsberg.
Problem? Tiden räcker inte till. Hur hade jag tid att yrkesarbeta?
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Prolog: Föräldrarötter.
Intressant och spännande är att det har forskats om våra föräldrars släkt både på
pappas och mammas sida. Det är dessutom en forskning som går långt tillbaka i
tiden ända till 1600 –hundratalet i några fall. År 1686 ålades församlingarna att
föra kyrkböcker över födelse och död. Det är detta som gjort denna forskning
möjlig. På mammas sida har denna forskning utförts av min släkting Lennart
Berglund, född och uppvuxen på Resarö utanför Waxholm. Familjen var ägare till
Bröderna Berglunds båtvarv på Resarö. På pappas sida är det Åke Öhman som
har forskat. Åke är, liksom jag och mina syskon, född och uppvuxen på Husarö i
Stockholms skärgård . Pappas familj är likaledes bördig från Husarö eller andra
närliggande öar i skärgården så långt forskningen kan se.

Morfars mor.
Morfars mor hette Anna-Maria
Johansdotter Hon var enligt
mamma och hennes syster Berta
ett mycket kapabelt fruntimmer,
känd på hela Föglö.
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Morfars far hette Gustaf Erik Olofsson
och följdriktigt fick morfar namnet
Gustavsson.
Lägg märke till hur tjockt med kläder han
byltat in sig i. Folk gjorde så för att visa
att familjen var välbärgad Han var bonde
på Västergården.

Mammas familj.
Morfar Oliver Ferdinand Gustavsson är född 1864 inom Föglö församling i södra
delen av Ålands skärgård. Föglö församling med Degerby som huvudort är
egentligen en hel liten skärgård för sig bestående av ett antal större och mindre öar.
De större öarna är sammanbundna av broar. Morfar Ferdinand är född på Västergården, Sommarö. Gården har funnits inom släkten i ett antal hundra år och finns
kvar fortfarande så vitt jag vet. Morfar Ferdinand var yngst i en syskonskara på
fyra barn varav två äldre bröder. Enligt traditionen skulle den äldsta av bröderna
ärva gården och de andra söka sin utkomst på annat håll.
Som nygift med mormor Olga flyttade därför det unga paret till Stockholms
skärgård år 1886.
Något som är roligt för mig är att jag har saker som minne från både pappas och
mammas familj. När min kusin Greta Berglund gick bort år 2000 fick jag genom
hennes dotter Helena överta en äkta rya från morfars och mormors hemö
Sommarö. Den var så fin att jag vände mig till Nordiska Museet för att ta reda på
lite fakta om min rya. Den är en äkta Ålandsrya. Den är dubbelnockad vilket betyder att det är rya på båda sidorna, det finns en framsida med figurer och bokstäver
och en baksida gjord av restgarner. Framsidans bokstäver är AP G D.
Nordiska Museets textilkammare kunde genast säga att G D betyder
Gustafsdotter.
I mammas släkttavla tog jag sedan reda på att AP betyder Anna Paulina, morfar
Ferdinands storasyster, född år 1862 ! Nordiska Museets kunniga personal kunde
vidare berätta att dom ryorna inte användes som mattor utan som ett slags sovsäck
att rulla in sig i. Husen var med all säkerhet dragiga och kalla. Sjömän och fiskare
som låg länge ute till havs hade alltid sina sovryor med sig på sjön. Jag gissar att
dessa ryor var en del av flickornas hemgift Hemgiften bestod väl där som här av ett
förråd av sänglinne, handdukar och annat som de unga paren kunde tänkas behöva.
Mamma var förresten väldigt noga med när jag kom upp i tonåren att jag skulle ha
handdukar , servetter och andra nyttigheter i present när jag fyllde år. Dessutom
lärde hon mig väva, för det sa hon, måste en flicka kunna. Från pappas familj har
jag ärvt farmors stora spegel med förgylld ram. Farmor hade nog ärvt den av sina
föräldrar. Tingen berättar sina sagor för mig.
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År 1970 seglade jag och min dåvarande man Claes Lindfeldt till Sommarö. Det
är förövrigt ett helt äventyr att segla utanför farlederna i Finlands skärgård för det
är bara farlederna som är ordentligt utmärkta i sjökorten. Nåväl, jag fick stå som
utkik efter grund föröver och vi kom lyckligt fram. Väl på Sommarö letade vi
reda på morfars hem Västergården och träffade där Johan Algot Gustavsson som
då ägde Västergården och hans gamla mor Maria. Hon dog 1974. När vi var där
bodde hon, liksom på ”undantag” i ett stort rum i mangårdsbyggnaden. Jag gick
in till henne. Hon dagdrömde om den tid när hon var gårdens värdinna och hon
sa så här på sin sjungande finlands svenska: ”En dag när i kommer så är folke int
hemma. Då står jag på trappan och säger välkomna! Så öppnar ja dörra och si
där står bordet dukat me alla sorts kakor och fina porsline å kaffepanna är full.
Å i sitter ner å doppar å folke är borta hela tin.”
Vi seglade sedan till Kökar. Seglarhamnen var full,men en brygga var tom och där
lade vi oss, fast vi anade att något var galet. Efter en stund kom en hoper svartklädda män ner. Dom skulle möta prästen , det var kyrkans brygga. Jag sa vem
jag var. Då visade det sig att en av herrarna var min syssling! Vi fick ligga kvar vid
bryggan!
Mormor Olga Paulina Gustavsson född Helin år 1863, växte upp på Hasterboda
gård Pellas nr 7 på samma ö. Mormors bror Johan var också nygift 1886 och
flyttade med till Stockholms skärgård . De bodde första vintern på Djurö men
köpte sedan varsin ö. Morfar och mormor köpte Sollenkrokaö och Johan med
sin Emma köpte den bredvidliggande Ängsholmen. De unga familjerna byggde
hus och bosatte sig. Öarna ligger tvärsöver farleden norr om Djurö.
Morfar Ferdinand och mormor Olga fick fem barn, Ivar född 1887, Berta född
1889, Gustaf 1892, Gerda 1896 (min mamma) och Elma född 1900.
År 1904 blev morfar Ferdinand vådaskjuten vid en jakt. Morfar var bara 40 år
Mormor har berättat att morfar och en god vän var ute på andjakt. De smög efter
varandra i vassen. Morfar gick först. De hade hanarna på sina hagelbössor
spända.Så hände något, en and kanske flög upp, ett skott gick av och hagelsvärmen träffade morfar i baken.
Det berättas att de förtvivlade människorna rodde med morfar ombord ut i
fartygsleden som går precis utanför Sollenkrokaö, vinkade och ropade så ett lastfartyg stannade och förmåddes att ta morfar med sig till Stockholm och sjukhus
Resurserna på sjukhusen var inte så bra då som nu. De kunde inte lokalisera alla
hagel. Morfar dog så småningom. Han dog troligtvis av blyförgiftning som Gustaf
den tredje. Mormor sparade och förvarade länge morfars sönderskjutna byxor.
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Familjen Gustavsson 1897.
Den här bilden av nybyggarna på Sollenkrokaö är tagen år 1897. Den lilla
flickan som sitter i knät på en dam är nämligen min mamma, född 1896!
I gräset sitter två barn till, det är Berta 8 år och Gustav 5 år. Pojken i skärmmössa som sitter på berget är äldste sonen Ivar som då var 10 år. Pojken som står
med hunden på berget är lilldrängen Helge. Han var yngst av 8 syskon, gick alltid omkring i kläder som han ärvt av sina syskon, fick inte gå i skolan utan måste
arbeta för sitt eget uppehälle. Det berättas att en gång fick han en skjorta i julklapp av morfar och mormor. Han blev alldeles konfunderad för han hade aldrig
sett ett nytt plagg förut.
Damen med mamma i knät är ett s.k. auktionshjon. Kommunerna bjöd ut äldre
människor som inte kunde klara sig själva på auktion till lägstbjudande. Hos
mormor och morfar hade hon det säkert bra. Bredvid henne sitter mormor Olga
som här är 34 . Lägg märke till att båda kvinnorna har håret mittbenat och hårt
tillbakastruket till en knut i nacken. Mormor tyckte inte om när jag hade håret
fladdrande för vinden, anständiga flickor skulle ha håret uppsatt. Mannen på
berget är morfar Ferdinand 33 år gammal. Det är konstigt att tänka på att 7 år
senare var han död. Yngsta dottern Elma är, när bilden togs, inte född än.
Huset på bilden kallades Strandvillan och var det första hus morfar Ferdinand
byggde på Sollenkrokaö. Han byggde sedan en större mangårdsbyggnads,
brygga och sjöbod nere vid viken som syns samt andra hus som gården behövde.
Gården var ganska stor så mormor och morfar hade alltid dräng eller piga.
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Familjen Gustafsson 23 år senare, 1920
Stående fr v Ivar, Elma och Gustaf
Sittande: Mormor Olga som blivit gammal, Greta, Åke och Gerda
På marken: Gerhard Berglund (Bertas man), Olle och Berta

Mormor Olga lämnades ensam med fem barn på en ö. Ivar som fyllde sjutton år det
året fick överta fadersansvaret. Elma, den yngsta ,var bara fyra år. Jag har några bilder av familjen som säger mer än ord .Bilderna med text bifogas.
Mormor Olga var stark, hon klarade sig och barnen. Det måste ha varit tungt många
gånger. Vi har flera exempel i familjen på kvinnor som på ett eller annat sätt lämnats
ensamma med allt ansvar.
För att åter gå till släkthistorien så var förfäderna på mammas sida antingen bönder
eller sjöfolk. Många var kommunalt engagerade och betrodda. Den miljö som morfar
och mormor flyttade till på Sollenkrokaö var i de flesta avseenden lik den de kom
ifrån. Den är också så lik de miljöer deras barn skulle komma att bosätta sig i .När så
mamma så småningom träffade pappa, kom också han och den släkten från
skärgårdsmiljö, hade sen urminnes tider bott på öar, var bönder, fiskare och sjöfolk ,
hade levat med vatten omkring sig .
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I mammas släkt hade familjerna stora barnaskaror, sju till tio barn var vanligt, en
familj hade tretton barn .Dog hustrun gifte mannen snabbt om sig och fick en ny
barnaskara, det gick inte att klara sig utan en kvinna i huset. Dog mannen förblev
hustrun ensam. Jag undrar just hur vardagen såg ut. Det måste ha varit ett knogigt
liv för alla, det är så vitt jag vet ont om forskning, speciellt kring kvinnors liv och
livsvillkor.
Detta med att leva med vatten omkring sig har förstås präglat också mig: jag är ju
lärare till yrket och när jag skulle lära mina elever ”Idas sommar visa” så sjöng jag
”För nu så har sommaren kommit för jag har just varit på sjön” i stället för”För nu
så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön”. Jag blev väldigt snopen
när jag så småningom blev rättad av mina elever!

Mormor Olga.
Så här minns jag mormor Olga. Jag
vet inte när bilden är tagen, men det
kan vara någon gång på trettio-talet.

Mormor har varit i hönshuset och vittjat hönsens reden på ägg. Hon var ganska
allvarlig men snäll. Jag tyckte om att vara med henne. Ibland gick vi till Ängsholmen och hälsade på svägerskan Emma. Det var bara en spång över lite blötmark mellan öarna. Jag tyckte inte om att vara hos moster Emma för hon hade
bruna fläckar på händerna och därför ville jag inte äta hennes bullar. Moster
Emma och morbror Johan hade barn och barnbarn dom med men i deras hus ville
jag heller inte vara för dom hade elak jungfru slog barnen. Dom vuxna trodde mig
inte när jag försökte berätta.
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Pappas familj.

Båtbesättning - Farfar Alfred är killen som står tvåa från vänster. Han, som
de flesta andra skärgårdspojkarna, seglade sjöman i sin ungdom

Farfar Alfred Öhman är född 1873 och uppvuxen på Husarö. Hans far, Gustaf var
lotsförman. När så farfar Alfred började arbeta i Lotsverket ,visade det sig att de hade
för många lotsar vars namn slutade på –son. Då tog han sin mors flicknamn, Öhman.
Därav följer att alla vi, farfars ättlingar, fick heta Öhman och inte Nilsson. Farfar Alfred
arbetade som lotslärling. Han hade en lärlingslön på !00 kr om året Lotsarna fick också
s.k. lotspeng efter avslutad lotsning. Lotspengens storlek beräknades efter bl.a. lotsens
grad och fartygens tonnage. Också om tiderna är annorlunda nu så torde denna lön
vara svår att försörja en familj på.
Lotsarna arbetade med lotsning hela den tid av året som det var öppet vatten. Vintertid
var lotsarna tvungna att ta hyra på båtar för att få den sjöpraktik som krävdes för att
stiga i graderna inom Lotsverket.Vi har brev från farfar kvar från de resorna till fjärran
länder. Detta innebar ju att kvinnorna lämnades ensamma med ansvar för gård, djur och
barn större delen av året. Det är möjligt att de som stigit i graderna till lots eller mästerlots hade en lön som det gick att försörja sig på. Det fanns i viss mån daglönare att
tillgå. Med den tidens inställning till arbete , särskilt om det var ont om pengar, arbetade
nog farmor så mycket hon bara orkade själv.
Som minnen från lotsarnas resor finns i lotshemmen föremål av majolika, en konstfom
av fajans.
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Farmor Linda
och hennes
föräldrar.
Stående farmor Linda,
sittande framför
henne, fadern
Carl-Anton Sjöberg
och hennes mor.
Bilden är, så vitt jag
kan se, tagen utanför
mitt föräldrahem

Farmor Anna Teolinda Öhman född Sjöberg 1871 kom också från en lotsfamilj på
Husarö Hennes far var lotsförman och hette Carl Anton Sjöberg.
Jag har i min ägo en vävstol som han tillverkat. Alla delarna är brännmärkta med
initialerna CA S. Det är en högtid att väva i den vävstolen och tänka på att den har
farmor Linda lärt sig väva i. Vävstolen är dessutom målad med en mycket speciell grå
färg som förr användes att bottenmåla durken i lastfartyg. Den färgen träffar man på
lite varstans de gamla lotshemmen. Jag gissar att lotsarna ibland efter slutad lotsning
fick med sig en burk färg hem.
Farmor och farfar fick två barn, Gustaf född
1896 och Henry (min pappa) född 1897.
Äktenskapet slutade inte lyckligt. Farfar
Alfred tog ju hyra på båtar vintertid, var för
det mesta borta hemifrån. En vinter lärde
farmor känna en man som kom från en
annan ö. Hon blev med barn. Hela släkten
på Husarö var strängt religiös. Dom klarade
inte av situationen. Farfar Alfred emigrerade i
sin förtvivlan till U SA.Han arbetade hårt för
sin försörjning det vittnar hans brev om. Han
började också längta hem till Linda och
barnen. Så blev det dock inte. I sitt sista brev
berättar han att han var sjuk. Han försvann
där borta. Hur vet ingen.
Farmor Linda i syrenbersån med sin katt.
Lägg märke till hennes hår som är mittbenat och uppsatt i nacken. Enligt
farmor och mamma skulle alla riktiga fruntimmer ha håret så.

13

Hemma på Husarö hade farmor Linda det svårt. Katastrofen var ett faktum, ingen
kunde lösa situationen. Människorna på Husarö valde att inte se henne, hon blev
utfrusen Det berättas att när det ”oäkta” barnet skulle födas, kom ingen och hjälpte
henne. Barnet var dödfött. Hon hade det så svårt att hon inte klarade av att mätta
båda sina barn. Den yngsta, vår pappa Henry, fick bo hos farfar Alfreds föräldrar
Gustav och Anna-Christina. Detta att pappa inte fick bo hemma hos mamma fast de
bodde i samma by kom att påverka hela hans liv.
Det berättas att ingen ville låna ut häst till farmor när potatisen skulle ner i jorden på
våren. Hon försökte spänna sig själv framför plogen och sonen Gustav bakom plogen. Om detta bara är en skröna vet jag inte, klart är att farmor Linda hade det
svårt och barnen med.
Farmor Linda dog 1933 så jag hann lära känna henne.Jag minns henne så tydligt.
Lång och rak ,med långa kjolar och randigt förkläde kom hon svepande nerför
backen till mamma när hon behövde hjälp.Det var som om hon vore lovligt villebråd
för alla karlar. Hon ropade på mamma: ”Gerda, Gerda nu kommer han igen!” Då
kom en gubbe tuffande i motorbåt över fjärden. Mamma och jag hjälptes åt att
gömma farmor i garderoben på vinden. Jag minns hur gubben vankade fram och
tillbaka i våran backe När han ledsnade och åkte sin väg plockade vi ut farmor ur
garderoben. Detta hände flera gånger. Jag var så liten att jag tyckte det var roligt
att gömma farmor.
Farmor var snäll, I förklädesfickan hade hon alltid bröstkarameller till oss barn .
Hon dog i cancer bara 60 år gammal. Sin sista tid tillbringade hos sin syster Emma
i Stockholm. Hennes syster var sjuksköterska. När farmor dog fördes hon ut till
Husarö sin kista.Vi barn plockade tussilago som vi lade mellan hennes händer.
Samma vår föddes lillasyster Anna-Greta.
Husarö tillhör de mindre av de bebodda öarna. Det betyder att gårdarna mestadels
var för små att försörja sig på. Skärgårdsborna utvecklade därför en form av
mångsyssleri, de fiskade, snickrade, lagade skor, hyrde ut till sommargäster, skötte
gården , lotsade m.m, allt på samma gång.Hur som helst, arbete föreföll vara livets
mening och lycka något som hörde himmelriket till.
Detta är också något jag minns från min barndom. Människor arbetade från mycket
tidig morgon till sena kvällen. Vi barn hjälpte till med allt vi dög till. Att vara en bra
arbetsmänniska var ett livsvillkor.
14

Henry och Gustaf
Öhman som barn,
finklädda i
sjömanskostymer

Moster Hilma.
Moster Hilma föddes och växte upp på Lagnö, nordväst om Husarö. Hon hette
Sjögren som flicka, hennes far var Jan Sjögren. Någonstans i seklets början träffade hon farmor Lindas bror Karl Sjöberg. Han var lotsförman och bodde på
Husarö. Det blev giftemål , Hilma Sjögren på Lagnö blev moster Hilma Sjöberg
på Husarö,
Ett av mina första minnen av moster Hilma är att hon sitter i ladugårdssvalen med
en stor träså fylld av vatten framför sig, en hög med potatis bredvid sig och ett
rivjärn i händerna .Hon rev potatis för vinterns behov av potatismjöl.
Det var alltid roligt att gå till moster Hilma. Jag tyckte om att höra henne berätta,
hon var en skicklig berätterska med en underfundig och drastisk humor.
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Paret fick tre barn, Edit, Lisa och Ragnar. Moster Hilma och morbror Kalle fick
dock uppleva det hårda ödet att se alla sina barn dö.
Edit hann växa upp till en vacker tonåring.
Hon fick blindtarmsinflammation. Det fanns
inte telefon på Husarö så morbror Kalle
rodde till närmaste ö med telefon för att kontakta läkare. Det tog lång tid. Blindtarmen
brast och Edit dog.
Ragnar hade blödarsjuka. Också Ragnar
blev tonåring. Han skar sig och hann förblöda innan han kom under läkarvård.
Lisa hann bli vuxen. Hon gifte sig med konstnären John Broberg. Allt såg ljust ut. Paret
fick två barn, Einar och Eva. Lisa drabbades
av cancer som hon så småningom dog av.
.Hon dog 1939. Sista sommaren hon levde
låg hon sjuk hemma hos sina föräldrar på
Edith Sjöberg
Husarö. Barnen var små, Einar var då 6 år
Einar växte upp hos sin pappa John, men
var som jag minns, mycket ute på Husarö
hos sin mormor. Moster Hilma tog hand om
Eva under hennes tidiga barnaår. Eva gick i
skola på Husarö.
Moster Hilma var så orolig för att inte Einar
och John skulle äta ordentlig mat.
Hon brukade skicka paket till dom. En
gång när jag var där skulle hon skicka en
rund sockerkaka som hon hade lagt i en
kartong. Hörnen på kartongen var ju
tomma, det var slöseri, så hon lade ett ägg i
varje hörn. Hon skrattade när hon fick höra
om den äggröra transporten förvandlat äggen till.
Lisa Sjöberg
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Hårt arbete och kyla gav så småningom moster
Hilma reumatism. Hennes ungflicksfigur förvandlades till något så snett och vint att hon inte kunde
köpa kläder i butik. Hon bad mig om hjälp, jag
kunde ju sy. Jag var bara 16 år, men jag hade ju
gått sykurs och moster Hilma bad mig att försöka.
Moster Hilma skulle dessutom på 50-års kalas och
ett fint sidentyg hade hon. Det var inte lätt.
Jag fick börja med att göra mönster, olika för vänster och höger sida. Hon var så sned i kroppen.
Dessutom gick hon så framåtlutad att jag fick göra
kjolen 20 cm längre bak än fram. Blomrankorna
på tyget gick dessutom lite snett över tyget. Jag
klippte till med goda sömsmåner och så småningom fick jag ihop det. Jag var allt bra nervös.
Moster Hilma kom på kalas iklädd blommig
sidenklänning!

Ragnar Sjöberg

Moster Hilma fick så småningom svårt att gå. Hon kunde de sista somrarna inte
ens ta sig ut på verandan där hon gärna ville sitta sommartid. Min väninna
Ingegärd och jag gick därför och hjälpte henne ut . En gång så sade hon:
”Jag kunde välan få någon ordentlig sjuka som man kan dö av! Bensår och
munsår det är ju bara skrot!” Sin mentala förmåga och sin humor hade hon kvar
in i det sista. Karin Sjöberg hjälpte henne ofta. Hon skötte också moster Hilmas
bensår.
Munsåret visade sig dock vara cancer. Den tog död på henne till slut Sista tiden
låg hon på sjukhus. Hon kunde inte tala för cancern hade ätit upp hennes tunga.
Då skrev hon lappar i stället. På en av de sista lapparna hon skrev till sin Kalle
stod det:” Kalle glöm inte att du ska göra sylt av körsbären och saft av
klarbären!”
Moster Hilma var en rese bland kvinnor.
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Pappa och mamma.
Jag har undrat mycket över hur
pappa och mamma träffades.
Pappa försökte ju försörja sig genom att arbeta i Stockholm när
han var tonåring. Han prövade
också på sjömanslivet, jag vet att
han var i England under 1:a
Pappa och mamma som nyförlovade
Världskriget
Det är p.g.a. den Englandsresan
som jag heter Mary. Pappa seglade
till England, det var krig och dom kunde inte segla tillbaka igen före vintern för det
var minerat på Nordsjön och dom måste vänta på att få följa med en konvoj.
Besättningen tog jobb iland över vintern. Pappa fick jobb som trädgårdsmästare i
en familj. Familjen hade en liten dotter som hette Mary. Hon lärde pappa tala
engelska. Pappa lovade den lilla flickan att om han överlevde kriget, kom hem till
Sverige, blev stor och gifte sig och fick en dotter så skulle den flickan heta Mary.
Så skedde och här sitter jag och berättar om detta 90 år senare!
I Stockholm försökte sig pappa på diverse yrken. Han bodde hos en bekant där
han fick låna en plats bredvid sonen i utdragssoffan..Han var för övrigt en ganska
så glad gosse, han spelade dragspel och sjöng och hade lätt för att få vänner.
Mamma växte ju upp på Sollenkrokaö i en stilig syskonskara och deltog i de nöjen
som bjöds. Detta att mormor var ensam medförde naturligt vis att de tidigt lärde
sig ta ansvar, Ivar fick vara pappa och syskonen höll ihop.
När mamma och pappa träffades var de helt klart religiösa båda två, hur nu detta
gått till. Detta var ju tider när hembränneriet och smuggling av alkohol frodades.
Detta bäddade i sin tur för den frikyrkliga väckelsevåg som drog över landet Jag
tror att det var i väckelsevågens tecken mamma och pappa träffades.
Hur som helst, tycke uppstod, de gifte sig och bosatte sig på Husarö. Pappa köpte
in sig i föräldragården. Pappa och hans bror farbror Gustav, brukade först gården
tillsammans men gjorde så småningom ett arvsskifte. Trots detta använde de
ägorna och gårdens lokaliteter i stor utsträckning gemensamt. Korna betade tillsammans, bodde i samma ladugård, pappa och farbror Gustav delade vedbod och
brygga. Det var enklast så.
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Det är söndag. Familjen sitter framför Nya växthuset uppe vid
sommarstugan år 1931.

I pappas och mammas äktenskap föddes tre barn. Jag, Mary, kom först. Jag
föddes 1926. Sen kom bror Lasse 1928, och så Anna-Greta 1933. Jag minns att
jag låg under sängen i sommarstugan och kramade lillebror. Jag sa: ”Han är den
finaste ponken i hela bun(byn)”.Lillebror växte till och fick egna åsikter som han
försökte få konfirmerade av mamma. Bibeln var ju gällande lag och oemotsägbar.
En dag kom han gråtande in till mamma och ville låna bibeln. Det fick han. Han
lade den upp och ner på en pall i köket och bläddrade och bläddrade.. Så
stannade han upp, pekade på texten och sa:” jaha häj stå de i andja pitlet att systen ska lyda sin bjoder!”( Jaha här står det i andra kapitlet att systern ska lyda sin
broder!) Systern som stod och kikade i dörrspringan hade dock andra åsikter.
Husarö var ett fungerande litet samhälle med post affär och skola
Vi var så där omkring femtio-sextio fastboende om vi räknar med omkingliggande
öar. Alla hade, med några undantag, egna små gårdar. Överlevnaden berodde på
vad gården ,fiske och jakt gav.
Det som var positivt var att alla samarbetade på ett helt annat sätt än nu. Alla
hjälpte alla om det nu var potatisen som skulle upp eller något annat som skulle
göras. Dom som hade häst lånade ut sig och hästen när det behövdes.
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Tidig barndom.
Ett av mina tidigaste barndomsminnen är att mamma badar lillebror Lasse vid stranden i en balja med solvarmt vatten. Jag upptäckte att jag inte var skapad på samma
sätt som min bror. I tro att det var något fel på mig satte jag mig på en sten vid
stranden och grät. Mamma kom ner med Lasse i famnen och jag klagade min nöd
.Hon lade sin arm över mina axlar och sade att det inte alls var något fel på mig utan
att det skulle vara så för jag var flicka och Lasse pojke. Så blev jag tröstad.
Jag minns också att vi flyttade från hemmet nere vid stranden upp till sommarstugan
varje vår. Vi hyrde ut det stora huset till sommargäster. Mamma kritade om spismurarna varje vår, rent och fint skulle det vara. Sommargästerna var ibland lite som
herrskapsfolk mot oss lantbor.
Jag tillbringade långa perioder på hösten och våren hos mormor på Sollenkrokaö, det
kunde vara månader i sträck. Mamma var klen till hälsan och Lasse och jag ganska
så vilda. Mormor var snäll och morbror Gustav rolig. Dom hade högtalare och det
hade inte vi. Dom hade också en jungfru som hette Anna.Hon rådgjorde med mig om
sin framtid. Ansvaret vilade tungt på mina axlar. Jag tyckte om att bo hemma hos
mormor. När jag var hemma på Husarö fick jag och Lasse ofta följa med pappa ut i
skogen. Jag bar pappas ryggsäck med kaffe i termos i. Jag var pappas flicka. Vi lekte
vid stranden Lasse och jag eller hjälpte till att bära ris som skulle brännas upp.
Jag har redan sagt att vi var ganska så vilda av oss, Lasse och jag. Lasse hade också
ett ganska så häftigt humör. Dom större barnen älskade därför att reta Lasse tills han
löpte amok och flög som en projektil på dom mycket äldre barnen, till deras stora
förnöjelse. Dom gillade också att lura honom att göra bus som han sedan fick stryk
för. Han lurades att spela hartsfiol för skolfröken, att lyfta på luckan på baksidan torrdasset och titta fina damer i baken, att knycka äpplen och plommon o.s.v. Det hände
också riktigt farliga saker. De stora flickorna kom ibland och frågade mamma om vi,
Lasse och jag, fick följa med till Sandholm och bada. Mamma sa förstås glatt ja för
hon tog det som en vänlighet. Vi visste vad som skulle hända. Väl vid Sandholm tog
de stora flickorna Lasse och bar ut honom på vatten där han inte bottnade. Där
släppte dom honom. Jag satt och grät på stranden ur stånd att försvara min bror.
Skvallrade jag så slängde dom mig eller min trasdocka i brännässlorna. Dom hivade
förstås upp Lasse i tid, men tyckte det var väldigt roligt. Bättre var det när kusin
Greta som var 10 år äldre än jag var ute hos oss på Husarö. Då fick Lasse och jag
vara ifred. Detta som hände kallas numera mobbning. Om jag skulle skriva ner allt
som hände skulle det bli många sidor.
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Rent socialt på Husarö fanns det stränga regler för hur man skulle vara både som
barn och vuxen. Allt som var avvikande bedömdes som konstigt. Vi barn skulle
lära oss att vara tysta lydiga och flitiga, vilket inte lyckades alla gånger då vi i djupet av vår själ var lika envetna som våra föräldrar. Att vara enveten är ju egentligen en förutsättning för överlevnad, kanske genetiskt betingad. Vi fick också höra
att vår vilja satt i björkriset och växte, det var en dans på slak lina för att slippa
björkriset som hängde ovanför spisen. Jag fick väl smäll några gånger jag också.
Det jag minns av det är att jag ropade förlåt utan att mena det jag sade och att jag
då kände mig lögnaktig. Efteråt fick jag ju för mig själv be Gud om förlåtelse för
att jag ljugit så hedern blev någorlunda återställd.
Vi tyckte att Stockholmare i gemen var lata. Fruarna gick till Sandholm och badade med barnen i stället för att skura golv, vilket kvinnor förväntades göra mest
hela tiden. Detta gjorde dom dessutom på vardagar! Det hade ju varit överkomligt om dom åtminstone väntat till söndagen. Mammas skräckbild av en usel
kvinna var en dam som låg på sängen och läste romaner. Detta skapade hos mig
en stor läslust som hållit i sig hela mitt liv. Så inte blev jag lydig!

Den här bilden säger mycket om mig som barn. Jag är flickan längst till vänster. Jag fyllde sju å det året. Bobby, killen i mitten med en vuxen bakom sig
fyllde fem år och jag var bjuden på kalaset. Mamma kammade mig, satte upp
flätor och tog på mig en ny klänning. Hon gjorde misstaget att skicka iväg
mig en kvart för tidigt. Jag klättrade upp i körsbärsträdet, åt körsbär, ramlade men kjolen fastnade på en gren. Jag hamnade så småningom på marken
med trasig kjol, skrubbade knän och håret i vild oordning. Så gick jag på
kalaset. Pojken i basker är bror Lasse.
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Ett problem för mig var att jag inte hade några jämnåriga flickkamrater. Det var
bara pojkar omkring mig. Jag är uppfostrad som en pojke bland pojkar. Att
hävda mig klarade jag nog, jag sprang, klättrade, slogs och skötte båtar lika bra
som dom. Jag minns hur jag längtade efter flickkamrater. Det har nog präglat mig
på gott och ont, jag kan fortfarande inte ibland begripa varför inte jag räknas med
lika som en karl.
Ändå tycker jag när jag tänker på min barndom att det var fantastiskt. Vi fick
växa upp i ett samhälle där alla vuxna hade i stort sätt samma regler, vi levde nära
våra föräldrar i allt. Vi deltog i allt arbete, vi var alltid medbjudna när dom skulle
bort på kalas, vi kände alla på ön (och många till). Vi var inte många barn på ön,
men det medförde att vi som fanns lekte med varandra. Vi hade hela ön som lekplats, vi ägnade all den tid vi var lediga åt det som nu kallas fri lek och som verkar
mer och mer ovanligt att barn får ägna sig åt. När jag går omkring på Husarö har
jag minnen från våra vilda lekar överallt. Jämnåriga flickkamrater fick jag först när
jag var tolv år. Det var samma år som jag fick min första och enda riktiga docka.
Som liten hade jag bara en trasdocka.
År 1933 på våren dog farmor Linda. En månad senare föddes min syster
Anna-Greta.

Emma Ahlman.
Likväl som öarna i skärgården är mycket olika till sin karaktär och natur, förefaller det som om människorna som bodde därute också blev det. Som om hav vind
och vågor och ett kargt liv mejslat ut dom till vitt skilda personligheter.
Det är nog så att speciella förhållanden gör människor speciella, jag tror att det är
så. Det kanske t.o.m. är så att jag själv är speciell fast jag känner mig som helt
vanlig.
Jag vill berätta det jag minns om Emma Ahlman från det jag var liten..
Hon bodde med sin bror Kalle på Skeppholm, en liten ö på sydsidan Husarö ,det
är bara ett smalt sund emellan. Kalle minns jag inte mycket av, han dog när jag
var så liten att jag inte minns. Till minne av honom har jag i alla fall en liten
barnstol han gjorde åt mig.
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Emma bodde kvar på Skeppholm med sin katt Putte. Emma och katten hade ett
mycket speciellt förhållande. Hon krävde att katten skulle komma och hälsa om hon
varit ute och kom hem . Gjorde han inte det så slängde hon sin slitna skinnmössa på
honom och höll ett långt föredrag för honom om hur han skulle uppföra sig. De
pratade mycket med varandra , hon och katten.
Hon kallades inte tant utan bara Emma på Skeppholm. Det fanns väl fler som hette
Emma än hon. Väster om Husarö finns ett litet grund med en jordplätt på. .Där
odlade Emma sin potatis. Kobben kallas än i dag för Emmas kobbe.
Emma var ganska så karg till sitt sätt och i linje med detta mycket uppriktig Jag minns
en gång en kall och snörik vinter. Det var söndag och mamma och pappa tyckte väl
synd om Emma som satt där ensam på sin kobbe. Det var dessutom hennes födelsedag. Mamma bakade en sockerkaka och vi pulsade hela familjen över isen genom
snön till Skeppholm för att gratulera. Emma öppnade, tittade på oss och på kakan.
Så sa hon ” Ja si sockerkaka likar jag int” Vi fick komma in och sätta oss en stund,
men sockerkakan fick vi ta med oss hem.
Emma var otroligt rädd för elektricitet. När hon kom hem till oss för att hälsa på
mamma och mamma bjöd henne sitta på kökssoffan sa hon nej, för där hängde
telefonen stor och svart på väggen. Det var en sådan där telefon med vev som man
fick veva på. Emma hävdade att telefonen var elektrisk och sa att om hon satt nära
den så skulle hon få elektricitet genom kroppen, och det ville hon minsann inte. Det
var ju tur att vi inte hade någon elektricitet på Husarö på den tiden. Det fick vi först
år 1950, och då var Emma borta ur tiden för länge sedan..
Emmas stuga på Skeppholm var ju dragig och kall. En höst bad därför pappa och
mamma att hon skulle bo i vår sommarstuga över vintern. Där fanns det en ordentlig
eldstad så det gick att hålla varmt. Huset låg ju dessutom på Husarö, det måste ju
vara bekvämare. Emma svarade ja och flyttade dit. Så blev det kallt. När vi kom
upp till stugan på morgonen hade Emma sytt in sig för vintern. Det betyder att hon
stängt in sig i köket, lagt alla trasmattor hon hade i lager på lager på golvet, hängt filtar
för fönstret och dörren. Själv hade hon tagit på sig alla gångkläder hon hade i lager på
lager. Det gick nästan inte att komma in. Emma sade att så hade hon alltid gjort för då
klarade man vintern. Det var inget att göra åt saken så hon förblev insydd över vintern
som hon var van. .Emma höll väldigt på traditioner, hon gjorde som hon hade lärt sig
som barn.
Emma behöll sin roslagsdialekt i hela sitt liv och lät sig inte påverkas av det hon hörde
omkring sig. Hon tillhörde dom som lade till ett h i ord som börjar med vokal och tog
bort h i början på en del ord.
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Följande dialog utspann sig mellan mamma och Emma en gång. Emma satt på en
stol i köket och mamma stod vid spisen:
Emma:” Gerda, va hetter syster din da?
Mamma:”Hon heter Elma.”
Emma:” Jaha, Helma”
Mamma:” Nej, jag sa att hon heter Elma!”
Emma:”Ja men ja hördet ju, Helma hette ho.”
Så där pågick det en stund, men hur tydlig mamma än försökte vara så sa Emma
Helma i stället för Elma. Mamma fattade så småningom vinken.
Hon sa:” Min syster heter Helma.”
Emma sa:” Jaha, Elma hetter ho.”
Frid och fröjd , både Emma och mamma var nöjda
Jag tyckte om Emma på Skeppholm. Det kanske just var detta att hon var så
rak jag gillade? Det är kanske detta som är att vara en personlighet, att alltid i
alla lägen vara sig själv? Vi kanske har något att lära? Jag glömmer inte Emma
på Skeppholm.

Lasse och jag försöker få lillasyster Anna-Greta att stå själv
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Ett barn varder oss fött.
Den dagen Anna-Greta föddes, 5 juni 1933, sken solen .Det var helt enkelt
den dag då sommaren kom det året. Lasse och Åke sprang barfota i det
mjuka nya gräset, syrenerna blommade och vattnet på Husaröfjärden glittrade
av glädje.
Själv hade jag blivit vaccinerad mot smittkoppor några dagar tidigare och var
lite sjuk, så pass att jag måste ligga till sängs. Eftersom det var stora saker i
görningen hemma, måste jag bo uppe hos faster Asta, Till råga på eländet fick
jag ligga i Åkes barnsäng. vilket jag ansåg vara ytterst förolämpande då jag ju
var en stor flicka som snart skulle fylla sju år.
Nåväl , Lasse och Åke var goda rapportörer och kom rusande in till mig
med alla nyheter. Dom gömde sig mellan källardörrarna och lyssnade efter
ljud från kammaren ovanför där mamma låg, där faster Asta och tant Maria
fanns, där den sent ankomna ackushörskan fanns för att hjälpa mamma.
Vi hade nog inga ideer om hur det gick till att föda barn, vi visste bara att det
skulle komma en bebis.
Så äntligen efter många vändor och lång väntan kom Lasse och Åke inrusande och
berättade flämtande och ivrigt i munnen på varandra och dom hört en bebis skrika.
Det hade hänt! Tänk om det nu var den lillasyster jag bett till Gud om så länge!
Jag hade bara pojkar att leka med, Tore Sven Åke och Lasse, och jag längtade
så efter en flickkompis.
Efter en stund kom pappa upp till mig och såg så finurlig ut och jag låtsades som om
jag inget visste. Min glädje kände inga gränser, jag minns än hur det bubblade i magen
och stockade sig i halsen. En lillasyster , en lillasyster, det var sant, hon hade kommit.
Sen dröjde det ytterligare en evighet innan vi fick komma ner och titta.
Där, nerbäddad i skrindan på kammargolvet, låg hon, så liten så liten ett underverk,
en liten människa med mörka hårtestar på sitt lilla huvud, en sovande liten flicka,
alldeles på riktigt. Mamma låg i sängen och var trött, hon var blöt i håret.
Så sa mamma att nu skulle bebisen ha mat, Ackushörskan tog upp henne . Hon ville
inte vakna, så tanten smällde henne lite på stjärten. Då började jag gråta, oj jag hatade
henne, hur kunde hon bara, och mamma sa att det inte var farligt Det visste väl jag att
smäll på stjärten var farligt .Hur kunde tanten göra så? Smälla en så liten? Min tro på
vuxnas omdöme fick sig en knäck..
25

Hur som helst fick jag flytta ner till vårt hus samma dag , sova i samma rum
som mamma och pappa. bror Lasse och bebisen .Lasse låg väl förresten i
utdragssoffan i köket som vanligt.
Den dumma tanten åkte tillbaka till Ljusterö och det var ju bra. Ackushörskan
hette Pershild och hade hjälpt många barn i kommunen till världen.
Jag minns inte så mycket av Anna-Gretas första sommar, bara att hon fick
följa med till jordgubbslanden som vi andra och att hon låg och sov i ett uttorkat dike med gasväv över sig till skydd mot insekter.
Inte gick hon att leka med heller men söt var hon som en nygräddad vetebulle,
en sån där med kanel och socker på .Hon var till skillnad mot Lasse och mig
mörk i hyn som mamma. Vi har vallonblod i släkten på mammas sida
Hon var det vackraste barnet i världen och vår beundran och kärlek kände
inga gränser.

Lillan eller Ungen.
Vi kallade henne för Lillan eller Ungen, det var smeknamn båda två. Hennes likhet med en kanelbulle blev allt större ju mer hon växte till sig. Hennes redan
mörka hud blev så lätt solbränd och hennes små ben blev alldeles knubbiga.
Sockret på bullen var hennes tänder och de stora bruna ögonen russinen.
Alla tanter sa ” å va hon är söt, ni är inte alls lika”. Tanterna ville så gärna låna
henne lite och det fick dom väl. Men inte ville dom låna mig inte. Jag förstår
dom. Jag växte fort, var ständigt urvuxen, lång och skranglig, rufsig och lite lortig.
Hur som helst så blev jag svartsjuk.
Hon var inte bara tanternas favorit utan också kattens. Katten tog henne undersitt särskilda beskydd. När vi lekte vilt utanför och Anna-Greta skrek kom katten utrusande från sin viloplats på pappas och mammas säng och hoppade på
den som hon trodde var syndaren. Anna-Greta fattade snart galoppen och hotade oss med att om vi var dumma så skulle hon ropa på katten. Anna-Greta fick
göra precis vad hon ville med katten. Hon brukade klä den i dockans kläder och
skjutsa omkring den i dockvagnen. Katten låg snällt under täcket med tassarna
ovanpå. Hon grinade lite illa för att visa sitt missnöje men låg snällt kvar så länge
Anna-Greta behagade.
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Att Anna-Greta redan som mycket liten fick följa med på allt utom hus jobb har
jag redan berättat. Vi hade ju våra jordgubbsland på Särsö. Det betydde tidiga
morgnar för oss alla. Först skulle korna mjölkas. Sen var det så bråttom att
komma iväg med båten att vi fick äta frukost under resan till Särsö. Jag minns att
mamma ofta hade gräddat plättar som vi åt ombord. Vi hade matsäck med oss för
hela dagen, men ofta fick vi förstås jordgubbar med mjölk och ostsmörgås .Våra
föräldrar var ju djupt religiösa och vi fick lära oss att tacka Gud för maten. När
mamma ville festa till lite gjorde hon jordgubbskräm till efterrätt. Då bad AnnaGreta så här i sin bön” Tack gode Gud för maten och memen”
Sommartid lekte vi sjörövare. Det gick till så att vi rodde med roddsumpen till
någon vik där vi ankrade upp en bit från land. Vi ansåg att riktiga sjörövare gjorde
så. Anna-Greta som inte kunde simma halades ner till någon som redan var i
vattnet och bogserades i land för att leta skatter. När vi rövat klart bogserades
Anna-Greta ombord igen och levererades så småningom till de intet ont anande
föräldrarna. När Anna-Greta var tre år fick hon sin första flickkompis i Birgitta
Wall. Hennes föräldrar hyrde vår lillstuga. Jag kommer ihåg en av deras lekar.
Dom låg timme efter timme och skrubbade på en häll nere vid vattnet. När vi frågade vad dom lekte, sa dom att dom lekte fattiga flickor som måste skura hela
dagen för att få något att äta. Birgitta och Anna-Greta höll ihop hela sin barndoms
och ungdomstid. Birgittas föräldrar Martin och Greta bodde på Husarö i
lillstugan i många år. Birgittas lillebror Lennart blev också Husarö trogen,
praktiskt taget i hela sin livstid.
Anna-Greta hade redan som mycket liten och under hela sitt liv en otroligt stark
social förmåga. Jag minns hur människor fäste sig vid henne, det var som om
dom där bruna ögonen var magneter. Det var som om hon fick människor att
känna sig viktiga. Jag behöver bara gå till mig själv, när hon såg på mig kände jag
mig som om jag var världens viktigaste person för henne
Då som nu var livet hårt därute vintertid. Vi hade post skola och affär men båten
från Stockholm kom bara tre gånger i veckan, om den nu kom alls, när isen blev
för tjock för att brytas hände det att båten inte kom på flera månader.Vi hade
ingen el på ön ,vatten och ved fick .bäras in. Jag har många gånger funderat över
kvinnorollen därute. Pappa var ju skärgårdspastor och tillbringade flera månader
varje vinter borta från hemmet då han var ute på predikoresor. Vi har brev kvar
som pappa skrev 1934, den vinter då Anna-Greta var ett halvt år gammal .
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Mamma var alltså ensam med tre barn
under skolåldern , utan el, utan vatten
eller slask inne, med ved som skulle
hämtas, med djur som skulle skötas,
med snö som måste skottas. Mamma
var ju dessutom klen till sin hälsa. En
vinter vet jag var det så kallt att vattnet
frös i hinkarna i ladugården men då
skrev mamma och faster Asta till sina
män. Kvinnorna skrev att dom inte
klarade situationen och att männen
måste komma hem vilket dom gjorde.
För mig känns det som om detta vore
något slags arv från lotstiden. Lotsarna
lotsade ju hela sommarhalvåret och
vintertid tog dom hyra på båtar för att
få sjöpraktik. Kvinnorna var alltså då
lämnade ensamma med allt på gårdarna.
När Anna-Greta började skolan år
1940 fick hon faktiskt en klasskamrat i
sysslingen Kalle Nilsson .Det var väl
inte mer än 6-7 barn i hela skolan.
Kalle och Anna- Greta förblev vänner
hela sitt liv.

Anna-Greta hösten 1949.
Hon är fortfarande svartklädd efter
mammas död

Sjukvård.
Vi fick frisk luft i stora mängder och motion i övermått. Det är ju vackert så.
Det vi kallar sjukvård försiggick i hemmen om det nu inte var frågan om svårt
akuta situationer. För mig känns det som någon form av fatalism, man föds och är
man klen så kanske man dör, är man vuxen och blir sjuk så ”ordnar det sig nog”
vilket det ibland inte gjorde. Folk kom i alla händelser ofta alldeles för sent under
läkarvård. Farbror doktorn räknade man inte med i första taget
Också i akuta fall hände det att vi fick hjälp för sent, på grund av för dåliga och
långsamma förbindelser. Kalle Sjöberg förlorade två av sina tre barn på så sätt.
28

Så småningom fick vi ambulansflyg. Jag minns att faster Asta fick blindtarmsinflammation och hämtades med flygambulans. Det var en stor händelse.
Flygambulansen ersattes någon gång under kriget av helikopter.
Barnavårdscentraler var inte uppfunna än. Jag vaccinerades mot smittkoppor när
jag skulle fylla sju år. Sen var vi skolbarn på någon form av hälsokontroll på
Ljusterö när jag var tolv år. Jag minns att doktorn lyssnade på våra lungor med ett
stetoskop. Dom var väl oroliga för TBC. Mer sjukvård än så var det inte för mig.
Tandvård var också något mycket perifert. Vi visste väl så där i princip att man
skulle sköta sina tänder , tandtroll hade vi inte hört talas om, det hände väl att vi
borstade tänderna men inte tillhörde det de dagliga ritualerna.
Vattnet vi drack var dessutom järnhaltigt och så hävde vi i oss stora mängder av
söt saft.
Där är mamma Gerda är ett bra exempel på att människor inte anlitade läkare
förrän det var för sent. Hon var klen från det vi var små. Denna vackra människa
magrade , blev mer och mer tärd, tills
hon var en skugga av sig själv. När hon
kom till läkare fanns ingenting att göra.
Den byborna i första hand vände sig
till vid sjukdomsfall det var Karin
Sjöberg,
Hennes mor Hanna var byns kloka
gumma före henne. Karin var en klok
och kunnig kvinna som alla hade fullt
förtroende för det må sen gälla
barnafödslar eller olycksfall. Hon
hjälpte bland annat bror Lasse till
världen.
En gång berättas det hade hennes
bror Erik huggit sig i benet. Hon kom,
fick stopp på blodflödet och sydde
utan bedövning ihop såret Historien
förmäler inte om Erik överhuvudtaget
uppsökte läkare. Gällde det dödsfall,
var det också Karin man kallade på.
Jag tror att människor litade mer på
Karin än på läkare.
Husarös mest anlitade ”kloka gumma”
Karin Sjöberg
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Människors kännedom om läkemedel var inte stor. Joel Sjöblom på
Hallonstenar hade svår hosta och låg faktiskt till sängs. (Folk lade sig inte i
sängen i första taget) När då någon tyckte det var alltför illa och sade till honom
att han nog borde kontakta läkare för att få medicin, svarade Joel att han varit
på auktion och köpt medicin så att det räckte för resten av hans liv. Att man
övertog mediciner från varandra var inte ovanligt.
Det var likadant med glasögon. Dom gick i släkten. Att gå till tandläkare var
inte vanligt före kommande.
När pappa kände att nu var det nog dags att gå till tandläkaren, hade han bara
sju tänder kvar. Eftersom han inte hade varken tid eller råd att åka till tandläkare
i Stockholm eller Waxholm, beställde han tid hos provinsialläkaren som utövade
sitt yrke vid Söderboudd som ligger nära Ingmarsö. Dit kunde pappa ta sig
med egen båt och behövde inte vara borta över natten.
Pappa hade nog på känn att han var ett hopplöst fall och att det var dags för
löständer. Pappa hade dessutom haft svår tandvärk en längre tid. Doktor
Grapengeiser hade ju ingen tandläkarutrustning men han visste på råd. Han
hämtade hammare och mejsel och med hjälp av dessa verktyg fick han så småningom ut pappas tänder. Jag kommer ihåg när han kom hem från den resan
mörbultad och blodig. Jag tror faktiskt han gick och lade sig på ljusa dagen. Jag
minns att han inte ville prata med oss barn.
Jag hade faktiskt en klasskamrat, Inga, som fick alla sina tänder utdragna när
hon bara var 16 år. Detta måtte ha varit något av de första år när vi bereddes
s.k. folktandvård. Hon kallades till en ambulerande tandläkare på Ljusterö där
den bedömningen gjordes. Det var säkert korrekt men ändå så grymt.
Själv klarade jag mig. Vi gick, när jag kom i tonåren, på folktandvården i Vaxholm. Också jag hade många hål. Jag vet att jag sade till mamma att går det i
den här takten så har jag ju löständer när jag är 25 år, men det gör ju ingenting
för då är man ju gammal! Nu är jag 76 år och har fortfarande inga löständer!
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Ackushörskan som kom sent.
Mamma hade den s.k. Engelska sjukan som liten. Som men av detta fick hon ett
snett bäcken och var halt. Engelska Sjukan var så vitt jag vet något man ådrog
sig genom fel kost vilket ju i detta fall var helt onödigt då familjen Gustavsson
bodde på Sollenkrokaö och inte led av matbrist ens under kriget. Min gissning att
de åt för fet och tung mat, lite eller inga grönsaker eller frukt.
Detta medförde för mammas del att hon hade långa och komplicerade
förlossningar. När jag föddes bodde mamma hos sin syster Berta på Resarö och
jag föddes på sjukstugan i Waxholm. Allt gick bra , men förlossningen var lång
och svår, jag låg i kläm i 20 timmar och föddes med s.k. sockertoppshuvud,
blått och eländigt.
Jag tycker nog att med den erfarenheten skulle mamma legat på sjukhus också
när Lasse och Anna-Greta föddes, men så icke. Mina småsyskon föddes på
Husarö med förfärade grannfruar runt sängen och en ackushörska som i inget
av fallen kom fram i tid.
Ackushörskan bodde på Ljusterö och hämtades med båt när tiden var inne.
Denna hämtning tog tid 3-4 timmar eller mer. I Lasses fall räddades situationen
av kusinen Karin Nilsson som trots sina unga år var ett kunnigt och handlingskraftigt litet fruntimmer. Det jag minns av detta är att kusin Greta som då var 12
år släpade med mig när hon sprang för att hämta Karin. Jag var då inte fyllda 2 år
och jag grät för jag hann inte med och hon drog mig i armen.
När AnnaGreta föddes var det lika illa. Hon var född innan ackushörskan hann
fram. Mamma har berättat för mig om hur rädd hon var för att barnet skulle dö,
hon liksom fastnade och mamma kämpade. När hon så kom hade hon navelsträngen runt halsen.
Varför? Varför gjorde man så? Varför åkte man inte till sjukhhus?
Detta har jag funderat mycket på. Det troligaste är väl att det inte fanns några
pengar. Eller att man litade på att Gud skulle hjälpa till.
Det var ett strävsamt liv för våra förfäder. Det känns som om livets mening var
arbete och åter arbete, som om arbetet var själva livet, som om det var allas plikt
att kämpa tills man stupade som om livet självt inte hade någon mening. Till viss
del lever väl detta kvar än i dag, en människa värdesätts efter det den presterar.
Det finns i mina gener, den dag jag inte gjort nytta tillräckligt är jag inte nöjd.
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Syndare och religiösa.
På Husarö fanns förstås både människor som var religiösa och människor som inte var
religiösa. Detta inverkade inte på det praktiska eller ekonomiska livet, folk samarbetade
på alla sätt och hjälpte varandra i vått och torrt. Det hade ändå en ganska stor social
betydelse. Vi umgicks på kaffekalas och julgransplundringar , men så fort det kom
alkohol med i bilden var det stopp.. Att gränsen gick vid alkohol hade kanske sin
förklaring i att vi levde i smuggel- och hembrännartider.Andra begränsnigar i det sociala
livet är svårare att förstå.. De står varken i Koranen eller Bibeln eller något annat känt
regelverk. Men vill man försvara en ståndpunkt är det lätt att gå till överdrift.
Nu var det i alla fall så att dom syndiga var väldigt syndiga och dom religiösa väldigt
religiösa. Detta var inte något som det argumenterades kring, det bara var så.
Vilka synder hängav sig då syndarna åt? Dom gick på bio, dansade, lyssnade på
världslig musik, svor och drack alkohol med mera med mera.
Detta innebar för oss barn i religiösa familjer att allt sådant var förbjudet.
Vi barn löste det ändå på vårt sätt . Jag minns en gång då jag fått bannor av pappa och
var ledsen och arg. Vi stod uppe i gamla stallet, Lasse, Åke, Tore och jag. Tore löste
problemet, han svor tio gånger i rad i mitt ställe.
Ibland blev det förstås konflikt. Hemma lästes bibeln morgon och kväll Det gav oss
förutom allmänbildning en alldeles egen uppfattning om spelregler. En gång när vi lekte
sjöfågeljakt hände följande. Lasse och jag var jägare och låg i bergskrevan ovanför
Einar Tellnes hus, laddade med kottar eller tomma patronhylsor. Blev man träffad var
man död. Åke och Tore var ejdrar och flaxade omkring i gräset nedanför Jag träffade
Tore med en kotte men han nekade att leka död. Detta var höjden! Tore var dessutom
min bästis! Jag ställde mig på berget och reciterade ur Johannes Uppenbarelser följande:
”Och på den yttersta dagen skall Vår Herre ställa alla inför sin härlighets tron, fåren skall
han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra, fåren ska gå in i Vår Herres
härlighet, getterna ska gå till det brinnande Gehenna.” För mig stod det fullt klart att jag
som skulle till himlen inte skulle få sällskap med Tore som var min bästa vän och som
jag skulle gifta mig med när jag blev stor. Han skulle ju hamna i Gehenna! Tore var inte
intresserad av min harang, tog ingen lärdom, utan gick hem. Då jag fick jag syn på
Gunnar Björklund som stod och skrattade vid husknuten. Jag tystnade, kunde inte
förstå vad det som var så roligt i denna yttersta olycka.
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Till dom stora kalasen där det förekom alkohol blev vi religiösa bjudna dagen efter, om
vi nu blev bjudna alls. Då låg i allmänhet festföre målet och sov ruset av sig och en blek
mora serverade kaffe och resten av tårtan. Vi höll masken allihopa.
Hemma pratade vi inte om dom där kalasen. Jag har ändå förstått att mina
föräldrar,speciellt mamma, var ledsna ibland. Detta förfarande innebar ju att vi religiösa
inte blev uppvaktade när någon av oss fyllde jämna år. Kalas utan alkohol kunde man
ju inte bjuda på, det var ju inte roligt.
Det svåraste för mig som flicka var nog i alla fall att jag kände när jag kom upp i tonåren, med rätt eller fel, någon form av skadeglad förväntan på att jag, Henrys flicka,
skulle ”råka i olycka” eller på annat sätt skulle ställa till det för mig. Det är möjligt att
det var mina föräldrars oro som jag tog till mig. Resultatet blev i alla fall att jag passade
mig mycket noga för att göra bort mig.
Syndade jag, så gjorde jag det i smyg, så gott det nu gick..

Pappa och Anna-Greta i Ingmarsö missionssal. Dom står framför podiet.
Öarnas missionshus var byggda på samma sätt, en stor sal med ett podie
längst fram där predikanten stod. Bredvid podiet fanns en dörr som ledde till
köket där församlingens damer slamrade med grytorna när det var dags för
mat.
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Pappa på predikantkurs. Pappa Henry är mannen längst upp till vänster.
som ni ser fanns det på den tiden inga kvinnliga predikanter.

Pappa var frikyrkopastor.
Med facit i handen vill jag försöka summera plus och minus för oss att tillhöra de
religiösa.
Det är klart att dom andra ungarna retades med oss ibland, att vi fick höra att vi var
annorlunda, lite att skratta åt, vi religiösa.
Hur jag än vänder och vrider på saken är det i alla fall så att jag ser att denna vår
frikyrkliga tillhörighet gav våra liv, vår barndom och uppväxt mycket som de andra
inte fick.
Vårt hem var så öppet och gästfritt. Pappa hade kontakter överallt och i alla religiösa kretsar Dom kom, dom sjöng och spelade och berättade om fjärran länder
och folk , men också om nära ting. Vi barn lyssnade och vår fantasi fick näring. När
jag var liten drömde jag ofta om att jag skulle bli missionär i Afrika när jag blev stor.
En gång fick jag följa med pappa på ett årsmöte inom Svenska Missionsförbundet.
Det hölls i Andreaskyrkan i Stockholm. Där fanns en svart man från Afrika som jag
fick hälsa på. Det var så högtidligt att jag inte ville tvätta min högra hand efteråt.
Pappa vidare utbildade sig för sin gärning som pastor. Han gick bl.a. på ekumeniska
kurser. Han fick till slut rätt att predika i statskyrkan. (venia)
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Alla vi kände,uppträdde på något vis inför andra, det blev för oss helt naturligt att
göra det själva. Jag var inte mer än en tvärhand hög när jag ställdes på ett bord och
fick sjunga i församlingen. Problemet var bara att pappa hade mig att sjunga så
sorgliga saker, typ ”I en sal på lasarettet” och att jag inte kunde låta bli att gråta när
jag kom till tredje versen där flickungen dog. Det var likadant varje gång, jag beslöt
mig för att inte gråta, jag skämdes så. Förstår så väl att det var oemotståndligt med
ungen som stod på bordet ,sjöng snörvlade och grät.
Detta att det liksom låg i våra gener att uppträda inför andra har varit en stor tillgång
i mitt liv, att hålla tal, att berätta , att sjunga eller spela , det har aldrig betytt något
om publiken varit stor eller liten. Människor säger ibland att jag är modig,det har inte
med det att göra, det är snarare så att jag har svårt att hålla tyst.
Skärgårdsförsamlingarna hade dessutom nära kontakt med varandra. Sommarsöndagarna åkte vi till Möja, Ingmarsö ,Skälvik eller Ljusterö på s.k. kvartalsmöten
vilket medförde att vi lärde känna ungarna på dom andra öarna, vilket vi hade stor
glädje av också senare i livet Kvartalsmötena varade hela dagen med förmiddagsmöte och eftermiddagsmöte med mat dessemellan , typ kalops och potatis och
jordgubbskräm till efterrätt, härligt Vi barn var i allmänhet med på förmiddagsmötet,
sen var vi ute och lekte med dom andra barnen. En gång per sommar var det förstås
Husarös tur. Då var det mamma Gerda och faster Asta som skulle utspisa 40-50
personer. Våren 1943 låg mamma på sjukhus , jag var 16 år men fick i uppdrag att
göra rabarberkräm, jag använde mammas konserveringsapparat, det blev något
slags kräm som till min lycka tog slut.
Att lyssna till bibeln så mycket som vi gjorde var fint det också. Hur mycket arbete
pappa och mamma än hade för sig så läste pappa ett kapitel ur bibeln morgon och
kväll. Detta att läsa för sina barn har ju senare konstaterats vara mycket viktigt, inte
minst för att skapa samhörighet. Förutom bibelkunskap fick vi också allmänbildning.
Jag hade dessutom lätt för att lära mig utantill. När jag många år senare prövade in
vid seminariet i Strängnäs var jag den enda i min grupp som kunde svara på frågor
som rörde Bibeln.
Gamla Testamentet var heller ingen dum sagobok. När pappa var borta på sina
predikoresor på vintern läste mamma för oss om Moses i vassen, om Israels barns
vandring om favoriten Daniel i Lejongropen, om många av de människor och människoöden vi möter i Gamla Testamentet. Jag minns så väl dom där stunderna med
mamma.
Mamma och pappa sjöng och spelade båda två, mamma spelade fiol, pappa spelade på alla instrument med tangenter eller strängar. När jag tänker på min barndom
tänker jag på musik.
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Vi fick kunskap från icke religiöst håll också. Gunnar Thunström, pappa i en familj med
sju barn, var mycket litterärt intresserad och kunnig. Han läste och berättade om våra
stora svenska författare, om Fröding, Geijer och Tegner, om Fänrik Ståls sägner.. När
jag många år senare gick på seminariet i Strängnäs ville min lärare i svenska ge mig ett
fasligt fint avgångsbetyg. . Det passade inte det övriga kollegiet, så dom kallade in mig
till förhör. Där satt dom ett helt rum fullt av lärare, jag var så rädd, så rädd.. Rektor tog
till orda och bad mig berätta om Fröding! Jag frågade var jag skulle börja och rektor
svarade att jag fick berätta vad jag ville. Då började jag berätta om Frödings barndom,
jag berättade det som farbror Gunnar berättat, efter ett tag sa rektor stopp jag hade
klarat mig och fick mitt betyg!
Alla böcker i skolans bibliotek slukade vi förstås, veckotidningar kolorerade och farliga
fanns på Ivar Öhmans vind. Vi influerades från annat håll också, det var bra.
Att ha en så ordentlig förankring i en så profilerad kultur som den frireligiösa utgjorde
en hjälp för mig att tidigt och länge tänka efter vad jag ville ha för tillhörighet som
vuxen.. När allt kommer omkring var det inte så dumt att ha en pappa som var frikyrkopastor.
Det var tur att söndagen fanns, att pappa och mamma helgade vilodagen! Den ljusa
årstiden arbetade mamma och pappa hårt, alltför hårt, sex dagar i veckan. På lördag
eftermiddag mojnade takten, det blev helg. På söndagen klädde pappa sig i sin svarta
cheviotskostym, vit skjorta och svart hatt. Mamma bytte sitt blårandiga förkläde mot ett
vitt. (Hon sydde sina vita förkläden av gamla vetemjölssäckar.) Detta med svart kostym
på söndagen var vanligt bland de religiösa.
Tro bara inte att vi höll oss i stillhet. Hade vi inget annat för oss så åkte vi till Långviksörarna eller någon annan ö och badade. Dom vuxna badade dom också, men jag minns
inte att dom simmade, dom bara doppade sig lite. Det är kanske sant det där med att
simkunnigheten hos skärgårdsbefolkningen inte var så stor. Inte heller ägnade sig den
generationen åt att sola sig bruna.. Sol i ansiktet och sol i sinnet,.det fick räcka.
Andra söndagar åkte vi och hälsade på vänner till pappa och mamma. Vi åkte till Anderssons i Löka (Möja), Ljungbergs på Ingmarsö, Knut och Linda i Kroken, (Lagnö),
Hedelins på Svartsö eller tant Elin på Vätö för att nu nämna några. Överallt fanns det
barn som vi lärde känna och lekte med . Vi åkte förstås också till mammas familj på
Sollenkrokaö och Djurö. Egentligen förstår jag inte hur söndagarna räckte till, vi måtte
ha börjat i maj och slutat i september. Jag minns ingen stress, bara att söndagarna var
roliga.
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Natura hushållning.
Generationen före våra föräldrar jagade säl, det gjorde inte vi, annars var nog sättet att försörja sig tämligen sig likt. Yrke med namn på hade bara skolfröken och
prästen.. Alla som hade gård försörjde sig på det jord, skog och hav gav. Tant
Frida Olsson som inte hade någon gård försörjde sig på att hjälpa oss andra ..
Jag tar vår gård som exempel. Vi hade en ko, två grisar och tjugo höns. Kon gav
oss mjölk, grädde , smör och en kalv som såldes, grisarna åt vi upp, vi köpte en
griskulting på våren och en på hösten. Dom slaktades när dom vägde så där 8090 kg. Då grät vi ungar för grisarna var våra vänner, vi grät och sen åt vi upp dom.
Hönsen gav oss ägg och en och annan kyckling (Kyckling var ovanlig mat, i allmänhet var det nog så att vi slaktade hönsen när dom blev så gamla att dom slutade värpa.) Då var dom lite sega .Under krigsåren hade vi kaniner också.
Vi fiskade förstås, allt vi behövde åt vi, det som blev för mycket lade vi i sumpen
och sålde eller sparade.
Vår och höstjakten var viktig. Pappa jagade sjöfågel , ejder, skrak eller svärta, det
var underbart med färsk fågel i stället för det salta fläsket.
Jorden gav oss all potatis vi behövde. Vi odlade andra rotsaker också samt rovor
som mest blev mat åt korna. Pappa gjorde ensilage av blasten.
Jordgubbslanden och skogen gav oss sylt och saft. Vi hade äppelträd och päronträd. Mamma gjorde ingefärspäron som vi hade i vinterförrådet.
För att skaffa kontanter hyrde vi ut stora huset på somrarna och bodde själva i
lillstugan. Jag minns att mamma hade 50 kr i månaden i hushållspengar.
Bitsocker köptes i avlånga lådor, en per år, strösocker och mjöl i säck( säckarna
var vita, mamma sydde förkläden av dem sen) Allt förvarades i ett kallrum på vinden.
Vad köpte vi egentligen hos faster Hanna som hade affären?
Jäst och kardemumma, fotogen och salt och peppar och en och annan ring
falukorv när pengarna räckte till. En vanlig beställning när vi, jag eller min bror,
gick till affären kunde vara 5öre jäst och 7 öre kardemumma.
Pappa hade ju växthus men det som odlades där förstod vi oss inte på
Gurka,tomater och spenat det var mat för Stockholmare.
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Vi hade alltså mat för dagen, året om. Också om vi nu åt för lite frukt och grönsaker, så var det som vi upplevde som problem det att kosthållningen tenderade att
bli fasligt ensidig vissa tider på året. Jag minns ett år då vi fram på vårkanten bara
åt salt fisk i över en månad. När sen jakttiden kom och pappa kom hem med färsk
fågel blev det fest. Stekt ejder med gräddsås och lingonsylt jag minns än hur gott
det smakade, vilken fest det blev!
Hus att bo i hade vi också. Det var bara det att husen var så dåligt isolerade. Det
fanns inga motsvarigheter till våra dagars isoleringsmaterial, man tog vad man
hade, myrstack, gamla tidningar kläder och skor. Myrstacksmaterialet multnade
till ingenting, de gamla tidningarna kläderna och skorna blir fynd för folk som
panelar om sina hus. Detta att husen var så dåligt isolerade medförde att de stora
husen nästan aldrig användes i sin helhet utan alla trängde ihop sig ihop sig i kök
och kammare vintertid. Ändå var det svårt att hålla varmt. Vi kunde elda så det
var 25-30 gr varmt på kvällen, likafullt stod termometern på 5-10 gr på morgonen. Mamma eller pappa gick upp mycket tidigt och gjorde upp eld i järnspisen,
jag minns ljuden av deras pyssel i köket som i en dröm. Det gick åt mycket ved.
Fönstren på husen var enkla och spröjsade. Detta var ju bra på sommaren, men
när hösten kom tog man fram innanfönstren som stod i garderoben. Dom putsades
och monterades innanför ytterfönstren. Emellan de båda fönstren lade man en rulle
bomull tjock som en falukorv ungefär. Hade man inte bomull lade man dit vitmossa
som skydd mot draget. Till slut tejpades fönstren runt om med s.k. fönsterremsor.
Dom var vita och ungefär 3 cm breda. På våren togs innanfönstren ut igen och
ställdes i garderoben. Innanfönster var en nödvändighet, de isolerade mot drag
och kyla.
Bror Lasse berättar:” En höst lyckades råttor smita in i vår källare under huset. Vi
försökte på alla sätt att med hjälp av råttfällor komma tillrätta med problemet.
Först efter någon månad lyckades vi.När jag låg i min kökssoffa på kvällarna och
skulle somna, hörde jag hur råttorna gnagde gångar i trävirket under golvet. Gick
jag då upp och stampade kraftigt i golvet tystnade gnagandet.
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Råttor följer människor och djur. På Husarö fanns gott om råttor. I ladugårdar och
på slaskhögar blev de stora och feta, de angrep även hönsen. Jag var med flera
gånger när Ivar Thunström mitt på dagen passade på råttorna i hönsgården. Han
sköt flera stycken. En gång var det en stor råtta i vår hönsgård. Vi släppte in katten som lycksalig och stolt till slut dödade råttan. Hönsen sprang och gömde sig
inomhus. När jag följde mamma och faster Asta upp i ladugården om kvällarna
med en primuslykta var det ett sällsamt skådespel att se alla lysande råttögon i
hålen i väggar och i golv.

Nils Ärling som bodde med sin hustru på Sandholms torp på 1800-talet lär ha haft
en tam råtta som han matade varje dag.
För att tala om trevligare saker så hittade Gunnar Björklund en vår en övergiven
skrakunge som han tog hem och födde upp. Den blev helt tam och fick namnet
”Pliggen”. Den gästade även oss och tiggde mat. Det gick inte med död fisk eller
något annat. Vi lade ut ett löjnät vid stranden och släppte fångsten i en stor balja
med vatten. Pliggen hoppade upp i baljan och fångade all fisk. Detta upprepades
nästan varje dag. En dag hade vi inget färdigt. Då gick han in i vårt hus och gjorde
sina behov. Så fuska gick inte. En dag var han borta och vi såg honom aldrig mer.”
Vi hade ju det man kan kalla livets nödtorft , vi klarade oss.
Det som var svårt, var denna ständiga brist på pengar. Vi var ju jämförda med
andra barn särskilt sommargästernas barn, illa klädda, torftigt och urvuxet. Dom
som hade äldre syskon fick ärva av de större långt över vad som är rimligt.
Mamma var dessutom inte särskilt duktig på att sy, mormor försökte hjälpa till hon
stickade strumpor på maskin tjocka och outslitliga, och koftor som dom andra
barnen retade mig för. När jag var 16 år gick jag i sykurs som anordnades på
Husarö. Det lättade upp en del, jag sydde i fortsättningen inte bara mina utan
också mammas och Anna-Gretas kläder. Jag sydde också kläder till byns äldre
damer, man måste göra mönster till var och en, deras mått gjorde att dom inte
kunde köpa färdigt. Jag fick 5 kr om dagen och maten. Det var ett roligt och
tacksamt arbete. 5 kr om dagen var den vanliga taxan när man arbetade borta hos
andra.
Vi hade nästan heller inga leksaker. Det saknade vi inte. Det dög med mammas
knappburk. ( Jag lekte rollekar med den, det fanns en röd knapp, den kallade jag
farbror Abel, en annan var hans häst o.s.v.) Ändå är det lite lustigt att tänka på att
jag inte hade någon riktig docka förrän jag var 12 år. Då var vår ekonomi bättre
p.g.a. jordgubbsodlingarna
Våra föräldrar var förstås också väldigt restriktiva inför allt som kostade pengar,
jag minns en gång ,mamma ville åka hem till sin mamma på Sollenkrokaö.
Hon kunde inte åka för hon hade inte de 65 öre som biljetten kostade .Trots att vi
hade mat fanns det ju saker som måste köpas. Bensin och fotogen, skor och
stövlar , ytterkläder, målarfärg till båtarna, det var knackigt ibland, pengar på banken var det aldrig tal om utom för oss barn. Vi hade varsin sparbössa där vi lade
våra slantar.
39

Det fina var ju att vi lärde oss hantera pengar , att använda det som kunde användas av saker till något, Det där sitter i mig än idag, det är kanske därför jag gillar
att väva trasmattor, jag har blivit något slags sista instans för all textil, det passar
mig.

Mammas källare.
Alla i byn hade källare där förråd lades upp för vinterns behov . Sommartid användes källaren för förvaring av mat som skulle stå kallt. Jag tror faktiskt att det
såg likadant ut ungefär i alla källare i byn.
Nu går vi in i mammas källare. Till höger innanför dörren stod den stora tinan med
den saltade grisen på en cementbänk (Där stod filbunken på sommaren) Rakt
fram fanns potatislåren med 20 tunnor potatis som vi åt upp över vintern. Vi åt
nästan bara potatis, sällan makaroner som pastan då hette, risgryn förekom bara
till jul, och då i form av gröt.
Mellan potatislåren och fläsktinan stod övriga rotsaker som lök och morötter Till
vänster i mammas källare fanns hyllor fulla med vinterns förråd av sylt och saft. Vi
syltade omkring 100 l lingon varje höst Lingonsylt serverades till nästan all mat,
både till kött och fisk .Mamma konserverade också i en stor s.k. konserveringsapparat det hon kunde, mest fläskkotletter och frukt.
På golvet stod en tunna med salt strömming, en något mindre med salt torsk och
en liten kagge med salt sik. Sik var inte så vanligt då som nu.
På golvet stod också en bytta med ägg inlagda i något som kallades vattenglas
Hönsen värpte dåligt på vintern Dom inlagda äggen användes mest till bakning
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Lite om matvanor.
Jag tror nog att det var den där lingonsylten som räddade oss från skörbjugg. Vi
hade aldrig ont om mat, inte ens under kriget. Vi åt dock helt klart för lite frukt
och grönsaker .På vårkanten var dessutom fläsket och fisken ettersalta.
Tittar vi på en dag kunde det se ut så här:
Vi gick upp tidigt vid 5-6 på morgnarna. Då drack vi kaffe med vetebullar. Vi
barn drack kaffe som de vuxna. När jag var 7 år slutade jag med socker i kaffet
för det gjorde pappa. När vi druckit kaffe gick vi ut och skötte om djuren.
Klockan 8 på morgonen serverades frukost, mat och potatis, ofta salt strömming med löksås och lingonsylt, ibland pannkaka, ibland havregrynsgröt.
Mitt på dagen var det middag, också då stadig mat. Ibland fick vi kräm till efterrätt. På kvällen åt vi inte mycket. Vi drack mycket kaffe.
Mamma bakade vetebröd på tre liter mjölk i veckan.
Vi hade nog hört talas om vegetarianer, det var för oss sådana som bara åt persilja. När bror Lasse gick i skola och skrev hem till mamma att han tänkte bli
vegetarian blev hon mycket förskräckt och skrev tillbaka: ” Du kan inte bara äta
persilja, du måste ha riktig mat!”

Herbert Thunström kupar potatisen
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Familjen Thunström med 6 av barnen framför bostadshuset.
Bakre raden fr.v. : Britta, Ivar, Ingrid, mamma Maria och Gunnar Thunström.
Främre raden fr.v. Tore, Herbert och Sven. Gun var inte född då bilden togs.

Maria Thunström.
Det går inte att skriva om kvinnor på Husarö och glömma tant Maria och vad hon har
betytt för oss alla. Hon är ju också stammoder till hela klanen Thunström på Husarö.
Hon själv är född och uppvuxen på Tjurkö i Blekinge skärgård. Tjurkö var inget bonde
och fiskarsamhälle. Där fanns på den här tiden, i slutet av 1800-talet en stenindustri. Tant
Marias pappa arbetade inom den. Det betyder att när så småningom tant Maria hamnade på Husarö som bondmora, kunde hon inte mjölka, visste ingenting om vad som
krävdes av henne. Hon lärde sig kvickt sitt nya yrke.
Historien om hur tant Maria träffade sin Gunnar är rent romantisk. Hon fick som tonåring
plats som jungfru i en officersfamilj i Karlskrona.. Det var en bra familj. Tant Maria lärde
sig mycket om matlagning och om hur man sköter ett stort hushåll. Det kom hon att ha
nytta av senare i livet!
Officersfamiljen fick omkring år 1910 förflyttning upp till Stockholm. Maria följde med.
Hon arbetade i flera familjer i Stockholm. Så kom hon att arbeta hos en familj som hade
ett sommarställe ute vid Björnhuvud. Dom hade en lustjakt. På den arbetade Gunnar
Thunström. De unga tu träffades och tycke uppstod. De gifte sig år 1912. De flyttade till
Husarö år 1921. Gunnar Thunström hade fått anställning som arrendator på Husarö
Gård. Gården ägdes då av direktör BA Hjorth.
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Paret hade då redan fyra barn, Ingrid, Ivar, Britta, och Herbert. På Husarö föddes
sedan dom tre yngsta, Sven, Tore och Gun..
Det är klart att en familj med så många barn blev väldigt central för oss barn. Tant
Maria var snäll och trygg, farbror Gunnar var mycket barnkär. Han gjorde sig alltid tid att skoja med oss barn. Vi var alltid välkomna där.
Tore var dessutom min bästis. Jag växte ju fort, var lång och skranglig, alltid hungrig. Det hände att jag sprang upp till familjen Thunström när jag ätit middag
hemma. Jag satt mig på soffan och sa att jag skulle vänta på Tore eller Gun. Efter
en stund kunde jag inte håll inne med det jag kände utan sa: ”Det var längesedan
jag fick sådan mat hemma1” Då log tant Maria lite och hämtade en tallrik åt mig.
Jag minns så väl det Thunströmska köket. Jag minns matbordet med alla människor omkring och mig själv sittande på kökssoffan. Ibland när de vuxna blev trötta
på ljudnivån, radade farbror Gunnar upp oss alla i soffan och sa att den som var
tyst längst skulle få en sockerbit. Vi försökte, det var inte lätt. Jag vann aldrig.
Ibland när det var dåligt väder ute spelade vi kort. Det skulle pappa ha vetat1
På vintrarna när killarna och farbror Gunnar arbetat i skogen och kom hem blöta
och sura hängdes vantar, strumpor och tröjor upp på linor över vedspisen. Det
luktade surt ylle. Det var mycket arbete på gården, dom hade 4-5 kor och häst.
Trots att tant Maria hade ett så stort hushåll, var hon med och arbetade ute på
åkrarna när så behövdes. I ladugården var hon alltid med.
Hon var hjälpsam, när någon behövde hjälp kom hon. Hon var med när Lasse
och Anna-Greta föddes.
År 1943 när alla barnen lämnat hemmet och skaffat sig arbete i stan, orkade inte
tant Maria och farbror Gunnar längre. De sade upp arrendet. Pappa och farbror
Gustav föreslog då att dom skulle hyra farmors hus och det gjorde dom. Där blev
dom kvar för resten av sina liv till glädje för oss alla. Herbert, Sven och Gun har
med sina familjer egna fastigheter på Husarö.
Tant Maria dog 1973 efter lång tids sjukdom.
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John Sjöberg med barn
ute med sin laxkutter

John Sjöberg på
Kastholm bygger
stenkista till
nya bryggan

Stortvätt.
Stortvätten sköttes i ett särskilt litet hus, tvättstugan,(Som en litet för stor friggebod ungefär) och nyttjades av en eller ibland fler fastigheter. Den placerades förstås i närheten
av en brunn och i närheten av sjön om så var möjligt .Den brunn vi hade vid vår tvättstuga hade stensatta väggar vilket meförde att det kom in sand så brunnen måste rensas
varje vår.
I tvättstugan fanns en stor pannmur (murad eldstad) med en inmurad stor järngryta som
kunde rymma flera hundra liter vatten, vattnet fick förstås hinkas i grytan med vatten
från den närbelägna brunnen.Hemma hände det ofta att tant Frida hjälpte oss med
tvätten. Pappa hjälpte ju mamma, men jag vet inte hur vi skulle ha klarat allt utan tant
Frida. Vid fyra-fem tiden på morgonen var hon i farten ,bar vatten och eldade under
grytan..
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Stortvätten bestod nästan uteslutande av vittvätt, lakan, örngott och handdukar.
Småtvätt som underkläder och gångkläder tvättades under hand i hemmen, kokades om så krävdes i en kittel på spisen, sköljdes i sjön och hängdes i närheten
av boningshuset.
Eftersom stortvätt bara tvättades 4-6 ggr per år , var den precis som namnet
anger, stor. Alla familjer hade stora linneförråd, det behövdes. En stor tvätt
kunde bestå av 20-30 lakan och örngott och handdukar i proportion därtill.
Nåväl tvätten skulle först lutas av, vilket betyder att man lade den i vatten med
vitmedel. Sedan kokades tvätten i tvättgrytan med vanligt tvättmedel.
Den tvätt som kunde tvättas för hand eller behövde en extra omgång, gnuggades
på en tvättbräda (den var räfflad)i en tvättså av trä som stod på höga ben på
golvet.
Jag minns än den varma luften fylld av ånga i tvättstugan!
Sedan kärrades tvätten till sjön för att sköljas. Det gick väl an på sommaren,
men på vintern högg pappa upp en vak i isen. Vi hade då en hink med hett vatten från tvättgrytan med oss. Det blev bra kallt om fingrarna. Passade man sig
inte fick man nagelspräcken, d.v.s. naglarna sprack. Gick det så långt kände
man inte av kylan, det var lite lurigt.
Sedan kärrades tvätten upp i gistgården( som man vanligtvis hängde nät i , där
pappa spänt upp linor.
Tro nu inte att den där iskalla tvätten kunde hängas lite hur som helst. Varje husmor som ville ha sin heder i behåll hängde rutiga handdukar för sig och vita
handdukar i en annan prydlig rad. Lakanen hängdes också fint på sitt håll. På
vintern frös ju tvätten. Jag minns ljudet av de frusna lakanen som slamrade mot
varandra. Mamma sa att det finns inget som luktar så gott som tvätt som frusit
igenom ordentligt. Är man positiv så är man!
Tvätten manglades sedan på en liten handmangel vi hade i förstugan, tvätten
travades (ungefär som man travar bräder) för att bli ordentligt genom- torr innan
den skulle in i linneskåpet, Alla örngottsband veckades med en bordskniv. Ve
den husmor som slarvade med något så viktigt!
Vi tycker väl i våra dagar att det är nonsens, men på något sätt hängde anseendet ihop med ordning och renlighet.
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Tant Frida.
Det finns många kvinnor som jag skulle vilja skriva om. Det är omöjligt att skriva
om dom alla, men tant Frida har jag nämnt, jag vill skriva om henne.
Hon kom från södra delen av Sverige och fick plats som hushållerska åt en gammal man som hette Viktor Åkerman. Han bodde i en liten stuga om ett rum och
kök nere vid ångbåtsbryggan . Tant Frida hade med sig sin lilla dotter, Stina, som
var ett så kallat ”oäkta barn.” Jag minns ju tant Frida sedan jag var liten, hon
kanske kom till Husarö innan jag föddes. Viktor Åkerman minns jag knappast,
jag vet bara att han inte tyckte om att bada. Han sa angående bad: ” Ja si jag har
inte badat på fortio(fyrtio) år men jag är vit som ett lärft på kroppen ändå.”
Att bada var onödigt.
Viktor Åkerman dog så småningom, men tant Frida blev kvar på Husarö med sin
lilla flicka. Hon försörjde sig på att hjälpa oss andra med allehanda arbete. Hon
var en fantastisk arbetsmänniska. Hon hjälpte oss ofta med stortvätten nere i
tvättstugan. Tidigt, tidigt var hon på plats . Hinkade tvättgrytan full av vatten och
eldade under pannmuren. När vi kom ner med tvätten var allt klart. Hon hjälpte
till på åker och äng med allt tungt arbete, alltid glad och vänlig .Erik Nilsson som
hade störst jordgubbsland lär ha sagt att hade man några till som hon så skulle
man inte behöva göra något själv. Det var nog så sant. Hon arbetade mycket ute
hos Erik Nilsson, vår och höst med rensning av jordgubbslanden, sommartid med
plockning av bär. Hon pratade aldrig om sitt förflutna, aldrig om sig själv .Att hon
hade haft det besvärligt förstod vi .Det skvallrades väl en del också.
Stina växte upp till en blyg och sluten tjej Hon log liksom ursäktande, men sa inte
mycket. Jag vet inte om hon hade några vänner. Stina tyckte om blommor, hon
kunde arrangera blommor så vackert.. Stina var begåvad ,duktig i skolan.
Herbert Thunström , skolkamrat med Stina, har berättat det för mig
Under krigstiden hade vi ju en militärförläggning på Husarö. Stina gick ibland ut
med tidningar, mest kolorerade veckotidningar, till gubbarna. Mamma Frida
vaktade som en hök över sin dotter. Hon var rädd för att något ont skulle hända
henne. Om någon sa någonting om Stina ,höll hon upprörda försvarstal. Dom där
försvarstalen höll tant Frida på sin genuina Blekingedialekt. Vi tyckte det var lite
lustigt.
Stina var spröd och klen Hon dog 1948. Tant Frida blev ensam kvar i sin stuga
och arbetade åt andra så länge hon orkade. Stugan finns kvar, heter Fridas stuga.
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Renlighet.
Ska man tränga ihop sig en hel familj i ett rum och kök så krävs det organisation,
ordning och reda. För mig känns det alldeles omöjligt numera, men jag har ju
upplevt att bo så trångt, så många som fem personer på så liten yta.
Jag tror det krävs väldigt bestämda regler för barnen om vad man får göra och
vad man inte får.
Alla familjer på Husarö hade det , vad jag minns, väldigt ordentligt omkring sig.
Det var ,tänker jag ibland ,som om den fattiges stolthet handlade om att vara ren
och hel, om att inte låta smutsen samla sig.
Mamma sa ibland ”Det syns inte om det är dammigt under sängen men det
känns”. Hon hade ibland förargade små reflektioner kring lortens dåliga vanor att
lägga sig under bakom och emellan i stället för på lättåtkomliga ytor. Hon sa:
”Människan föds och sedan har hon jämt göra hela livet att hålla lorten ifrån sig”
Alla golv skulle skuras varje vecka, inte med någon bekväm mopp med skaft utan
på knä, med skurhinken bredvid sig och skurtrasa och borste i hand.
Varje lördag badades vi i en stor träså som mamma ställde framför spisen i köket. Håret tvättades med såpa. Det sved i ögonen.
Jag minns att när man gick bort på kalas så luktade det just såpa och att det alltid
vart vi än kom hängde rena nymanglade handdukar i köket.
Tala inte om julstädningar eller vårstädningar! Något så ordentligt och genomgripande har jag inte upplevt sedan jag flyttade hemifrån. Allt flyttades ut och bort
och fram, t.o.m. taken tvättades, ingen sotad ås här inte, inga runda hörn heller.
Som sagt , det var nog inte bara tradition utan ett villkor för ett drägligt liv på en
liten yta.
Med den synen på vad som krävdes av en kvinna var det ju inte konstigt att vi
uppfattade sommargästerna som lortaktiga, dom hade uppfunnit någonting som
kallades semester vilket medförde att dom gick till Sandholm och badade i stället
för att skura spismuren.
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Skolan på Husarö 1940.
Vi ska ut och åka skidor.

Skolan på Husarö
Jag minns den dag då jag skulle börja i skolan. Mamma stökade vid spisen och jag
låg i kökssoffan och kisade på henne och undrade om hon inte skulle väcka mig
snart. Klockan var ju snart sju! Så kunde jag inte hålla mig utan gläntade lite på ögonen och sa:” Ska du inte väcka mig:?”
Mamma svarade:” Har då aldrig hört på maken! Väcka en vaken människa! Hur ska
det gå till?”
Då kravlade jag upp ur sängen klädde på mig min fina klänning, drack mitt kaffe och
åt min bulle, gjorde mig redo för mitt livs första skoldag. Det var 15 augusti
år 1934. Tänk om jag då vetat att jag skulle sluta skolan först i december år
1991som pensionär?
Husarö fick sin första skola redan år 1843. Barnen gick då i skola bara en temin
per år . Senare delen av detta sekel kompletterades den med s.k. lotsskola. Skolan
inrymdes privat där det fanns plats. Jag vet att pappa åtminstone delvis, bara gick i
skola en termin per läsår.
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När jag började skolan hette skolformen D:1 ,vilket betyder att det var det vi kallar folkskola och att en småskollärare ( Nu heter det grundskollärare) skötte all
undervisning. Skolan var 6-årig. Den kompletterades sedan med s.k. fortsättningskola på Ljusterö , 2 ggr. 6 veckor, två höstar i rad. Första året läste pojkar och
flickor samhällskunskap tillsammans, sedan delades det upp så att pojkarna fortsatte att läsa teoretiska ämnen som t.ex. föreningskunskap, vi flickor hade slöjd
och hushållskunskap (skolkök) på schemat.
Barnantalet i skolan låg på mellan 5-10 elever. Skolan hade därför intagning av
nya elever bara vartannat år. Det innebar för mig och bror Lasse att vi började
skolan först det år vi fyllde 8. Läraren fick på så sätt bara tre olika kursplaner att
arbeta med.
Skolan var inrymd i vår farmors hus, i salen, Lärarinnan bodde i resten av undervåningen i ett rum och kök , vilket med våra mått mätt var spatiöst då de flesta
familjer trängde ihop sig i just ett rum och kök. Undantaget var familjen
Thunström som bredde ut sig i två rum och kök, men så hade dom också sju
barn.
I mitten av trettiotalet donerade BA Hjorth pengar till en ny skola. David Nilsson
skänkte tomten och Erik Sjöberg byggde skolan. Salen i farmors hus värmdes
upp med kakelugn, den nya skolan med en kamin som tant Frida kom och gjorde
upp eld i en timme före skolans början. Det eldades ingenting på eftermiddagen
vilket medförde att lokalen var ordentligt utkyld på morgnarna. Det var ordentliga
vintrar på den här tiden, det kunde vara upp till tjugo gr kallt månader i sträck,
Det fanns heller ingen form av belysning i någon av lokalerna. Vi hade inga gardiner för fönstren . Vi måste ta tillvara det ljus som fanns. Skolans terminer lades
därför ut så att vi började höstterminen 15 augusti med slut sista november. Vi
fick alltså ett långt jullov, vi började sedan vårterminen ganska sent i januari.
Kommunen byggde lärarbostad vid den nya skolan. Bygget lades ut på entreprenad. En annan byggmästare bjöd under Erik Sjöberg och fick på så sätt bygga
lärarbostaden. Pengarna räckte väl inte riktigt , för när det kom till isolering av
väggarna gjordes denna av kolstybb. Waxholmsbåtarna drevs ju med ångmaskin
på den här tiden och all kolstybb kärrades iland och lades i stora högar på
bryggplanen. Ibland fuskade killarna och hävde kolstybben i sjön till allmän förargelse. Det grundade ju upp vid bryggan.
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Det fanns ju ingen skolmat på den här tiden. Skolan började klockan 8.00 och när
det blev frukostrast vid 10.30 sprang vi bybarn hem till mamma och fick mat. Barnen från utöarna, Särsö, Finnhamn, Idholmen och Hallonstenarna hade matsäck
med sig som dom satt och åt i kapprummet. Det blev väl mest mjölk och smörgås.
Barnen från Finnhamn hade ibland choklad i termos. Det var något nytt, vi andra
drack ju kaffe som våra föräldrar.
Det fanns heller ingenting som hette skolskjutsar. Föräldrarna fick själva skjutsa sina
barn till skolan och hämta dom på eftermiddagen. Det fanns inga former av bidrag
eller hjälp från samhället Vi betalade t.ex. allt vårt skolmaterial själva.
Fröken hade små lådor bredvid katedern med Där fanns blyertspennor, suddgummin, skriv- och räkneböcker, spetsar till bläckpennor m.m.
(På varje bänk fanns en fördjupning där bläckhornet stod, där doppades pennan,
spetsen var ömtålig och gick sönder ibland.) Vi fick inte be om ny spets under lektionstid utan det fick ske på rasten. Fröken skrev upp alla köp i en bok.
Själv hade jag inga flickkamrater förrän jag kom upp i fjärde klass. Det var Åke,
Tore och Lasse som gällde. Jag har undrat mycket över hur detta präglat mig, .
Jag upplevde nog könsskillnader först i tonåren. När jag gick i fjärde klass och
skulle börja vårterminen fick jag plötsligt tre flickkamrater på en gång, Marianne
Jonsson från Idholm och Inga och Ruth Johansson från Finnhamn. Jag fick inte bara
flickkamrater utan också en ny lärare
Vår första lärare hette Ester Lindqvist.
Hon var en bra lärare men mycket sträng Hon ställde höga krav på oss barn och vi
gjorde allt för att uppfylla dom. Vi gjorde alla vårt bästa, jag har kvar skrivböcker
från den tiden, det ser ut som om en ängel rört vid sidorna, inte jag. Vi lärde oss läsa
läxor, det var otänkbart att komma till skolan utan att kunna läxorna.
Detta att vi kunde våra saker fick vi bevis för. Det var så att ärkebiskop Erling Eidem
skulle komma till Ljusterö kyrka och alla skolbarn i Ljusterö församling var kallade
dit. Vi åkte båt med farbror Gustav upp till Noret, därifrån gick vi till kyrkan. Det var
rysligt högtidligt. Ärkebiskopen var klädd i fullt ornat och höll förhör med oss barn.
Tänka sig, vi barn från Huusarö fick särskilt beröm för att vi var så duktiga! Raka i
ryggen och stolta som små tuppar gick vi sedan hela vägen ner till Noret igen.
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Fröken Lindqvist kunde också vara omtänksam. Hon fick höra att vitlök var bra för
hälsan, varpå hon någonstans ifrån införskaffade mängder av vitlök, vi barn fick
varje morgon en vitlöksklyfta som vi skulle gå omkring med innanför kinden hela
dagen. I början tyckte vi inte om det, sen lärde vi oss det. Vad vi måtte ha luktat
vitlök!
Inte vet jag, men fröken kanske var inspirerad av Ling,för varje gång vi hade haft
rast fick vi ställa oss på led och djupandas för att få frisk luft. Var det något vi var
bortskämda med så var det frisk luft!
När vi flyttade in i nya skolan, fick vi plantera var sitt träd i tomt gränsen .
Fröken Lindqvist tog oss med ut i skogen, vi fick välja varsin trädplanta , olika
sorter skulle det vara. Det finns fortfarande kvar en del av de träden, den stora
granen är min och björken är Gun Thunströms. Vi fick också plantera olika vilda
blommor på tomten. Jag vet inte om det finns några kvar. Vi hade också ett litet
köksträdgårdsland.
Fröken Lindqvist flyttade till Stockholm efter höstterminen 1938.
Maja Nilsson (född Kummu) kom till oss vid vårterminens början 1939 Detta var
ju en revolution. Maja kom ju också till vår lycka att bli kvar på ön då hon gifte sig
med pappas kusin Gunnar Nilsson.
Hon var som fröken Lindqvist en bra och drivande lärare, men klimatet i skolan
blev så mycket vänligare .Hon var väldigt noga med svenska språket , med grammatik och satslära, något som jag fick nytta och glädje av senare i livet När jag
prövade in på seminariet fick jag frågan om vad det var för skillnad mellan adverb
och adverbial .Jag kunde svara ( nu har jag glömt det). Hon startade efter det att vi
slutat skolan, studiecirklar, hon gjorde allt så roligt för oss. Hon införde också tävlingar, vi åkte mycket skidor på vintern, vi tävlade, också mot andra öars barn. En
gång hade vi gångtävling.
Maja såg till att vårt bibliotek i skolan blev fyllt och att vi fick mera och bättre
undervisnings material.
Hon kom underfund med att ingen i byn var ansluten till sjukkassan. Det ordnade
hon också
När det var avslutning på våren kom alltid kyrkoherden Ernst Gordon. Skolan pryddes med björkar.
Jag tror det var Maja som gav oss lust att studera vidare .Hon gav oss inte bara
kunskap utan också självförtroende
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Vi gick ju sex år i folkskolan och trots en bättre ekonomi fanns det inga möjligheter
för oss att studera vidare inne i stan. Vi stannade hemma, vi arbetade tillsammans
med våra föräldrar. Våra sommarkompisar förtryckte oss ibland och talade tyska
med varandra när dom inte ville att vi skulle förstå. Vi kände oss som dumma lantisar.
En vilja föddes, grodde och spirade i våra hjärtan.
Skolan på Husarö avvecklades år 1957 och kommunen sålde mot Husaröbornas
vilja fastigheten. Fastigheten används numera som konfirmandläger.
Detta att vi förlorade både skola och affär gjorde att ön avfolkades.

Vidareutbildning.
Bror Lasse och jag hade tidigt klart för oss att vi skulle studera vidare, att vi
skulle skaffa oss yrken med namn på.
Jag minns så väl när det beslutet togs. Det var oktober och regnigt och kallt.
Lasse och jag tog upp potatis på åkern som inte hunnits med när farbror Abel
varit där med sin häst Grålle och plogat upp det mesta. Lasse gick före och
grävde upp potatis, jag kröp efter och lade potatisarna i hinkar. Så rätade Lasse
på sig, lutade sig mot spaden och frågade.” Vad ska du bli när du blir stor?”
Jag reste mig upp jag med, pustade väl lite och sa: ”Jag ska bli lärare.” Lasse
svarade” Det ska jag med!” Sedan fortsatte vi att ta upp potatis.
Vi har båda gått långa studievägar för att komma dit vi ville.
Lasse studerade först på Hermods korrespondensinstitut, gick sedan sista året i
realskolan i Waxholm. Därefter följde Lärarhögskolan i Uppsala och så
småningom vidareutbildning till yrkesvalslärare.
Jag gick också långa och krångliga vägar innan jag var nöjd och har väl blivit av
med mina intellektuella komplex. Först läste jag allt utom matematik på Hermods korrespondensinstitut. Så fick jag stipendier från Ljusterö församling och
gick två år på Sigtunastiftelsens Folkhögskola. Den miljön var verkligen en kick
för mig, så många kompisar och så mycket kulturfolk på en gång! Sedan sökte
jag och kom in på seminariet i Strängnäs.
Jag studerade sedan vidare till speciallärare, hamnade som lärare på Obs-klinik
som då var något slags avstjälpnings plats för barn dom inte klarade i vanliga
klasser. Det var naturligtvis en galen väg att hantera problemen på.
52

Jag var dessutom intresserad av den här komplicerade problematiken, och
började arbeta ute i klass tillsammans med lärarna. Då upptäckte jag, att jag
visste platt ingenting om gruppdynamik. Dags att söka ny kunskap! Hela 70talet letade jag kunskap för att förstå varför vissa klasser fungerade och andra
inte. Jag ägnade mig åt olika terapier , gick på Dramatiska Institutet, studerade på
universitetet och arbetade med missbrukare samtidigt som jag arbetade i skolan.
De sista 20 åren av mitt yrkes liv arbetade jag ute i klasser tillsammans med lärarna . Det har varit roligt och mycket intressant. Ungar är härliga!
När mina barn var små var jag hemmafru några år. När min yngsta son var 4 år
började jag arbeta igen Jag gick aldrig på hemmafru-myten. Jag hade gått så
långa vägar för att få ett yrke med namn på. Hur hade det gått med min pension?
Inte för att jag tänkte på det då, men då hade jag idag suttit i klistret eftersom jag
är skild. Ibland har man tur!
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Julfirande.
Förberedelserna inför julen började tidigt, redan i november när grisen slaktades.
Den arma grisen fick som nyslaktad sitt första julbad, han fördes ner till tvättstugan där han skållades i en stor träså och skrapades ren från all borst.
Vi använde allt av grisen som gick att äta Av blodet gjorde vi blodplättar,paltbröd
och blodpudding. Av hjärta, lever, njurar och lungor gjorde vi lungmos (kallas
pölsa nuförtiden) Tarmarna klipptes i lagom längder, vändes så att insidan blev
utsida. Tarmarna blåstes sedan upp med hjälp av ett vassrör upp så att de blev
alldeles spända . De skrapades rena med hjälp av en inte alltför vass kniv, det var
ett grannlaga arbete, det fick inte gå hål på skinnet. Sen gjorde mamma julkorv.
Skinkorna rimsaltades .Grisen styckades och det som vi inte klarade att äta
färskt saltades in i en träså och ställdes i källaren.
Pappa brukade också före jul samla alla oss barn som gått i söndagsskolan och
tillsammans med oss binda in årets söndagsskoltidningar till en tjock lunta. Han
värmde lim på spisen och använde brunt omslagspapper som pärmar .Det var
roligt och lite högtidligt. Hela huset luktade lim!
Julstädningen var ett särskilt kapitel. Huset gjordes rent från golv till tak. Alla tak
tvättades rena från årets sot och alla murar kritades, garderober tömdes och
skurades, jag minns t.o.m .att mamma ibland fernissade väggar och tak i
garderoben i köket. Julstädningen tog flera veckor. När allt var klart då var det
RENT!
Till slut hängde mamma upp rena gardiner och bytte rent i alla sängar.
Inför julgranens ankomst skulle det också köpas julgodis som skulle hängas i julgranen. Vi köpte ett slags stelt sockergodis försett med ett litet bokmärke i mitten
hos faster Hanna. Bror Lasse har berättat för mig att ett år hade han en hel krona
att köpa julgodis för. Han frågade faster Hanna om någon annan köpt för så
mycket pengar .Hon sa att det var sällsynt. Vi gjorde förstås julgrans- karameller
av silkespapper med veckade fransar girlander
Sedan när julgranen skulle väljas fick vi följa med pappa ut i skogen. Det var
noga och vi var tysta och högtidliga.
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Till julen eldades salen varm, det var den enda gång under den kalla årstiden vi
använde det rummet. Det tog flera dagar att få salen varm och det gick åt mycket
ved.
Granen stod i salen och vi prydde den med levande ljus , de hemgjorda
julprydnaderna som vi gjort och julgodiset vi köpt hos faster Hanna.
Som alla andra skärgårds familjer åt vi inte lutfisk utan gädda med pepparrotssås.
Det var lite nervöst före jul om isen skulle lägga så vi kunde få våran julgädda. Till
efterrätt fick vi risgrynsgröt med kanel och socker. Vi hade förresten smörgårdsbord före maten, olika sorters sill , hemlagad ansjovis och julskinka.
Det var väldigt högtidligt och fint, vi satt där i salen i våra bästa kläder vid levande
ljus hela familjen.. Vi hade vit duk på bordet och putsade ljusstakar. Efter middagen läste pappa julevangeliet och så delades julklapparna ut. Vi hade ingen jultomte. Det var aldrig mycket julklappar och bara nyttiga saker, men det var inte
så dumt att få ett par pjäxor när man fryst om fötterna ett bra tag!
Juldagens morgon var det julotta i missionssalen. Pappa eller farbror Gustav
predikade. Alla kompisar var där! Efter julottan kutade vi runt till kompisarna
för att kolla deras julgranar och deras julklappar.
När det så småningom blev dags för julgransplundringarna blev vi bjudna tillsammans med våra föräldrar till dom andra barnfamiljerna. Innan julgranen
plundrades lekte vi jullekar. Det var enda gången på året de vuxna lekte med oss
barn! Vi lekte blindbock, björnen sover och alla de andra jullekarna.
Jag avskydde” Skära, skära havre”för den slutade med att en blev ”udden” och
då sjöng dom: ” När var tar sin så tar jag min och då blir udden utan. Se udden
står i ringen för ingen ville ha an så fy skam, fy skam för ingen ville ha an. Annars
var det kul. Innan man gick hem fick man en julgranspåse med julkarameller,
sockergodis och en och annan kola. Till dom familjer som inte hade barn blev
man bjuden på julkaffe. Där lektes inga lekar men det var bullkalas!
Om man ser till tiden som gått sedan grisen slaktades hade det gått åt cirka två
månader för att fira julen!
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Affären
Det som gjorde Husarö möjligt att vara en ö med en fast befolkning, när jag var liten
var ju detta att vi hade skola, post och affär. Detta i sin tur medförde att vi hade regelbunden trafik till ön. Husarö var och är dessutom lämplig som sista brygga på
traden, något som är en stor fördel.
Det finns ju andra former av utveckling som gjort livet lättare för människor. Jag tänker på radio, el och användandet av maskiner på sjön och på landbacken. Utvecklingen gick inte lika fort då som nu.
Jag berättar om detta i det här kapitlet.
Affären ägdes och sköttes av faster Hanna Nilsson ( vi kallade alla vi på något sätt
var insläktade med för moster, faster eller morbror ) Den var inhyst i den Nilssonska lillstugan. Rummet till vänster var själva affären, till höger låg lagerrummet.
I affären fanns en lång disk, på den stod en stor gul våg. Bakom disken fanns många
lådor ,sånt som numera kallas köpmansdisk. Jag får inte glömma det viktigaste, på
disken stod stora glasburkar med karameller. Faster Hanna var snäll, hon bjöd oss
ibland att smaka på dom där karamellerna.
Det skulle vara fint att veta hur sortimentet såg ut, jag vet att det luktade tjära, Hon
måste naturligtvis rätta sitt sortiment efter de behov som fanns i byn, kanske tjära
och fotogen, allt som behövdes till båtarna .Annars var det väl mest det vi kallar
specerier alltså mjöl socker salt och kryddor. Det var ju ingen ide att ha grönsaker
kött eller fisk i affären Faster Hanna tog hem falukorv ibland, då köpte vi om vi
hade råd. Det var fasligt gott. Jag vet att mamma köpte sybehör där, jag vet att
faster Hanna hade ett litet presentsortiment. Själv köpte jag en gång en vas till mors
dag hos henne. Den kostade 50 öre.
Någon gång i mitten på 30-talet orkade inte faster Hanna längre utan andra
övertog och affären flyttades så småningom till annan plats.
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Telefonväxeln.
När vi nu ändå är inne på den Nilssonska gården kan vi lika gott gå in en sväng i
stora huset till Hannas dotter Bojan som sitter vid telefonväxeln. Telefon hade vi,
en stor svart låda som hängde på köksväggen hemma. Vi hade nummer 6, allt
sköttes manuellt .Man lyfte på luren ringde med ringveven. så svarade Bojan som
kopplade oss till Ingmarsö som kopplade oss vidare till Möja eller vart vi nu
skulle. Man fick bara ringa tre samtal om dagen,annars höjdes taxan. Vi fick telefon till Husarö år 1920. Kontrollen av antal samtal skötes förstås manuellt. Varje
abonnent kollades på okänd dag

Radio
Vi hade ingen radio, jag vet inte ens om begreppet fanns, vi hade en s.k. kristallmottagare med hörlurar, som någon slags klumpig och stor free-style, Fördelen
var ju att ingen annan hörde vad jag lyssnade på, vi religiösa fick ju inte lyssna på
något världsligt. Det var i alla fall tack vare den som jag stiftade bekantskap med
Brecht och Tolvskillingsoperan och Lotte Lenya. Så småningom fick vi en s.k.
högtalare, som gav oss lite fler glimtar av världen.
Jag kommer ihåg att klockan 1300 sändes dansmusik. Jag ville så gärna lyssna
men det godkändes inte av censuren.

Maskiner.
Att ro och segla har man kunnat så länge som det har funnits människor på Husarö
Man kan driva fram en båt med ett eller flera par åror. Mindre känt är hur man
vrickar fram en båt Ivar Öhman var en mästare på det Han använde bara en åra,
som han satte mellan årtullar i aktern eller i en för ändamålet avsedd gjord fördjupning i aktern. Årbladets smala sida användes, när man förde åran framåt i båtens
riktning. Sen vred han åran och förde bredsidan bakåt. På det sättet förde Ivar en
kofärja lastad med timmer från Husarö till en såg på fastlandet och sedan lastad
med brädor tillbaka till Husarö igen.
När vinden var lämplig, tog man hjälp av ett segel, ett sprisegel med fock. Både
roddbåtar och större båtar som kofärjor hade inte mycket till köl, så dom gick inte
att kryssa med.
Ångbåtarna, som i min barndom trafikerade Husarö hade ångmaskiner som eldades med kol eller under krigstiden med ved. Vi barn tyckte det var väldigt roligt att,
när vi reste till stan , stå och titta ner i maskinrummet där den sotiga eldaren
skyfflade in kol eller ved under pannan.
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Pappa köpte på 20-talet en båt från Bröderna Berglunds båtvarv på Resarö och
satte dit en Merx-motor i den. Motorn var klen och blåste det hårt orkade motorn inte föra båten framåt. Jag minns en gång då vi låg utanför Klintsundet och
stampade mot vinden och trodde att vi skulle blåsa upp på klipporna. Hur det nu
var så ordnade det sig, pappa girade lite och motorn orkade föra oss framåt I
slutet av 30-talet skaffade sig pappa en Albin 02. Den startades med bensin men
efter 200-300 meter gick man över till fotogen som var billigare. I början av
50-talet köpte pappa en större, akterruffad båt med en Säffle tändkulemotor som
värmdes upp med blåslampa. På 30- och 40- talet hade de flesta enkla motorer
som man startade med vev på balanshjulet. Först efter andra världskrigets slut
blev båtmotorer var mans egendom och då blev också aktersnurror vanliga.
På land dröjde motorer ännu längre. Hästen fick dra vandringen, som drev tröskverket, dra plogen ,harven, välten, såningsmaskinen och timmerlasset.
Den första maskinen på land var en stor tändkulemotor, som Gunnar Thunström
skaffade för att dra tröskverket.
Den stora revolutionen kom år 1950 när Husarö fick el. Även det gick långsamt i
början

Avlopp och värmepanna.
När inkomsterna steg tack vare jordgubbarna började folk också att renovera sina
hus så smått. Det var mycket arbetsamt att varken ha värme, vatten eller avlopp.
Att inte ha annat än vedeldning i dessa dåligt isolerade hus medförde ju att folk
trängde ihop i ett rum och kök, det innebar också att det blev sotigt överallt Det
installerades värmepannor i köken ,som kunde värma upp flera rum att bo i.
Vi började också hyra ut mindre till sommar gäster.
Vatten förvarades i stora koppartunnor eller hinkar, och måste bäras ut igen per
slaskhink .Alla hushåll hade grävda brunnar där man hämtade vatten med hink
Att kunna ha vatten indraget var som en dröm
Pappa beslöt att installera avlopp, vatten och värmepanna . Detta var i slutet av
30-talet.
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Slaskhinken stod dessförinnan i skåpet under diskbänken. Hinken måste bäras ut
och tömmas ett antal gånger per dag. Den tömdes i sjön nedanför huset. Dom som
hade långt till sjön tömde sina slaskhinkar på särskilda slaskhögar. Där
trivdes råttorna, stora och feta var dom. Avloppet Erik Sjöberg och pappa gjorde
mynnade förstås rätt ut i sjön. Man förstod inte bättre. Förresten tömde man allt
skräp i sjön. Sjöbottnen utanför Husarö by är rena rama loppmarknaden, full av
gammalt skräp. När el drogs till Husarö slängdes också alla gamla fotogenlampor
där. Jag och mina söner har dykt där så vi har sett det!
Diskbänken var dessutom inte rostfri utan zinkad. Den krävde också putsning och
skötsel.
Erik Sjöberg hjälpte oss med jobbet. När dom ändå var i farten drog dom in vatten
från brunnen utanför köksfönstret också. Tänk er vilken lyx Vi kunde pumpa upp
vatten med en spak vi fick en rostfri diskbänk och avlopp! Diskbänkar fanns på den
tiden inte färdiga utan den böjde Erik till själv med avloppstratt och allting .Det blev
lite vassa hörn här och var men det gjorde ingenting.
Vi bodde ju också trångt, fem personer i ett rum och kök, trots att vi hade ett stort
hus. Pappa installerade en värmepanna i köket och drog rör upp till
smårummen på övre våningen, där han installerade element. Det blev vattenburen
värme. Vilken lyx, Lasse och jag fick egna rum När jag sen flyttade hemifrån övertog
förstås Anna Greta mitt rum.

Lantmäteri på Husarö - Byalaget på Husarö
Lantmätaren i mitten i ljus kostym. Längst t.v. B.A. Hjorth med fru,
De tre längst till höger är: Abel Österman, Pappa, Reinhold Sundström
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Posten på Husarö.
När Postverket ansåg det lägligt att Husarö
skulle ha en egen ,som det då hette så fint
,postmästare, fick Husaröborna välja.
Byalaget fanns ju redan då och det var säkert där som detta val gjordes.Husaröborna
valde Abel Österman. Detta skedde någon
gång på 20-talet. Det var ett bra val.
Waxholmsbåten kom inte så ofta, höst vinter och vår bara tre gånger per vecka.
Eftersom Waxholmsbåtens ankomst var en
av de stora händelserna i veckan gick så
många som kunde, naturligtvis alla vi barn,
ner och ”mötte båten” som det hette.
Farbror Abel kom med den gråbruna postsäcken med avgående post, med båten
kom den nya postsäcken med sigill och allt.
Vi gick alla ombord på Waxholmsbåten och
Postmästaren Abel delar ut post vid
stod där i värmen för att bevittna skådespeångbåtsbryggan. Det är sommar och
let Farbror Abel tog sin stora sax, klippte
mycket folk.
av snöret och bröt sigillet.
Han skojade alltid till det lite. Tappade han
saxen på durken sa han: ”Ja tror stålet faller
ja!” Då skrattade vi alla och kände hur fint
det var, att vi hade gemenskap. Vi barn väntade verkligen på de där små högtidsstunderna, på vad farbror Abel skulle säga för roligt.
Vi frireligiösa prenumererade på Svenska
Morgonbladet, Filip Åman hade
Socialdemokraten vilket vi ansåg smått
skandalöst. De andra hade Stockholmstidningen. När jag blev så stor att jag fick kärleksbrev från killar var det mycket spännande, dom andra blev nyfikna och farbror
Abel kommenterade: ”Det här brevet tror
jag vi ger till någon annan Mary för du får
alldeles för många brev.”

Vintertid kunde det hända att posten
kom med helikopter.
60 Abel Österman väntar på den nya postsäcken.

Det var aldrig mycket post ,vi var ju inte så många, men det var roligt så länge det
varade .Farbror Abel var liten och kvick med stor mustasch.
Posten var öppen dagtid, 12.00-1400 varje vardag,1200- 1300 på söndagarna.
Den delen sköttes av tant Julia, inte i köket utan i kammaren i det Östermanska
hemmet. Tant Julia var väldigt noga med tiderna, kom man för tidigt fick man
vänta, kom man för sent gick det inte alls. Jag förstår henne. Annars skulle hon ha
folk rännande där hela dagarna. Det gick att skicka brev och paket, man kunde
skicka och ta emot pengar också.
Det känns i alla fall som om posten var en tillgång på den tiden, inte ett problem.

Abel Östermans hästar.
Farbror Abel var mycket nära vän med sina hästar. När vi var små hade han en
häst som hette Stjärn. Farbror Abels son Arne har berättat för mig att våren 1942,
när Stjärn var över tjugo år gammal var han så skral att han inte klarade sig längre.
Hans tänder var helt slut bl.a. Farbror Abel nändes inte att skicka sin vän till stan
för avlivning, utan beslöt sköta om det själv. Erik Sjöberg hjälpte honom. När det
var klart, band dom en sten med ett rep vid hästen och sänkte honom vid Fjärdholm. Stjärn slet sig så småningom ur snaran och flöt upp, fylld av de gaser som
bildas i ett dött djur. Stjärn låg sedan länge och flöt omkring i Husaröfjärden. Han
släppte ibland ifrån sig sina gaser(det kändes i hela byn). En dag kom morbror
Kalle Sjöberg hem till Abel och sa att det låg en mina vid Västerskaten.(Det var ju
krigstid) Farbror Abel och Kalle skyndade till Västerskaten och där låg Stjärn.
Dom måste ha skickat honom till sjöss igen, för det sista som siktades av Stjärn låg
i höjd med Måskobb, åt Svartlögahållet till. Stjärn ska alltid leva i vårt minne för
han låg och flöt så länge utanför byn. Farbror Abels nästa häst hette Grålle och
blev också mycket gammal. Farbror Abels hästar var så lugna. Det berodde säkert
på det förtroende förhållandet mellan häst och husbonde.

Farbror Abel med sin häst
Grålle
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Tore Thunström spelar dragspel
omgiven av beundrare

Dans på Östermans loge

Nöjesliv.
Vi dansade på logen, eller rättare sagt, på alla dom logar som fanns ( Östermans,
Nilssons eller Thunströms) eller på dansbergen i Norrhagen eller Bockholm.
Pappa försökte hålla ordning på mig, men det var lättare sagt än gjort. Vi var ju
religiösa så egentligen fick jag inte dansa alls. Det var nog så att inte ens vilda
hästar kunnat hindra mig från att smita min väg. Han fick nöja sig med att
bestämma tid för hemkomst. Jag var tvungen at lyda för annars kom pappa och
hämtade mig. Det blev så förargligt att jag pallrade mig hem i någorlunda tid.
Ofta stod han och väntade på mig i närheten, så orolig han måtte ha varit.
Bojan Nilsson hade en vev- grammofon, jag minns att vi dansade på berget i
Norrhagen till den musiken. Senare lärde sig Tore Thunström att spela dragspel,
och då blev han vår speleman.
Vi träffades också vintertid och då höll vi till på övervåningen i det hus där
familjen Thunström bodde. När vi dansat drack vi kaffe och åt rulltårta som
någon av oss flickor hade bakat. Det förekom så vitt jag minns ingen sprit.
Vi umgicks också mellan öarna. Vintertid åkte vi skidor till Ingmarsö. eller
Ahlsvik. På Ahlsvik hade vi en annan speleman, Stig Sandberg, som skötte dragspelet. Det hände också att vi bestämde träff med ungdomarna från Ingmarsö, så
där mittemellan öarna vid Finnhamn. Där hade vi en bra skidbacke. Arne Vidlund
bjöd mig på alpkola! Romantiken blommade.
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Sommartid rodde vi till varandra.. Det var ju krigstid och ont om bensin, inte tal
om att få låna någon motorbåt. När vi skulle till Ingmarsö rodde vi först till
Idholm och träffade kompisarna där, sen gick vi över Idholm till sundet mellan
Idholm och Ingmarsö (Sundet är numera en mycket frekventerad båthamn
sommartid, kallas Paradiset) sen gick vi på smala stigar hela vägen till Brottö
eller någon annan stans dit vi skulle. Sommartid rodde vi till Äpplarö där det
fanns en riktig dansbana utomhus. Då rodde vi till östra udden på Äpplarö och
sen traskade vi hela långa vägen till dansbanan som låg i närheten av hotellet
Kom man när dom spelade vals betydde det tur. Jag minns inte att vi dansade
med några andra än dom vi kände, jag vet inte varför. Det var gammaldans och
foxtrot som gällde Vi dansade vals, polka och hambo.
Det var ju krigstid, det innebar för oss att det ordnades kurser i sjukvård och
första hjälpen vid olycksfall. En gång hade vi en sådan kurs en hel vecka i
sträck på Ingmarsö. Vi åkte skidor fram och tillbaka varje dag. Undra på att vi
fick kondition och starka ben! Ibland ordnades det skidtävlingar mellan öarna.
Vi hade ganska roligt faktiskt.
När jag var liten .firade vi inte midsommar. Jag minns att vi något år hade en
ynka liten pinne som vi dansade kring stående i backen ovanför vårt hus. Jag
tror att det var kusin Greta som tog det initiativet. Hon var ofta ute hos oss
särskilt sommartid. Mamma och hennes systrar Berta och Elma höll ihop.
Det hade vi barn mycket glädje av för vi lärde känna våra kusiner och hela
mammas familj.

Spelemän vid midsommarstången.
Pappa och bror Lasse i förgrunden.
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Herbert Thunström håller tungan rätt i mun för
att klara Balansen. Hans fall blev stort.

Det fanns många ungdomar på ön sommartid. Det togs någon gång på trettiotalet
initiativ till ett gemensamt midsommarfirande för hela Husarö. Det är möjligt att det
var ungdomarna som kom på denna ljusa ide. Lämplig plats fanns i backen nedanför Thunströms hus och intresset visade sig vara stort Spelemän hade vi också.
Pappa Henry spelade fiol eller dragspel, bror Lasse fiol , Tore Thunström gitarr,
Sven Thunström dragsspel och kusin Åke fiol.
Allting gjordes tillsammans. Vi barn plockade blommor, de större band kransar
och klädde stången. Alla stora starka hjälptes åt att resa stången under stort stoj
och jubel.
Sedan blev det dans och lekar.
Det roligaste var nästan när ångbåten skulle komma. Vi hade klätt ångbåtsbryggan
med björkar. När vi hörde ångbåten tuta vid Finnhamn ställde vi upp oss i långan
rad med spelemännen i täten och sjungande ”Vi gå över daggstänkta berg fallera”
eller något annat hurtigt. Vi marcherade ner till bryggan sjungande för full hals.
Ångbåten svarade med att tuta och tuta gång på gång. Ångbåten var också prydd
med björkar.
När ångbåten väl lagt till skanderade vi ” HU HU HU, SA SA SA, RÖ RÖ RÖ,
HUSARÖ, HUSARÖ, HUSARÖÖÖÖÖÖÖÖ” gång på gång.
Jag kände mig i lycklig gemenskap med allihopa. Sommaren var kommen!
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Krigstid.

Vadmalsgubbar utanför sommarstugan som fick
föreställa logement i början av kriget.

När andra världskriget bröt ut 1939 så berörde det förstås också oss . Den militära myndigheten ville ha en s.k. luftbevaknings-station på Husarö.
Med våra dagars mått mätt var det hela mycket primitivt På berget mot
Svarlögafjäden byggdes ett luftbevakningstorn. Det var alltid bemannat.Såg dom
som hade vakten något misstänkt ett flygplan t.e.x. så drog dom i en ståltråd som
gick till baracken. Då klingade en klocka. Då svarade personalen därnere. Detta
rapporterades sedan per telefon och kodssystem med bokstäver och siffror till de
militära myndigheterna Med de flyghastigheter som vi nu har skulle rapporterna
från Husarö inte ens nå de militära myndigheterna i Stockhom innan flyganfallet var
ett faktum.
Nåväl, gubbarna på Husarö inkallades och kläddes i vadmal. Vår lillstuga fick
tjänstgöra som tillfällig förläggning i början av kriget. I farbror Gustavs lillstuga
lagades maten. Dom ringde in till Stockholm om dom hörde flygplansmuller.
Nästföljande år byggdes luftbevakningstornet på berget vid Ålänningholm.
Dubbarna efter tornet finns kvar än i dag. Nedanför i skogen byggdes en barack
som förläggning. Högst upp i tornet fanns en bevakningskur utan tak..
Det byggdes också ett skyddsrum av stock och sten. Går man uppför backen från
baracken mot berget syns lämningarna i form av en samling stora stenar.
Myndigheterna gjorde ett avtal med pappa som ägde marken, ett avtal som skulle
gälla i 50 år. Pappa skulle få 200 kr i ersättning för hela tiden.
Detta avtal vållade så småningom familjen mycket arbete. Min bror lyckades efter
många års förhandlingar få överta baracken från de militära myndigheterna.
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Baracken hade ju inget militärt värde längre.

Det blev också ett ekonomiskt avbräck för alla boende på ön som var inkallade.
Dom hann ju varken rensa jordgubbslanden eller fiska.. Jordgubbslanden växte
igen illa kvickt Då gav dom dåliga skördar. Första krigsåret tjänade pappa bara
900 kr. Det var inte mycket att försörja en familj på.
Så småningom ersattes skärgårdsgubbarna av yngre personal från fastlandet.
Det var kalla vintrar under krigsåren. Vägarna på ön fick plogas upp med häst
och släde, också de vägar som gick ut till baracken. Vi ungar tyckte det var
spännande att gå dit och hälsa på.
Jag drömde mardrömmar om att det kom flyganfall och att jag förgäves försökte
rädda mamma till skydd i skogen Mamma var halt, för hon hade haft engelska
sjukan som barn. Hon kunde inte springa.
Vi följde krigets förlopp så gott vi kunde per tidning och radio. I baracken hade
dom en karta uppsatt där frontlinjerna var markerade med knappnålar(sådana
där med färgade huvuden).
Det som var värre för oss än all snön, det var att Waxholmsbåtarna inte kunde
bryta upp ona till Husarö. Tro nu inte att den gick till närliggande öar som Finnhamn eller Ingmarsö.,
Vissa år stannade den uppe vid Hästnacken i höjd med Örsö strömmar.
Vi kunde vara isolerade 3-4 månader i sträck. Allt vi behövde som t.ex. livsmedel
och fotogen måste forslas till ön med häst och släde. Var det stöpföre så medarna
på släden skar ner, spändes en flatbottnad eka efter hästen så det gick att köra.
Det var nog bra tungt för hästen. Tider när isen inte varken bar eller brast fick vi
vackert överleva ändå.
Vi åkte mycket skidor. Maja Nilsson hade ju kommit till ön som vår lärare och
när vi var ute med skolan och åkte skidor och mötte gubbarna från baracken så
brukade dom skoja med oss och fråga vem som egentligen var fröken. .
Det var otäckt med kriget, på somrarna hände det att det kom folk till ön som
hälsade med Hitlerhälsning på skogen Vi firade och var glada när freden kom
1945
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Pappa som födgeni.
Jordgubbs-eran
Pappa, Henry Öhman, var den sortens
människa som man skulle kunna ha satt på
en klippa i havet och han skulle ha hittat på
sätt att överleva. Han var mångkunnig och
finurlig.
I början av 20-talet när han flyttade tillbaka
hem till Husarö, tog han en kurs i trädgårds
skötsel på Hermods Korrespondensinstitut.
Sen byggde han växthus, först det vi kallar
gamla växhuset, där odlade han tomater.
Han byggde en ugn så att han skulle kunna
hålla varmt och börja odla tidigt. Rökgången
från ugnen drog han längs hela växthusets
längd och gjorde skorsten längst bort så
blev hela växthuset varmt. Senare byggde
Pappa i tomathuset.
han ett litet växthus för gurkor i vinkel till det
Skörden är riklig.
första.
Detta växthus låg ovanför Åkes hus. Nästa växthus byggde han bredvid vår sommarstuga. Anslutet till detta växthus byggde han också ett förråd med kylutrymmen. Då
slapp mamma gå ner till källaren vid sjön med varje mjölkskvätt. I det nya växthuset
odlade han krysantemum. Det var ju svårt med vattningen, pappa löste problemet så att
han ledde allt regnvatten in i huset till stora behållare. I gamla växthuset hade han en
grävd brunn med lock inne i själva huset
Jag minns när pappa byggde gurkhuset. Jag kom springande i gräset för att flyga rätt
upp i pappas famn. I gräset låg en hög med glasrutor som jag trampade rätt på så att en
del gick sönder. Jag grät och trodde pappa skulle bli arg, men han var bara orolig för
att jag skulle ha gjort mig illa.
Pappa försökte också odla jordgubbar. Den jord vi hade på Husarö var inte bra.
Jordgubbar vill ha sur och mullrik lövjord. Pappa började odla upp den mark vi hade
på Särsö, det var ett gammalt kärr bevuxet med stora alar. Den jorden visade sig passa
jordgubbarna. Det var ett hiskligt arbete att få bort dom där stora alarna. Den areal
mark som pappa ägde på Särsö och som lämpade sig för jordgubbsodling var dock
begränsad. Det innebar att det till slut inte var han som hade flest jordgubbs plantor och
fick de största skördarna. Pappa hade också sitt diskbrock att dras med.
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De jordgubbsplantor vi hade från början av 30-talet mognade sent och var ganska sura. De var utmärkta att sylta, men inte det som marknaden i Stockholm ville
ha. Vi odlade också smultron på Särsö och det var en bättre sort, stora och sö,
Pappa började exprimentera Detta blev så småningom inledning till en helt ny era
för Husarö och Möja , ja faktiskt för hela skärgården.
Jag minns att han satt bruna papperspåsar över vissa plantor. Han sa att dom
skulle träffas. Farbror Gustav sa att pappa skulle sluta leka.

Pappa i hallonlandet. Dom nya plantorna är manshöga.

BARNARBETE
Det låter hemskt men det var det inte. Pappa och mamma hade säkert inget annat
val än att ta med oss barn på alla former av göromål utomhus ända från det vi var
mycket små. Vi var säkert inte mer än 4-5 år när vi fick börja hjälpa till så smått
med det vi kunde.
Vad vann vi på det? För det första fick vi vara nära våra föräldrar hela dagarna, se
hur dom arbetade, lära oss hur man gjorde. För det andra fick vi tidigt klart för oss,
att vi var viktiga för våra föräldrar, att vi behövdes helt enkelt. Jag är nu vid 76 års
ålder fortfarande övertygad om att jag behövs, känner mig på något sätt kompetent,
kapabel att genomföra det jag vill. Klart att jag har blivit latare med åren, men mina
vänner påstår att jag fortfarande är mycket aktiv.
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Det jag har svårt för att klara det är att vara lat en hel dag. Det är ju negativt att
värdera sig själv efter prestanda. OK, men så länge jag tycker om att göra nytta
får jag väl finna mig i det då. Jag mår ju bra av att vara nyttig.
Vi fick också klart för oss att vill man tjäna pengar så måste man arbeta..
Den ekonomiska fostran vi fick började tidigt, flera år före skolstarten. Jag tror
den började hos våra vänner på Svartsö , handlaren Hartwig Hedelin med familj.
Vi umgicks med dom för mamma och Hartwig var konfirmandkamrater någon
gång i seklets början, Pappa och Hartwig jagade fågel höst och vår tillsammans,
blev nära vänner. Det var så roligt när familjen Hedelin kom på besök.
Familjens son Gunnar var jag mycket förtjust i som barn.
Nåväl, farbror Hartwig frågade bror Lasse och mig om inte vi kunde göra lite
björkrisvispar åt honom som han kunde sälja i affären. Klart vi kunde! Hedrade
kände vi oss. Pappa lärde oss göra rönnklykor att dra barken av nyutslaget
björksly med på våren. Vi satte igång med stor iver, pappa band sen ihop
visparna och farbror Hartwig sålde. Lasse gjorde 30 vispar första våren och
jag låg nog inte efter Vi fick 10 öre i ren förtjänst per visp.
Nästa inkomstkälla var att plocka, knippa och sälja liljekonvaljer som vi skickade
i jordgubbslådor till Farbror Westman i Stockholm som hade blom- och grönsaks
handel. Han sålde våra jordgubbar också. Det hände ibland att han hade lagt lite
vindruvor eller bananer i lådan när den kom tillbaka!
Det här var något slags fritidssysselsättnig, detta med vispar och liljekonvaljer Vi
seglade med roddbåten som hade sprisegel till utöarna och plockade, till Idskär
och Ramsen. Blåste det upp så kom pappa och hämtade oss.
Det som blev för mycket ibland arbetsmässigt var arbetet i jordgubbs- landen och
med fisket. Vi ville nog gärna stanna hemma och leka för sommartid fanns det gott
om barn på ön. På lördagarna plockades det inga jordgubbar eller fiskades men
då måste man göra sin del av hemma jobbet innan man fick springa till Sandholm
och bada med sommarkompisarna.
Att pappa var så noga med att lära oss hantera pengar, måste nog ha berott på att
han hade egna bistra erfarenheter av penningbrist från sin barndom och uppväxt
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Mary, viker jordgubbskartonger i jordgubbslandet på Särsö

Jordgubbar.
Det förhöll sig naturligtvis så att ju tidigare jordgubbarna mognare, ju bättre betalt fick
man. Pappa gav sig inte. Han hade ju per korrespondens lärt sig hur man korsar olika
sorter med varandra så han körde i gång. Jag minns att han höll på länge, ett antal år
faktiskt. Attraktiva jordgubbar skulle inte bara vara tidiga, dom skulle vara stora och
söta också. Pappa lyckades till slut.Han korsade en sort av stora tidiga smultron med
den bästa jordgubbssort vi hade. Han fick fram precis det han ville en stor söt sort
som mognade en vecka minst , tidigare än dom sorter vi hade. Bingo!
Nu tycker man kanske att pappa skulle ha döpt sin sort till ”Henry” eller ”Husarö gubben”.Så icke! Han döpte den till ” Ananas,” fint och exotiskt skulle det vara!
Nu fick pappa, farbror Gustav.och Gunnar Björklund som också ägde mark i samma
kärr som vi på Särsö bråttom. All mark som kunde odlas upp på Särsö och Husarö
odlades upp och planterades med den nya sortens jordgubbar.
Jordgubbarna blev kvickt populära, gick åt som smör, det gällde att hänga med..
Pappa råkade i svårigheter för han var så rysligt rädd om sina jorgubbsplantor att bara
vi i familjen fick tillträde till landen. Då hittade han på att tala med dom som han kände
och som odlade jordgubbar på Möja att om dom hjälpte oss att rensa landen på våren
skulle dom få ta plantor gratis. Vi i familjen hade ingen chans att hinna rensa så mycket
själva. Det blev succe det också.Möja borna kallade så småningom sorten för Möjagubben.
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Detta är alltså berättelsen om hur Möja-gubben kom till! Möjagubben som borde ha hetat
Husarö- gubben!
Pappa ville heller inte att någon utanför familjen skulle få plocka hans bär, syster AnnaGreta hade lyckligtvis vuxit upp så hon kunde hjälpa till och bror Lasse och jag fick öka
takten (Om Anna-Greta kan man med fog säga att hon var uppvuxen i ett jordgubbsland,
den sommaren hon föddes låg hon och sov i ett uttorkat dike mellan amningarna) Hela
familjen var alltid med i jordgubbs-landen.
Detta med att hela familjen var med på allt arbete utomhus, kanske är typiskt för Husarö,
kanske är det ett arv från lotstiden då lotsarna låg ute på lotsningar hela somrarna och
kvinnorna måste sköta mycket av utesysslorna. I andra delar av skärgården är kvinnorna
bleka som ogräddade vetebullar och männen bruna och väderbitna. Kvinnorna är inte ens
med ute och fiskar.
Nåväl vi gav oss iväg till jordgubbslanden vid 7-tiden på morgnarna, åkte båt förstås för
odlingarna fanns på Särsö. Frukost fick vi ofta äta ombord, det var bråttom, vi kom hem
igen först vid 6-tiden på kvällen.
Lasse och jag blev så småningom mycket duktiga på att plocka bär, vi hade något slags
rekord som låg på 300 liter var på en dag, timrekordet låg på 40liter. Det låter otroligt.
men är faktiskt sant. Det krävde förstås att det var i början av jordgubbs- tiden när jordgubbarna var stora och många.
Vi fick betalt per liter av pappa när vi plockade jordgubbar. Från början fick vi 5 öre per
liter. Sedan steg taxan vart efter pappa tjänade mer pengar för att till slut vara 15 öre per
liter. Pappa var ytterst mån om att vi skulle lära oss hantera pengar, de pengar vi hade tjänat betalade han ut först av allt .När vi blev så stora att vi klarade det fick vi varsin rad
jordgubbsplantor att sköta om och ta förtjänsten från, sedan fick vi två rader var. De
pengar vi tjänade fick vi ansvara för, de gick mest till kläder och så småningom till studier.
Jag tror bror Lasse t.o.m. köpte möbler ett år.
Den ekonomiska fostran vi fick av pappa har vi haft nytta av hela vårt liv.
Detta med de ökade förtjänsterna från jordgubbsodlingarna inne bar ett ekonomiskt
uppsving inte bara för Husarö utan också för Möja och andra öar. Jag tror inte de barn
som föddes 5-10 år efter oss någonsin upplevde den brist på pengar som vi gjorde. Jag är
född 1926, bror Lasse 1928. Detta uppsving kom underhand på 30-talet. När andra
världskriget hade brutit ut, var den nya ekonomiska situationen ett faktum. Vi blev fasligt
populära för stadsbor, vi hade både mat och pengar.
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Pappa odlade också smultron och hallon, han hade sina växthus, han odlade
grönsaker på friland .Det var tråkigt att plocka bladspenat.
Vår och sommar och höst fiskade han också. Sommartid var det strömming som
gällde, när han kom hem från jordgubbslanden skulle strömmingsskötarna ut, för
att sedan tas upp vid 11-12 på natten. Allt skulle vara klart före klockan fem på
morgonen, då gick Waxholmsbåten in till stan med sin last av strömming och jordgubbar. Mamma som var ganska klen, arbetade långt mer än hon egentligen orkade. Hon hade förutom jordgubbs landen där hon jämt var med, hemmet och
djuren att sköta. Hur dom orkade med allt arbete och när dom sov vet inte jag.
Så småningom kom det också andra sorters jordgubbar till ön, men pappas sort
finns kvar.

Alla odlade jordgubbar.
Husaröborna var inte sena att följa Möjabornas exempel. Alla som så kunde började odla jordgubbar.
Tyvärr är det så att jordgubbar är kinkiga av sig, dom vill ha lövjord , riktig mull,
kalkfattig och sur, men inte för sur. Det bästa dom vet är kärrjord. Husarö är ju en
gammal stenig sandås med lerbotten och det passar inte så bra. Pappa försökte
odla upp det kärr som låg på vår mark men där var utloppet för dåligt så jorden
var för sur. Familjen Österman odlade upp så gott som hela sin öppna mark. Dom
hade som mest 40.000 plantor, men fick inga jätteskördar för det Vid ängen ovanför Länsviken gick det lite bättre. Också Storängen blev jordgubbsland, men resultatet blev medelmåttigt. Hur det gick för Ivar på Långholmen vet jag inte , men inte
tror jag det blev några stora skördar.
Hur som helst steg allas inkomster i rask takt så när kriget bröt ut hade vi relativt
gott ställt. Vi hade ju ransoneringskort vi med, men det var nog mycket svårare att
bo i stan, speciellt om man hade knapert med slantar. Husaröborna började installera också värme, vatten och avlopp i sina hus vilket medförde att dom började
använda mer än ett rum och kök av husen. Vi flyttade inte längre ut i lillstugan om
somrarna.
En plats på Husarö visade sig dock vara perfekt för jordgubbsodling, lika perfekt
som vår mark på Särsö. Det var ängarna i Västerskogen som också är gammal
kärrmark.
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Pappas kusiner, Erik och Gunnar Nilsson, som ägde marken i Västerskogen började odla upp det gamla kärret. Det visade sig vara svart fin mylla, lövjord, perfekt för jordgubbsodling. De arbetade tillsammans ett antal år. Sedan skilde dom
på sig så att Gunnar odlade de delar som låg österut av ängen, mot familjen
Östermans ägor. Erik fortsatte att odla den västliga delen.
Gunnar Nilsson odlade också upp de ängar som låg i närheten av hans hus, jordgubbar blev det förstås.
Gunnar planterade också fruktträd på ängen ner mot Kastet. Det blev bigarråträd, äpplen och päron. Inte för att jag tror att det blev lönsamt med fruktträd,
men det var nog i alla fall ett av de mest lyckade försöken med fruktodling på
karga Husarö. Också han hade till slut bra många tusen jordgubbsplantor. Han
var den första som hade får på Husarö.(Bara för husbehov.)
Men det blev Erik Nilsson som blev jordgubbskung på Husarö!

Erik Nilssons båt Risto ska till Stockholm med jordgubbar.

Jordgubbskungen.
Erik Nilsson var en flitig odlare . Resultatet visade sig över all förväntan.
En av de första svårigheter han stötte på var att jordgubbslådorna inte räckte till.
Svårigheter är till för att övervinnas, så Erik köpte ett gammalt sågverk med tändkulemotor från Finnhamn så han kunde såga bräder och tillverka sina lådor själv.
Det visade sig att fler än han på ön var intresserade av att såga bräder. Så småningom flyttades sågen ner till stranden dit folk kunde bogsera sina stockar.
Sågen gav honom dessutom inkomster under en stor del av året. Tändkulemotorn
byttes så småningom ut mot en bättre , en Phytagoras.
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När nordvästen låg på visade det sig att det var för blåsigt för folk att komma
in till land med sina stockar. Då köpte han en gammal pråm som han sänkte en bit
ut från land som vindskydd. Det gick alldeles utmärkt
Han var vidare inte nöjd med firman han levererade jordgubbar till och inte heller
med Waxholmsbolaget som inte kunde lova jordgubbstransporter varje dag.
Jordgubbarna kom dessutom för sent in till stan.
Då köpte han en gammal tulljagare som han döpte till Risto. Den drevs med gengas På så vis kunde han få in sina och delvis också andras jordgubbar till stan så
tidigt som uppköparna ville. Han och vi bytte uppköpare till John Westman som
hade en grönsaksaffär på Upplandsgatan. John Westman och hans familj kom att
betyda mycket för Husarö. Jag har en känsla av att Husarö och alla leveranser av
varor till hans affär betydde mycket för honom också. Hans ättlingar finns fortfarande kvar därute.
Eriks fru, Ester, var lika driftig som sin man. Hon odlade smultron. Anne-Marie,
dottern i huset har berättat att hon hade 1.700 smultronplantor som gav stora söta
smultron. Dom levererades till Arvid Nordqvist AB. Pappa Henry levererade
också en del av sina bär till den firman som ju levererade en del av sina bär till
hovet. En del av Husaröbären kanske slutade sina dagar som kunglig dessert!
Erik odlade upp hela sin äng i Väster skogen. Han hade som mest ca. 40.000
plantor. Lyckligt nog fanns strax ovanför ängen ett kärr till där det alltid fanns vatten. Han ordnade på så sätt också bevattningsfrågan, vilket var en omöjlighet för
oss andra.
Det fanns ju ingen möjlighet för Erik med familj att ensamma sköta allt detta. Ester
basade för jordgubbsplockarna, förde bok över vad var och en plockade och såg
till att alla fick sina pengar. Erik skötte transporterna. Tant Frida fanns ju men det
räckte inte, det behövdes mycket folk.
Frågan om arbetskraft löstes helt enkelt så, att alla som så ville fick komma och
plocka jordgubbar. Taxan var från början 7 öre litern men steg så småningom till
15 öre. Omräknat i dagens penningvärde var det inte så dåligt. Det blev populärt
bland byns sommarboende ungdomar att plocka jordgubbar i Västerskogen för
att få lite extra fickpengar. Tant Frida var förstås så gott som heltidsanställd De
fastboendes barn hade i allmänhet jordgubbsland hemma att plocka, men dom
kom dom också i mån av tid för det var i Västerskogen hos Erik som alla kompisarna höll hus. Det är inte så dumt när man kan förvandla arbete till nöje!
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Jordgubbsplockargänget i full fart i landen i Västerskogen

Det var alltid mycket folk hos Erik, det kunde vara 10-30 personer som
plockade samtidigt säger Kalle och Anne-Marie, barnen i familjen.
Några år hade dom s.k. jordgubbsläger i Västerskogen. Då kom 7-8 flickor ut
från stan med en husmor, bodde i tält och plockade jordgubbar för glatta livet.
Dagsskörden när det var som bäst kunde ligga på flera tusen liter.
Hur organiserades då allt detta? Hur såg arbetsdagen ( eller rättare sagt dygnet)
ut för Erik? Dagtid var han, sonen Kalle och några stora starka till sysselsatta med
att per skottkärra transportera alla dessa jordgubbslådor ner till stranden och
lasta ombord dem på Risto. Det var säkert 300 m till stranden, vägen dit var en
knölig stig. När det var färdiglastat från Västerskogen åkte Erik i väg och hämtade jordgubbar från andra odlare. Sedan körde han båten in till Stockholm dit
han anlände vid 2-3 på morgonkulan. Där mötte uppköparna, allt lastades av, och
tomma lådor lastades ombord. Sen lade sig Erik och sov några timmar, för det
mesta ombord på Risto. På förmiddagen anlände han hem till Husarö och så började nästa arbetsdygn.
Hur såg Esters dygn ut? Hon basade ju för hela jordgubbsplockar gänget, arbetade från tidig morgon till långt in på natten. Det fanns ju räkenskaper att hålla
ordning på också, det kan inte ha varit lätt. Ester var driftig och kompetent. Jag är
övertygad om att hon klarade allt med glans. Hon var dessutom en kvinna som
alla dessa ungdomar hade respekt för.
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Sonen Kalle var ju så pass stor att
han hjälpte till med det mesta.
Anne-Marie var för liten. Hon har
berättat för mig att när kriget kom
och alla gubbarna inkallades blev
det svårigheter med att skaffa
barnvakt. Gubbarna förlades som
tur var vid luftbevakningsstationen
på Husarö. Flickungen fick följa
med pappa och vakta Sverige, det
var alltid någon gubbe som var
ledig. Anne-Marie tyckte det var
mycket roligt att vara i baracken,
ett något orginellt dagis tycker
kanske vi.

Risto har anlänt till Stockholm
och den väntande John Westman

Krigsutbrottet innebar ju ett avbräck för jordgubbsodlarna När skulle dom hinna
rensa sina land? Ute i landen i Västerskogen slet Ester och tant Frida som små blå,
men det var omöjligt att hinna allt. Då hittade Erik och hans kompisar i baracken på
att gå till Västerskogen om natten när dom inte hade vakt för att med flåhackor försöka hålla gångarna mellan jordgubbsraderna rena. Värre var det för pappa som
hade sina jordgubbsland på Särsö. Första krigsåret växte landen nästan igen. De
första två krigsåren var det gubbar från Husarö och omkringliggande öar som låg
inkallade på Husarö. Sedan kom det personal från annat håll.
Erik köpte en jordfräs, och pappa köpte en tillsammans med Gunnar Björklund omkring 1941. Det under lättade arbetet betydligt
Jordgubbsodlingen hade sin glanstid på 40-talet, sen hårdnade konkurrensen, men
ändå höll jordgubbsodlarna ut länge, så gott som hela 50-talet.
Men Erik var jordgubbskung in det sista.
Är man nu en kung så måste man väl ha en drottning? Det hade Erik i Ester! Hur
kom då Ester att hamna på Husarö?
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Ester är uppväxt i Hälsingland, i Färila.
Hon kom till Stockholm och fick arbete
som jungfru hos Sigfrid Hansson, PerAlbin Hanssons bror. Han hyrde sommar- ställe på Husarö i ett antal år. Till
Husarö kom då också brodern Sigfrid
med familj och Ester förstås. Där lurade Erik i buskarna! De gifte sig 1929
och fick två barn, Kalle och Ann-Marie.
Som jag berättat var Ester driftig och
kompetent, kunnig det mesta. Utan sin
drottning tror jag inte Erik klarat av att
bli jordgubbskung. Men jordgubbskung
förblev han så länge det lönade sig att
odla jordgubbar.
Erik och Ester tar en fikapaus

Yrkesfiskare och jordgubbsodlare.
Fisket var ju länge en av huvudnäringarna på Husarö. När så jordgubbs- eran kom
och visade sig lönsammare än fisket så försökte yrkesfiskarna hinna med båda delarna.
Det betydde att dom fick arbeta både natt och dag.
I skärgården sades annars att ”strömmingsfiskare är det lataste som finns” eftersom
det hände att dom efter en hel natts arbete med fisket lade sig att sova på dagen.
Att vara flitig och arbetsam var viktigare än allt annat. Nu måtte väl i alla fall belackarna blivit nöjda!
Vi tar John Sjöberg som exempel. Fiskare hade han varit länge han hade t.o.m. fiskat
lax till havs med killarna från Möja. När jordgubbsodlingen visade sig så lönsam, satte
först hans pappa Erik och sedan han igång och odlade upp ett kärr på Sigholm där de
som mest hade 13.000 plantor. Där kunde han skörda upp till 1.000 liter på en dag .
Det man glömmer när man talar om jordgubbsodling är att landen måste rensas vår
och höst ett antal gånger, det är ett ständigt arbete. Detta skötte han samtidigt som
han fiskade ihop med Arne Österman. Hans svåger Lennart Jansson hade inga egna
jordgubbsland utan levde på fisket.
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John klarade jordgubbslanden själv med hjälp av sin familj. John nämner
åren1949-57 som de mest lönsamma. John berättar att han, precis som bror Lasse
och jag ,fick hjälpa till med fisket från det han var väldigt liten.
På Hallonstenarna hade vi Folke och Harry Sjöblom, fiskare sedan barnsben .De
hade stora jordgubbsland och försökte sköta både jordgubbar och fiske samtidigt.
De blev kvar på sin ö när Husarö avfolkades.
Pappa Henry Öhman och hans bror Gustav försökte också fiska samtidigt som de
odlade jord gubbar. Abel Österman och sonen Arne Österman gjorde på samma
sätt.
Den enda jag vet som bara fiskade var Thore Jonsson på Särsö.
Klart är att dom arbetade mycket hårt för att få sin försörjning också i de goda
tiderna.
Något jag funderat mycket kring är kvinnorollen Vi hade inga hemmafruar på
Husarö. Kvinnorna var med i allt utomhus arbete. Var detta ett arv från lotstiden?

Vår familj år 1947, mamma dog året efter, i oktober 1948
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Mamma blir sjuk.
Våren 1943 blev mycket speciell för oss alla på Husarö
Allt började så bra .Landstinget hade ordnat en sykurs för fruntimren på
Husarö, en stor, rejäl och omfattande. Jag vet ingenting om varför vi kom ifråga
för denna satsning. Nåväl, det kom ut en utbildad syfröken som hette Kersti
Lindblad, Hon bodde hos faster Asta. Missionssalen i farmors hus förvandlades
till syatelje, alla öns tanter tog dit sina trampmaskiner. Så körde vi igång. Dom
första två veckorna lärde vi oss mönsterritning. Vi fick göra grundmönster till oss
själva och lära oss principer för hur man gör mönster. Detta var helt nödvändigt
för den provkarta av mått som vi omfattade gjorde alla normal- mönster
oandvändbara. Vi var ju några unga och smala men sedan var provkartan av figurer så att säga omfattande.
Sedan fick vi välja tyger och börja sy åt oss själva och vår familj. Detta gjorde
mig helt salig av lycka för ärligt talat var mamma inte särskilt duktig på att sy.
Jag ville så gärna vara fin. Kursen avslutades med mannekäng uppvisning i skolan. Vi hade musik också, Bojans vevgrammofon gick för fullt och vi svassade på
estraden inför öns alla inbjudna gubbar. Det var härligt!
Med på kursen var Stina Olsson, Julia Österman, ,Maria Thunström, Gerda
Öhman, Asta Öhman, Maja Nilsson ,Ester Nilsson, Gun Thunström och jag som
på den tiden hette Mary Öhma..
För min del innebar detta att jag i fortsättningen sydde inte bara mina egna kläder
utan också Anna-Gretas och mammas. Jag blev så småningom så duktig att jag
sydde kläder åt så gott som alla öns äldre damer utom åt Ester Nilsson som var
mycket duktig på att sy själv. När jag sydde åt andra fick jag 5 kr om dagen
och maten, det var den vanliga taxan på den tiden.
Det vilade dock ett mörkt moln över oss denna vår. Mamma blev tröttare och
tröttare och till slut insåg pappa att hon nog borde till en läkare. Hon hade ju tidigare haft dåliga blodvärden så vi tänkte att fick hon bara lite järnmedicin så skulle
hon nog bli bra. Pappa åkte in till stan med henne, till akutmottagningen på Karolinska sjukhuset. Doktorn lade in henne på sjukhuset direkt efter en första titt.
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Det visade sig att det inte bara var alla hennes värden som låg i botten utan hon
led också av en sjukdom som hon haft mycket länge. Den kallades då professor
Schaumans sjukdom, nu heter den sarko- idos, tillhör en hel grupp av s.k. sarkom som kan ge sig på olika delar av kroppen. Den innebär muskelförändringar.
I mammas fall hade den gett sig på lungorna som var så illa däran att hon bara
hade en halv lunga kvar att andas med. Hon hade också ett klaffel på hjärtat.
Mamma blev liggande på sjukhus hela våren.
Ansvaret att ta hand om hushåll ochdjur föll naturligtvis på mig .Anna-Greta gick
i skolan hon fyllde 10 år den våren. Jag bjöd alla hennes skolkamrater på födelsedagskalas på verandan. Jordgubbssaft och rulltårta fick dom.
Det är konstigt. Jag var bara 16 år och det förväntades av mig att jag skulle klara
allt som en vuxen. Vi tvättade stortvätt i tvättstugan, den skulle läggas i lut för att
bli vit. Jag gjorde naturligtvis fel så tvätten blev gul. Asta bannade mig, hontyckte
det var dåligt. Vi tvättade bara 4-5 ggr om året så det var mycket tvätt.
Missionsförsamlingen på Husarö hade s.k. kvartalsmöte när mamma var borta.
Kvartalsmöte innebar att det kom människor från de andra församlingarna på
andra öar, och de skulle bjudas på mat. Jag gjorde rabarberkräm i
konserveringsapparaten och var rysligt nervös för jag visste inte hur mycket potatismjöl jag skulle reda krämen med. Men det blev någon sorts rabarberkräm
och allt tog till min lycka slut!
Mamma kom hem från sjukhuset veckan före midsommar. Vi stod i köket
mamma och jag och mamma sa: ”Mary det blir du som kommer att få ta hand
om Lasse och Anna-Greta, för jag kommer inte att leva länge till.” Jag kunde inte
ta det till mig, jag grät och sa att jag hört att magra och långa kvinnor lever längst.
Mamma grät också. Under de år som följde hade hon upprepade hjärtattacker,
något slags anfall där hon hade ont i bröstet och svårt att andas. Lungorna var ju
skraltiga, hon måtte ha levat med ständig syrebrist.
Det var vidare svårt att leva på Husarö vintertid för vi hade ingen affär. Åren
1946-48 bodde vi därför på Möja,i Löka på Möja södra sida.. Jag gick på seminariet i Strängnäs då och Anna-Greta var tonåring (13-14 år) och vi var äntligen så jämngamla att vi kunde vara kompisar. Jag var ju hemma på loven och
Anna-Greta och jag dängde runt med Möja- killarna så mycket vi bara orkade.
Det var nog inte så lite det! På somrarna bodde vi på Husarö. Vi flyttade hem till
jordgubbsland och fiske.
80

Våren 1948 tog jag min examen som lärare. Mamma reste till Strängnäs och
bevittnade min avslutning. Hon var så stolt över mig, så lycklig.
Sommaren förflöt sedan som vanligt med mycket arbete.
Jag fick tjänst som lärare i Vendelsö, söder om Stockholm. Där fick jag så småningom hyra ett rum och kök i en sommarstuga, det var smutsigt och otrivsamt.
Anna-Greta fick plats som barn-flicka hos en familj i Hägersten .Hon fick sova
på en smal soffa i barn kammaren. Det gick väl ann men när sedan herrn i
huset försökte tafsa på henne när frun i huset låg på BB för att föda nästa
barn var det bara att ge upp. Hon slutade sin anställning och fick genom kontakter plats på Bergs konditori i Enskede. Hon flyttade till mig i Vendelsö. Vi
hade roligt ihop den hösten.
Pappa och mamma beredde sig på att flytta till Stavsnäs över vintern och
mamma skulle komma och hälsa på oss i Vendelsö. Så blev det inte.
Den 18 oktober när jag kom hem från skolan ringde telefonen Det var pappa
som sa att mamma gått ifrån oss .Det tog en stund innan jag begrep att han menade att hon var död.
Jag tog ledigt från skolan och åkte ut till pappa. Mamma låg på en säng på
verandan i väntan på en riktig kista. Anna-Greta och Lasse kom också hem.
Vi bara grät allt var så overkligt. I salen stod mammas väska packad med nattlinne och tandborste och en burk hallonsylt som hon skulle ge mig när hon
kom till mig i Vendelsö.
Kistan kom, och den dagen när hon skulle upp till Ljusterö för att begravas. Åke
höll om mig, Jag bara skrek:” bär inte bort henne, bär inte bort henne!”. Från
resan till Ljusterö minns jag att Julia Österman klappade Anna-Greta på huvudet.
Tiden som följde blev kaotisk. Anna-Greta och jag hade ju varandra men pappa
var så vilsen och Lasse med.Det var som en atomsprängning, vi svävade omkring i rymden utan att hitta varandra. Pappa kunde inte vara ensam han försökte få oss att vara i mammas ställe och det kunde vi ju inte. Det var förfärligt. Mest förfärlig blev julen, Lasse och pappa kom och skulle bo hos oss i
Vendelsö. Vi fick låna ett rum till, där Lasse och pappa bodde, det var smutsigt
och kallt och allting luktade illa. Julaftonen tillbringade vi hos farbror Gustav och
faster Asta som då bodde i Råsunda. Det var lite tröst och trevligt för oss.
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Efter jul slutade Anna-Greta att arbeta för pappa klarade inte av att vara ensam
på Husarö. Hon åkte alltså ut till Husarö för att ta hand om pappa.
Den vintern träffade pappa Britta. Vi orkade inte se det som en lösning när vi fick
reda på det, det blev bara som en chock, det var ju så nära inpå mammas död.
Allting blev fel i början. Det dröjde länge innan vi accepterade faktum men så här
i efterhand känns det annorlunda. Pappa blev lugn, han drömde nya drömmar,
fick ett nytt liv, vilket både han och Britta behövde. Vi fick ju också så småningom två halvsyskon , Ville och Eva-Britt, och en bättre relation.
Till hösten började Anna-Greta på hushållsskola inne i stan. Eleverna bodde på
skolan och Anna-Greta lärde sig att röka .Pappa och jag ville att hon skulle
börja på folkhögskola men se det gick inte för hon var kär i en kille i Vendelsö
som hette Sven Brundin. Jag började förstå att det inte skulle bli så lätt att vara
mamma.
Våren 1949 träffade jag Lasse Bluckert. Detta skulle så småningom ge vår tillvaro en god portion behövlig stadga.
När Anna-Greta slutat hushållsskolan flyttade hon till Lasse och mig. Vi hade fått
en lägenhet på Åmänningevägen i Årsta.Lägenheten var liten, en trea på 56 kvm.
Lasse och jag gifte oss året därpå. Anna-Greta bodde hos oss i fem år, en vild
och vacker tonåring, jag försökte vara mamma så gott jag kunde. Lasse var fantastisk, han tog hand om lillasyster, var som en pappa för henne och sade inte ett
ont ord om att hon bodde hos oss som hade så trångt.
Som vuxna har vi alla syskon flyttat från Husarö och skaffat oss vår utkomst i
Stockholmsområdet. Vi har våra sommar- visten på Husarö, Lasse och jag med
våra familjer på Husarö, Ville med familj på Särsö som ligger nära Husarö. Vår
syster Eva-Britt har sålt sitt ställe liksom Anna-Greta gjorde.
Lillasyster Anna-Greta är död. Hon dog 2001 04 05 efter flera års sjukdom.
Två av hennes barn, Birgitta och Erik, har dock till vår stora glädje, med sina familjer, sommarställen på Husarö. Vi håller ihop familjen. Vi ska förresten ses allihopa hemma hos Ville på släktträff 03 0201. Vi är numera 28 personer!
Våra rötter har vi kvar på Husarö!
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Vad hände sedan? .
1957 stängdes skolan, vilket var en katastrof. Ön avfolkades helt enkelt. Folk skaffade sig bostad i stan eller någon annanstans där det var lättare att leva. Pappa hade
byggt hus på Stavsnäs och bodde där med sin nya familj ,Britta och barnen Ville och
Eva-Britt. Till Husarö kom dom ut till frampå vårkanten när det var dags att rensa
jordgubbslanden. Själv hade jag gift mig med Lasse Bluckert, och var mamma till tre
pojkar, Jan,Mats och Klas. Jag arbetade som lärare i Stockholm.
På 50-talet kom jordgubbsodlingen på fastlandet igång. Finnerödja i Västergötland
var en av de första odlingarna i stor skala. Södra Sverige och Norrland följde exemplet. Importen från utlandet kom igång. Sen kunde jordgubbar levereras från påsk till
augusti. Priserna sjönk, marknaden var inte längre omättlig, det blev svårare att försörja sig på jordgubbsodling.
Odlarna på Husarö höll ut i det längsta, faktiskt större delen av 50-talet.
På vintrarna var det öde och tomt på Husarö. Det var så illa att tant Frida bodde ensam därute några vintrar i början av 60-talet. Jag undrar hur hon klarade det.
År 1961 kom ett förslag att Husarö gård som då ägdes av Hugo Duhs skulle omvandlas till ett tomtområde med 300 nya fastigheter, radhus och hotell på Bockholm.
Hade detta förslag gått igenom så hade vårt vatten snabbt blivit odrickbart på grund
av saltinträngning. De andra fastigheterna hade legat som grönområden utan byggrätt.
Antalet fastigheter på Husarö gårds område minskades så småningom till 90.Våra
fastigheter fick samma procentuella byggrätt. Det var mycket arbete innan detta var
klart.
Jag undrar just vad som hade hänt om inte det här förslaget om att göra Husarö Gård
till planområde hade genomförts. Hade Husarö förblivit öde på vintern? Hur hade det
gått med trafiken och posten? Hade vi fått någon ny affär?
Husarö är nu en ö med mer än 200 fastigheter. Det har byggts en ny affär som jag
hoppas att vi får behålla. Det är livligt och mycket folk om somrarna. Många av våra
nybyggare kommer ut till ön inte bara på sommaren utan större delen av året. Vi har
bara en barn familj och få fastboende. Jag tror att vi skulle behöva fler året runt verksamheter på ön för att säker ställa det vi har, fler företagare.
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Jordgubbsodlarnas barn och barnbarn hade passat på att under de goda tiderna
skaffa sig utbildning och yrken med namn på. De lämnade skärgården, (med
några få undantag,) en del kommer tillbaka som pensionärer.Det Husarö som jag
berättat om är borta. Det är därför jag ville skriva och berätta om kultur och
människor om levnads- villkor om vardagsmöda.
Nu, år 2003, har vi ett nytt samhälle att leva i, att ta vara på.
För att få en fylligare bild av verkligheten nu år 2003 har jag talat med två personer som, var och en på sitt sätt, förblivit Husarö trogna. Det är Ragnar Nilsson
och Nilas Österman.

Barnfamilj på Husarö.
Vi har en barnfamilj kvar på Husarö, nu år 2003, Ragnar och Monika Nilsson och
deras fyra barn Annika, Lennart, Henrik och Tarja.
Ragnar är född på Husarö, son till Gunnar och Maja Nilsson. Ragnar är egen företagare, han driver ett båtvarv.
Han hyr också ut stugor, en verksamhet som numera sträcker sig över större delen
av året, inte bara sommartid som förr i världen. Den verksamheten kräver närvaro
och tillsyn från Ragnar och Monika. Ragnar har valt att vara fastboende på Husarö
också sedan han bildat familj och fått barn.
Hur är det att leva som barnfamilj på en ö utan skola? Jag frågade Ragnar.
Ragnars svar stämmer vidunderligt väl med det jag skrev i början av mina skriverier
om det jag upplevde som fördelar med min barndom. Han säger att barnen har fått
växa upp med sina föräldrar hos sig dygnet runt, dom har deltagit i alla sysslor, sett
de vuxnas vardag. Barnen har fått känna sig behövda och nödvändiga, lärt sig vilka
regler som gäller om man ska klara sig.
Skillnaden mellan min barndom och vår tid är helt klart den att det nuförtiden inte går
att leva i skärgården utan stadiga inkomster. De ekonomiska villkoren nu med fastighetsskatt och avgifter för allt dikterar möjligheterna.
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Ragnar berättar om den tid när barnen var små. Det är klart att det varit besvärligt ibland men fördelarna uppväger mer än väl nackdelarna. Det tog ju tid
med alla besök på barnavårdscentraler, hos läkare och tandläkare. De besöken gjordes i Waxholm eller i Åkersberga och tog varje gång en hel dag i anspråk. Barnen ligger ju också nära varandra i ålder så det kunde bli flera besök i veckan. Resorna betalades av Ragnar och Monika.
Hur har det då gått med barnens skolgång?
Ragnar berättar att det i samband med att skolan stängdes år 1957 så sa
skolinspektören att allt skulle bli så mycket bättre, en bättre skola med skolform B:1, skolskjutsar och annat. Ragnar säger fundersamt att nu, 40 år senare är de löftena infriade.
Barnen går i skola på låg och mellanstadiet på Ingmarsö. De hämtas klockan
7.00på morgonen för att vara i skolan klockan 8.00. De kommer sedan hem
vid
1500-1600 på eftermiddagen Annika, den äldsta, har börjat högstadiet. Då får
hon åka till Ljusterö. Det tar lite längre tid. Ragnar hoppas att kunna bo kvar
på Husarö under barnens högstadie- och gymnasietid. Blir det för svårt, får
familjen hyra något på Ljusterö under terminstid. Hans önskan är att barnen så
småningom ska överta företaget.
Från början fungerade skolskjutsarna dåligt. På vintern sköttes skolskjutsarna
med skoter, det var kallt och osäkert, isarna var inte alltid pålitliga. Nu sköts
detta med svävare vintertid som ju kan köra i vatten om så erfordras, det är
bekvämare och säkrare.
Vi får hoppas att Ingmarsö lyckas värna sin skola, den har också varit i farozonen. Skolan på Husarö lär vi inte få tillbaka.

85

Nilas berättelse.
Arne och Kerstin Österman med sina tre söner Göran ,Nilas och Anders tillhör
de familjer som flyttade från Husarö när skolan stängdes år 1957.
Nilas hade då hunnit gå fyra år i skolan på Husarö. Skolan hade 7 elever år
1957. Sista året infördes skolmat. Barnen rodde då till Kastholm till Karin Sjöberg som skötte skolmaten. Skolans lärare hette Ester Åstrand..
Familjen Österman hyrde en lägenhet, övervåningen av en villa i Vaxholm. Barnen
gick i Norrbergsskolan. Nilas säger att det var omtumlande och nervöst att
komma till en skola med flera hundra elever. Det var inte så att skärgårdsbarnen
blev mobbade, det var bara så svårt att känna social tillhörighet. Östermans pojkar var inte de enda skärgårdsbarnen , det fanns ganska många barn från olika
skärgårdsöar som bodde på någon form av internat.
Familjen Österman åkte hem till Husarö så gott som varje helg, det gjorde det
svårare att komma in i kamratkretsen. Nilas och hans bröder umgicks mest med
dom andra skärgårdsbarnen.
Nilas gick sedan i realskolan i Vaxholm och i gymnasiet i Täby. Det dröjde ända
upp i gymnasiet innan han började stanna i stan vissa helger för att umgås med
kompisar.
Husarö var och förblev ”hemma”.
När jag frågar Nilas var han skulle vilja bo nu, år 2002, svarar han att han skulle
vilja bo på Husarö, driva en egen rörelse, våga släppa taget om de stadiga inkomsterna. Han ser behovet av ett socialt liv, han skulle inte vilja göra det ensam
utan tillsammans med andra likasinnade. Han säger vidare att det finns mycket att
göra i skärgården för den som är företagsam. Husarö duger till mer än sommarviste.
Det vore bra fint om det fanns en framtid för våra skärgårdsöar! Jag förenar mina
önskningar med Nilas.
Min barndom och uppväxt där ute är så långt borta, men ligger ändå som en bas
för mitt liv.
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John Sjöberg gistar storsköten på Kastholm

Ett särskilt kapitel om fiske.
Jag undrar just hur pappa klarade fisket när vi var så små att vi inte kunde hjälpa
till. Mamma kunde ju inte hjälpa honom. Klart är att vi, Lasse och jag , inte var
mer än 4-5 år gamla när pappa tog oss med på fiske. Fisk var basfödan för oss.
Båtar, vatten och fiske var en central del av våra liv. Flytvästen var inte uppfunnen
än. Vi var ofta ute ensamma på sjön min bror och jag. Alla i byn gjorde sina fiskeredskap själva.
Bror Lasse fick lära sig bygga och bo, jag tittade på och lärde väl mig lite jag
också. Enligt reglerna skulle jag lära mig kvinnoslöjd. Jag var förargad. Det föll
vidare på min lott att jag skulle städa min brors rum. Jag protesterade, men jämlikheten var inte uppfunnen än. Det var bra otacksamt att vara föregångskvinna.
Som vuxna har vi ju upptäckt att den här formen av manlig slöjd nästan
försvunnit. Vi började därför göra våra nät själva. Det utvidgades så att vi
började sälja nät på skärgårdsmarknader.
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Det är roligt! Fiskarflickan har med åren blivit
fiskarkärring! En sak upptäckte jag snart.
Människor vet i allmänhet ganska lite om fiske
och fiskeredskap. Köper dom så ett nät och
inte får någon fisk så tror dom bums att det är
ett dåligt nät dom har köpt. Då tänkte jag att
jag måste bestämt lära dom. Jag började
skriva ner lite om fiske, om hur man fiskade.
Det blev nästan som en liten handbok som jag
delade ut åt mina kunder.
Det här kapitlet som handlar om fiske, består
av mina skriverier i ämnet.
En kund på Ljusterö marknad sa i somras att
jag var berömd över hela Ljusterö för mina
bra nät!
Jag är ju nästan en kändis! Jag fortsätter att
göra nät så länge jag
orkar.

Fiskarkärring bor nät
framför brasan på Husarö

Sedan säljer hon dem på marknad!
Detta var på Skärgårdsmarknaden i Linanäs.
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Gädda fiskades vintertid när isen låg med gäddsax och under lektiden i maj juni
med gäddkassar och med nät. Att fiska med gäddkassar var roligt. Gäddorna har
speciella lekplatser dit dom återkommer varje år. Där satte vi gäddkassarna på 23 meters djup. Dom vittjades sedan tidigt på morgonen, vid 4-5 tiden när det var
stilla bleken och god sikt i vattnet Pappa tog upp gäddkassen som ofta var helt
full av gäddor med en lång stör som hade en krok i ena ändan Gäddornas lekplatser var hemliga, som kantarellställen ungefär. Pappa lade ner gäddorna i en
fisksump där dom fick gå tills dom blivit tillräckligt många. Då skickade han in
dom till stan med Waxholmsbåten.

Pappas fiskesaga
Var fiskelyckan god och vädret stilla kunde pappa berätta fisksagor när vi rodde
hem. Pappa funderade mycket över fiskars liv och vanor.
Jag minns en av pappas sagor som lät så här:
När abborren var liten så sa hans mamma så här:” Mitt barn kom ihåg när du blir
stor och råkar i fara så ska du spärra ut alla dina taggar så kan ingen äta upp
dig!” Så blev ungen stor och fastnade i fiskarens nät. Han tänkte efter och kom
ihåg vad mamma sagt, han spärrade ut alla sina taggar och fast satt han! Så kom
fiskaren och drog upp honom!
När flundran var liten fick han lära sig helt annorlunda. Hans mamma sa: ”Kom
ihåg mitt barn när du blir stor att om du råkar i fara ska du bara vända på dig så
syns du inte, du har ju skyddsfärg.” Så blev han då stor och fastnade i fiskarens
nät. Han kom ihåg vad mamma sagt och vände på sig, när det inte hjälpte så
vände han på sig igen och igen tills ha var ordentligt inrullad. Så kom fiskaren och
drog upp honom
Gäddan fick lära sig att han var starkast i världen och skulle bestämma över alla.
Så när han sedan fastnade i fiskarens nät blev han jättearg och bet och slet och
körde hit och dit med sin vassa näsa tills han satt fast. Han var fortfarande arg när
fiskaren drog upp honom.
Torskens mamma hade inga ideer om uppfostran så hon spionerade på dom andra mammorna och lärde sin ungar alla andras knep. Det hade ju till följd att torsken gör värre tövlor än någon annan. Fiskaren suckade och log när han drog
upp honom.
Den enda som fick lära sig något förnuftigt var siken. Hans mamma sa” Råkar du
i svårigheter mitt barn så tänk efter hur du ska göra!” Så fastnade han i fiskarens
nät .Han stod där med sin lilla näsa i nätet och tänkte efter och tänkte efter. Så
kom då fiskaren och drog i nätet Siken lossnade och sam sin väg!
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Fiske med sax.
När vattentemperaturen i novemberdecember sjunker, går gäddorna upp på
grunt vatten, gärna i täta vassvikar och
förbereder sig på ett ganska stillsamt
vinterliv. Gäddan tycker om varmt vatten
så det kalla vattnet och sämre syresättning när isen lägger gör den slöare,
den rör sig mindre och långsammare.
Den ger sig mer sällan ut på jakt och
hugger bara om den förnimmer ett bekvämt byte inom räckhåll.
Så fort isen lade sig i vikarna passade
pappa på att sätta ut gäddsaxar. Han
högg upp ett cirka 30 cm i diameter hål i
isen, agnade gäddsaxen med en ismört
( Grymt, mörten måste vara levande),
Vinterfiske. I den vattenfyllda lådan
och sänkte ner den i hålet så den stod på sparkstöttingen förvarar pappa
ungefär ett par decimeter ovanför botten. gäddorna tills han kommer hem.
Där lämpas dom över i den stora
Reven var förstås längre än avståndet till
ståndsumpen vid bryggan. Sedan
botten, extra rev lindades runt en pinne
skickas dom vidare till Stockholm
för att ge gäddan ett behövligt spelrum. och middagsborden.
Sedan var det bara att kolla saxarna var
eller varannan dag. Var linan utdragen betydde det napp .Det hände att kråkorna
hjälpte till att vittja, gäddan rådde dom förstås inte på men dom hjälptes åt att dra
upp den arma ismörten som dom åt upp. Pappa hade en sparkstötting där han
satte. en låda med vatten som han lade gäddorna i Gäddorna sumpade vi eller
skickade till stan.

Strömming.
Strömming fiskades nästan året om. Under lektiden kunde vi få mycket strömming, så
mycket att skötarna nästan inte kunde bärgas ombord.
Det fanns en fiskeriförening som bestämde kvoten, alltså hur mycket man fick fiska,
åtgången var begränsad. Det hände en gång när pappa fick väldigt lite betalt för sin
strömming att han klagade för sin bror Gustav. Bror Gustav genmälde ”Du får vara
glad så länge du inte behöver betala!” Det skulle farbror Gustav inte ha sagt för nästa
gång han själv fick en avräkning fick han betala för frakt av överbliven strömming till
soptippen!
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Det är lekströmmingstid. Det är svårt för en man att dra upp en så tung
sköte. Pappa Henry fick en gång åka hem och hämta hjälp med att få
upp skötarna. På bilden John Sjöberg

Fisket under lekströmmingstiden sammanföll tidsmässigt med allt arbete med
jordgubbsodlingarna. Pappa försökte sköta bådadera vilket med förde att han
arbetade med jordgubbslanden på dagarna och med fisket på nätterna.
Skötarna lades ut vid middags tid när vi kom hem från jordgubbslanden och togs
upp vid midnatt. Sedan skulle skötarna redas från strömming och gistas. Den skulle
sköljas och läggas i trummor (låga lådor)för att hinna med Waxholmsbåten som
gick klockan fem på morgonen .Bror Lasse fick hänga med dag och natt från tidiga
tonår, och jag fick hjälpa mamma med djuren Sedan när inkomsterna steg p.g.a.
ökade inkomster från jordgubbslanden fiskade vi mindre.
Pappa fick tidigt diskbråck, vilket är lätt att förstå, Han fick dras med det i resten
av sitt liv, hade en styv korsett som han ständigt måste bära.
Andra tider på året är strömmingen svårare att få tag på .Den går ju på alla djup
och följer plankton som den livnär sig på . Det var ett gnetigt och kallt fiske. Jag
var med ibland, vi hade s.k. hårvantar (vantar med instickat människohår, dom är
varma också som blöta) på oss som mormor hade stickat. Jag minns att det ändå
var så kallt om fingrarna att vi grät Lasse och jag. Pappa försökte trösta oss med
föga framgång. Ibland hade han ett primuskök med ombord som vi kunde värma
fingrarna vid.
Det känns konstigt att sitta i ett vamt rum vid en dator och berätta om detta. Men
berätta vill jag ,för den dag när min generation är borta är minnet av det liv vi
levde, på ont och gott , den kultur och de livsvillkor vi levde under också borta.
De människor som föddes 5-10 år efter oss föddes till en annan värld än vi, till
jordgubbseran med både mat och pengar, Till krigstid, till oro av annat slag.
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Tänk som en fisk!
Så sa min pappa Henry Öhman, Husarö. Om du vill ha fisk måste du lära dig hur
fiskar tänker, vad dom vill och vad dom tycker om. Han har rätt. Fiskar har
mycket bestämda åsikter och är mycket målmedvetna i sitt handlande.
Dom vill ha en vacker och ren miljö och rätt temperatur på vattnet.
Dom gillar inte nordlig vind, det är ingen ide att lägga nät då.
Nu ska jag berätta lite om olika fiskars vanor.
Abborren går ju upp på grunt vatten och leker i april- maj. När lektiden är slut går
dom ut på djupare vatten för att äta sig feta igen. Dom gillar att hålla till bland
strömmingen som då fortfarande leker eller i branta sluttningar, gärna på klipphyllor.
Då kallar vi dom stegabborre. Fiskar är förtjusta i backar, det hänger säkert ihop
med att vattnet är strömt och näringsrikt där.
Plattfiskar är mycket temperaturkänsliga och vill helst ha 14 grader i vattnet och flyttar
när temperaturen ändras. Dom tycker som så många andra fiskar om sandbotten
med lite sten och tång och så förstås backar.
Siken vandrar också. Den leker på grunt vatten i oktober- november. Den är tillbaka
på grunt vatten i april-maj för att sedan när vattnet blir varmare gå ut på djupare
vatten. Sommartid står dom tjocka och feta i dom djupaste strömfårorna och klagar
över värmen.
Gäddorna har revir. Dom starkaste tar dom revir där det finns mest mat som t.ex.
strömming. Dom växer då fort och är möra och fina i köttet också som riktigt stora.
Andra gäddor som haft det knapert under sin uppväxt blir sega och torra som
martallar. Gäddan är tydligen inte så temperaturkänslig som dom flesta andra fiskar
,utan står gärna uppe i vassvikarna och solar sig när det är varmt. Ibland gör den
utflykter till djupare vatten för att jaga.
Den har speciella lekplatser som den återkommer till varje år.
Den vilda laxen gillar ganska kallt vatten, och går upp på grunt vatten vår och höst.
Övriga tider på året går den djupt, men är svår att fånga då den rör sig på alla djup.
Längre ut och till havs lägger man därför ofta s.k. flytgarn som inte står på botten utan
närmare ytan.
Hur som helst, ju mer man vet om fiskar och deras vanor, ju roligare blir det att fiska!
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Bo, bygga eller knyta ?
Jag sitter vid min bindtjyva och bor nät. Det vill säga jag monterar överteln
och underteln( Nu för tiden säger dom flytteln och sänkteln ) och kantlina
på en färdig nätslinga.
Min pappa Henry Öhman, Husarö, byggde sina nät. Det vill säga
att han tillverkade också nätslingan. Man bygger över en kavel
ungefär som när man gör ryamattor.
Att knyta nät känner jag inte igen från den vokabulär som vi höll
oss med.Den beteckningen kanske användes i andra delar av
skärgården eller är en senare uppfinning.
Jag bor med skotstek för att nätet inte ska rappa (glida) på teln.
Dåligt gjorda knutar är en dödssynd i det här sammanhanget. Då
glider knutarna iväg och klumpar ihop sig,nätet fiskar dåligt och är
svårt att hantera. Jag arbetar alltid med blött bogarn, för när bogar
net sedan torkar drar det ihop sig och knuten sitter ännu lite
stadigare.
Överteln ska bos in och underteln ska bos ut, det betyder att man
bor så att nätets underteln är 3-5 meter längre än överteln.
Flundernät bor man ut mycket mer.
Om inte nätet bos på rätt sätt så står det fel i vattnet och fiskar
dåligt.
Allt var inte bättre förr. De gamla bomullsnäten var ömtåliga och
tunga, fiskade sämre än de nya nylonnäten, krävde skötsel och
omvårdnad. Jag glömmer aldrig när pappa fick sitt första nylon
nät. Han var så lyckligt förundrad över detta under och glad över
den lättnad det innebar i det tunga vardagsslitet.Nu för tiden köper nog
alla färdiga nätslingor. Jag tycker dom bästa slingorna
kommer från Finland och Japan. Kineserna är bra på flunder
slingor.
Får jag prata fiske kan jag prata länge. Lycka till säger Mary!
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Liten ordlista.
Tövla

Trassel i nät, orsakat av fisk ( Gösen gör värst tövlor)

Vakare

Flöte som visar var näten ligger

Kyssel

Håv utan skaft att bära eller skölja fisk i.

Lana

Rad med ihopkopplade nät

Skäcksla

Skrämma fisken

Fork

Trästång med klump i ena ändan som användes till att
skrämma fisken i näten.

Dragg

Detsamma som ankare.

Suden

Båtkanten

Vassbuk

Liten strömmingsart,ibland kallad skarpsill, som med
fördel kan anrättas som ansjovis.

En famn

Längdmått ca 180 cm som användes i fiskesammanhang
för att tala om t.ex. hur djupt man lagt skötarna.

Kobba och lätte

Stort flöte av trä som användes för att strömmingskötar
skulle hamna på rätt djup.(Hemlighet fiskare emellan.)

Bette

Sittbräda i båt.

Vette

Fågelattrapp som användes vid sjöfågelsjakt.

Sköljkorg

Av vidjor bunden rund korg som användes att skölja
strömming i.

Du som ska ut och fiska, kom bara ihåg vad morbror Gösta alltid sa;
Nordliga vinn är kall an, varifrån an än kommer!
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Källor:
Källor förutom mitt eget minne:
Maja Nilsson
Ragnar Nilsson
Kalle Nilsson
Anne-Marie Karlsson
John Sjöberg
Lars Öhman
Arne Österman
Nilas Österman
Einar Broberg
Herbert Thunström
Dessa mina medhjälpare är födda och uppvuxna på Husarö, eller genom sin
familj, sedan många år, fast knutna till ön.
Jag har vidare läst det som tidigare skrivits om Husarö för att undvika att gå in på
tidigare behandladeämnen.

Mary Lindfeldt 03 01 16
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