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Mitt kära Kolsvik, minnen från 1927 och framåt 

 

Jag har länge gått o funderat på att skriva om det gamla Kolsvik, som jag växte upp i 
och nu börjar tankarna ta form. Det är alltid så svart att komma igång.  

Jag vill skriva om mina föräldrar, om affären, om Pensionatet, om fru Pettersson 
med papegojan Dora och om Glada Änkan. Jag vill nog också skriva lite om 
smugglingen. Det var verkligen spännande för oss barn som växte upp under den 
tiden. 

Jag tycker det skulle vara roligt om alla nuvarande fastighetsägare kunde få bli lite 

bekanta med alla de människor, som levde här under min barndom.  

Jag börjar mitt i byn med gamla affären, det lilla rödmålade huset, som låg alldeles 
nedanför dagens affär. Huset hade en öppen veranda utåt sjön med ingång från två 
håll. På verandan hängde förbindelselänken med stora världen, en stor brunfärgad 
skåp-telefon. Det borde väl ha funnits en omkopplare också för att den här 
utetelefonen var väl mest till för alla de kunder, som inte hade egna telefoner. Vilken 
service det fanns i gamla Kolsvik!  

Jag minns mycket väl när tant Signe stod på trappan och ropade, Emanuel, telefon, 
fröken Jansson. I den lilla affärslokalen fanns ett par stolar, tunga trädgårdsstolar 
med sits av grönmålade plankor, Dessa stolar utnyttjades verkligen och allra mest av 
Mor Lundberg, som bodde där Hedins nu bor. Hon hade ständigt en stickning med 
sej och hon drog alltid fram den tunga stolen till disken, det skulle väl skvallras lite 
diskret ibland, Tant Signe var ju så vänlig och rar, hon gav sej alltid tid att  lyssna. 
Farbror Henning, tant Signes make - min mammas kusin var också i affären men han 
hade ju så mycket utejobb att ordna, varutransporter o d. Dessutom hade 
handelsmannen både häst och ko att sköta om. 

Min mormor gick ofta och handlade iklädd lang kjol, schal och stort förkläde. Jag tror 
de flesta kvinnor på den tiden var klädda på detta sätt. När mormor handlat vad hon 
skulle ha, la hon varorna prydligt i sitt förkläde och tågade hem.  

Jag sprang ofta in till mormor och morfar när någon av dem kom frän affären, ty då 

visste jag att karamellburken på byrån skulle fyllas på. Barn är listiga, jag visste 

såväl när det var lämpligt att göra litet besök,  

En annan kund som jag minns mycket väl, det var farbror Ville från Skarmsund. Han 
var rätt så liten och bar alltid på en stor korg. Han var alltid klådd i stora, tunga 
stövlar och så hade han en som vi kallar skeppar-kavaj, av mycket gammal årgång. 

På vintern bar han alltid krimmel-mössa, s k myrstack. Han hade en son, Bertil, som 
ofta gick med till affären. En gång sa pappan till tant Signe att det gick åt så mycket 
mat där hemma, särskilt till den där, och så pekade han på stackars Bertil.  

Det var många gamla original som träffades i affären, många kom frå n baracken i 
Skarmsund. Där kom storväxta Axel Nilsson, han som gillade öl, lilla Dahlgren, 
som var svarvare och så den lilla fina gubben Jansson på pråmen. Till originalen 
hörde också Julius Söderling, som bodde bredvid baracken och hade familj Julius  
var ofta lite lagom berusad och då kom han till Kolsvik och sjöng "Ge'na en kaktus 
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i Ova och jag vill lova att hon blir ritijd och hennes hjärta blir fullt av fröjd". Den här 
visan kunde vi alla barn sjunga med i. Julius var alltid glad och han klipp te alltid 
mej och pappa. Jag såg ut som om jag haft en skål på huvudet som mall.  

När sommaren kom blev det ont om tid till att sitta på stolarna och skvallra. 
Då fylldes affären av "herrskap".  

Tant Signe och farbror Henning bodde en trappa upp i huset där Marianne nu 
bor. Där bodde också farbror Hennings mor, tant Elise, som jag alltid kallade tant 
mormor. Nedre botten hyrdes ut till ingenjör Oxelgren, med fru och dotter. Dom 
hyrde där manga år. 

Nar jag tänker på gamla affären så minns jag också att där fanns ett separat 
köttrum med en stor hugg-kubbe i mitten. Ordning och reda var det även på den 
tiden när det gällde matvaror.  

!bland kunde jag som barn få två öre och då blev det full fart till af fären. Tant 
Signe tog da fram stora karamellburken, gjorde en fin strut och pytsade i 
karameller av olika slag. Vilken lycka, en stor strut karameller for två öre.  

Den nya affären blev klar 1930 och därifrån minns jag särskilt wienerbröden, som 
låg på hyllor innanfor glasrutor. !bland hade jag fem öre och kunde köpa ett. Det 
fanns också wienerbröd som kostade tio öre, snäckor med pudersocker, dom fick 
jag bara titta på. 

For att inte bli alltfor långrandig - vilket ord - måste jag väl lämna affären och gå 
över till granngården, där tant Agnes, farbror Algot, Ivan, Gurli och Sigrid bodde. 
Farbror Algot var sjökapten, som hamnat på landbacken. Varför vet jag inte, 
men det var val kärleken forstås. Jag sa alltid farbror kapten till honom. 
Södergrens hade stor bondgard, manga kor och två kraftiga hästar, Snappen 
och Tekla. 

Södergrens barn var lite äldre än jag men första året jag gick i skolan i YxIö hade 

jag sällskap med Sigrid, som berättade sagor för mej hela vägen.  

Ivan flyttade till Vaxholm 1939 och där blev han polis. Det var ju tur att det blev 

Vaxholm, for där fann han sin drömflicka, Berta, som tant Agnes blev mäkta stolt 

över. Gurli och Sigrid flyttade till Stockholm, där dom bildade familjer. Ja, idag kan 

vi ju se hela klanen Södergren med barn, barnbarn och barnbarns-barn, boende pa 

släktfastigheten. Södergrens hade två fastigheter i byn. Den fastigheten som nu 

bebos av ätten Södergren var uthyrd på den tiden jag växte upp. Närmsta granne 

till Södergrens var Pensionatet och nog hände det väl en och annan  gång att dom 

fick nattsömnen förstörd. Det var ofta dans på panget och levande musik var det 

naturligtvis. På lördagskvällarna var det maskerad. Mest av allt minns jag de långa, 

färgglada maskerad-tågen genom byn. Harriet Andreasson och jag var många 

gånger med i taget, utklädda förstas.  

Jag fick häromdagen höra något roligt, som hände under ett maskerad -tåg pa 30-  
talet. Tant Agnes och farbror Algot stod på sin trappa och skulle titta på maskerad- 

taget en lördagskväll och så slår tant Agnes ihop sina händer och ropar: Men titta, 
där ar ju min brudklänning och samtidigt får farbror Algot syn på sin bonjour på en 
av killarna. Det var Ivan Södergren som berättade detta för mej, och jag fick också 
förklaringen till detta tilltag.  



Vi var manga i byn som liksom Södergrens hyrde ut rum till Pensionatet, Tant 
Agnes hade en stor kista, där hon packat ner både brudklänning och bonjour 
tillsammans med malmedel. Den där kofferten öppnades av några förslagna 

gäster, utan lov förstås - och man förstår ju vilken överraskning detta blev för 
Södergrens. 

Pensionatet hade ett fint namn, Hemfrid. En stor skylt vid sjökanten minns jag 
mycket väl. Där stod PENSIONAT HEMFRID REKOMMENDERAS. Skylten var flera 
meter lång, så nog fick alla sjöfarande vetskap om att det fanns ett pensionat i 
Kolsvik, 

Pä grund av namnet var det i början manga familjer som sökte sej till Hemfrid, 
Eftersom vi hyrde ut rum till Panget kom vi naturligtvis i kontakt med många av 
gästerna. 

Jag fick gå och hämta kaffe och the varje morgon och det var ett roligt jobb för mej. 
Jag drog iväg till Panget med två stora korgar och där packades in mackor, kaffe  och 
the-kannor. Jag fick drickspengar av gästerna, många var mycket generösa. En av 
gästerna, som jag minns mycket väl, var baron Strömfelt - utan "d" - konstigt nog. 
Han hade en ung fru, Verna, som skulle tituleras friherrinnan. Så hade dom en son, 
ca 15 år, som alltid var med min pappa i verkstan. Friherrinnan tyckte inte att det var 
passande för sonen Lennart att umgås så mycket med pappa. Huvudsaken är väl att 
pojken trivs och har roligt sa pappan. Det var en trevlig familj  och vi blev hembjudna 
till dem i Stockholm på Odengatan. Pappa och jag var där och da passade baronen 
på att förevisa släktens status-symbol. 

Det fanns ett par gäster som kom att betyda mycket för mej, det ska jag berätta om i 
ett senare skede, annars kommer jag aldrig genom byn.  

Att Panget blomstrade som aldrig förr efter 1930 kan jag verkligen intyga. Där fanns 
stor matsal bestående av stora glasväggar från Brocafeet, Stockholms utställningen, 
levande musik, annex på 24 rum, rutschbana, bollplan, krocketplan, vitt grus på alla 
gångar, massor av blommor, utemöbler med färggranna parasoll, ja det var verkligen 
ett fint skärgårdspensionat. Lägg därtill min älskade tant Jansson, en underbar 
värdinna, alltid glad och tillmötesgående.  

Bland personalen minns jag bäst tant Lisa, kokerskan, gladlynt, kortklippt lite självfall 

på håret och lite korpulent. Tänk, så många gånger jag fick hemgjord glass av henne. 
Så fanns där en trogen servitris, Vega, som varje sommar ställde upp i matsalen i sin 
vita blus och svarta kjol. Vidare fanns här en vaktmästare, Oskar, som gick med sin 
tvåhjulskärra och mötte gäster vid båten. I hans Vega-mössa ovanför skärmen stod 
det med stora bokstäver PENSIONATET. Han var lite sävlig och tystlåten, Undrar just 
var tant Jansson hade hittat honom.  

Varje vår kom det ut en trädgårdsmästare, som gjorde i ordning alla rabatter och jag 
tror att han flera gånger under sommaren kom och rensade bort ogräs, för det var alltid 
så fint i rabatterna. 

Själv njöt tant Jansson i sin lilla stuga, ofta tillsammans med gäster från Panget. 

Vi går vidare genom byn och kommer till Tornvillan, där Engströms nu bor. Huset 
hade från början två torn, ett på var sida, pampigt såg det ut. Anna Pettersson var 
ägare men hon hyrde ut huset och bodde själv där familjen Rengby nu bor, Vi barn 



 

 

sprang ofta iväg till fru Pettersson, hon var alltid rar och vänlig mot oss barn. Hon 
hade ju något som ingen annan i byn hade, en papegoja som hette Dora och som 
kunde prata..Alf och jag gick ofta dit och hälsade på gojan. Hej Dora, sa vi, men 

då opponerade sej gojan och sa. Vackra Dora, vackra Dora. Så började hon klattra 
och visade alla konster hon lärt sej. Ja, hon kunde till och med vissla. Manga 
gånger hörde vi gojan skrika så det hördes genom hela byn, fru Pettersson, fru 
Pettersson, Dagmar, Greta, telefon... Den gojan glömmer vi väl aldrig. Fru 

Pettersson hade en son som var sjöman och det var han som tagit med sej gojan 
hem. Den sonen måste ha dött tidigt, för jag har inget minne av honom.  

Fru Pettersson hade också två döttrar, Dagmar och Greta. Dagmar var gift med 
ägaren till Varvet. Hennes make drunknade då han var på väg iland från en båt. 
Det var deras schäfer som kom springande mot husse, som då tappade balansen. 
Det här var ju mycket tragiskt. Dagmar flyttade därefter hem och drev affär under 
många år. 

Dagmar hade en adoptivson, som hette Ulf. Han var mycket tillsammans med min 
pappa, nar han byggde rutschbanan vid Panget. Ulf var val bara sex eller sju år 
då. Något år senare insjuknade Ulf och hade temperatur under 37 grader. Ingen 
fattade väl riktigt hur sjuk pojken var men till slut hämtades han i alla fall med 
ambulansflyg. Då stod mormor, Anna Pettersson, tunnklädd ute i kylan och såg 
när pojken fördes iväg. Tyvärr kunde Ulf s liv inte räddas.  

Fru Pettersson insjuknade och troligen var det väl lunginflammation hon fick. På 
den tiden fanns ju inte mediciner som nu, sa Ulfs mormor dog bara en liten tid 
efter det att Dagmar förlorat sin adoptivson. Oh, vad vi tyckte synd om Dagmar, 
som förlorat både make, adoptivson och mamma på så kort tid.  

Greta arbetade i Stockholm men hon flyttade så småningom hem. Hon var 
ensamstående, gladlynt och kvick. 

Sa går vi vidare till grannen, Glada Ankan, som hette Maria Söderman och som 
bodde i det gula huset dar Östermans nu bor. Hon och hennes man skulle öppna 
affär men det blev inte så, eftersom maken helt plötsligt avled. Den tanten tyckte jag 
aldrig om, ty när hon kom hem till oss, sa hon alltid till Mamma att jag skulle gå ut så 
att dom fick prata. Tanten hade alltid en stor schal över axlarna. Men det måste väl 
ha varit något visst med henne också, eftersom hon var en av de första i byn som 
hade en kristallmottagare. Då jag blev utkörd sprang jag in till tant Signe i affären, 
kramade henne och sa. Tur att jag har tant Signe.  
Ja, nu har vi kommit till slutet av byn, kanske vi ska fortsätta uppför backen, där unga 
Östermans nu bor, gå en liten bit på stigen för att hamna hos Kalle i Norden, han 
hette Karlberg, och hans hustru Lovisa. Han var då inte snäll mot sin gumma, Många 
gånger var han berusad och då tog han käppen, ropade på Lovisa, som fick stå 
utanför huset på berget och hoppa över hans käpp under det att han skrek. Högre 
Lova, hoppa högre. .Stackars Lova ................  Många gånger låg vi barn på lur i  
skogen för att se hur han bar sej åt. Ibland fick han syn på oss och försökte springa 
ifatt oss men han lyckades aldrig.  

Nu går vi tillbaka till byns mitt, men vi hoppar över vår gärd, risk för att jag fastnar 
där. Vi går i stället till den välbärgade grannen Bernhard Ohlsson och hans hustru 
Olga, som var 16 år yngre än maken. Dom hade stor bondgård, många kor och två 
svarta hästar, Svarten och Dockan. På den gården fanns både dräng och piga och 
var det någon i byn som behövde låna pengar, då gick man till Bernhard Ohlsson.  



 

Vad jag minns av farbror Bernhard var en storvuxen, glad och trevlig man, som 
alltid gick i stövlar. Tyvärr dog han rätt så tidigt, fick blodförgiftning i halsen.  

Lägenheten en trappa upp hyrdes ut på sommaren till en skräddarmästare Rydholm, 

som hade fru och tre söner. Jag minns den mannen så väl,  han gick alltid omkring i 
gulvita yllebyxor, vit skjorta och så rökte han cigarr.  

Fastigheten bredvid Ohlssons tillhörde Södergrens, dom hade dubbla fastigheter. För 
det mesta var det hyresgäster som bodde där, året runt till och med. När jag var 
mellan fyra och sju år bodde där en tant som smugglade. Hennes make jobbade i 
Stockholm och var sällan hemma. Hon packade dunkar och kläder i papperskassar, 
reste till stan, åkte fast i tullen och fick sitta på Långholmen. Då tog vi hand om 
hennes pojke, som var jämngammal med mej. 

Då han bodde hos oss måtte mamma haft mycket roligt . Vi lekte spritsmugglare och 
lade ut strykbrädan på två stolar, gjorde fängelse i ett hörn. Där innanför satt den ena 
som fånge och fick en stor hård brödkaka utan smör och ett glas vatten. På den tiden 
satt man ju inne på vatten och bröd. Den andra satt utanför strykbrädan och vaktade. 
Ibland lade vi strykbrädan som landgång till soffan och så lassade vi ombord massor 
med spritdunkar. Så roligt vi hade, vilka minnen jag har.  

Bredvid "smuggelgården" bodde Sandbergs, som kommit inflyttande och köpt mor 
Lundbergs fastighet. Dom var också bönder, hade kor och två hästar, Prinsen och 
Bojan. Och så hade dom tre barn, Harry, Karin och Gunborg. Dom var bra mycket 
äldre än jag. 

Sandbergs hade också hyresgäster som smugglade. Det jäste ordentligt i byn under 
smugglingsperioden. Ofta sänktes spritdunkar i sundet om nätterna. Dunkar bytte 
ägare, motorbåtar kom och gick. En av killarna i byn åkte in till Stockholm med en 
tung resväska. Vid landgången mötte tullare och killen tappade väskan i blotta 
förskräckelsen. Detta hade vi så roligt åt när vi fick höra talas om den stackars killen.  
var väl fyra eller fem år och vi satt i köket i sjöstugan och åt kvällsmat. Det 
knackade på verandadörren och mamma gick ut för att se vem som kom. Det stod 
två storvuxna karlar utanför och frågade om Eriksson var hemma. Jaa, mamma 
hämtar pappa och så snart han kommer ut får han ett kraftigt slag mot huvudet och 
faller till marken. Han får ytterligare slag, mamma går emellan, jag skriker och 
springer till affären. Farbror Henning kommer springande och ger sej in i 
slagsmålet. 

Jag kan fortfarande i mina tankar se farbror Bernhard stående uppe vid vårt stora 
hus klädd i vit sommarhatt och med armarna hängande utmed sidorna, 
skräckslagen. Han var inte så modig som mamma och farbror Henning. Pappa fick 
omfattande skador och nu undrar väl alla hur detta kunde ske.  

Jo, så här var det. Pappa hade tagit sin motorbåt, åkt till Alsvik och köpt grädde till 
Panget. Strax efter det att pappa kommit hem så kommer tullbåten farande, kör in till 
Sandbergs och gör spritbeslag hos hyresgästerna - de båda slagskämparna. Dom 
fick den uppfattningen att det var pappa som larmat tullbåten. Men pappa var helt 
oskyldig. De här slagskämparna blev i alla fall fast och straffades. Den ena hade 
varit boxare fick vi veta. Stackars min pappa.  

Vi kunde inte bo kvar i sjöstugan den sommaren efter vad som hänt utan vi flyttade 
upp till mormor och morfar, där vi fick bo en trappa upp. Det dröjde mycket länge 



 

innan vi kom över den här ruskiga händelsen. Vi fortsätter med fastighetsägarna. 
Ovanför landsvägen, rakt ovanför affären, bodde farbror Ragnar, tant Ester och 
deras tre barn, Lennart, Alf och Britta. Farbror Ragnar hade en lastbåt, s k pigge 

som hette Odessa. Jag minns så väl när farbror Ragnar tog sin lilla eka och så 
galant vrickade ut till Odessa. Dessutom var han jordbrukare och tant Ester var 
söndagsskollärare. Alf och jag var båda födda 1924 så vi var som syskon, hade alltid 
så roligt tillsammans. 

Farbror Ragnar var alltid den första som vågade gå över sundet när isen lagt sej. 
Han hade en s k pickstav i handen och det var ett verkligt vintertecken när han gått 
över Blidösundet. 

Så går vi då till vår gård, där den sjunde generationen nu springer omkring och 
leker. Enligt vår släktforskare var det två generationer boende pä gården före morfar 
och mormor, sedan var det mamma och pappa, så Sven-Gustaf och jag, så Sven 
och Kristina och så deras barn, Mattias och Marcus.  

Min pappa, Emanuel, kom från Tärnsjö. Han kom till Varvet där han jobbade som 
kvartersman, han kallades "Kvarten". Han bodde inackorderad hos mormor och 
morfar. Mamma var inte glad över att fä en främmande karl i huset. Hon tyckte att 
dom hade så mycket att göra med gården.  

Så småningom lär det i alla fall ha sagt Klick men då opponerade sej morfar och 
sade att han inte ville ha en måg som gick omkring med käpp och hade lindade 
ben. Var han kanske lite sprättig, min goa pappa? Det blev i alla så att dom gifte 
sej 1920 och så föddes jag 1924. Pappa gick omkring och bar på mej och sa. att 
den här lilla ska vi då aldrig vara elaka mot. Det löftet hölls, det kan jag garantera.  
Pappa var duktig snickare, först satte han igång med att bygga verkstad och så 
blev det reparationer och tillbyggnad av husen på gården. Det var tur att pappa 
var duktig att snickra, säkert kom morfar underfund med detta också.  

Längst uppe vid landsvägen låg en lång lada, som rymde ladugård med plats för 
fyra kor, kalvar och höns. Vägg i vägg med ladugärden lag stallet, där våran snälla 
häst Sigge huserade. Så fanns ett vagnslider med diverse plogar, vagnar, harvar 
och seldon. Det var mycket roligt för oss barn att leka i lidret för man kunde klättra 
upp på höskullen också frän lidret. Vägg i vägg med lidret låg ett mycket gammalt 
och litet hus, dasset. Där var det tapetserat med kungligheter, prinsessorna Astrid, 
Märta och Margareta. Där fanns också bilder, som visade Elsa Brändström. 
Sibiriens Ängel, och hennes 90 barn. Dragigt och kallt var det på dasset men  man 
solade sej i glansen av de kungliga.  

Så kom Matilda Jansson till byn omkring 1925 och då blev det mycket jobb för 
pappa. Då blev det mamma som för det mesta fick ta hand om kossor o häst. Jag 
fick tidigt lära mej att hjälpa till med allt, mest ute på åkrarna, räfsa, volma, binda 
säd, plocka potatis osv. 

Så fick jag hjälpa mamma städa rummen, som vi hyrde ut till Panget. Jag fick bära 
ut slaskvatten, fylla dricksvatten i karafferna och så fick jag göra något som jag 
tyckte var oerhört tråkigt, dra lakan. Mamma tvättade till Panget och det blev ju 
mycket dragande för mej.  

Åren innan Panget blomstrade hade även vi "herrskap" från stan som hyrde hela 
stora huset. Vi själva flyttade ner till sjöstugan. Stackars mamma, vilket jobb för 



 

henne. Jag minns så väl när mormor stod och neg för herrskapet med kaffebrickan 
framför sej och hälsade dem hjärtligt välkomna. Under flera är hyrde familjen 
Nilsson hos oss, det var pappa Gustaf och mamma Nadeschda, dottern Ninni och 

så mormor, fru Löthgren, härstammande från Gröna Lund resp danssalongen 
Novilla. De hade hembiträde och dessutom en stor segelkutter som låg ankrad på 
redden. 

Det var roligt att ha hyresgäster, dels var det för pengarnas skull och dels fick jag 
alltid kläder som Ninni växt ur. Men bäst var i alla fal l att på julafton få gå ner till 
Blidösund och hämta paket frän Nilssons. Vi skickade in julgranar och äpplen strax 
före jul och sen på självaste julafton gick jag tillsammans med pappa ner till 
ångbåtsbryggan. Vi var många som stod där och väntade på båten. Den glädje jag 
kände när jag fick paketet i min famn, den går inte att beskriva.  

Blidösund, det var ju Blidöbornas egen båt, vi har fortfarande fem aktier kvar. 

Tyvärr är dom ju värdelösa men för oss tycker jag det är ett fint minne av tid som 

gått. När vi som barn hörde båten tuta, då blev det fart på benen. Det gällde att 

komma först, få tag på tidnings- och brevbunten, läsa upp namnen och dela ut. De 

dagar båten hade herrskapsflyttningar låg den mycket länge vid bryggan. 

Herrskapet hade ju alltid med sej så mycket, både möbler och husgeråd. Allt detta 

minns jag så väl. 

Efter 1932 började vi hyra ut rum till Panget. Det blev alltid så att de gäster som  

ville ha lite lugnt omkring sej placerades ut i byn. Ar 1936 bodde hos oss bl a en fru 
Crafoord, som hade en liten foxterrier, Hobby. Mamma och pappa blev bekanta med 
henne och talade om att jag skulle börja i läroverk i Stockholm till hösten men att 
dom inte visste riktigt var jag skulle bo. Då erbjöd hon mej att fä bo hos henne om 
jag ville ta hand om hunden morgon och kväll. Hon bodde på Banérgatan 12 och 
hade livsmedelsaffär. Jag fick äta tillsammans med personalen. Mina föräldrar 
betalade 60 kr i månaden för mat och husrum. Det låter otroligt idag. Tack vare tant 
Janssons pensionat fick jag en fin start i Stockholm, endast 12 år gammal.  

Det är så mycket man minns när man sätter sej ner och skriver. Varje dag på 
sommaren fick jag gå till Panget och hämta grismat och ibland kunde jag få två 
hinkar med havregrynsgröt. Det var tungt att bära men jag gick flera gånger. Jag 
gick så gärna dit för jag hade ju Lisa, kokerskan, som månade om mej. Många 
gånger fick jag hemlagad glass av henne.  

Det var många som kom och hämtade mjölk hos oss. Först tänker jag på Svensson, 
varvsägaren, en glad och kvick farbror, som knappast hade tid att dricka kaffe. Han 
slog ut kaffet på fatet, satte några fingrar under och så blåste han och drack fort som 
sjutton. Annat var det när hans fru Agnes, som han kallade Garbo, kom och slog sej 
ner i köket. Hon var rätt så tjock och rätt så tystlåten, ingen skvallerkäring alltså. När 
hon fick kaffe tog hon verkligen tid på sej att dricka, det kunde ta en halvtimme för 
henne innan koppen var tom. För det mesta bjöd mamma på kaffe när mjölk -
kunderna kom. 

När vi hade slaktat grisen före jul gjorde mamma ofta i ordning paket med fläsk och 
korv som jag fick gå och dela ut till de tanter som mamma gillade. Ofta fick jag gå til l 
Agneta Lundgren, som bodde ovanför Värna Hage. Hon var mycket fattig. Så fick jag 
gå till Lovisa Karlberg och till Selma Lindström. Mamma var mycket givmild och 



många gånger skickade hon iväg mej utan att pappa visste något härom. Det var ju 
spännande, Mamma och jag hade hemlisar ihop.  

För det mesta var det väl sämja i byn men ibland blev det lite grus i maskineriet. Jag 

minns när pappa och farbror Henning tvistade om det gemensamma badhuset, som 
för länge sedan hade byggts på affärstomten. Min morfar och  Hennings far var ju 
bröder. 

Farbror Henning sa en dag till pappa att han behövde badhuset för sej själv och sina 
hyresgäster. Jaså, sa pappa, jag behöver också badhuset, så vi får väl hålla auktion 
då. Det gick så långt så att det kom en auktionsförrättar e och buden stegrades. Till 
slut blev det pappa som köpte huset, på villkor att det skulle flyttas före ett visst 
datum. Jag tror att detta hände under 40-talet för vintern var hård. Badhuset 
flyttades lätt med hjälp av isen men de stora grundstenarna gick  inte att rubba, 
varför dom blev kvar efter fastställt datum. Farbror Henning var arg och påminde 
pappa om villkoren. Pappa brydde sej inte så mycket om det hela. Men så en dag 
när han var nere på isen och lagade bryggan hände något otroligt. Självaste 
landsfiskalen från Norrtälje kom ner på isen och överräckte en stämning till min 
förvånade pappa. Han hade ju inte tagit bort stenarna. Pappa läste igenom 
papperet, sedan rev han det mitt itu och slängde bitarna på isen. Så säjer han till 
landsfiskalen, "Och sånt här skit springer Du omkring med". Jag minns inte hur det  

Gick sedan men stenarna kom bort när tjälen gått ur jorden.  

Sedan gick grannen Emanuel och funderade på vad han skulle kunna göra Henning för 
sattyg. Så fick han en idé, han som absolut inte gi llade trädgårdsarbete. Han 
planterade en syrenhäck alldeles på gränsen till affärstomten. Eftersom sämjan sedan 
åtskilliga år nu är återställd hjälps vi åt att klippa och rensa ur den förskräckliga 
häcken, som bara vill bre ut sej och ränna iväg på höjden.  Varje gång jag kommer ut 
till Kolsvik och ser häcken så minns jag, usch, usch, usch...  

Jag skulle vilja skriva mycket mer om mitt gamla Kolsvik och dess invånare men det 
får bli nästa gång jag sätter mej ner och minns. För mina barnbarns del vill jag gärn a 
skriva om min egen barndom, ungdom, hur det var att bilda familj och så  

naturligtvis hur det är att vara pensionär.  

Jag hoppas innerligt att jag skall få vara rätt så frisk så att alla mina minnen kan få 

komma på pränt. 

Minnesanteckningar nerskrivna av Maj-Britt Björklund 
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