
Våren 1898 hyrde vi ett fint sommarnöje af Stockholms Stad för 400 

kronor. Det var den s.k. Tornvillan vid Lidingöbro. Nedre våningen 
hyrde vi ut för 225 kronor och den öfre hade vi sjelfva. Det var ett 

särdeles trefligt ställe, med härlig trädgård och alldeles vid sjön. Det 

fanns dock inga som helst kommunikationer dit, men både Anna och 
jag hade veliocipeder, som nu kommo bra till pass. Anna var styf 

veliocipedåkerska och det var ingenting för henne att kvista iväg från 

landet, hem till Söder och tillbaka igen. När vi flyttade in på hösten, 
hade vi ett helt hästlass med finaste vinterfrukt med oss. 

 

Så kom vintern och nu vore våra småttingar så stora att vi kunde ha 

dem med oss emellanåt. Anna hade köpt små hvita yllekappor och 

lufvor åt dem , så att de sågo ut som små snögubbar. Och hvilket jubel 

det var hemma i "13" när de kommo och hälsade på. Det var också en 
ovanligt vacker syn att se Anna och småttingarna tillsammans. Hon 

hurtig och vacker som en solskensdag med två näpna ungar med sig. 

Nästan alla menniskor vände sig om för att se på dem, då de vore ute. 
 

Så blef det vår igen och vi ville ånyo hyra Tornvillan, men nu gick det 

inte för sig, ty Gasverket hade övertagit hela området för sina 
nyanläggningar. Vi hade således inte annat att göra åt saken än att se 

oss om efter något annat, men att få något så utmärkt och billigt som 

Tornvillan var otänkbart. 
 

En söndag vore vi ute vid Bergshamra för att se på ett rum och kök, 

som annonserats om. Vi tyckte inte om lägenheten, men så fingo vi 
syn på ryska villan och frågade om det inte fanns något i den att hyra. 

 

Men då upplystes, att den endast hyrdes ut i sin helhet, och det var 
inte mindre än 14 rum och 2 kök. Jag kommer inte ihåg våra tankar 

då, men vår åsikt måtte ha varit, att friskt vågat är hälften vunnet, ty 

några dagar senare hade vi hyrt hela villan från 1 Juni för 900 kronor 

pr år. 

 

Jag hyrde genast ut vår lägenhet på Östgötagatan och den 1 Juni 1899 
flyttade vi ut till Bergshamra. Kort tid derefter hyrde vi ut öfre 

våningen åt Stor-Ottos för 400 kr per år, och familjerna Lindahl och 

"Sommar-Anders" hyrde hvar sitt rum på nedre botten. 
 

Vi vore mycket belåtna med vårt nya ställe och detsamma måtte alla 

vänner ha tyckt, ty de komma i massa om söndagarna så att vi hade 



det som en riktig gästgifvaregård. Allt detta var nog roligt i början, 

men det blef till slut både dyrbart och besvärligt. 
 

Samma sommar köpte jag en hundvalp för 15 kronor vid Söderbrunn 

och den bar jag hela vägen ut till landet. Han var liten då, men snart 
växte "Roj" och blef stor som en kalf. Straxt förut hade jag tagit ut en 

kattunge från hampmagasinet i staden, och det var en rolig syn att se 

kattungen och hundvalpen leka tillsammans med Signe och Olga. 
Hunden och katten blefvo till slut så goda vänner, att de lågo 

tillsammans i hundkojan. 

 

Påföljande år, i Maj 1900, blef det sorg och förstämning, ty mormor 

afvled hemma i "13". Hon hade länge varit skral, men ingen trodde att 

slutet var så nära. Vi fingo telefonbud att komma hem, derför hon blef 
oroväckande sjuk, men hunno inte dit innan hon var död. 

 

Detta var början till våra svåra pröfningar det året. 
 

På försommaren fick Anna ondt i en fot, genom ett litet skafsår af 

veliocipeden, och hon lät behandla det af en kvacksalverska, fru 
Sandberg. Det blef emellertid sämre och på sjelfva midsommardagen 

måste jag tillkalla dr. Laurent från Djursholm. 

Han förklarade genast att det var blodförgiftning och det visade sig 
tyvärr vara alltför sant. Anna måste lägga sig till sängs och nu började 

en sorgens tid. Sjukdomen förvärrades för hvarje dag och rosfeber 

tillstötte i benet. Snart måste jag anskaffa en sjuksköterska, fröken 
Brook, och sjelf var jag hemma den ena dagen efter den andra för att 

hjelpa till. Anna förlorade medvetandet och var sanslös inte mindre än 

3 veckor. Doktor Laurent skötte henne, men vi tillkallade äfven en 
annan läkare, Dr Perman, för att göra hvad som var möjligt. 

 

Men ingen bättring förmärktes och en dag meddelade Dr. Laurent att 

det såg hopplöst ut. Hela Annas ben var såsom sönderfrätt och det 

måtte ha varit ohyggliga plågor, särskildt när bandagerna skulle läggas 

om. Vår sköterska var fenomenal, ty hon skötte Anna ensam både dag 
och natt och sof endast små stunder, när hon tillfälligtvis var ledig. 

Jag hade inte heller någon som kunde hjelpa henne, ty jag hade en 

mycket dålig jungfru, och farmor, som var hos oss, kunde egentligen 
ingenting uträtta. Det enda, som nu skulle ha kunnat hjelpa oss, var 

Mormor, men hon var borta för alltid. 

 



I slutet af Augusti började vi se, att sjukdomen tog en god vändning 

och vi började således hoppas på en lycklig utgång. 
Förbättringen fortgick långsamt och på hösten hade jag lilla gumman 

på benen igen, fast hon var mycket klen ända till årets slut. 

 
På våren hade Stor-Ottos flyttat till staden igen och för sommaren 

hade jag hyrt ut deras våning till Axbergs (Anderssons). 

 
Den 1 okt flyttade Boklunds dit och det blef en stadig hyresgäst. 

Men jag fick stora bekymmer äfven för dem. Ett par år senare, den 30 

Aug. 1902 gjorde nemligen Boklunds konkurs och som jag hade stor 

fordran af dem för hyra, måste jag af konkursmassan öfvertaga boet 

såsom ersättning för densamma. Detta var naturligtvis mycket svårt 

för mig, ty jag hade sjelf ondt om pengar, men det var inget annat att 
göra. Genom små afbetalningar fick jag till slut igen alltsammans. 

 

För Boklund blef det att börja på nytt och han fick inreda ett af 
rummen i villan till verkstad och ställa sig sjelf vid hyfvelbänken. Det 

var inte vidare trefligt att ha en dundrande snickareverkstad i rummet 

ofvanpå vårt sofrum, i synnerhet som Anna fortfarande var ganska 
skral och behöfde ligga litet emellan, men vi gjorde det för att hjelpa 

dem. 

 
Den 1 September 1902 började Signe gå i Ulriksdals skola och det var 

ganska lång väg för henne att gå dit. I början följde gamla Ingrid 

henne, men så småningom fick hon gå ensam eller vanligen i sällskap 
med kamrater. Påföljande år på våren kom Sixten Sandberg till oss och 

stannade hela sommaren. 

 
Den 13 Juli skulle jag göra en resa till Oscarshamn och Westervik. 

(Lilla Signe fick följa med för första gången) 

Vi reste med ångbåt från Blasieholmen och lilla Gumman med Olga och 

Sixten var nere och viftade åt oss. Redan den 16 vore vi tillbaka igen. 

Några dagar senare reste jag till Upsala och Sala och då hade jag lilla 

Gumman med. Olga var för liten att följa med ännu, men det blef 
hennes tur sedan. 

 

Nu hade vi alla, som väl var, hälsan, och det var en treflig sommar. 
Jag kommer särskildt ihåg en mycket lyckad fäst, som vi anordnade 

den 13 Augusti tillsammans med Boklunds, Egnells, Sydows, 

Montmorencys m.fl. Det var ett väldigt kräftkalas ute på gården vid ett 



väldigt långbord, och det var ekläreradt med lyktor och machaller och 

bengaliska eldar i myckenhet. 
 

På hösten började lilla Olga också i skolan. 

 
Den 5 Oktober köpte jag en ny ekmöbel till salen och det var ett stort 

evenemang. Den var alldeles ny, och stod ännu ouppackad hos Freys 

Express då jag köpte den för 450 kronor. Detta var år 1903. 
 

Redan första året vi bodde på Bergshamra köpte jag vårt stiliga 

pianino på afbetalning för 1000 kronor, men på grund af sjukdomar 

m.m. var jag betydligt efter med betalningarna och det var svårt att 

taga ifatt allt detta, men så fick jag erbjudande från Neptunbolaget att 

för deras räkning fara till Kalmar på en haveribesigtning, och för det 
besväret fick jag 150 kronor. Redan året derpå, den 31 Januari 1904, 

fick jag fara i liknande ärende till Trelleborg, och fick för det 300 

kronor. Båda dessa poster kommo såsom från skyn och användes helt 
och hållet att betala pianoskulden med. 

 

På våren 1904 engagerade vi en trädgårdsmästare Almqvist för att 
sköta trädgården åt oss, men det var dålig uträkning, ty gubben var 

alldeles för gammal och skröplig. 

 
Samma år, den 6 Augusti, var ett bemerkelseår för Stockholm, ty då 

började elektriska spårvagnarne på Ringlinjen. Anna och småttingarna 

vore inne för att se på undret och då passade jag på att väga dem i 
hampmagasinet. Sjelf vägde jag utan överrock 83 kg., Anna 72, Signe 

34 och Olga 30 kg. 

 
År 1905, den 27 juni, var det repslagaremöte i Stockholm och herr 

Tempelman hade bjudit alla deltagarne, 50 st., till middag på 

Lidingöbro värdshus. Anna och jag vore värd och värdinna. Det var en 

riktigt treflig fäst, med hemfärd till Stockholm på natten i extra båt.  

 

Några dagar derefter kom Signe Bergendorff på besök från Amerika, 
och bland de fästligheter vi hade för henne, kommer jag särskildt ihog 

en hos Petrelius och Nordin i Jäderins villa. Det var den 13 Augusti, vi 

vore bjudna dit tillsammans med Boklunds, fru Hemberg m.fl. och vi 
hade alldeles ovanligt roligt den gången. Signe Bergendorff (hon  

hette egentligen numera Signe Hiller) blef förtjust i Nordin och de båda 

sutto och flirtade allt hvad de orkade på verandan. 



 

På hösten blef Anna dålig och vi tillkallade Dr Laurent, som förklarade 
att Anna Hade hjertfel och derför måste ligga till sängs någon tid. Det 

var annat nu än 1900. Då sade läkaren att det var hennes ovanligt 

starka hjerta som gjorde att hon gick igenom den svåra sjukdomen. 
Sedan Anna legat en tid och hållit diet med skorpor och mjölk, blef hon 

bättre, men hon var aldrig vidare så stark numera som före 1900. 

 
På våren 1906 började jag taga tyska lektioner för en Dr Hübschman 

som var rysk, politisk flykting från Riga. Det var väldiga uppror i 

Ryssland just då, och det var en hel massa flyktingar här. Jag fortsatte 

med lektionerna 14 gånger, men sedan reste han tillbaka till sitt land 

igen. 

 
Sedan länge tillbaka hade vi funderat på att försöka skaffa oss en 

engen villa, ty egna-hems-flugan grasserade numra väldeliga öfverallt 

och det byggdes i alla möjliga skogsbackar. På Anna Hörlins inrådan 
gjorde vi en dag en promenad till Långängen, för att se på tomter där, 

och efter några flera besök, bestämde vi oss för tomten No 5 till ett 

pris af 20 öre pr kvadratfot.  
 

Den 27 Augusti 1906 avslutades köpet, och vi betalade kontant 800 

kronor samt lämnade en revers på 4500 kronor. Vi lånade 1000 kronor 
af gamla Ingrid till detta. De 200 som blefvo öfver användes till 

inhägnaden. Sedermera har jag gjort upp och kvittat min skuld till 

Ingrid på så sätt, att hon får bo hos oss till döddagar istället. 
 

Den stora affär jag nu gjort var mycket djerf, ty jag hade ännu ingen 

aning huru det skulle gå att bygga. Visserligen hade jag planer på att 
tala med herr Tempelman om saken, men det var ovisst huru det 

skulle utfalla. Någon dag, tidigt på våren, skref jag ett utförligt bref till 

herr Tempelman och lade ut saken så fint jag kunde. Det dröjde någon 

tid innan jag fick svar, men till slut började vi underhandla och 

resultatet blef att vi skulle få börja bygga på sommaren. I Juni 1907 

togs första spadtaget och den 8 Juli hade vi redan kommit så långt att 
cementgrunden började gjutas. Sedan fortsatte byggandet med full 

fart och på hösten hade vi taklagsfäst. Denna tillgick på så sätt, att 

arbetarne bundo en stor krans af blåbärsris, som sattes upp på en lång 
stång ofver villan och så hissar vi en svensk flagga på en annan stång. 

Och så bjödos arbetarne på kaffe med dopp och fingo dessutom 5 kr 

hvar. 



 

Hvarenda dag vore vi framme vid bygget, men hela sommaren hade vi 
otur med vädret, ty det regnade oupphörligt.  

 

Vi hade ganska mycket växter på Bergshamra, som vore våra, och 
dem grävde vi upp och jordslogo på vår tomt, tills de skulle utplanteras 

påföljande vår. 

 
Alltsedan Annas svåra sjukdom 1900 hade hon varit skral litet emellan 

och äfven jag hade ofta ondt i hufvudet. 

 

Den 25 mars 1907 blef hon mycket sjuk med obehagliga 

nervskakningar, och jag tillkallade Doktor Hvass. Han gjorde sig 

mycket noga reda för sjukdomens förlopp och kom till den 
öfvertygelsen att det måtte vara arsenik med i spelet. 

 

Han rådde oss att låta undersöka våra tapeter, ty alla tecken tydde på 
att vi voro arsenikförgiftade. Vi gjorde så och hans antaganden 

besannades till fullo. I vårt sofrum var 8 lager gamla tapeter på 

hvarandra, med arsenik i "högst betydlig mängd", och i alla öfvriga 
rum ungefär detsamma. 

 

Det var en skön historia och nu blef det att riva bort alltsammans i 
sängkammaren åtminstone och få nya tapeter, men det var så dags nu 

då vi ändå skulle flytta nästa år. 


