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FÖRORD 
 

När jag växte upp nämndes Hilda Haberkorns namn ofta. Hilda (1871 – 1935) var 
Gerdas kusin, hon hade varit restauratris i Stockholm hela livet och det stod en 
särskild glans runt det där namnet. Det fanns mycket som minde om henne, 
fotografier, gåvor man fått och möbler man ärvt. Och det berättades om besök på 
Ulriksstads värdshus, som hon drev under Börits uppväxt, och dit man gärna 
återvände även när jag var barn.  Hildas favoritaffär var NK, Kompaniet som hon sa. 
Det blev även det naturliga affärsvalet för Gerda (hon sa också alltid Kompaniet!) 
och för Börit – och för mig (fast vi sa NK). 
 
Och jag har fortsatt att nämna Hilda då och då, alla minnessaker finns kvar och 
glansen runt namnet finns absolut kvar.  
 
Men hur kom det sig att hennes liv blev så annorlunda och spännande? Jo som unga 
kom hon och hennes kusin Selma till sin faster respektive moster Mathilda 
Haberkorn, som var i restaurangbranschen i huvudstaden. Mathilda var född 1840 i 
Luckebo, som ligger vid sjön Skiren i Lerbäck. Där har vi en beröringspunkt som inte 
har ett dugg med Matilda att göra. 
 
På andra sidan sjön köpte ungefär 100 år efter Matildas födelse Erik Renström och 
hans syster tillsammans med sina familjer en stor sjötomt, där så småningom 
sommarstället med stort S skapades. Eriks dotter är min livslånga vän Ulla (Olstedt), 
som tillsammans med Lars så småningom ärvde stället och då hade hennes föräldrar 
löst ut Eriks syster. Där har först jag som tonåring och senare Alf och jag haft många 
glada stunder. 
 
Alf har, väl bevandrad i riksarkivet som han är, hjälpt mig med data om födslar och 
dödslar och om när folk har bytt mantalsskrivningsort och dessutom har han 
redigerat alla fotosidorna.  
 
I Hildas barndomshem i Blåberga bor numera Fredrik Svensson som är barnbarn till 
Hildas bror Arvid. Hans släktpresentation har gett mig både foton och värdefull 
faktainformation. 
 
Jag ska berätta om de tre nämnda damerna. Men inledningsvis blir det en helt 
påhittad historia om hur det skulle kunna ha varit när Mathilda kom iväg från 
landsbygden i Närke till restauranglivet i Stockholm i mitten av 1800-talet. 
 
Mariestad, våren 2020 / Kaisa. 
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EN PÅHITTAD HISTORIA 

 

På sommaren 1855 färdades fabrikör Henric Davidson från Stockholm till Göteborg. 
Sedan han i mitten av 40-talet tillbringat en längre tid i Göteborg återvände han då 
och då dit för att träffa såväl handelskontakter som vänner. Resans första natt sov 
han på båten till Örebro, varifrån han fortsatte med ordinarie diligensen. Nästa 
övernattning blev på Viby gästgiveri. Vid middagen betjänades han av en mycket ung 
och flink servitris. När han kommit till slutet av måltiden ville han gärna se en tidning 
och bad om en avis, den överräcktes prompt och föranledde följande samtal: 
 

- Är det här verkligen det senaste numret?                                                                           

- Åh, ursäkta mig, jag läste inte datum, här är den senaste, var så god. 

- Såå, hon kan läsa? 
 

Nu fick han en nästan förarglig blick som fick honom att dra på munnen och tillfoga:  

 

- Hon kanske kan skriva också?? 

- Jaa!  
 

Och med en liten knyck på nacken lämnade hon den roade gästen. Att fråga om hon 
kunde läsa och skriva, hon som lämnat skolan med de bästa vitsord! 
 
Vid frukosten påföljande dag la han märke till hur snabbt och behändigt den 
skrivkunniga servitrisen betjänade alla. Han visste inte riktigt varför han ville veta 
det, men han frågade: 

 

- Vad heter hon?  

- Mathilda, Mathilda Jansdotter, herrn. 

- Tack Mathilda för utmärkt betjäning. 
 

Och ingen av dem tänkte vidare på detta möte. 
 

Ett par år senare återkom han till Viby krog. När han kom in i skänklokalen stod en 
ung mamsell vid disken och tog emot betalning av en kund, snabbt och rätt räknade 
hon upp växelpengarna. Och tidigare möte dök upp i hans huvud. Med ett leende sa 
han: 

 

- Så, fröken Mathilda kan räkna också! 
 

Varför sa jag fröken tänkte han direkt. Men lillpigan han träffade förra gången hade 
blivit vuxen, så det föll sig naturligt. Och nu kom även Mathilda ihåg deras tidigare 
möte och han fick ett leende tillbaka. 

 

- Jaa! Välkommen tillbaka fabrikör Davidson 
 

När han for vidare nästa dag kom han på sig med att tänka på Mathilda, en så´n flink 
och trevlig flicka borde inte öda bort sitt liv på ett gästgiveri på landsbygden, hon 
borde komma till ett bättre etablissemang på en större ort. Fast det är väl så att hon 
har en fästman från trakten och snart försvinner från krogen för att fortsätta sitt liv 
som bondhustru och mor till en radda barn.  
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På hemväg från Göteborg gjorde han åter uppehåll i Viby. Sedan numera bekanta 
hälsningsfraser utväxlats frågade han: 
 

- Har fröken Mathilda fästman? 

Leendet försvann och rösten blev snäv: 

 

- Nu tycker jag fabrikörn ställer väl närgångna frågor! 
 

 

Jag uttryckte mig kanske oförsiktigt tänkte han, hon får förstås olika formulerade 
skamliga erbjudanden av och till, han fortsatte: 
 

- Låt mig förklara. 

- Det behövs inte! (Samma snäva röst). 

- Jo det behövs. Jag ber om ursäkt ifall jag uttryckte mig olämpligt, vad jag 

undrar är vilka framtidsplaner fröken Mathilda har. 

- Jaa, (med något blidkad röst) jag vet inte riktigt, men jag trivs med 

gästgiveriet och kan nog tänka mig att fortsätta på den vägen – och jag har 

ingen fästman! 

- Min tanke är att en så duglig person som fröken nog skulle passa på ett 

bättre etablissemang på en större ort. 

- Så långt har jag inte tänkt ännu, men visst vore det roligt. 

- Nu är det så att min bror innehar två mycket välrenommerade etablissemang 

i Stockholm, ja ett par av stadens bästa, Phoenix och Hasselbacken.  Han har 

alltid behov av duglig personal. Om fröken vill kan jag lägga ett gott ord för 

henne, så får vi se om det kan leda till något. 

- Jaa, (tankepaus) ja tack, gör gärna det. 
 

Tanken nästan hisnade för Mathilda och hon nämnde inte detta samtal för någon. 
 

Och när Henric Davidson träffade sin äldre bror Wilhelm berättade han om den 
dugliga mamsellen han träffat på under sina Göteborgsresor. Men Wilhelm var 
ganska sval och sa att på hans ställen fanns endast serveringspersonal av allra bästa 
sort och han ville då inte försämra kvaliteten med någon som var lantlig och obildad. 
Henric fick tillstå att hans adepts närkesmål nog kunde låta lantligt, men i övrigt 
bedömde han henne väl passande för viket etablissemang som helst. 
 

Tiden gick. Mathilda strävade på och glömde (nästan) bort Henric Davidsons löfte 
och han glömde (nästan) bort henne. Och Wilhelm Davidsons rörelser gick bra, för 
att inte säga lysande och av och till behövde han ny personal. Vid ett sådant tillfälle 
erinrade han sig att hans bror nämnt något om en lämplig mamsell han träffat på i 
landsorten. Sedan han förhört sig ytterligare om den aktuella personen beslöt han 
sig för att kontakta henne.  
 

Mathilda fick ett brev från Wilhelm Davidson där han erbjöd henne att komma till 
Stockholm och under en tid arbeta på prov på något av hans etablissemang. Någon 
egentlig lön kunde det inte bli under provtiden, men han erbjöd fritt vivre, en del 
arbetskläder och betald resa. Om intresse fanns emotsåg han omgående svar.  
 

Mathilda tvekade inte, även om hon inte förstod vad ”fritt vivre” var, hon hade haft 
god tid på sig att tänka. Men hon måste tala med sina föräldrar först, hon anade att 
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de kanske inte skulle säga ja till ett sådant äventyr direkt. Hon bad om lite extra 
ledighet, tog med sig en tidningsartikel om källaren Phoenix och dess förstklassiga 
restaurang, som hon sparat, och begav sig hem till Blåberga.  
 
Nej, inte kan hon bege sig så långt hemifrån, och inte känner hon nå´n mäncha i 
Stockholm. Men efter diverse dividerande och uppläsning av tidningsartikeln kunde 
nog fadern, Jan Svensson, tänka sig att gå med på förslaget, han förstod hur 
lockande ett sånt´t anbud var för en ung människa. Det förstod inte modern, Maja 
Lisa. Med sin fars stöd blev det ändå som Mathilda ville. Hon hörde sig för om när 
hon kunde lämna sin plats på gästgiveriet. Så föredömligt som hon skött sin plats i 
flera år ville man rakt inte stå i vägen om hon fick en möjlighet till ett bättre liv. Hon 
fick ge sig iväg så snart hon ville och trivdes hon inte i Stockholm var hon välkommen 
tillbaka. 
 

Så nu skrev Mathilda ett svarsbrev, inte utan viss möda. Själva skrivandet var inte 
svårt, men att formulera ett brev var värre, det hade hon inte mycket övning på. Nå, 
det blev gjort och avsänt med postdiligensen och positivt svar kom nästan 
omgående. 

________________ 

 

Hur det verkligen gick till när Mathilda kom iväg till Stockholm får vi nog aldrig veta.  
Men en sak vet vi säkert, Wilhelm Davidson och trädgårdsmästare Gustaf 
Haberkorn, som sedermera skulle bli Mathildas svärfar, kände varandra. 1838-39 
anlade Haberkorn åt den nybildade Svenska Trädgårdsföreningen, på deras 
arrenderade mark (ungefär där Norra Latin/Bantorget ligger), en trädgård i engelsk 
stil. Samtidigt lät August Davidson (äldre bror till Wilhelm) uppföra två paviljonger 
där trädgården gränsade till Drottninggatan, den ena som café och den andra för 
baler och teaterföreställningar. Wilhelm var nog inblandad redan från början och 
snart tog han över verksamheten och byggde ut den samtidigt som parken växte. 
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MATHILDA 
 

Clara Mathilda Jansdotter föddes  den 13 november 1840 i Luckebo i Lerbäck i 
Närke. Hennes far, Jan Svensson, f 1807, kom från Snaflunda, som ligger väster om 
Luckebo, efter vägen mellan Askersund och Vretstorp.  Hennes mor  Maja Lisa 
Jansdotter, f 1817, hade  vuxit upp i Luckebo. I familjen fanns då redan en dotter, 
Anna Sophia Alberta, f 1836, som Maja Lisa hade före äktenskapet. 1845, den 13 
maj, får systrarna en lillebror som döps till Jan Peter.  
 
Samma år får pastorsadjunkten  Gustav Wilhelm Müntzing i Lerbäcks socken 
förordnande som skolpräst. Han får nu ansvaret för att alla barn i socken ska få 
undervisning i lämplig lokal, så att de lär  sig läsa och skriva enligt 1842 års 
skolstadga. 1849, när det är dags för Mathilda att börja skolan, finns en fast skola 
med Müntzing som lärare. Müntzing var en populär präst, hans hörvärda och 
entusiastiska predikningar lockade många till kyrkan.  Kanske samma entusiasm 
genomsyrade hans undervisning och ledde till att de barn som hade honom som 
lärare lärde sig lite mer än bara det nödvändigaste för att leva upp till skolstadgan. 
 
1849  flyttar familjen, som förmodligen bott på Maja Lisas födelseställe i  Luckebo, 
till ett eget ställe i Blåberga. Som väl var låg Blåberga i samma socken och Matilda 
kunde alltså fortsätta i samma skola. Mathildas fyra år äldre syster är snart mogen 
för konfirmationsläsning, det är väl troligt att både hon och Mathilda, när det blev 
dags, konfirmerades av  Müntzig. 
 
Vad som sedan sker i Mathildas liv är höljt i dunkel fram till den 3 februari 1859, då 
hon är noterad som utflyttad till Stockholm i Lerbäcks Kyrkoarkivs Flyttningslängder. 
Hon är nu 18 år. Hennes äldre syster, Anna Sophia Alberta (undrar vad hon 
kallades?) har sedan länge lämnat hemmet. Om henne vet vi att hon så småningom 
gifte sig och bosatte sig i Klevet, Klefven som det skrevs på den tiden. De båda 
ställena ligger nära varandra, men på den tiden gick sockengränsen emellan dem, 
Klevet låg i Hallsberg. Av de tre barnen är alltså bara Jan Peter, 14 år, kvar i hemmet. 
Han kallas båda namnen och han stannar i Blåberga hela livet. 
 
1869, efter 10 år i Stockholm, gifter sig Mathilda med Ångbåtskapten Axel Adolf 
Herman Haberkorn.  Han var född den 8:e november 1841, son till trädgårdsmästare 
C. Gustaf Haberkorn, f 1806, och hans hustru Elisabeth, född Wennersten 1807. I 
likhet med Matilda är han andra barn i sin familj, han har en fyra år äldre bror, Emil 
G. Wilhelm.  
 
Pojkarnas far kom från Preussen 1833 till Baldersnäs herrgård i Dalsland för att sköta 
och vidareutveckla trädgården där. Som en extra merit var han konstnärligt begåvad 
och gjorde de allra finaste akvareller av blommande växter. Och där träffade han 
pojkarnas mor, som var piga på gården. 1836 hade de gift sig och flyttat till 
Stockholm där Gustav anställts av den nybildade Svenska Trädgårdsföreningen för 
att anlägga en engelsk trädgård/park. 
 
1870 återfinner vi Mathilda och hennes man i Katharina församling, boende på 
Högbergsgatan. Där är också noterat att de tillhör tyska församlingen, S:a Gertrud. 
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Den sistnämnda är en så kallad icke territoriell församling för invandrande från 
tyskspråkiga länder och deras närmaste, man måste också vara mantalsskriven i den 
svenska församling som man bor i. Nu skrivs Axel Adolf Herman som Styrman, kan 
vara så att han bytt upp sig i båt och bytt ner sig i ställning. På vilka båtar och hav 
han farit omkring fram till 1874 är okänt, men då blir han kapten på det nya 
ångfartyget Norrland, som går med passagerare och last mellan Stockholm och olika 
hamnar i Norrland. AAH var aktiv i Sjömannaföreningen, först som revisor och 1876 
väljs han till vice ordförande. 
 
Någon gång på 70-talet flyttar paret, som förblir barnlöst, till Lilla Badstugatan 6 i 
Maria församling. Och sedan inträffar det sorgliga 1878 att Axel Adolf Herman 
insjuknar i lunginflammation (Pneumonia dextra, som det står i S:a Gertruds 
kyrkoarkivs döds- och begravningsbok) och avlider den 26 november. Han gravsätts 
den 11 december på Norra Begravningsplatsen. I DN den 28 nov kan man läsa att 
han var känd som en duglig sjöman och att ”Alla i här varande hamnar liggande 
fartyg flaggade i går på halv stång i anledning av dödsfallet”. 
 
Här står nu Mathilda ensam, hon är 38 år och vad hon varit med om, förutom det 
10-åriga äktenskapet, under de gångna 20 åren i Stockholm är okänt. Men samma 
år, 1878, etablerar hon sig som ölstugeinnehavarinna. Om det var redan medan 
hennes man levde eller först efter hans bortgång vet jag ej. På 17- och 1800-talet 
beviljade myndigheterna gärna utskänkningstillstånd till änkor på det att de skulle få 
en möjlighet att försörja sig. Dock avled Axel Adolf Herman så sent på året att 
Mathildas verksamhet troligen var igång redan innan.   
 
Nå, stället låg centralt, på Fredsgatan 13, i hörnet Fredsgatan – Strömgatan, ett 
kvarter från Gustaf Adolfs torg. Troligen tog hon över en lokal där det redan tidigare 
varit någon form av servering.  Mathilda kallade stället Cerevicia, kanske fick hon 
hjälp av sin svärfar med namnet. Han som kunde alla blomnamn på latin visste 
kanske också att de gamla romarna kallade öl Cerevisia – efter växtlighetens och 
sädens gud Ceres och ”vis” ordet för styrka. Eller ännu troligare: Han visste att den 
jästsvamp som används vid ölframställning heter Saccharomyces Cerevisiae. Därmed 
må vara hur det vill, men stället blev under 1880-talet en av stadens mera kända 
öllokaler, till och med betraktad som stadens bästa, med tysk inredning och 
restaurangmat av god klass. 
 
Mathilda uppehåller hela tiden kontakten med föräldrar och syskon, hon tar väl 
tåget till Hallsberg ibland och hälsar på och säkert skriver man brev och vykort. 1878 
har storasyster, Anna Sofia Alberta, hunnit bli 42 år. Hon är gift med Anders Per 
Viktor Andersson sedan 1864 och bosatt i Klevet. Paret har fått tre barn, Ida Matilda 
Charlotta 1864, Johan Adolf Viktor, Adel kallad, 1867 och Selma Sofia 1872. Adel 
stannade i Klevet och tog över föräldragården. Honom har jag faktiskt träffat när vi 
var där och hälsade på när jag var barn. Till Selma återkommer jag. 
 
Mathildas lillebror, Jan Peter Jansson, är nu 33 år och brukar gården hemma i 
Blåberga. Redan på 60-talet köpte han, säkerligen med systrarnas goda minne, 
gården av sin far. Jan Peter har gift sig med Anna Olson från Samsala. Anna är född 
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1844 och äldre syster till Lovisa, Gerdas mamma och Börits mormor. De får fyra barn 
som inte kallar sig Jans-dotter/son efter faderns förnamn, utan Svensson, precis som 
farföräldrarna: Hilda Jeanette den 29 mars 1871, Johan Axel Herman den 23 maj 
1875, och senare Emil Conrad den 2 november 1879 och Carl Arvid den 1 januari 
1883. Jeanette alltså? Var faster Mathilda, som levde i ”stora världen”  kanske 
inblandad i namnvalet? Var hon och Axel Adolf Herman faddrar?? 
 
Under 1800-talet blev serveringar som kallades Schweizerier mycket populära och 
en mängd sådana etablerades. Namnet kom av att de från början utvecklades av 
invandrade schweizare, ofta från tidigare konditorier.  På konditorierna serverades 
bakverk och varma drycker och även vin och sprit, men på schweizerierna försvann 
så småningom bakverken och hela företeelsen försvann efter 1893 när vin- och 
spriträttigheterna drogs in. Redan 1839 öppnade bröderna Davidson schweizeri i 
den ena av de två paviljonger som uppförts på Drottninggatan, vid ingången till 
Trädgårdsföreningens park, som anlagts av Mathildas blivande svärfar. 
 
Redan i slutet av 1870-talet förknippas Mathildas namn med ett schweizeri, det låg 
på Regeringsgatan 11, i hörnet mot Herkulesgatan, och hade namnet Bernadotte. 
Någon gång på 1880-talet tar hon också över Mosebacke-etablissemanget, där 
schweizeriet utökats till restaurang och varieté. Kan det ha varit efter den tidigare 
innehavaren CA Wallmans konkurs 1886? 1887 annonserar hon i alla fall i 
dagspressen med följande ordalydelse: ”Mosebacke Restaurant (rubrik) 
rekommenderas i den ärade allmänhetens benägna hågkomst med goda varor och 
billiga priser. Utmärkta sexor för 1 kr. Beställningsvåning. Enskilda rum.” 
Undertecknat (med större stil!) Mathilda Haberkorn. En ”Sexa” är en festligare lätt 
måltid som intas om aftonen, ”Beställningsvåning” är det vi i dag kallar festvåning 
och ”Enskilda rum” är inget ekivokt, utan ett rum där ett sällskap kan få inta sin 
måltid avskilt. 
 
Stället var mycket populärt, vartill i någon mån Strindberg kanske bidragit. Röda 
rummet kom ut 1879 och alla som läst boken vill någon gång njuta av den utsikt som 
beskrivs i inledningen, då Arvid Falk står på Mosebacketerassen och blickar ut över 
staden. Själva Röda rummet låg på Berns – och därifrån härstammar, via Mathilda 
och Hilda, vår lilla röda soffa! 
 
Den legendariska Sveasalen, som öppnade 1888, förknippas också med Mathildas 
namn.  Det var en storslagen varietélokal med 1140 sittplatser, inredd i morisk stil 
och belägen där NK ligger i dag. När exakt och under hur lång tid hon verkade där är 
okänt men under hösten 1889 återfinns annonser om utbudet på Sveasalen 
undertecknade med hennes namn. 1888 avslutar hon sin Mosebacketid med en stor 
avskedsföreställning den 26 september. I annonsen anges att det blir konsert och 
briljant fyrverkeri, entré 25 öre, logeplats 50 öre. I samma annons meddelas också 
att nu flyttar hon över till restauranten på Regeringsgatan 11, och redan den 9 
oktober annonserar hon om att på Restaurang-Café Bernadotte serveras nyinkomna 
ostron och nykokt hummer. Och 1889 blir Mathilda direktris på Alhambra på 
Djurgården. Ja, hon hade många engagemang, men nu var åtminstone Mosebacke 
avvecklat, det är en driftig dam vi har att göra med! 
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HILDA OCH SELMA I STOCKHOLM 
 

Så mycket ledighet har nog inte Mathilda under de här åren men kontakt med 
släkten i Blåberga har hon. I föräldrahemmet hade Annas och Jan Peters barn börjat 
växa upp. Den äldsta, Hilda, är 17 år och på våren 1888 flyttar hon till sin faster i 
Stockholm. På Mosebacke börjar hennes inskolning i restaurangyrket och sedan 
följer hon med Mathilda till Bernadotte och Alhambra på Djurgården. Dit kommer 
också hennes kusin Selma och börjar arbeta hos sin moster.    
 
Under Mathildas ledning 1888-98 upplevde Alhambra sin glansperiod. Här var mat 
och service av god kvalité, så även varietéföreställningarna, det blev ett riktigt 
”inneställe”. Mathilda kände dock att hon behövde hjälp med nöjesdetaljen och 
1893 sände hon ett telegram till en Fredrik Andersson, som då befann sig i Växjö, 
och erbjöd honom tjänsten som regissör och kapellmästare. Han var musiker och 
trots att han bara var 25 år hade han redan skaffat sig ett gott renommé i branschen 
under sin tid som regissör för resande varietéartisters turnéer i landsorten. 
Ekonomisk som hon var tänkte hon väl också att hans ungdom skulle göra hans 
löneanspråk blygsamma. Och därvidlag hade hon rätt, han tackade med glädje ja 
mot 200 kr i månaden. Samarbetet blev fruktsamt och förmodligen höjdes hans lön 
snart. 
 
1896 kom det ödesdigra förbudet att servera mat och spritdrycker i samband med 
varietéföreställningar. På Alhambra lyckades man på något sätt ha verksamheterna 
igång  och samarbetet Haberkorn - Andersson fortsatte framgångsrikt ännu ett par 
år. Och man kan tänka sig att 1897 blev ett gott år för stället med dess omedelbara 
närhet till den fantastiska Stockholmsutställningen. Men våren 1898 lämnade 
Mathilda, Hilda och Selma Alhambra och flyttade ut till Ulriksdals värdshus. Och 
Fredrik Andersson fortsatte sin karriär med ett engagemang på Kristallsalongen, där 
Emil Norlanders revy uppfördes, och därefter till Finland. Men han tappade aldrig 
kontakten med Mathilda och hennes flickor. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Texten fortsätter på sid 18 
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Luckeboda (Luckebo) vid Skiren (Skirn). 

 

   
T v: Gamla stugan i Blåberga. T h:  Gustav Wilhelm Müntzing. 

 

   
T v: Hotel Phoenix. T h: Davidsons paviljonger. 
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      T v: Baldersnäs (dåtid). T h: Eccremocarpos scaberse (chilli), en av de 99 förtjusande  

akvareller som Gustaf Haberkorn gjorde. Ännu en bild på nästa sida. 

 

   
Lilla Badstugatan, sedan 1925 Pryssgränd, Maria församling, ovanför Söder Mälarstrand. 

 

   
Last- och passagerar- ångfartyget Norrbotten. 
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Elefanttunga (giftig). 
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Ångfartyget Norrbotten (Oljemåning av Gösta Krehl 1889 – beskuren). 

 

   
Dödsannons och Haberkorns familjegrav på Norra kyrkogården. 
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T v: Mathildas föräldrar, -Maja Lisa och Jan Svensson T h:  Mathildas 

 bror och svägerska, Jan Peter och Anna Jansson. 

 

 
Utsikt från Mosebacke. 
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Sveasalen och en atletgrupp som uppträdde där, Bröderna  

Manzondi (Bruno, Carl och Pontus Liljefors). 

 

   
Ung Hilda. Kanske tog hon någon gång Katarinahissen ( invigd 1883), 

när hon skulle till arbetet hos Mathilda på Mosebacke 

 

   
T v: Annons i Sv. D. 26/9 1888. T h: Regeringsgatan 11, i hörnet mot 

Herkulesgatan, där restaurang Bernadotte fanns. 
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Personalen på Alhambra (1890- talet). Hilda står nr 2 från vänster. 

 

     
T v: Fredrik A. T h: Selma och Hilda. 
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Alhambra. 

 

   
Industripaviljongen på Stockholmutställningen 1897. 

 

   
Selma och Hilda (1896). 
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ULRIKSDALSTIDEN 
 

Redan den första maj 1892 hade Mathilda förvärvat Ulriksdals värdshus från 
Wilhelmina Uddelius och i 40 år kom det att innehas av någon Haberkorn. Först 
Mathilda till hennes bortgång 1912 och sedan av Hilda och Selma tillsammans till 
1923 och slutligen av Hilda ensam till och med 1931. Vid övertagandet 1892 ingick 
dåvarande personal, bland dem servitrisen Hanna Lennbom som då var i 40 – 
årsåldern och som  stannade lika länge som Haberkornsdamerna, dvs till hon var 
nära 80 år. Hanna L. förblev ogift hela livet och gjorde en gedigen servitriskarriär, 
huvudsakligen i Stockholm men också med en kortare landsortssejour där bl a en tid 
på Hotell Knaust i Sundsvall ingick. Hon var mycket uppskattad av såväl gäster som 
arbetsgivare. Jag citerar från hennes dödsruna 1933:  På gamla dar fick hon som 
man säger, komma och gå som hon själv ville, men litet som oftast inträffade det, att 
det eller det mera förnämligare kotteriet från längst svunna glansdagar vid sina små 
middagar ville serveras just av Hanna Lennbom. För Gerda och hennes familj var hon 
en välbekant person. 
 
På 1700-talet var det mycket populärt bland bildade och nöjeslystna Stockholmare 
att sommartid göra utflykter till grönområdena runt staden och dess näringsställen. I 
Carl Michael Bellmans visor är många sådana ställen nämnda, däribland Ulriksdals 
värdshus. Värdshuset historia börjar redan på 1700-talet då det inhystes i några rum 
i ridhuset Konfidencen. I mitten på 1700-talet byggdes Konfidensen om till teater 
(och stavades med ”C”!) och då fick värdshuset flytta till en närbelägen byggnad vid 
slottsallén, nuvarande Ottilielund, som bör vara det ställe som Bellman och hans 
sällskap frekventerade. Det nuvarande huset byggdes på 1860-talet och invigdes 14 
juli 1868. Med vissa om - och till - byggnader ser det i stort sett likadant ut i dag.  
 
I Solna kyrkoarkiv 1898 – 1901 återfinner vi Mathilda som innehavare av Ulriksdals 
värdshus och Hilda som piga, de bor alltså på värdshuset eller i dess omedelbara 
närhet. Där finner vi också en dräng, Karl Otto Emanuelson, född 1871 i Hova. I nästa 
del av kyrkoarkivet, från 1901 -1906 är Mathilda benämnd restauratris och Hilda har 
avancerat till kassörska. Först nu finner vi även Mathildas systerdotter Selma (Hildas 
kusin) inflyttad från Hallsberg den 13 april 1902. Selma har redan i 10 års tid arbetat 
hos sin moster och nu har hon avancerat till värdshusets husfru. Det är ett 
kvalificerat arbete med ansvar för såväl personal som lokaler och för att tillräckligt 
med glas och porslin osv finns. Mathilda är nu 62 år och har arbetat hårt i flera 
decennier, hon behöver nog lite avlastning. 
 
Ja, så fortsätter livet på värdshuset och det gör det också i Blåberga. 1902 har Jan 
Peter blivit 57 år och Anna 58. Av barnen är nu bara den 23-årige Emil kvar hemma. 
Herman, 27, har via någon tid i Stockholm emigrerat till Amerika 1890 och Arvid, den 
yngste, 19, är förmodligen beväring i/på Sannahed vid denna tid. Anna har täta 
kontakter med sitt barndomshem i Samsala, av alla sina syskon är det Lovisa som 
står henne närmast, och för Lovisas dotter Gerda (nu 19) är Blåbergakusinerna och 
deras gemensamma kusin Aron, f 1885, son till Annas och Lovisas bror Per, allra 
närmaste släkten hela livet. 
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Mot slutet av 1900 – talets första decennium kommer Herman med sin fru Ester från 
Amerika på besök i sitt föräldrahem. Nu samlas syskonen och släkten från Samsala 
kommer, det blir fest. Det blir det förresten alltid när Hilda kommer hem till sina 
föräldrar, hon har med sig delikatesser och champagne, det sistnämnda föll dock 
inte mor Anna på läppen. ”Tycker mor det är gott?” sporde Hilda. ”Åjo, för all del, 
men nog är Pommac godare” blev svaret. Och presenter och roliga saker har hon 
med sig, en gång en trattgrammofon. Och hör och förundras, Enrico Carusos 
världsberömda röst strömmar ut över Blåbergagärdena. Och samma grammofon var 
det som Emil gav mig när jag var tonåring och som förgyllde vårt liv i mer än 30 år 
tills den blev stulen vid inbrottet i Barrud 1989. 
 
Nu dyker Fredrik Andersson upp igen. Han har slutat med turnélivet och har, efter 
en tid som bokförare och kassör på olika restauranger, blivit föreståndare för 
Mellersta Sveriges restauratörsförenings plats- och musikbyrå. Man ska veta att på 
den här tiden hade alla bättre restauranger levande musik.  Han har fast bostad i 
Stockholm, men lite trist tycker han att det är att gå i stan på somrarna, så  han 
skaffar en sommarbostad i Ulriksdal, säkert blev det många måltider på värdshuset! 
Och nu får han också erbjudandet att bli organist och kantor i Ulriksdals slottskapell. 
Där hölls gudstjänster endast sommartid, eftersom de kungliga endast använde 
slottet på somrarna, och det passade Fredrik bra, så han tackade ja. 
 
Åter till Mathilda, som börjar se om sitt hus. Den 11 oktober 1906 annonserar hon 
att värdshuset håller stängt till mitten av december – troligen för renovering och 
följande  år   adopterar hon Hilda och Selma, från den 14 juli 1907 heter alla tre 
Haberkorn. Detta år avslutas med att Oscar II, efter 35 år som kung, avlider den 8 
december och efterträds av sin 49-årige son Gustaf, som fick ordningssiffran fem, V. 
 
 Mathilda håller i värdshusrörelsen livet ut, men hon har också en lägenhet inne i 
staden, på Döbelnsgatan 73, i hörnet mot Odengatan, där hon ”stilla och fridfullt 
afled” den 3 mars 1912, vid 71 års ålder. Jordfästningen ägde rum den 7 mars i Solna 
Kyrka varpå hon gravsattes på Norra kyrkogården, efter 34 år fick hon åter vila vid 
sin makes sida. 
 
Hilda och Selma ärver nu värdshus och våning. Och precis på 5-årsdagen av att detta 
säkerställdes genom adoptionen, den 14/7 1912, genomförs Stockholmolympiadens 
maratonlopp i 32 graders värme. Loppet gick från det nybyggda stadion till 
Sollentuna kyrka och tillbaka samma väg, i princip förbi Ulriksdals Värdshus och 
säkert samlades en god del åskådare där. Av 68 startande kom hälften i mål, resten 
bröt på grund av värmen, däribland ”Japanen som försvann”, Shiso Kanaguri. Men 
det var inte vid värdshuset han bröt, redan i Rotebro på tillbakavägen blev han 
bjuden på saft i en villaträdgård varpå han tog tåget till Stockholm och åkte hem till 
Japan utan att anmäla sig. 1967, när han var 76 år, blev han inbjuden till Stockholm 
och fick symboliskt avsluta sitt lopp på stadion. (Nå, detta har väl egentligen inte 
med vår historia att göra!) 
1910 – talet strävar framåt med mycket elände, världskrig, svält, 
hungersnödskravaller, spanska sjukan osv. Att driva värdshusrörelse var inte så 
enbart enkelt, råvaror var det ont om. På Ulriksdal odlade man potatis och 
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grönsaker, frukt och bär fanns också i viss mån att tillgå men kött var en stor 
bristvara. (Den sanna historien om grisen, som jag nedtecknade för länge sedan, är 
bilagd denna skrift.) Som andra näringsställen serverade man kanin tillagad på olika 
sätt och med varierande namn på matsedeln, kanske fanns också fiskare vid 
Edsviken som kunde bidra till mathållningen. Den 28 april 1917 kan den nuvarande  
värdshusbyggnaden  fira sin 50 – årsdag, vilket uppmärksammas av tidningen 
Restauratören, invigningsdagen för 50 år sedan dock först den 14 juli.  
 
Då Mellersta Sveriges restauratörsförening i mitten 10-talet önskade starta en 
branschtidning för hotell- och restaurantfacket erbjöds Fredrik Andersson att göra 
det, utöver sitt vanliga arbete som föreståndare. Han tackade, med viss tvekan, ja, 
anställde en yrkesjournalist, gjorde avtal med ett förstklassigt tryckeri och satte 
igång. I januari 1916 gavs det första numret av Restauratören ut. Den mannen hade 
många strängar på sin lyra! Tidningen finns ännu, den gavs ut under samma namn 
till 2012, numera heter den Besöksliv och vänder sig till ledare inom besöksnäringen. 
 
1920-talet inleddes med den sorgliga händelsen att den älskade kronprinsessan 
Margareta avled och lämnade sin make ensam med de fem barnen i åldrarna 4 till 14 
år. Hela nationen sörjde. Efter några år fann kronprins Gustaf Adolf en ny livskamrat 
i Louise Mountbatten och i november 1923 gifte de sig. De var inte de enda som 
gifte sig det året. Mellan Selma och Fredrik hade vänskapen under åren djupnat till 
ett allt innerligare förhållande och nu när Selma var 51 och Fredrik 55 friade han och 
fick ja – efter rådslag med Hilda eftersom Fredrik inte ville ha en yrkesarbetande 
hustru. Selmas ansvarkänsla var stor och att sköta arvet – värdshuset – var nästan en 
plikt. Hilda sa naturligtvis att värdshuset tog hon hand om och önskade lycka till – 
kanske med tillägget: Bara jag får vara tärna på bröllopet! Det fanns mycket humor 
bland Blåbergaborna. Hildas bror Arvid t ex var känd i hela släkten som en stor 
skämtare.  
 
Om Herman också fått humorns gåva är okänt, men till allas glädje kom han och 
Ester åter på besök i början av 20-talet och syns på foton från både Blåberga och 
Samsala. I Blåberga har man byggt ny stuga sedan Amerikanarnas förra besök och 
där har nu Ellen Karlsson kommit in i bilden, som hushållerska, förmodligen i 
samband med mor Annas bortgång 1921. Ellen var inte som en anställd utan som en 
familjemedlem, hon stannade hos Jan Peter och Emil så länge de levde, till 1924 resp 
1960, men Emil och hon gifte sig aldrig och fick inga barn. Även Hilda och Herman 
förblev barnlösa. Blåbergasläkten fördes vidare av Arvid och hans hustru Ida. De 
bodde på en gård i Åby, Hovsta socken, norr om Örebro och fick fem barn, Gösta 
1914, Anna-Lisa som dog när hon var ett par år, Karl-Axel 1920, Ann-Britt 1921 och 
Hans 1927, den sistnämnde är far till Fredrik Svensson som numera bor i Blåberga. 
 
Åter till kronprinsparet som alltså valde Ulriksdals slott som sin privata bostad. I 
bröllopsgåva av stockholmarna fick de den stora salongen renoverad och inredd till 
vardagsrum av Carl Malmsten. Salongen har bevarats i orört skick och ger en god 
bild av den tidens design och hantverk. När slottet renoverats och byggts om till en 
modern bostad flyttade kronprinsparet in och då blev det bestämt att gudstjänster 
skulle hållas i slottskapellet året om. Fredrik Andersson – och hans fru - var numera 
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bosatta i Djursholm och kommunikationerna mellan bostaden och Ulriksdal var inte 
de bästa, de gick via Stockholm. Vintertid blev det alltför omständligt, så han blev, 
till sin sorg, nödsakad att säga upp den organisttjänst han haft i 20 år. 
 
Att hälsa på hos Hilda var populärt bland Närkessläktingarna. Om föräldrarna, Anna 
och Jan Peter var där någon gång är okänt, men Emil och Ellen och Arvid och Ida 
med barnen reste gärna till Ulriksdal. Så och familjen Gullberg, för Börit var resorna  
dit glada minnen från hennes uppväxttid. Hos Hilda kände alla sig välkomna och hon 
såg till att besökande också fick se sig om i Stockholm – och gå på Kompaniet! Och 
Börit fortsatte att umgås regelbundet med sin favoritsläkting på morssidan även i 
vuxen ålder 
   
Värdshuset får en genomgripande renovering i början av 20-talet och verksamheten 
går bra, gästerna kommer utan påminnelser om dess existens, inga annonser står att 
finna i dagspressen. Bidrog gjorde säkert att Stockholms Kapplöpningssällskap 1919 
hade öppnat sin nya galoppbana invid Järfva station (Ulriksdal station från 1921). Hit 
kom de Stockholmare som ville synas (jfr Ascot!) och värdshuset låg på bekvämt 
avstånd. 
 
 

ULRIKSDALSEPOKEN AVSLUTAS 
 

Hildas figur antog med åren en viss rondör, vilket på den tiden sågs som ett tecken 
på att man var välbärgad och inte alls var ovanligt. Kroppsvård i form av motion 
hade inte riktigt slagit igenom på 1920-talet. Men en tyngre figur gör också arbetet 
tyngre och i början av 30-talet kände Hilda att det var dags att runda av. Hon 
pensionerade sig vid 60 års ålder, överlät rörelsen till en källarmästare Wilhelm 
Holm och flyttade för gott in till våningen på Döbelnsgatan. 
 
Pensionstiden blev inte så lång, redan den 26 mars 1935, tre dagar innan hon skulle 
fylla 64 år, dog Hilda. Det var för sorgligt tyckte alla, inte minst Gerda och Börit som 
förlorat Ander Gustaf 3 månader tidigare. Emil och Arvid for till Stockholm och 
ordnade allt. Hon jordfästes den 2 mars i Gustav Vasa kyrkans krypta vid Odenplan. 
Ett 60-tal kransar sändes till båren, bl a från Arvid Nordkvist, Stockholms Bryggerier 
och Apotekarnas Mineralvattenfabrik. Hildas stoft och de 60 kransarna fördes till 
Norra stationen för järnvägstransport till Lerbäck, likvagn med stor vit skylt med 
svart kors på. Sådana vagnar var inte ovanliga i den tidens godståg. Och redan 
påföljande dag ägde gravsättningen rum på Lerbäcks kyrkogård. 
 
Sedan var det då för Emil och Arvid att ta hand om kvarlåtenskapen. Våningen var 
fylld med möbler och saker och de hade inte användning av allt, så Arvid frågade 
Gerda om det möjligen fanns något hon ville ha, t ex buffén, som de tyckte var 
alltför stor och bånglig. Gerda hade alltid beundrat den där imponerande möbeln 
och efter de vanliga ”men inte ska väl jag” och ”vill ni verkligen inte ha den?” 
tackade hon ja. I hennes hem hade den alltid en framträdande plats. Hon sydde en 
duk med hål för de båda knubbiga pelarna, som bar upp översta hyllan och ställde 
upp alla sina kristallvaser och kristallskålar på den. Mitt i bedrövelsen var det någon 
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liten tröst att titta på den pampiga möbeln och erinra sig allt trevligt hon haft 
tillsammans med Hilda. 
 
Av våra tre damer är nu endast Selma kvar. Hur har det gått för herr och fru 
Andersson? Ja, de har flyttat in till stan från Djursholm, först till Odengatan 58 och 
sedan vidare till andra sidan gatan, nr 69, vid Odenplan. Om Selma vet jag just intet. 
Om Fredrik något mer, tack vare hans memoarer. Efter 24 års tjänst hos 
restauratörsföreningen avtackades Fredrik 1927 under festliga former varvid han 
tilldelades Pro Patrias guldmedalj. Samma år fick han även mottaga H. M. Konungens 
privata guldmedalj av 8:de storleken ”att i högblått band å bröstet bäras”, i 
samband med att han slutade sin organisttjänst i Ulriksdals slottskapell. Som han 
själv uttrycker det, en medalj för tjugo års världslig tjänst och den andra för tjugo års 
andlig tjänst, och han tillstår att han bär dem med en viss stolthet.   
 
Utgivningen av tidningen höll han fortfarande på med då han skrev och gav ut sina 
memoarer 1931. Och där skriver han i sina slutord bl a följande: ”På äldre dagar har 
jag haft lyckan finna ro och trevnad i ett eget hem, delat med den bäste kamraten, 
nämligen min maka, som med uppoffrande tålamod och kärleksfull omsorg pysslat 
om mig under ohälsans dagar”.  Härav kan man förstå att han tycker att han har det 
bra, även om han inte är helt frisk. Fredrik slutar sina dagar vid 69 års ålder den 30 
maj 1937 i sitt hem. Jordfästning 5 maj i Gustav Vasa kyrkan, (snett emot hemmet) 
direkt följd av gravsättning på Norra kyrkogården. Högtiden avslutas med middag på 
Restaurant Metropol (ett kvarter från hemmet) för inbjudna, däribland Gerda.  
 
När Selma blev änka flyttade hon till en, förmodligen mindre, lägenhet alldeles i 
närheten med Stjärngatan 4 som adress. Gatan finns inte mer men huset låg i 
kvarteret Heimdall. Selma överlevde sin make i nästan 20 år, hon avled den 8 januari 
1956, nästan 84 år gammal. 
 
Ja så var det med mina i tacksamt minne bevarade tre damer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texten fortsätter på sidan 31. 
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T v: Confidensen. T h: Ottilielund. 

 

   
Nya huset, sidan mot parken t. v. och entrésidan, t. h. 

 

     
T v: Trotjänarinna. T h: Underbar miljö. 
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T v: Hildas bror, Arvid, som beväring i Sannahed. T h: Kusin Gerda (omkring 1902). 

 

 
Cirka år1908:. På vagnen från vänster: Arvid, Ester, Gerda, Börit på Hildas arm, Anna, Jan Peter och 

Lovisa, vid vänstra hjulet Herman och vid det högra, Emil. 
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Slottskapellet. 

 

 
Annons i SvD 1902-10-11. 

 

   
År 1907 firade kung OscarII och drottning Sofia sin 50-åriga bröllopsdag och innan 

 året var slut dog Oscar och nytt kungapar blev Gustaf V och drottning Victoria. 
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. Mathildas dödsannons, inbjudan till familjen Gullberg att övervara  

jordfästningen i Solna och tackkort från Hilda och Selma. 
 

 
Senare samma år, 1912, hölls olympiska spel i Stockholm, av tävlingarna Maratonloppet den mest 

uppmärksammade. Från Stadion till Sollentuna kyrka och tillbaka samma väg. 
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Stockholms stadion, Japanen som försvann och Sollentuna kyrka. 

 

   
T v: Kronprins Gustaf Adolf och Louise.  

T h: kronprinsessan Margareta 
 

 
Salongen. Ulriksdals slott. 
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T v: Anders Gustaf, Emil, Ellen, Börit och Maria i Kungsträdgården, med NK i bakgrunden.  

T h: Börit och Vanja i Ulriksdal (tidigt, respektive sent, 1920- tal). 

 

   
Galoppbanan som invigdes 1919. 

 

 
Värdshuset hade fortfarande öppen veranda mot trädgården  

efter renoveringen  i början av 1920-talet. 
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T v:  Emill och Ellen framför nya stugan. T h: Ester och Herman. 

 

   
T v:  Emil, Ester, Ellen, Lovisa, Grete, Gerda, Anders Gustaf och Herman.  

T h:Ellen, Börit, Emil och Ander Gustaf vid grammofon 

 

 
Stockholmsbesök. Fr. v:  Hilda, NN (möjligen Selma), Ellen och Maria 
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Hilda på besök i Åby hos bror Arvid och hans fru Ida och de fyra barnen, Karl-Axel,  

Gösta, Ann-Britt och lille Hans (tidigt 193o-tal). 

 

 
 

   
Inbjudan till Hildas jordfästning den 2 mars 1935 i Gustav Vasa Kyrkan. Lägg märke till det med vacker 

handstil tillförda, till de närmaste, däribland Gerda och Börit. Gerda deltog med all  
säkerhet även påföljande dag vid jordfästningen på Lerbäcks kyrkogård. 
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Fredrik Andersson med sina båda medaljer och huset som 

 änkefru Selma kanske flyttade till. 

 
 
PS 

 

Då och då har datumet 14 juli dykt upp i ovanstående berättelse, en märkesdag för 
mycket i historien, t ex 

 

- 14 juli 1789 stormades Bastiljen i Paris, därefter Frankrikes nationaldag. 
 

- 14 juli 1868 invigs Ulriksdals Värdshus nya (nuvarande) byggnad. 
 

- 14 juli 1907 fick Hilda och Selma genom adoption efternamnet Haberkorn. 
 

- 14 juli 1912 vann Kenneth Mc Arthur Stockholmsolympiadens Maratonlopp. 
 

- 14 juli 1962 gifte Alf och jag oss – Ida och Ellen var med. 
 

Och inte nog med det: 

 

- 14 juli 1977 föddes prinsessan Victoria – kronprinsessa från 1980. 
 

PPS  

 

Precis en vecka före oss (samma kyrka, samma präst) gifte sig våra vänner Ulla och 
Lars, de med det fina sommarstället snett över sjön Skiren från Luckebo, där 
Mathilda föddes.  
 

Se, där har vi knutit ihop berättelsen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berättelsen avrundas med några PS-bilder med 14 juli- motiv: 
 

   
År 1977 föds kronprinsessan Victoria  och 188 år tidigare  (1789) stormas Bastiljen  

I Paris (målning av Jean Pierre Louis Laurent Houel). 

 

     
En vecka efter Ulla och Lars -  gifte vi oss den 14 juli 1962, samma kyrka,  

samma präst – dock inte samma gäster.  
 
 
 

PPPS  

 

Missa inte den bilagda grisen! 
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MAN SKA INTE KÖPA GRISEN I SÄCK – MEN KANSKE I KAPPSÄCK! 
 

Nu är det under första världskriget. Sverige är visserligen förskonat från själva kriget 
och kan till och med på olika sätt hjälpa krigsdrabbade länder, men nöden finns även 
här, det är ont om mat, framför allt i städerna är bristerna märkbara. Folk svälter 
och restaurangerna har svårt att få tag i råvaror, kanin är vanligt förekommande på 
matsedlarna. Att lura krigstidskommissionens kontrollanter blir en sport och det 
cirkulerar otaliga mer eller mindre sanna historier om matsmuggling från 
landsbygden till städerna. 
 
Familjen Gullberg, Gerda, Anders Gustaf och dottern Börit, som är i 10-års-åldern, 
ska nu resa till Stockholm, eller rättare till Ulriksdal, för att hälsa på Gerdas kusin 
Hilda. Historien tar sin början redan några veckor tidigare i Blåberga. Där, i Hildas 
födelsehem, bor hennes mamma, Anna, som är moster till Gerda, och hennes man, 
Jan-Petter. De är i 70-årsåldern och den lilla gården sköts av hemmasonen Emil, 
Hildas lillebror. När familjen Gullberg är hos Gerdas mamma Lovisa i Samsala är det 
vanligt att man också hälsar på i Blåberga. Nu är det senvår och vackert väder. Man 
har promenerat över skogen (det är bara c:a 6 km) och efter kaffe och det vanliga 
pratet om eländet i världen går man runt och tittar på gröda och djur.  
 
Ja, säger Emil, här har jag en gris, som jag fött upp åt Hilda, si dä` ä ju nästan 
omöjligt för na att få tag i kött. Grisen är rund  och pigg. Men, fortsätter Emil, jag vet 
då rakt inte hur jag ska få iväg´n. Mja, säger Anders Gustaf, kanske vi kunde ta med 
den när vi åker om ett par veckor. Börit ser framför sig hur Gerda, som alltid är så 
elegant klädd när de är på resa, leder den lilla livliga grisen i ett band (som en hund!) 
upp på tåget. Hur ska vi få den att sitta still, tänker hon. De vuxna resonerar vidare. 
Gerda ser inte ut som om hon tycker att det är en bra idé, men det tycker de båda 
karlarna. Vi får packa den i ett par koffertar, så det ser ut som vanligt bagage, säger 
Anders Gustaf och Börit förstår att grisen nog ska slaktas innan den ska ut och resa.  
 

 
Örebro C. 

 

Men, säger Gerda ängsligt, tänk om vi blir upptäckta, hur ska det gå? Du får åka i 
uniformen, vänder hon sig till Anders Gustaf, en militär har kontrollanterna kanske 
respekt för. Äsch, säger Anders Gustaf, inte åker jag till Stockholm i uniform! Det är 
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för att han vill använda sin nya Panamahatt, tänker Börit, som börjar förstå att 
hennes rättrådiga pappa är på väg in på brottets bana. 
Så kommer då dagen för Stockholmsresan. Andes Gustaf är civilklädd – med den nya 
hatten på huvudet. Gerda har en nysydd dräkt, med den nya kjollängden som slutar 
en bit ovanför foten. Genom sin kontakt med den syateljé, där hon arbetade  som 
ogift, lyckas hon under hela krigstiden komma över tyg, så att hon kan hålla både 
Börit och sig själv välklädda. När Börit ser hur fin hon är, tänker hon att det är då för 
väl att vi inte ska ha grisen i band! Det personliga bagaget är packat i en koffert, som 
Anders Gustaf varit på stationen och polletterat redan dagen innan. Vid starten från 
Örebro har man alltså bara lite handbagage, Gerda har förstås sin handväska och en 
hattask med en extra hatt – Anders Gustaf tycker att hon nog kunde valt en hatt, 
som passade till alla kläder hon hade med sig, men se sån´t förstår inte karlar, fick 
han veta. Dessutom har man en väska med matsäck, det är en lång resa. 
  
I Hallsberg byter man tåg. Där står nu Emil med häst och vagn på stationsplanen och 
väntar. I vagnen har han två rejäla kappsäckar. Ett viskande samtal utspinner sig. Det 
är väl ordentligt packat? Det luktar väl inte och det är väl för allt i världen tätt? Det 
är Gerda som står för frågandet. Männen utbyter en blick av samförstånd, det är 
ordentligt packat, med både omslagspapper och tidningspapper. Börit, som är 
uttjatad (av sin mamma) om att hon under inga omständigheter får andas ett enda 
ord om väskornas innehåll under resan, tycker det är spännande. 
 

 
Hallsberg. 

 

Emil går med och bär den ena väskan ut till tåget, trevlig resa, säger han lite 
illmarigt, och hälsa till Hilda. Ska jag hjälpa min herre att lägga upp väskan på 
bagagehyllan, säger en barsk röst. Kära hjärtanes, tänker Gerda, tänk om den läcker, 
tänk om det börjar droppa blod. Men Anders Gustaf räcker fram biljetterna till 
konduktören och säger: Tack, men vi föredrar att ha väskorna här i bagagestället. 
Resan till Stockholm går utan missöden, folk stiger av och på vid de många 
uppehållen.  
 
Man äter medhavda smörgåsar och dricker mjölk, som man har i en literbutelj. Men 
vid måltidsuppehållet i Katrinholm, vågar man inte gå av tåget för att dricka kaffe, 
som man brukar. Inte kan man lämna väskorna utan uppsikt och förresten kan det 
kvitta, det är inget riktigt kaffe nu under kriget. Och Börit sköter sig, inte en 
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endagång säger hon något om väskornas innehåll, men Gerda kan inte koppla av, 
hon sitter stel och spänd och tycker det luktar fläsk. 
 
Så är man då framme i Stockholm och ska byta tåg. Anders Gustaf bär de svintunga 
väskorna tills de kommer till kön vid utgångsspärren, där han sätter ner dem och tar 
fram biljetterna ur innerfickan på kavajen. Precis då får de syn på honom, 
kontrollanten. Han står alldeles utanför spärren och iakttar ytterst noggrant alla som 
passerar och deras bagage. Anders Gustaf hivar upp väskorna och försöker se ut som 
om de var vanliga, lätta klädväskor. Biljetterna håller han i den ena väskhanden och 
lyckas, med uppbringande av all sin kraft, lyfta väskan så högt att han kan lämna 
fram dem till tjänstemannen i spärren. 
 

 
Stockholm C. 

 

Kontrollantens ögon följer varje deras rörelse och de tycker sig känna hans blickar i 
ryggen när de går mot norrgående tåg. Då händer det som Gerda hela tiden befarat, 
ett par bloddroppar faller från den ena väskan. Men hon svimmar inte utan finner 
sig faktiskt och böjer sig snabbt ner och sätter handväskan över dropparna och låtsas 
rätta till något på sin sko.  
 
När hon försiktigt sneglar bakåt ser hon till sin lättnad att kontrollantens 
uppmärksamhet riktats åt annat håll. Hon skyndar efter sin man och dotter till tåget 
mot Järfva, som nuvarande Ulriksdals station hette på den tiden. Och väl inne på 
tåget, efter att ha klarat en spärr till, sjunker hon ihop på soffan och suckar: Det är 
då för väl att vi snart är framme! Och Anders Gustaf svarar lugnt att jaa, det är en 
lång och arbetsam resa. 
 
På Ulriksdals station väntar Hildas kusk med häst och öppen vagn, han är så fin, 
tycker Börit, med livré med gyllne knappar, som har ett ”H” instansat (H som i 
Haberkorn, mera därom på annat ställe). Kusken är välbekant, han och Anders-
Gustaf växlar några ord om den tjänliga väderleken medan han  hjälper till med de 
tunga väskorna och sedan han fått kvittot, hämtar han ut den polletterade kofferten.  
 
 



37 
 

Och så bär det iväg mot Ulriksdals värdshus. Kära hjärtanes en sån resa! säger Gerda. 
 

 
Som senare hette Ulriksdal. 

 

Börit ser sig om, hon känner igen sig, hon har varit här flera gånger, hon bara älskar 
att åka till tant Hilda, det är en annan värld. Där är slottet med en stora parken man 
kan springa omkring och leka i, och ån där det där hemska hände att en ung flicka 
dränkte sig, hon vet inte varför, men hon har hört de vuxna tala om det, när de 
trodde att hon inte hörde. Det är knappt man vågar gå intill där det hände, tänk om 
hon spökar! Och det där lustiga huset på vägen till slottet, som varit teater och som 
heter så konstigt, Confi-nå´nting, där en dörr stod öppen en gång så att hon kunde 
kika in. Men nu är de redan framme! Och Hilda kommer ut på verandan och ropar 
välkommen. Börit är först ur vagnen, Gerda är sist:  
 
Åh, god dag kära Hilda, en SÅN resa - - - - .  

 
 


