Musköminnen:

Båt nödvändighet
f ö r aktivt ö-Iiv
vid sportstugan

Våra föräldrar, Greta och Erik Lang‑
els, köpte tomten Muskö Havsbad 3:36
från AB Hem på Landet hösten 1945.
Jag var då 6 månader gammal och min
äldre bror Jan två år. ‐ Tornten på 4.882
kvadratmeter kostade 3.880 kronor.
Föräldrarna hade tidigare hört talas
om tomtområdet eftersom pappas fartyg i
flottan legat påHorsfjärden mycket under
kriget. Många gånger hade fartygen varit
infrusna påvintrarna och då hade pappa,
ibland i sällskap med mamma under
helgerna, åkt skidor till Muskö för att äta
lunch på pensionatet påLudvigsberg.

Krånglig transport
Omedelbart eder tomtköpet beställdes
en monteringsfärdig ”sportstuga” med
byggytan 47 kvadratmeter dår transport
och uppförande ingick i totalpriset 6.950
kronor. Transporten blev betydlig krång‑
ligare än försäljaren räknat med. Stugan
kom på tåg till hamnen i Nynäshamn.
Där lastades den på skutan "Mysingen".
”Mysingen" forslade byggsatsen till viken
där Valingebryggan nu ligger. ERersom
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bryggan då ännu inte byggts blev man
tvungen att ta iland husdelama över flot‑
ta : och sedan köm eller släpa upp dem till
byggplatsen med hjälp av hästar.
Husförsäljarenhade när beställningen
tecknades varit mycket glad eftersom han
skulle få ett referensobjekt ute i skärgår‑
den. Efteråt lär han,enligt pappa, dock ha
sagt: ”Aldrig mer påen6!”
Första gången föräldrarna skulle
övernatta i stugan så var fortfarande
Valjngbryggan inte färdigbyggd utan "Elf‑
snabben” la till vid Grytbackens brygga.
Madrassema var ganska tunga, så'det blev
att bära dem 25 meter i taget och sedan
vända om och ta lite lättare saker. Efter‑
som ännu inga sängar fanns i huset hek
övemat'tningen sedan ske på madrassema
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FamIlJen Larigels vid stugan 1946: Far Erik, mor Gieta timed Klas i knäet. Jan och
barnflickan Maj
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på golvet framför öppna spisen.
Överhuvud taget var ju kommuni‑
kationema ganska krångliga i böljan.
Mamma berättade att det kunde gå till så
här första åren när man skulle åka ut på
”landet” från hemmet i Enskede: Först på
cykel, med varsitt barn på pakethållaren,
till Södra station. Därifrån tåg till Väster‑
haninge med anslutning till buss till 86‑
derby brygga. Där väntade ”Elfsnabben”
som Först angjorde Norra Långgam och
Ingvaldsnäs innan man kom till Valinge.
Efter ett par år böljade dock bussarna
gå in till Ölandsgatan i Stockholm (där
Ringen nu ligger) vilket måste ha varit
en stor lättnad.

Utresa t o g halva lördagen
Det kunde bli rätt sent på lördagsef‑
tenniddagen innan vi kom ut till stugan
eftersom pappa arbetade halva lördagen
åtminstone fram till slutet av 50-talet.
Enligt mamma lär skeppar Ericsson på
”Elfsnabben” ensen, regnig höstlördags‑
eftermiddag ha utbrast något i stil med:
”Vad skall man ut hit å göra! När man har
en varm och tom" Våning i stan!”
Men föräldrarna älskade sitt Muskö
ochj obbade ofantligt med förbättiingar av
det. Det var alltid något projektpå gång...
Jag förstår numera att i synnerhet pappa
måste ha varit uppe tidig på morgonen
och jobbat med något en å två timmar
innan frukost för att hinna med allt.
Vi grabbar hjälpte också till efter för‑
måga med vattenhämming, slasktömning
och vedhämtning och annat. Såhär kunde
det gå till: Omkring 1950 skulle det bli
tegeltak på stugan. Teglet levererades med
ordinarie t u r med "Elfsnabben" och gran‑
narna hade bådats upp för att snabbt få i
land det påbryggan. Därefter blev regeln
den här sommaren att vaije gång vi hade

ett ärende ner till bryggan, såmåste vi ha
tegel med oss upp,jag enpanna, min bror
två pannor, mamma tre pannor och pappa
fem pannor.

Socialt l i v i tomtområde
Men det var naturligtvis inte barajobb.
Jag förstår att det redan från början var ett
ganska aktivt socialt liv i tomtområdet.
Som jag kommer ihåg det umgicks man
under lättsammare former så länge linje‑
båten var det enda transportaJtemativet.
När man träffade någon på båten på väg
till stugan var det lätt att fråga om de
inte ville komma över på en kopp kaffe
på kvällen. Med tanke på de begränsade
transportmöjlighetema så höll sig också
törtäringeu på e t : enkelt plan: kaffe, kan‑
ske en bit kaka och ett par glas konjak,
likör eller punsch. ( M e n roligt verkade
de att ha så längejag fick vara med och
så länge jag orkade hålla mig vaken och

tjuvlyssna...)
Några namn från den här tiden: Gran‑
narna Sickan och Pelle Blom, Svea och
Artur Elmqvist på uddenvid Ingvaldsnäs,
samt familjen Emthén vid Valinge Kvarn.
! synnerhet med de varma och generösa
Ulla och Gösta Emthén utvecklade för‑
äldrama en djup, livslång vänskap som
odlades även under vintern i stan.
Tillsammans med de här familjerna
slogsig föräldmma ibland ihop och hyrde
en fiskebåt för transponen till Söderby
brygga när inte ”Elfsnabbeus” turlista pas‑
sade. De somjag kommer ihåg körde var

Sjögrens på Långgam och Emgrens.
De begränsade tmuspon- och kylfo'r‑
varingsmöjlighetema (vi hade visserligen
en bra cemengjuten källare under huset
under en lucka i golvet, men den räckte
inte riktigt till för att hålla kylan under
juli) ledde naturligtvis till att mathåll‑
ningen blev svår ibland. Vi var i alla fall
lyckliga i att kunna köpa mjölk, grädde,
ägg och potatis hos denärmaste bönderna
på ön, först hos familjen Sandström på
Valinge och senare hos Bror Sundbergs
familj.
Defilbunkar som mamma satte påden
opastöriserade mjölken från Sandströms
eller Sundbergs var underbart goda med
socker eller färska bär till lunch under
varma sommardagar. Mamma var också
expert på att ta till vara alla rester. Om
något blev över så dök det upp i något
förändrad form till lunch nästa dag el‑
ler uppiffad som en god förrätt till nästa
middag. (Jag tror att här fick marmna
många tips och idéer från Ulla Emthén
somjag upplevde som enfantastisk mat‑

människa.)
Vedspis i köket
Maten lagades på en liten vedspis
i köket utom när det blev för varmt på
sommaren då ett enlågigt fotogenkök
användes. En liten elplatta kom först när
området elektriherats 1949/50. Kylskåp
dröjde ännu längre.
Under de här förhållandena blev
naturligtvis det färska som naturen gav

viktigt. Bär, svamp men framför allt iisk.
Pappa var väldigt road av nätfiske och
han drog under åren upp bra många abor‑
rar, gäddor, gosar, piggvarar, sikar och
några laxar ur Horsfjärden. Jag älskade
att följa med honom ut och hämta nät
tidiga och stilla försommarmorgnar då
solen började värma och det var alldeles
tyst förutom fågelkvitteri strandbuskama
och sjöfågelns skrockande längre ut. Vissa
morgnar var dock inte lika fina. De sämre
väderlcksrapportema gjorde ju att ibland
hade det blivit överhandsväder när näten
skulle upp. Det kunde bli ganska tuff: om
det v a r en söndag då vi skulle hem och
näten bara måste upp!
Lönnberg körde ut varor
Min bror och jag lärde oss att äta
tisk, men ibland blev det för mycket. Då
var torsdagarna en bra dag för då körde
handelsman Lönnberg ut telefonbeställda
varori vårt område. Falukorv smakade då
väldigt gott!
Med tanke påfisket var båt naturligtvis
viktigt. Pappas första båt, enliten mineka
inköpt som överskott från det avrustande
försvaret, varbara enroddeka. När pappa
sedan ville haenaktersnurra måste han ha
en större båt. En sådan beställdes också
från Emgrcn, men eftersom pappa ville
haen liten inbyggd fisksump i båten blev
det till slut ingen aifär med Emgren.- En
ny 4,5 meters träbåt med sump införskaf‑
fades på annat håll. Vad spännande det
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Brödema Klas och Jan i roddbåten vid Valinge‐bryggan år 1953.
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var när när båten levererades av Ribbys
åkeri till Söderby brygga där vi hämtade
den. ‐ Snurran, en trehästars tvåcylindrig
Archimedes visade sig dock vara en lyn‑
nig en eftersom den var väldigt känslig
för smuts i bensinen vilket det fanns mera
avpå den tiden.. Pappa var försiktig med
svordomar, men när snurran krånglade
kunde man höra ramsor som gick i takt

med: Startsnöret 2_ varv runt svänghjulet
-‐ ryck! Starsnöret 2_ varv runt svänghju‑
let ‐ ryck! Stansnöret...

Båten v i k t i g f ö r lantlivet
Båten var viktig för hela livet pålandet

innan bilarna kom till Muskö. Förutom
fisket såanvändes båten såfort föräldrama
hade ärende till någon i tomtområdet el‑
ler uppe på ön. När vi skulle handla hos
handelsman Lönnberg och på Emmy
Ericssons bageri så la vi ofta båten vid
"Pensionatsbryggan" och gick därifrån.
Öl, läsk, kvällstidningar, bensin och fo‑
togen inhandlades vid enbåttur till Broga
och senare till Erngren.
Båten användes också för dessa fan‑
tastiska sonunarutElykter! Upptåcktsfärd
pånågot nytt ställe, spännande strandfynd
(som det fanns mycket avdåskumafiken
fortfarande var tät på Mysingen), bad
och pic-nicklunch var stående inslag.
Gubbholmen, Kapellön, Snappudd, Katt‑
holmen, Äggskären, Vitsgam med Hera
ställen. ‐ Ibland blev det också längre
turer till Nynäshamn eller Utö. ‐ Riktigt
äventyrligt var det när pappa tog grabbar‑
na med sig och vi övernattade någonstans
påkuddar i båten eller i tält iland för att gå
ut tidigt på morgonen och fiska.

Tomtområdet utvecklas
Åter på land. Vägarna inom tomt‑
området anlades av AB Hem på landet

när tomtområdet utvecklades. När alla
tomter sålts bildades en vågförening som
tog över skötseln av vägarna, allmänning‑
ama och tulbåtsbryggoma inom området.
Pappa engagerade sig i vägföreningens
styrelse och var senare dess ordförande
under många år. Det var lite tråkigt när
pappa skulle iväg på bästa fn'tid på något
styrelsemöte eller träffa någon medlem
för att diskutera något. ‐ Någon kom‑
pensation fanns dock: Min bror och jag
fick vara medoch åka traktorkäna genom
området när det var ”vågsyn” inför att
vägarna skulle lämnas över från Hem
på landet. Någon gång fick jag åka med
på entreprenören Berggrens traktor när
pappa skulle visa honom på något jobb
som skulle göras.

Klev av båten på Isen
Ibland var vi ute vid stugan även på.
vintern. I och med isen var transport‑
förhållandena helt annorlunda eftersom
”Elfsnabben” körde sin ränna direkt mel‑
lan Mickrum och Söderby brygga utan att
angöm småbryggorna. Skepparen brukade
dock stanna på närmaste punkten är oss
så att vi kunde klättra ner på isen med
stege och sedan åka skidor sista biten.
Någon gång när vi skulle ut till sportlovet
körde Öhman eller Sandström oss med
häst och släde från Mickrurn eftersom
vi hade så mycket mat och annat med
oss.- På sportloven på Muskö blev det
mycket skogsarbete. Vid trädfällning så.
drog pappa i ena ändan av bågsågen och
Jan och jag turades om i andra änden så
det gick ganska raskt undan. Vi behövde
mycket ved eftersom huvuduppvärm‑
ningen på den tiden var spisen i köket
och den öppna spisen i vardagsrummet.
- Jag kommer ihåg att något år dåvi fällt
särskilt mycket såsågade Öhmans upp en

del av vårt timmer till plank åt oss på sin
gårdssåg och kapade upp det övriga åt oss
till vedlångder på klingsågcn.
Yttersidoma från det gårdssågade
planket kom väl till pass för oss grabbar
följande sommrar. l953 hade nämligen
förldrama också köpt den intilliggande
tomten Muskö Havsbad 3:52 och min
bror och jag Hok ytterligare drygt 8.000
kvadratmeter tomt att leka på. (Priset för
3:52 var då 7.925 kronor.) Föräldrama
var tillåtande mot våra härjningar på den
nya, övre tomten och vi hek hållas med
trädfälhiingar, kojbyggen mm sålänge det
inte syntes från stugan. Ett av min bl'ors
och mina projekt var att bygga ett ”fort”
till skydd för de vita i de ständigt pågå‑
ende indiankrigen på den övre tomten.
Vi orkade väl inte riktigt fälla tillräckligt
medtråd till hela pallisaden, men då, som
sagt, kom ynersidoma av det timmer som
sågats hos Öhmans väl till pass.

Pojkama lekte
Vi fick god hjälp med lekarna av ett
gäng grabbar i grannskapet (tyvärr va: det
dåligt med flickor där): Håkan Elmqvist1
Claes-Göran Emthén, bröderna Kulle,
bröderna Hultberg, tillresta kusiner och
kompisar m.fl. Ibland var vi ett tiotal

grabbar som lekte. Var vädret dåligt, så
kunde vi låna någons gäststuga och spela
kort eller sällskapsspel, Jag kommer ihåg
att enregnig vecka satt gänget i två dagar
och spelade ”Wangaratta” (ett sjöfatsspel)
i vår lillsmga tills vi plötsligt upptäckte
att solen kommit fram och vi stack och
badade och glömde bort spelet totalt.
Tillsammans med Håkan Elmqvist,
vars föräldrar hade en 8 mm hh'nkamera,
hade vi också tre filmprojekt på gång:
”Smugglama i skärgården" blev färdig,
medan ”Daniel Boone” och ”Okänd sol‑

dat” förblev ohxllbordade projekt. (Döm
om min slöjdlärares förtvivlan när jag en
vinter tillverkade en replika av en9 mm
kpist, att användas som filmrekvisila, i
slöjden),
Det fina med linjebåtcn ”Elfsnabben”
och senare ”Muskö” var ju att när båten

gick var det lätt att hålla koll på vilka
andra ungar som var ute på ön. Det var
ju alltid samling vid morgonbåten eller
kvällsbåten för att ta emot folk, post, tid‑
ningar och gods så det var där man kom
överens om att träffas senare för att att
leka eller spela fotboll etc.
Spela fotboll. Det gjorde vi på inägan
"fotbollsplan” i Bror Sundbergs hage.
Särskild fart på. fotbollen och annat idrot‑
tande blev det när tre brandmannafamiljer
ur släkten Westergren slog sig ner på
olika håll inom området. (En av dem hade
tillhört Väldseliten i brottning.) Förutom
idrottsintresset så var Westergrenama
intresserade av ungar ochjag har ett ljust
minne av de fotbollsmatcher mellan
barn och vuxna som Westergrenama tog

initiativ till.

GOnther Niemeyer var präst på Muskö
och ordnade konfirmationsundervisning
under sommarlovet 1958

Bio i Hembygdsgården
På onsdagkvällar och lördagkvällar
var det cha bio på Hembygdsgården.
- Jag måste erkänna att jag såg en del
barnförbjudna filmer på Muskö innan
jag var 15 år.- Bion lockade väldigt
mycket såvi cycklade, åkte båt till viken
norr om Ersholmen eller helt enkelt gick
45 minuter i vardera riktiningen för att
komma dit. (Och alltid hade mamma giort
i ordning en tallrik smörgåsar som väntade
på oss när vi kom hem.) ‐ Några gånger
var det också dans på Hembygdsgården.
P.g.a. viss onykterhet bland publiken
var väl dessa danser halvt skränu'nande
tillställningar För en liten blyg kille med
glasögon, men man måste ju hänga med
kompisarna!
1958 var det sådags för konårmation.
Min bror Jan och jag skulle läsa och gå
fram på sommarlovet på Muskö. Prästen
på Muskö, Giinther Niemeyer, ordnade
en grupp om c:a lO ”sommargästungdo‑

mar” (bland dem Claes-Göran Emthén
och Håkan Elmqvist från vår del av ön)
och 6 flickor från stan som var inhysta i
prästgårdens annex.

Prästen tände pipan
Vi läste under fönniddagama i kyrkan
men jag gillade nog mest de avspända
rasterna där Niemayer vecklade ut hela

sin långa längd på soffan i solen på kyr‑
kans sydsida, tände pipan och kastade ut
något provokativt som vi informellt dis‑
kuterade. ‐ De sex flickorna iprästgården
utgjorde en stor lockelse för grabbarna
i konfirmationsgänget och jag tror att
prästen och prästfrun hade fullt upp med
att hålla enviss ordning. En natt smet min
bror ut genom vårt fönster, träffade några
av de andra grabbarna och drog till präst‑
gården för att försöka locka utfickorna.
De blev naturligtvis upptäckta av präst‑
familj en. Samma natt blev det också stort
Ståhej for att en annan av grabbarna inte
kom hem på kvällen och det visade sig
såsmåningom att han övernattade hos en
avkonfmnandnickoma som bodde långt
bort på ön. ‐ Det här var ju fonfarande
50-talet, sådagen eher höll prästen räfst
och rättarting, men alla i gänget blev i alla

fall konfirmerade.
Många ungdomar träffades
Konfirmationen betydde att det so‑
ciala kontaktnätet utökades till ungdo‑
mar över hela ön. Påföljande sommrar
ledde detta till ett aktivt festande bland
ungdomarna, vilket i synnerhet min bror
deltog i. ‐ Midnansdopp lär ha hön t i l ]
traditionen på dessa fester, men man
måsste i alla fall vetat vad baddxåkt var
för något eftersom tidens slagdänga var
” A polka-dot bikini”!
Slutet av 1950-talet innebar annars att
bilfäijetraliken till Muskö blev helt eta‑
blerad och linjebåtstraäkenså småningom
lades ned. Innan biltunnelns väsentligt
bättre transportmöjligheter blev ett fak‑
tum, upplevdejag mest bilfäijetraflkentill
ön som ennackdeli och med att de sociala
kontakterna inom området inte kunde
försigå lika lättvindigt som tidigare.
Men de fina minnena från Muskö på
1950‐talet finns kvar!
Klas Langels

Bilden till vänster: Utflykt till Huvudskär 1948 tillsammans med familjen Emtén.
Ovan: Konfirmationsmiddag 1958 för pojkarna Jan och Klas Langels. Samtliga
foton ur Langels privata samling
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