Kung sommar / Dalarö-klubben 1902 -1912
Text: A. Lings minneskrönika

När tankarna går tillbaks till flydda tider strömmar minnena på en och vet knappast vad man skall
berätta. Den tid jag åsyftar ligger mellan 1902 och 1912 och att platsen är vårt kära gamla Dalarö,
ön som blivit halvö, och nu ska följa med modet och återupptaga gamla former och bli en ö igen,
behöver jag inte säga.
Åhörarna till den här lilla återblicken, hoppas jag åtminstone till en stor del varit med på den
tiden. De övriga får väl till sin häpnad finna att det verkligen fanns en tid då sommartiden på
Dalarö utfylldes av glada och oförargliga upptåg, då man såg -hören och häpna – glada människor
av alla åldrar på vägarna, då man hörde glada skratt människor emellan, som kände varandra och
rentav vågade skämta, om skämten också icke var vågade.
Och alltsammans kom egentligen från en liten brunögd liflig pigg man, den s.k. badläkaren på
Dalarö, doktor Viller. Han samlade unga och äldre omkring sig och tog initiativet till
Dalaröklubben, som fortsatte sin – varför icke säga – välsignebringande verksamhet i glädjens och
icke minst nyttjans tjänst, långt sedan Viller lämnade oss.
Klubbens ordförande var general Rudbeck, också kallad Knycken, därför att han fått en kula i
axeln, möjligen Dansk-Tyska kriget, och ryckte på den axeln när han gick. I sällskap hade han alltid
hunden Piff, som gick 2 meter bakom på militäriskt vis.
Klubbmästare var Johan Brattström och undertecknad var teaterdirektör, en mycket angenäm
befattning, då aktörerna aldrig ville ha någon lön och åskådarna ansåg lämpligast att lämna all
kritiklust hemma och infinna sig bildlikt talat iförda endast ett gott humör.
Den första sommarfesten, man får väl lov att gå någon ordning med frågorna , var Conny Burmans
- Kung sommars ankomst till Dalarö . Då den står beskriven i hans efterlämnade minnen, vill jag
inte så mycket uppehålla mig vid den. Jag vill bara påminna om Marabenyen med en lysande
uppsättning av förtjusande flickor, fröknarna Jungsteth, Beckman, Thalin, Silversvärd, Östman,
Thiel och Vikblad.
- Kanske alla sutto
i den smyckade vagnen, som
mötte vid kungens
ankomst till Dalaröbryggan, men
jag måste nämna
deras namn, då de vid många
tillfällen sedermera
gladde alla med sin ungdom och
skönhet, men framför allt genom sitt glada och
behagliga uppträdande. Ja, sedan avlöste den
ena sommarfesten
den andra en större varje
sommar och en
massa små förlustelser dessemellan. På fru
Anderssons husgavel anslogs
med stora affischer, vad som väntade, och sedan blev det ett spring i affärerna, som fick riktig
fart i sig, genom alla band, tyger och dyligt som skulle köpas. Hos Carlson stod Lindqvist, ni
minns honom nog, den stora fruntimmerskarlen med vita mössan, som fick en elegant sväng i
rymden vid de eleganta damernas entré. Även min sköterska var där och skulle göra uppköp.
Lindqvist anförtrodde mig efteråt sitt omdöme en härlig uppfinning!
Den, som hade mest bråttom var i all a fall Dalarö-klubbens oförliknige vaktmästare Liljedahl,
som prydligt utstyrd med sin mössa, där klubbens namn strålade i guldbokstäver, hade att
överföra alla order i olika riktningar, det fanns ju inte så många telefoner på den tiden. En
villigare och hyggligare man kan man inte tänka sig, mycket hade han att göra och allt kunde
han, snickra ihop kulisser, sätta upp affischer på alla möjliga och omöjliga ställen m.m.

En så gjordes det också reklam för dessa sommarfester. Ett par dar
före den stora tilldragelsen, kunde en trupp småpojkar genom Dalarö
bärande stora plakat, som omtalade sevärdheterna samt företrädda
av en ringare, som slog alarm med en stor koskälla. Den tysta trafiken
fanns inte på den tiden.
Dalarölimpan, den enda verkliga lokaltidningen, som mig veterligen
funnits på Dalarö, gjorde ju sitt tillför att sprida de stora nyheterna
och framhöll även på sitt eget lilla sätt livets gestaltning på Dalarö.
Sålunda meddelades i en intervju med gamle vännen Brattström,
som vi nog minns, att de enda framtidsplaner man hade vore tennisplanerna och de enda utsikterna en
god insyn i badhuset, som då höll på att byggas.
Före den stora världsutställningen, som öppnades i Schweizerdalen med fru Augusta Lindbergs
konstfarne och utmärkta hjälp, utdelade telegrampojkar vid båtarnas ankomst extrablad: Telegram från
Dalarö-limpan, med stora nyheter och stora stilar. Vi ska komma ihåg vad båtarna betydde på den tiden.
Då kommo ingen halft ihjälskakade och uttråkade passagerare ut ur bussar alla tider på dagen. Då kom
stadsfararna på en gång med båten, sunda och glada efter en härlig sjöfärd, och välkomnades av
anhöriga och nyfikna massor.
Världsutställningen öppnades en lördagskväll en vacker sommar vars årtal jag inte minns, och portarna
stängdes samma kväll. Egentligen var det nog inga portar utan ett rep, som avstängde Schweizerdalen
från övriga världen, vilket också underlättade händiga småpojkars gratisentréer.
Tyskland företräddes av grosshandlare Floosmeier, lika stor i sin kroppsliga volym som den öltunna,
varur han serverade den ljuvliga pilsnerdrycken.
I Japans paviljong serverade förtjusande geischor te-drycker, i Turkiets fick man kaffe, o.s.v. Men i
Sveriges fick man mot skälig avgift beundra och detta med rätta Sommarens sköna drottning, född Thiel,
och hennes sköna uppvaktning.
I världsvimlet blandade sig den sedemera synnerligen kunnige och bokvetenskaplige arkivarien Nils
Östman, målad till den hemskaste neger
och operasångaren – på den tiden John Husberg vevade på ett positiv och
sjöng med sin kraftiga och vackra stämma
visa på visa.
Undertecknad var en resande amerikan i
storrutiga kläder med kikare,
kamera och andra tillbehör.

Det var denna isolering från huvudstaden som Dalarö-klubben kom till att utvecklas till vad den
blev. Man var ju hänvisad till varandra och till de nöjen, man kunde bereda sig här.
Förra året försökte jag ge en skildring av klubblivet och de olika medlemmarna, som alla gjorde
vad de kunde för att sätta liv i Dalarö-livet.
I dag tänker jag blott uppehålla vid en sida av vår mångskiftande verksamhet, som jag även då
tillhörde, nämligen våra teaterföreställningar och jag gör det av en särskild orsak.
Sedan länge har på fru Anderssons husgavel en skönt målad affisch tillkännagivit att Dalaröklubben ämnar ge en föreställning av Hamlet vilken dock för ändamålet genomgått en liten
bearbetning till operett-revy i fem akter. De närmaste dagarna hade man sett Dalarö-klubbens allt
i allo ,vaktmästare Liljedahl iförd klubbmössa, med sin vanliga livlighet rusa ikring i villorna,
ersättande telefonen, som på den tiden inte var så vanlig. Ett hamrande och ett spikande uppe i
klubbhuset angav även att storartade
Dekorationer iordningställdes till den blivande dramatiska sensationen.
Dalaröborna var även väl förberedda på tilldragelsen av den grupp småpojkar, som tågat igenom
de olika delarna av den lyckliga platsen, bärande ett stort anslag på en stång, samt företrädd av en
yngling, som uttömde sina sista krafter på att ringa i en koskälla.
Därmed i viss mån bereda införandet av den tysta trafiken.
Den, som med största bävan avvaktade händelsernas gång torde dock ha varit fru Engel, som på
den tiden hade den tvivelaktiga lyckan att hysa mig som hyresgäst. Alla repetitioner försegick
nämligen hos mig, sminkningen under unge Lunds erfarna händer utfördes framför en charmant
mahognyspegel i fru Engels sal. Jag misstänker att den ännu bär spår av tilldragelsen.
Den stora dagen var inne och societetssalongen packad av minst sagt förväntansfull publik, bland
vilken märktes, som det brukar stå i tidningsartikeln, först och främst den stora
Hamletföreställaren August Lindberg, som var nog så fördomsfri att se det humoristiska i saken.
Vidare såg man herr Saltzenstein, Sveriges första statist och ett stort teateroriginal.

Han hade aldrig några talroller, men skulle han tillexempel vara rövare, väckte han en given
uppmärksamhet genom sitt frenetiska rövaruppträdande i första ledet framför alla andra. I dag
var han ytterst elegant med stora spetsmanschetter, som föllo långt ner på händerna.
Överste Lovén med pinz´én med den svarta snodden och sitt alltid älskliga och intagande leende.
Rudbeckska familjens medlemmar huvudet högre än alla andra, naturligtvis hovjuvelare Carlman
d.ä. som alltid med älskvärdhet följde de ungas påhitt.

Fru Augusta Lindberg, som i dag satt i stor spänning med anledning av Stina Lindbergs Ofelia-debut. Hon
behövde inte bli besviken. Jag kommer också ihåg en icke oviktig person, som stod lutad mot dörrposten
iakttagande alla, nämligen svarta Emma från hotellet.
Ja, så naturligtvis Dalaröklubbens alla äldre och yngre medlemmar , bland vilken jag blott vill nämna
löjtnant Nisse Bahr, alltid glad och full av upptåg. I kväll gjorde han dock ej som vid ett annat tillfälle och
på en annan liten teater, då första älskaren spelades av en skäligen korpulent ung man iförd trikåer på
de kraftigt tilltagna benen. Älskaren stacks ihjäl och föll med ena benet utsträckt mot Nisse Bahr, vars
stora intresse plötsligt väcktes. Med en nål undersökte han omedelbart om den olyckliga älskades vador
vore uppstoppade.
Men nu var allt färdigt för kvällens föreställning och ridån kunde dragas åt sidan för Hamlet, operett och
utstyrselstycke i fem akter.
Vålnaden spelades av långe Schwartz, som dolde sig under ett bord och upprörde publiken med en
kuplett , det ligger någoting under.
Den grymme konungen spelades av den snälle John Husberg. Drottningens djävulska roll hade
överlämnats till lilla Anna Lindberg. Blivande professorn Vicke Viklund spelade med naturlig fallenhet för
de voluminösa Poloneius. Hamlets båda vänner var dåvarande kandidaterna Lovén och Fågelmark. Den
olyckliga prinsen av Danmarks roll hade undertecknad fått på sina svaga skuldror .
Kungen skulle drypa gift i örat på Hamlet –
Men först måste jag meddela två viktiga förhållanden:
1) Hade apoteket en apotekare, som hette Holmgren och så länge han var ungkarl satt han under
middagsrasten en lapp å apotekets dörr, där stod apotekaren spisar på hotellet.
2) 2) Sagda apotek hade en yngre apotekare som biträde. Han hette för övrigt Hagen. Apotekare Hagen
hade erhållit en biljett – gratisdito – till en av de främsta bänkarna där han också intet ont anande
tronade under föreställningen.
Kungen skulle som sagt skaffa gift till sitt onda uppsåt, trycker på en fingerad elektrisk knapp i
väggen och vaktmästare Liljedahl i sin klubbmössa inträder och erhåller kungens uppdrag att så fort
som möjligt att på apoteket inköpa giftet ifråga. Liljebladh går, men kommer straxt tillbaka och
anmäler: Se jag kunde inte få någon Arsenik på apoteket för apotekare Holmgren sitter på hotellet
och spisar och apotekare Hagen sitter bland publiken och han har inge på sig. Det var en glädje att
se hur alla skulle titta på Hagen i hans uppgivna lätta dräkt.
Att de ungas promenader betraktades av de äldre med en viss misstänksamhet framgick av Polonies
kuplett, av vilken jag blott minns början: Jag såg ett par i mörkret nyss försvinna och fruktar att det med
Hamlet det var. Ophelia, som spelades av Stina Lindberg på ett oförglömligt utmärkt sätt med en krans i
håret av buteljhalm slapp visserligen gå i kloster men drabbades av ett med Dalarö nu
överensstämmande öde. Hon gick oförsiktigt ned till Tullbryggan för att träffa sjöofficerare:
och gick på plankor murknade
och föll i sjön och drunknade
Hon fick till eftermäle kupletten med refrängen:
sådana kvinnor är stilia
och inte mindre stilig va ofhilia.
Poloneis stod naturligtvis bakom tapeten och blev vederbörligen ihjälstucken, vilket han även ljudligt gav
tillkänna. Kungen utbrister på häfdvunnet sätt i:
vad nu en råtta?
Och får svaret:
det Viklund var som skrek förutan måtta.

Undertecknad blev även nedstucken. Men hur förfara med den enda överlevande? Vännen Lorertez.
Han fattar resolut sittparti och säger:
ett annat dödsätt ej jag kunnat hitta
jag dör-rar smitta
Och så fick ridån gå ned för sorgespelet.
Några dagar efteråt – det var söndag – gick jag ner för Odinsvägen. Det var kyrkdags och det förvånade
mig ej att så mycket folk var i rörelse. Men varför stod alla utanför apoteksgrindarna? Där hade den
olycklige Halmetåskådaren Hagen dagen till ära hissat apotekets flagga på den höga prydliga stången,
men bara knutit flaggan i ena änden av flagglinan. Nu stod alla och gladde sig över Hagens fåfänga
försök att få ned den fladdrande flaggan igen.
Det lär ju icke finnas en större glädje än skadeglädjen.
Nästa år gavs det åter en revy på Dalar-klubbens världsberömda teater.
Det hade den sommaren ägt rum nattetid inbrott på Dalarö, sorgligt att säga hade mörkrets gärning
utförts av en sotare, som även blev fast för företaget i fråga, varför revyns kuplett började:
alla sover i enslig gård
mån lyser vit på taken
endast sotaren är vaken
Så omhuldades den dramatiska konsten på Dalarö-klubben.
A. Ling

