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Nar jag gick i kolt (10) 

Att vara ute och söndagspromenera med 
pappa var väldigt roligt. 
- Nu kommer bokhandlar'n med alla sina 
ungar! lär ha varit ett allmänt uttryck i staden. 
Och det var ju inte svårt att förstå. Det var väl-
digt lärorika promenader. Pappa var den borne 
heijib>gdjvärdarea redan som ung i sin öst-
götska hembygd öcff det dröjde heller inte 
länge förrän han var den främste Trosakänna-

Faji.nKili.rn fick vi ea hel del hemby gd-
skuiiskap till KV*-redan i unga år och i vaije 
fall beträffande mig kon^ detta intresse att 
utvecklas vidare. 
Dessa söndagspromenader var dock pä både 
gott och ont. Pappa hade naturiigtv is kameran 

'1 sig och fotograferade j » s i olika positio-
.. r . Som uppskattad toreläsare hade han ett 
ämne betitlat "Miaa barn gch andras ungar". 
När man då visades gå vita duken inför sina 
lekkamrater på hemrmptan som en gråtande 
kille, vilken kissat i b y . o n u . hurrade man inte 

is. Men flertalet v^MBWtvuTäll vår för-
del. 

Fisk i massor pä 
gran ntom ten 

Att Trosa var ostkuslei» ftfce-aact t — O f a É b P 
andra hade jag fyDstindigt klätt för rm« 
Ladugårdslukten blandade* samlieen a i e i 
påtaglig fisklukt. Klanen 4nder?onc antra 
näringsfång var storhandel taed tr-k F o t i 
alla former, dock förrträfe-sv* 
Och det är här fiskplanen 
Den låg faktiskt vägg i väeg nwd 
och dyngstacken. e a fötbåi lande 
dagars hälsovårdsmynriighrtiT Ä » 1 : . ^ 
skulle acceptera 

Det var Hans och Olles pappa Hans som var 
fiskhandlare och Claes pappa Gotthard som 
basade på fiskplanen. Det fanns tre fiskhand-
lare till i staden, Öhman, Eriksson och 
Pettersson. De åkte runt i skärgården och 
köpte upp fisk. Men den verkligt stora fisk-
grossisten var Hans Anderzon. Särskilt när 
strömmingen gick till var det en väldig rusch. 
Lastbilslass efter lastbilslass fraktades upp till 
järnvägen i Vagnhärad för vidare befordran 
snart sagt runt hela vårt land. 

Omfattande not-
dragning vintertid 

Rusch var det också mitt i vintern då man 
drog not. Firman hade eget notlag och det var 
mycket bestyr med den omfattande utrust-
ningen och arbetet ute på isen var fruktansvärt 
hårt i kyla och snöstorm. Notströmmingen var 
särskilt god. Det tyckte till och med vi barn. 
Att det var spännande att uppehålla sig på 
fiskplanen säger sig självt. Där hände alltid 
saker och roliga och originella fiskare var 
skärgården full av på den tiden. Vad jag inte 
kan förstå ännu i denna dag var att farbror 
Gotthard hade så 'nt tålamod med oss stojande 
ungar. Han var verkligen barnkär i ordets rätta 
bemärkelse. 
TilLiy-g^? bor att ttskhandlaryrket gått i arv 
inom i a r w i släkt. £åväl sonen Hans som 

full: liden släkttraditionen. 
m e n tag» vid 

i p l bandesidan satte far-
mnadesmed 
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