
I Södermanland finnes en järnvägsstation 
som börjar och slutar vid grisarnas mon, 
Katrineholm är dess namn, och mer får ni veta 
om nyfikenheten er plågar och retar, 
fast mycket jag vet ej, jag ej länge har varit, 
några veckor, dock redan den tiden har farit. 

Vid "stationen" det var ju jag först skulle börja, 
där är de ej ledsna och gå ej och sörja, 
nej, "gossarna" glada ju ä r och galanta, 
klädda i rockar så blå och bastanta, 
med knappar så vackert i solen ses blänka, 
de maskiner och vagnar helt säkert kan länka. 

' 'Klart'', hör man här ropas mitt uti natten, 
signalerna lysa som ögon på katten, 
i köld och i värme, i storm och i blåst, 
gossarna alltid här är på sin post, 
och något jag vet om deras bedrifter, 
de först sig förlovar och sedan sig gifter. 

På vår pr omenad 
i Katrineholm 
A M O 1896 

Katrineholm kring sekelskiftet ska vi på den här sidan be-
skriva på ett ovanligt sätt- Det är en för oss okänd flicka från 
Björkvik, som efter en kort tid i municipalsamhället Katrine-
holm på vers skildrade vad hon sett och upplevt, I sin långa dikt 
berättar hon om många av sekelskiftets butiker och företag. 
Diktens original finns hos fru Jennie Johansson, Storgatan 21, 
Katrineholm, som dock inte känner till vem som skrivit den. 
Kanske någon av läsarna kan hjälpa till att lösa gåtan? Som 
illustration visar vi några Katrineholmsvyer från andra läsa-
re. Under bilderna anges vem som sänt in dem. 

Stadshuset i all sin ståt. (MajBöös, Forsa). 

Nu tittar jag in i hotellet, det granna, 
där serveras det kaffe i koppar och kanna, 
och mat kan jag tänka, fast på den jag ej smakat, 
men brödet till kaffet de säkert har bakat. 
Ferm uppassning får man av fröknar så kvicka, 
så propert och säkert sig alltid ju skicka. 

Man får heller ej försaka gå in på kafé, 
det kunde ju hända man blir bjuden på té, 
med pianomusik man där också trakteras 
medan man drycker och hembakt serveras, 
de tjusande toner givet hurtigt humör 
så att man med fåglarna kan sjunga i kör. 
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Stationen vid sekelskiftet. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Från kaféet jag också mig beger ut i staden 
och ser in i butikerna, helaste raden, 
hos Hilda Santesson finnes garn till att välja 
och böcker som händelser vet att förtälja, 
allting är där inne så ordnat och stiligt, 
varorna säljas här också rätt billigt. 

Hos Wilhelm Danielsson finnes kaffe att köpa, 
samt tobak, cigarrer för dem som ville röka, 
och postporton säljes för en tiondels krona, 
i Apoteket intill blir man för sjukdomar botad, 
en "Sybehörshandel" här också skall finnas, 
samt hattar och handskar med mer vill jag minnas. 

Så såg det ut vid torget. (Martin Larson, Katrineholm). 

En "syatliär" här bakom sig befinner, 
fröken Hellberg den sköter och kunder hon vinner, 
fruar och fröknar hit kommer så gärna, 
ty klänningar sys här, så fina, modärna. 
Även jag en stund mig här tänker dröja 
när fröken tillklipper och syr mig en tröja. 

Nu tittar jag in i "Herr Ströms tryckeri", 
det vore just skamligt att där gå förbi. 
Där finnes det böcker samt papper, kuvert, 
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När Storgatan var en idyll. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Linialen är rak men barberar en är "räkare", 
han rakar baroner, han rakar skomakare, 
Lundqvist han heter och saxen han sköter 
och kunderna alltid så vänligt bemöter, 
och fröken S. Blixt hon tar konterfej fina, 
förstås om man inte där sitter och grinar. 

Över bangård och torg jag nu styr min kosa 
och ser huru Perman giver snus uti dosa, 
härinne gör jag ock alltid kommers, 
hos Åkerbloms köper kött till en färs. 
På mejeriet båd' grädde och mjölk finns att köpa, 
och nu över torget jag åter skall löpa. 

Parti av Sandgatan. (Ruth Andersson, Katrineholm). 

Hos Ida Hahr jag nu stannar och ser på hyacinter, 
sin vällukt de sprider midt uti vinter, 
en enda så gärna jag här ville plocka, 
sen går till Malmströms, igenlöser min klocka. 
Jag hoppas han visar hur tiden framskrider, 
att jag ej blir före ett årtal med tiden. 

Hos Kihlgren & Johansson finnes tyger så täta, 
som mota för kölden, snöslask och väta, 
i Karlssons matvaruhandel kan man få sig ett mål 
av ansjovis och hummer sä mycket man tål, 
men om för mycket man äter, man kan sig ej bocka, 
därför bäst hos Lindell gå och se på en klocka. 

Bagare Andersson kringlor och bullar kan baka, 
på köpet han skänker ju hålet på kaka, 
hos slaktare Eriksson finnes båd' skinkor och stekar, 
men om jag går förbi han nog inte förnekar, 
Istället jag stannar och betraktar Kasino, 
därinne de spela helt säkert Domino. 
Hos Augusta Andersson tänkte jag köpa en kappa, 
men ännu den gamla duger att lappa, 
klädningstyg har hon båd blommiga och släta, 
samt ljusa och mörka och aviga och räta. 
Men jag glömt begära av prover en bit, 
ty bråttom jag hade till Konditori't. 
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Idyll vid Magasinsgatan 86. (Eivor 
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Stadshuset i all sin ståt. (MajBöös, Forsa). 

Nu tittar jag in i hotellet, det granna, 
där serveras det kaffe i koppar och kanna, 
och mat kan jag tänka, fast på den jag ej smakat, 
men brödet till kaffet de säkert har bakat. 
Ferm uppassning får man av fröknar så kvicka, 
så propert och säkert sig alltid ju skicka. 

Man får heller e j försaka gå in på kafé, 
det kunde ju hända man blir bjuden på té, 
med pianomusik man där också trakteras 
medan man drycker och hembakt serveras, 
de tjusande toner givet hurtigt humör 
så att man med fåglarna kan sjunga i kör. 
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Stationen vid sekelskiftet. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Från kaféet jag också mig beger ut i staden 
och ser in i butikerna, helaste raden, 
hos Hilda Santesson finnes garn till att välja 
och böcker som händelser vet att förtälja, 
allting är där inne så ordnat och stiligt, 
varorna säljas här också rätt billigt. 

Hos Wilhelm Danielsson finnes kaffe att köpa, 
samt tobak, cigarrer för dem som ville röka, 
och postporton säljes för en tiondels krona, 
i Apoteket intill blir man för sjukdomar botad, 
en "Sybehörshandel" här också skall finnas, 
samt hattar och handskar med mer vill jag minnas. 
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Så såg det ut vid torget. (Martin Larson, Katrineholm). 

En "syatliär" här bakom sig befinner, 
fröken Hellberg den sköter och kunder hon vinner, 
f ruar och fröknar hit kommer så gärna, 
ty klänningar sys här, så fina, modärna. 
Även jag en stund mig här tänker dröja 
när fröken tillklipper och syr mig en tröja. 

Nu tittar jag in i "Herr Ströms tryckeri", 
det vore just skamligt att där gå förbi. 
Där finnes det böcker samt papper, kuvert, 
visitkort här tryckes så stiligt och nätt, 
nu törs jag ej längre här uppe mig sinka, 
sen jag över gatan får syn på en finka. 
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Affärshus vid Magasinsgatan. (Eivor Ericsson, Katrineholm). 
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När Storgatan var en idyll. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Linialen är rak men barberar en är "räkare", 
han rakar baroner, han rakar skomakare, 
Lundqvist han heter och saxen han sköter 
och kunderna alltid så vänligt bemöter, 
och fröken S. Blixt hon tar konterfej fina, 
förstås om man inte där sitter och grinar. 

Över bangård och torg jag nu styr min kosa 
och ser huru Perman giver snus uti dosa, 
härinne gör jag ock alltid kommers, 
hos Åkerbloms köper kött till en färs. 
På mejeriet båd' grädde och mjölk finns att köpa, 
och nu över torget jag åter skall löpa. 

Parti av Sandgatan. (Ruth Andersson, Katrineholm). 

Hos Ida Hahr jag nu stannar och ser på hyacinter, 
sin vällukt de sprider midt uti vinter, 
en enda så gärna jag här ville plocka, 
sen går till Malmströms, igenlöser min klocka. 
Jag hoppas han visar hur tiden framskrider, 
att jag ej blir före ett årtal med tiden. 

Hos Kihlgren & Johansson finnes tyger så täta, 
som mota för kölden, snöslask och väta, 
i Karlssons matvaruhandel kan man få sig ett mål 
av ansjovis och hummer sä mycket man tål, 
men om för mycket man äter, man kan sig ej bocka, 
därför bäst hos Lindell gå och se på en klocka. 

Bagare Andersson kringlor och bullar kan baka, 
på köpet han skänker ju hålet på kaka, 
hos slaktare Eriksson finnes båd' skinkor och stekar, 
men om jag går förbi han nog inte förnekar, 
Istället jag stannar och betraktar Kasino, 
därinne de spela helt säkert Domino. 
Hos Augusta Andersson tänkte jag köpa en kappa, 
men ännu den gamla duger att lappa, 
klädningstyg har hon båd blommiga och släta, 
samt ljusa och mörka och aviga och räta. 
Men jag glömt begära av prover en bit, 
ty bråttom jag hade till Konditori't. 

Norr från vattentornet. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Hvad variteter här finnes, konfekter så söta, 
och dofter av bakverk här kunderna möta, 
här tårtor beställas när årtalen fyllas 
och även när stoftet i jorden ska myllas. 
Ja, i sorg och i glädje man bakverk får äta, 
och ej låta sorgerna på livstråden fräta. 

Vill man ha pressad den hemvävda väven, 
det får man i Turströmska garnbytesaffären, 
och vill man ha strumpor och präktiga vantar 
fru Hellberg dem säljer, blott man har slantar, 
och bäst att sig kläda och ej gå och frysa, 
ty då kommer snuvan, man börjar att nysa. 
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På vår pr om ena cl 
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A M O 1896 

Katrineholm kring sekelskiftet ska vi på den här sidan be-
skriva på ett ovanligt sätt. Det är en för oss okänd flicka från 
Björkvik, som efter en kort tid i municipalsamhället Katrine-
holm på vers skildrade vad hon sett och upplevt. I sin långa dikt 
berättar hon om många av sekelskiftets butiker och företag. 
Diktens original finns hos fru Jennie Johansson, Storgatan 21, 
Katrineholm, som dock inte känner till vem som skrivit den. 
Kanske någon av läsarna kan hjälpa till att lösa gåtan? Som 
illustration visar vi några Katrineholmsvyer från andra läsa-
re. Under bilderna anges vem som sänt in dem. 
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När Storgatan var en idyll. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Linialen är rak men barberar en är "räkare", 
han rakar baroner, han rakar skomakare, 
Lundqvist han heter och saxen han sköter 
och kunderna alltid så vänligt bemöter, 
och fröken S. Blixt hon tar konterfej fina, 
förstås om man inte där sitter och grinar. 

Över bangård och torg jag nu styr min kosa 
och ser huru Perman giver snus uti dosa, 
härinne gör jag ock alltid kommers, 
hos Åkerbloms köper kött till en färs. 
På mejeriet båd' grädde och mjölk finns att köpa, 
och nu över torget jag åter skall löpa. 

Parti av Sandgatan. (Ruth Andersson, Katrineholm). 

Hos Ida Hahr jag nu stannar och ser på hyacinter, 
sin vällukt de sprider midt uti vinter, 
en enda så gärna jag här ville plocka, 
sen går till Malmströms, igenlöser min klocka. 
Jag hoppas han visar hur tiden framskrider, 
att jag ej blir före ett årtal med tiden. 

Hos Kihlgren & Johansson finnes tyger så täta, 
som mota för kölden, snöslask och väta, 
i Karlssons matvaruhandel kan man få sig ett mål 
av ansjovis och hummer sä mycket man tål, 
men om för mycket man äter, man kan sig ej bocka, 
därför bäst hos Lindell gå och se på en klocka. 

Bagare Andersson kringlor och bullar kan baka, 
på köpet han skänker ju hålet på kaka, 
hos slaktare Eriksson finnes båd' skinkor och stekar, 
men om jag går förbi han nog inte förnekar, 
Istället jag stannar och betraktar Kasino, 
därinne de spela helt säkert Domino. 
Hos Augusta Andersson tänkte jag köpa en kappa, 
men ännu den gamla duger att lappa, 
klädningstyg har hon båd blommiga och släta, 
samt ljusa och mörka och aviga och räta. 
Men jag glömt begära av prover en bit, 
ty bråttom jag hade till Konditori't. 
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Idyll vid Magasinsgatan 86. (Eivor Ericsson, Katrineholm). 

Bryggaren brygger sitt julöl och dricka, 
och många nog dricka tills de börjar hicka, 
men därför jag står ej och reflekterar 
ty därför nog ingen sitt ölkrus siderar, 
istället så går jag att sköta affären, 
hos Hällström jag köper en mössa av bäver. 

Till Jernhandeln går jag att köpa kastrull 
som lyser så vackert likt rödaste guld. 
Hos Karl Fredrikson trä det förädlas så bra, 
med kastrullen under armen ditåt vägen jag tar 
och ser på byråar samt soffor och skänkar, 
kan tänkas det finnes pallar och väggfasta bänkar. 

Hos Leufvén jag ej varit och sett i butiken, 
så jag kan ej säga jag där blev besviken. 
Hos Vicktor Olsson jag varit och sett på ett fat 
hvarpå man iköket brukar lägga upp mat, 
cacao finnes cch sill uti tunnor, 
men aldrig ja? frågat om där säljes trummor. 

Parti av Nygatan (Leif Åsgrim, Örebro). 

Min vandringär slutad och slutad är dagen 
till min värdima jag vänder, ett hus här i staden, 
då åter jag varsnar, här finnes en modist 
där måste jag titta en stund nu till sist, 
muffar här fiines och präktiga kragar, 
detta herr Boe ej säkert behagar. 

Hos bokbindae Roos inlämnar jag en bok, 
ty bandet är tasigt och bladen på tok, 
han gör det åfer så fint och elegant 
med stiliga pä-mar och band så bastant, 
så här uppe nib&cker bör lämna, 
ty starka de Hivaoch banden ej rämna. 

I Robert Grönkvists verkstad roligt vore att blicka 
och se smederna hamra på järnet och nicka 
åt töserna sina när de kaffet dit bära, 
det smederna gärna och smakligt förtära. 
Och aldrig jag tittat i guldsmedens gömma, 
ty lätt uti staden man kan sig förglömma. 

Affärskvarter i centrum. (Leif Åsgrim, Örebro). 

I Tingshuset jag varit och hört på predikan 
och på Frälsningsarmén hört soldaterna skrika, 
i kapell och missionshus jag varit en gång 
och hört huru vackert de sjungit sin sång. 
I salongen jag varit, dock aldrig på bal, 
men har just däröver ej heller fått kval. 

Godtemplare finnes, här också blåbandister, 
dem alla jag älskar som är nykterister, 
dock hatar jag ingen som måttligt kan supa, 
blott de på gatan ej rullar framstupa. 
Men säkrast det är dock, ej rusdrycker smaka, 
istället ta kaffe och därtill en kaka. 

Nu hoppas jag herrskapet ej bliver stötta, 
ty själv är jag glad fast skorna är nötta, 
men sådana Färdig har till att sälja, 
kanhända till påsk jag ett par där ska välja, 
ty rädd bör man vara om sig i år, 
då man i viktiga skottåret går. 

Till sist får jag tacka för alla visiter, 
snart vintern är slut och då hemåt jag smiter, 4-in Hör» min harndnm förflutit. 
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i all sin ståt. (MajBöös, Forsa). 

fa g in i hotellet, det granna, 
ras det kaffe i koppar och kanna, 
an jag tänka, fast på den jag ej smakat, 
et till kaffet de säkert har bakat, 
•assning får man av fröknar så kvicka, 
t och säkert sig alltid ju skicka. 

teller ej försaka gå in på kafé, 
> ju hända man blir bjuden på té, 
omusik man där också trakteras 
an drycker och hembakt serveras, 
de toner givet hurtigt humör 
n med fåglarna kan sjunga i kör. 

I l i i m i " . 

id sekelskiftet. (Leif Åsgrim, Örebro). 

éet jag också mig beger ut i staden 
i i butikerna, helaste raden, 
i Santesson finnes garn till att välja 
er som händelser vet att förtälja, 
p där inne så ordnat och stiligt, 
säljas här också rätt billigt. 

Lelm Danielsson finnes kaffe att köpa, 
ak, cigarrer för dem som ville röka, 
porton säljes för en tiondels krona, 
et intill blir man för sjukdomar botad, 
ihörshandel" här också skall finnas, 
:tar och handskar med mer vill jag minnas. 

ut vid torget. (Martin Larson, Katrineholm). 

tliär" här bakom sig befinner, 
[eliberg den sköter och kunder hon vinner, 
h fröknar hit kommer så gärna, 
ingår sys här, så fina, modärna. 
I en stund mig här tänker dröja 
en tillklipper och syr mig en tröja. 

r jag in i ' 'Herr Ströms tryckeri'', 
; just skamligt att där gå förbi, 
les det böcker samt papper, kuvert, 
t här tryckes så stiligt och nätt, 
jag ej längre häruppe mig sinka, 
över gatan får syn på en finka. 

i,mmt* 
WMtr 
Ceé» UtMmrmm 

1,mmim 
fciMcr 
fXÉ!» 

f,mmlm 
WMcr 
frém 

a s 

WiJter 
'T** Itiarm 

f.mmim 
frém 
iMtmrmm 

T 

***** 
(LÉS t* 

T 
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När Storgatan var en idyll. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Linialen är rak men barberaren är "råkare", 
han rakar baroner, han rakar skomakare, 
Lundqvist han heter och saxen han sköter 
och kunderna alltid så vänligt bemöter, 
och fröken S. Blixt hon tar konterfej fina, 
förstås om man inte där sitter och grinar. 

Över bangård och torg jag nu styr min kosa 
och ser huru Perman giver snus uti dosa, 
härinne gör jag ock alltid kommers, 
hos Åkerbloms köper kött till en färs. 
På mejeriet båd' grädde och mjölk finns att köpa, 
och nu över torget jag åter skall löpa. 

Parti av Sandgatan. (Ruth Andersson, Katrineholm). 

Hos Ida Hahr jag nu stannar och ser på hyacinter, 
sin vällukt de sprider midt uti vinter, 
en enda så gärna jag här ville plocka, 
sen går till Malmströms, igenlöser min klocka. 
Jag hoppas han visar hur tiden framskrider, 
att jag ej blir före ett årtal med tiden. 

Hos Kihlgren & Johansson finnes tyger så täta, 
som mota för kölden, snöslask och väta, 
i Karlssons matvaruhandel kan man få sig ett mål 
av ansjovis och hummer sä mycket man tål, 
men om för mycket man äter, man kan sig ej bocka, 
därför bäst hos Lindell gå och se på en klocka. 

Bagare Andersson kringlor och bullar kan baka, 
på köpet han skänker ju hålet på kaka, 
hos slaktare Eriksson finnes båd' skinkor och stekar, 
men om jag går förbi han nog inte förnekar, 
Istället jag stannar och betraktar Kasino, 
därinne de spela helt säkert Domino. 
Hos Augusta Andersson tänkte jag köpa en kappa, 
men ännu den gamla duger att lappa, 
klädningstyg har hon båd blommiga och släta, 
samt ljusa och mörka och aviga och räta. 
Men jag glömt begära av prover en bit, 
ty bråttom jag hade till Konditori't. 

Norr från vattentornet. (Leif Åsgrim, Örebro). 

Hvad variteter här finnes, konfekter så söta, 
och dofter av bakverk här kunderna möta, 
här tårtor beställas när årtalen fyllas 
och även när stoftet i jorden ska myllas. 
Ja, i sorg och i glädje man bakverk får äta, 
och ej låta sorgerna på livstråden fräta. 

Vill man ha pressad den hemvävda väven, 
det får man i Turströmska garnbytesaffären, 
och vill man ha strumpor och präktiga vantar 
fru Hellberg dem säljer, blott man har slantar, 
och bäst att sig kläda och ej gå och frysa, 
ty då kommer snuvan, man börjar att nysa. 
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Hos Vicktor össon jag varit och sett på ett 
hvarpå man iköket brukar lägga upp mat, 
cacao finnes cch sill uti tunnor, 
men aldrig ja? frågat om där säljes trumn 

Parti av Nygatan(Leif Åsgrim, Örebro). 

Min vandringär slutad och slutad är dage] 
till min värdiina jag vänder, ett hus här i s 
då åter jag varsnar, här finnes en modist 
där måste ja^titta en stund nu till sist, 
muffar här fiines och präktiga kragar, 
detta herr Bo:e ej säkert behagar. 

Hos bokbindae Roos inlämnar jag en bok 
ty bandet är tasigt och bladen på tok, 
han gör det åfcr så fint och elegant 
med stiliga pärmar och band så bastant, 
så här uppe nib&cker bör lämna, 
ty starka de tiivaoch banden ej rämna. 

I Robert Grönkvists verkstad roligt vore s 
och se smederna hamra på järnet och nicl 
åt töserna sina när de kaffet dit bära, 
det smederna gärna och smakligt förtära 
Och aldrig jag tittat i guldsmedens gömir 
ty lätt uti staden man kan sig förglömma. 

Af färskvarter i centrum. (Leif Åsgrim, Örebro). 

I Tingshuset jag varit och hört på prediP 
och på Frälsningsarmén hört soldaterm 
i kapell och missionshus jag varit en gåi 
och hört huru vackert de sjungit sin sånj 
I salongen jag varit, dock aldrig på bal, 
men har just däröver ej heller fått kval. 

Godtemplare finnes, här också blåband: 
dem alla jag älskar som är nykterister, 
dock hatar jag ingen som måttligt kan s 
blott de på gatan ej rullar framstupa. 
Men säkrast det är dock, ej rusdrycker 
istället ta kaffe och därtill en kaka. 

Nu hoppas jag herrskapet ej bliver stötl 
ty själv är jag glad fast skorna är nötta 
men sådana Färdig har till att sälja, 
kanhända till påsk jag ett par där ska v 
ty rädd bör man vara om sig i år, 
då man i viktiga skottåret går. 

Till sist får jag tacka för alla visiter, 
snart vintern är slut och då hemåt jag s 
till hydda på kulle där min barndom föl 
de sällaste dagar ur livet där jag njutit 
där fåglarna sjunga och lunderna grön 
hvad skönt kan man mera i livet sig ön; 

Och viljen I veta, vem detta skrivit har 
så är det en bondflicka som skrattar al 
Mitt hem det finnes i Södermanland, d< 
adress är Stora Munkebo, poststation I 

Stortorget ligger öde. (Ruth Andersson, Katrin 


