
Sagan om Östanäng, familjen Sture Carnös sommarparadis 

 

 
Huvudbyggnaden 

 

 

 
Lillstugan byggd 1971 och härbret till höger byggt cirka 1960 
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Förspelet 

Året var 1951. Jag, Bibbi, var 4,5 år, storebror Uffe 6,5 och lillasyster Eva 2 år. Pappa Sture och 

mamma Harriet tyckte att vi barn behövde komma ut på grönbete på somrarna, eftersom vi annars 

bodde i en lägenhet i Årsta, en förort till Stockholm. De köpte en tomt vid Vedhamn på Ingarö, där de 

byggde ett sommarstuga åt familjen. 

Pappas tvillingsyster Margareta Grantelius och lillebror Harry Carnö med familjer kom på samma goda 

idé och köpte var sin tomt alldeles intill vår. Två arbetskamrater till pappa och farbror Harry, Otto 

Stern och Charlie Lengholm, som också arbetade som handelsresande på tygfirman Birger Öhlin 

gjorde likadant.  

Det blev ett trevligt gäng av män, fruar och barn, som tillsammans under många år hade en rad 

trevliga stunder och upplevelser tillsammans. Roligt också med så många kusiner att leka med, totalt 

var vi åtta stycken.  

Med tiden lärde vi känna fler grannar. Dessa familjer kom också att delta i alla trevligheter såsom 

lägereldsträffar med sång och musik, simskola, midsommarfester och kräftskivor, andra stora och små 

kalas och inte minst invigningar! Något nyproducerat gav tillfälle till invigning och fest och de tillfällena 

tog man! 

 



 
 

Här syns arbetskamraterna bland sina provlappar. Från vänster Charlie Lengholm, okänd man, Otto 

Stern, Harry Carnö och pappa Sture Carnö närmast i bild. 

 

 

 

 

Husbyggnadstiden 

En byggmästare, herr Lindgren, från Fågelbro på Värmdö, engagerades för att hjälpa till med 

husbygget enligt konstens alla regler. För att få byggnadslov måste man ha minst två barn och mer än 

30 kvadratmeter fick man inte bygga. Därför byggde de flesta en uteveranda, som man några år 

senare kunde bygga in och på så sätt få större boendeyta. Herr Lindgren höll i byggnationen av tre 

hus samtidigt Ottos, Harrys och pappa Stures och lovade att husen skulle stå klara till midsommar. 

Tidplanen sprack men husen stod ändock klara i slutet av sommaren 1951. 

 

 

Brädlasset till vårt hus har anlänt..... 



 

och här har vi "grunden".... 

      

och väggarna.... (byggmästare Lindgren i fönstergluggen) och taket...... 

 

Så ja, nu börjar det ju se riktigt bra ut!... 



 

Ett par år senare: Huset helt klart. Bibbi och Eva på grönbete.  

 Huset inrymde två små sovalkover med våningssängar. I barnens alkov fanns det till och med sängar 

i tre våningar. Ett litet kök utan sittmöjligheter och ett vardagsrum med tre hemsnickrade, väggfasta 

soffor med egenhändigt sydda madrasser. Från början fanns ingen elektricitet och spisen i köket var 

en vedspis, som vi måste elda i då vi skulle laga mat. Spritkök införskaffades ganska snart för att 

snabbare få fart på kaffehurran! Kylskåpet var en en plåtlåda, som vi grävt ner i marken och där 

förvarades kylvarorna. Fotogenlampor var vårt kvällsljus mörka augustikvällar. Känns som det var 

hundra år sedan! Men mysigt var det. Just skillnaden mellan den moderna lägenheten och den 

spartanska sommarstugan gjorde att vi verkligen fick uppleva något annat än det vi var vana vid! 

Min kära faster Kersti Carnö har berättat för mig hur det under byggtiden ordnades med fest varje 

lördag. Vi träffades hos varandra och fikade, spelade och sjöng, skrattade och hade allmänt trevligt, 

ibland med barn och ibland bara vuxna.  

Hon minns särskilt en gång då det bjudits till fest hos Stig och Margareta Grantelius. De gjorde en 

brasa i en sandlåda som fanns på tomten. När kvällen blev sen och glöden var som bäst fick damerna 

en idé. Kan man gå på glödande kol tror ni? Sagt och gjort. Flera av dem, däribland mamma Harriet, 

genomförde bragden och kände sig efter detta starka och modiga.  

 

Barnens paradis 

Jag känner i dag stor tacksamhet som fått förmånen att tillbringa min barndoms somrar i detta 

paradis. Dessutom att få ha så många vuxna omkring sig, som alltid fanns till hands. Mammorna var 

hemmafruar och de fyra papporna, som var handelsresande på firman Birger Öhlin, var lediga hela 

somrarna.  

De hittade på en hel del aktiviteter med oss barn, bland annat ordnade farbror Harry och pappa Sture 

simskola, som hölls i ur och skur. Den som till slut kunde simma ända till Klints brygga fick en Aladdin 

chokladask alldeles för sig själv. Jag vet att jag lyckades. Vilket drömmål för en 7-åring och tillika 

godisråtta!  

Jag minns somrarna som bara soliga, härliga med mycket badande och plaskande även om det 

förmodligen regnade någon gång ibland. 

På bilderna nedan kan man se att "bryggan" såg lite annorlunda ut på den tiden! Verkar lite stenig och 

obekväm. 

 



 

Ingegerd Stern tillsammans med barnen Claes-Göran och Marie-Louise 

      

           Claes-Göran Stern och Bibbi Carnö                       Lena Carnö och Claes Grantelius 

 

Bibbi Carnö på väg mot Klints brygga och Aladdinasken kanske?! 



 

Mats Grantelius och Uffe Carnö 

 

Uffe och Harriet Carnö och några som är för suddiga för att kännas igen 

 

                Från vänster: Fem kusiner, Lena och Bibbi Carnö, Claes och Mats Grantelius, Uffe Carnö 



 
                            Från vänster: Gunilla Roos, Lena Carnö och Ulf Roos 

 
Övre raden från vänster: Eva Koppang, Marie-Louise Stern, Solveig Koppang, Bibbi Carnö. Nedre 

raden från vänster: Margareta Silow, Ulla-Britt Wiberg och Lars Wallerberg 

 Lekar 

 
Vi lekte mycket med dockor. Ofta sydde vi kläder till dem med god hjälp av faster Kersti Carnö, som 

var utbildad textillärarinna. Från vänster: Eva Carnö, Karin Wallerberg, Charlotte, Lena och Bibbi 

Carnö. 



 

Uffe Carnö och Mats Grantelius har gjort barkbåtar med segel och provar dem på gamla oljefatslock. 

 

Att leka cowboys och indianer var en av våra favoritlekar. Här är visst mest indianer. Från vänster: 

Uffe och Bibbi Carnö, Claes-Göran och Marie-Louise Stern, Claes Grantelius. 

 

Uffe, Eva och Bibbi Carnö i trapetsen. 



Midsommarfirande 

Första åren var vi bara några familjer som firade midsommar i all enkelhet. Stången tillverkades och 
restes tillsammans, var och en tog med sig sin kaffekorg och sedan var det fest: sång, dans och 
kaffedrickande. Vi höll till på den tomt, som nu tillhör Sven Wallerberg. 

 
Midsommarstången kläds 

 
Från vänster: Gerd Stern med dottern Lise-Lotte, Bibbi och Harriet Carnö, Olle Åkerblom 

 
Från vänster: Harriet Carnö, Olle, Solveig och Jan Åkerblom 

 



 
Ett antal år senare: Midsommarfirande på allmänningen mitt emot Harry och Kersti Carnö 

 

 

 

  

Dassinvigning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafferep och namnsdagskalas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Som jag skrev i inledningen 
förekom många invigningar, mer 
eller mindre organiserade. Ibland 
riktig fest, ibland bara ett glas! 
Här är ett dass precis färdigbyggt 

(tycker mig känna igen det som 
Grantelius'). Karin Wallerberg 
sitter på tronen, min pappa Sture 
Carnö och kusin Björn Grantelius 
bär, Birgit och Sven Wallerberg 
skjuter på och Mats väntar nog 
på sin tur.....  

 



Kafferep och namnsdagskalas 

 

Damträff hemma hos faster Margareta. 

 

 
Bortre raden från vänster: Margareta Grantelius (barnet ?), Birgit Wallerberg, Gerd Stern. Främre 

raden från vänster: Gurli Lengholm, Kersti Carnö, Gunborg Roos 

  

 

Margaretadagen 20 juli firades ibland med litet ibland med stort kalas. Vi var tre Margaretor: Faster 

Margareta, mamma Harriet Margareta och jag, Birgit Margareta. Här har jag nog ett litet 

namnsdagskalas. 

 

 
Uppifrån från vänster: Uffe Carnö, Jan Åkerblom, Rolf Lengholm, Lars Wallerberg, Eva Koppang, Karin 

Åkerblom, Solveig Koppang, Lena Åkerblom, Gunilla Roos, Karin Wallerberg, Dagmar Klint, Lena och 

Bibbi Carnö 

 



Otto Sterns 40-årsdag 

I arla morgonstund tågade en musikkår till vännen Otto för ge honom en musikalisk upplevelse. 
Musikanterna var likadant utstyrda i blå arbetsbyxor, vita skjortor och skärmmössor. 

 
Sture Carnö 

          

                                    Harry Carnö                                Charlie Lengholm (häftigt notställ!)  

        

      Gunborg Roos bror                                        Göte Roos: Vattenkanna och Arne Hedin 

                                                                         (arbetskamrat från Göteborg): Triangel 



 

Olle Åkerblom 

 

Efter konserten begav sig musikkåren ut på turné i området med hustrur och barn i följe 

   



 

och till allas stora förskräckelse slutade det i plurret! Ja, sådana var de våra pappor! 

  

Olle Åkerblom 

  

  



Tvillingarnas 40-årsdag 

Ett annat exempel på våra föräldrars leklynne var när pappa Sture och faster Margareta fyllde 40 år. Vi 
väcktes tidigt på morgonen av tam-tamtrummor och indiantjut samtidigt som ett par indianer kom 
instormande och hämtade pappa innan de rusade vidare för att fånga faster Margareta. Till än mer 
indiantjut och indiandans bands de båda jubilarerna vid en totempåle och tvingades inta en slurk 

eldvatten. För oss barn var detta mycket spännande och kanske lite skrämmande! I indianlägret bjöds 
sen alla på "buffelsoppa" ur en stor kokande gryta, som de riggat upp. 

 

Indianläger på Östanäng 

 

Från vänster: Lise-Lotte och Ingegerd Stern, Kersti Carnö och Solveig Åkerblom 

  

***** 

  



 

Ja, så minns vi syskon vår barndoms somrar – Eva, Uffe och jag själv. 

***** 

Slutord: 
Vi syskon sålde huset. Det övertogs av nya ägarna 1 juli 2008. 

De lyckliga barndomsminnena finns dock kvar! 

 

Appendix: 

 

Dessa familjer ingick huvudsakligen i umgängeskretsen. 

 

Familjen Stern, Otto och Gerd med barnen Claes-Göran, Marie-Louise, och Lise-Lotte 

Familjen Lengholm, Charlie och Gurli med barnen Rolf och Leif 

Familjen Grantelius, Stig och Margareta med sönerna Björn, Claes och Mats 

Familjen Carnö, Harry och Kersti med döttrarna Lena och Charlotte 

Familjen Carnö, Sture och Harriet med barnen Ulf, Birgit och Eva 

Familjen Åkerblom, Olle och Solveig med barnen Lena, Jan och Karin 

Familjen Wallerberg, Sven och Birgit med barnen Lars och Karin 

Familjen Roos, Göte och Gunborg med barnen Ulf och Gunilla 
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