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Så här såg tidningen ut med reportaget från Dalarö

Fakta om Arvid Fredrik Ödmann:
Född 18 oktober 1850 i Karlstad, död 15 juli 1914
i Stockholm, svensk operasångare (tenor). Ödmann blev 1871 elev av Kungliga Stora Teatern i
Stockholm. Han studerade för Fritz Arlberg, Julius Günther och Ivar Christian Hallström samt
Masset. Han debuterade 1873 med framgång
som Tamino i operan "Trollflöjten". Efter 1911 var
Ödmann huvudsakligen anställd vid Stockholmsoperan. Bara mellan 1887 och 1889 var han vid
kungliga teatern i Köpenhamn.
Han fick han mycket beröm för sina prestationer
på operascenen. Vid 60 år förvånade han publiken med sin ungdomlighet på scenen. Utnämndes 1906 till hovsångare.
Ledamot (nr 496) av Kungliga Musikaliska Akademien den 20 december 1897.

Fröken Jungstedt (Mignon).

Fakta om Mathilda Jungstedt:
Född 1864 död 1923
Sekelskiftesprimadonna på Operan.

Läs reportaget på sidorna 2 – 6

Med Mathilda Jungstedt och Arvid Ödmann på Dalarö
Vid tiden kring sekelskiftet och långt därefter var Dalarö det berömdaste av alla »sommarnöjen»
i Stockholms skärgård. Hit församlades under soliga veckor en stor del av »det Stockholm man
talar om» — militärer, sångare, författare och skådespelare. Det är minnen från denna epok i den
alltjämt populära badortens liv — som här skildras av en som upplevt utvecklingen.
I Stockholms Nybrohamn ligger min vita sommarbåt och väntar troget med ångan uppe - alldeles som förr i världen. Visserligen är det inte mer gamla »Strömmen», utan en elegant, modern ångare. Men när jag går ombord, får
jag alldeles samma intryck som för en fyra, fem decennier sedan. Den egendomliga lukt, som en blandning av fisk
från strömmingslådor, av tjära, maskinolja och tång framkallar, sticker mig åter i näsan och väcker till liv samma
känslor, som fyllde den lille pojken med förväntansfull spänning. Ingen, om än aldrig så berusande doft har kunnat framkalla en intensivare känsla av lycka.
Ty - undantagandes julafton - var det ögonblick, då vi foro ut till sommarnöjet det lyckligaste i barnets liv. Jag
tycker mig ännu se en helt ung mor klädd i åtsittande kappa med tournyr och kapotthatt på huvudet - en dräkt som
inte ens våra dagars mormödrar skulle vilja ta, på sig. Hon leder ett par små pysar vid handen. Barnen hålla
krampaktigt fast sina hemmagjorda segelbåtar, när de gå över den sviktande landgången. Så tjuter ångvisslan,
maskinen arbetar, skrovet börjar skaka, propellern piskar det gröna vattnet till skum, och det bär av förbi grönskande öar, genom lummiga sund till de vida fjärdarna och äventyren.
Denna underbara färd, som för barnet endast var preludiet till sagospelet, gjorde på den vuxne efter långa års vistelse i sydligare länder ett annat intryck. De friska vindarna sopade rent inom- och utom bords, rensade lungor och
hjärna.
Snart äro vi ute på Jungfrufjärden, det idylliska Små-Dalarö glider förbi, vi passera Korsholmen, och »Saltsjön»
lägger flott till vid Dalarö hotellbrygga. Trossen singlar i luften och hamnar på bryggan. Hur stolta voro vi ej som
pojkar, om vi kunde fånga den och lägga den om pålen!
Redan när jag går i land, ser jag att även Dalarö förändrats. Det lilla hotellet är om- och tillbyggt. Men när jag
kommit en bit på väg under min vandring i minnenas värld, blir jag helt fången i en stämning från flydda tider.
Där ligger den lilla träkyrkan ännu kvar oförändrad, och i taket hänger det gamla vackra votivskeppet. Och se där!
Vid kyrkomuren står ännu den av ålder och livets stormar fårade eken, litet skamfilad kanske. »Kunskapens träd»
kallades den i min barndom. Ty den tjänstgjorde då som annonspelare i en tid med primitiva reklammetoder.
Där spikades meddelanden, kungörelser och annonser upp. Hit ställde hela Dalarö sina steg minst en gång om
dagen för att få inblick i vad sig i det lilla öriket tilldragit. Den urgamla, murkna stammen är nu späckad med
rostiga spikar, det enda som minner om dess forna ändamål. Nu hänger där endast ett anslag, som hänvisar
annonsörer till tavlan på andra sidan vägen. Jag sätter mig på bänken bredvid den gamla eken — fordom kallad
skvallerbänken — och låter i tankarna alla de gamla tåga förbi, som i flydda tider samlats här.
En minnenas kavalkad!

»Kunskapens träd» och »skvallerbänken» vid Dalarö gamla kyrka.
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Dalarö var under den oskariska epoken stockholmarnas mest gouterade sommarställe, en omtyckt plats för äldre
officerare, högre ämbetsmän och förmögna borgare. Men även artister och konstnärer trivdes här. Där fanns på
min tid minst två generaler, fyra överstar och två majorer förutom officerare av lägre grad. Fem apotekare njöto
där sitt otium på en gång. Alla voro bekanta. Det var som en enda stor familj.
Ära den som äras bör! Främst kommer den gamle, originelle general Zakarias Rudbeck, gemenligen kallad
»Knycken». Det låg en viss nimbus över hans person, och vi pojkar funno honom högst intressant,
ty han hade varit med i ett riktigt krig och hade en riktig kula i kroppen som minne av detta. Den förorsakade
ryckningar i hans ena axel, vilket förskaffade honom smeknamnet »Knycken».
Klädd i sin svarta syrtut närmar han sig sakta skvallerbänken, stödd på en rejäl påk och med den trogna hunden
Piff vid sin sida. I hans sällskap ses den betydligt yngre general Jungstedt. På bänken sitter överstarna Tauvon
och Juhlin-Dannfelt inbegripna i livligt samtal. Med silversnusdosan i handen stultar den gamle knekten fram och
bjuder på en pris. Ett ståtligt par går förbi och hälsar. Det är överste Falkman, Stockholms stiligaste officer, chef
för K. Göta Livgarde, och hans vackra fru. I deras sällskap ses den fint bildade överste Loven. Till den lilla gruppen sällar sig också den barske, men i damsällskap alltid chevalereske major von Bahr och den soignerade, elegante major af Donner. Sedan man diskuterat föregående kvälls evenemang, balen i Societetssalongen, där även
en del av de äldre herrarna dansat francaise och druckit punsch, går var och en till sin villa.

Generalmajor Zakarias Rudbeck med hunden »Piff».

Uppifrån den lilla röda stugan i backen nalkas nu ett annat original, teckningsläraren och konstnären Conny Burman, välbekant för Norra Latinare av äldre årgång, som väl någon gång fått smaka hans fruktade käpp. Nu är den
gamle hedersmannen nästan blind. Fattig och utsliten trevar han sig fram med hjälp aven stav. Han kisar över
glasögonen, som hänga på nästippen, och sätter sig på skvallerbänken i väntan på förmögnare sommargäster villiga att' köpa någon av hans vackra akvareller, som äro utställda i »Societen».
En glad trio går förbi på väg ned till hotellet, och gamle Conny har tur. Det är apotekarna Nordgren och Norselius samt min far, boktryckar'n. Den förstnämnde — jovialisk och humoristisk, gourmet och gourmand i en person — varom även hans omfångsrika stofthydda bär vittne — hör ej till dem, som gärna lättar på pungen.
Icke heller »Gubben Nors» är någon konstentusiast ehuru han hade en son, som var artist. Men den tredje i sällskapet, den unge, glade sällskaps- och ordensbrodern, är frikostig till sin natur och tecknar sig för ett sjöstycke.
Han är klädd efter sista modet i högt, brunt plommonstop, käpp och handskar och en cigarr i den med väldiga
knävelborrar prydda munnen. Så gick en man med självaktning klädd på landet sommartid på 1880-talet. De glada vännerna försvinna mot hotellet, där den iskylda punschen väntar. På vägen stanna de och språka ett slag med
apotekare Hedman i hans villa vid hotellet, där även de båda Aeskulapsönerna Murray och Södermark vila ut i en
syrenberså.
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Från varmbadhuset kommer nu kammarrättsrådet Bodin, »piggt och krytt», efter tångbadet. I hans sällskap se vi
en äldre herre med vårdat, grått pipskägg och mycket imponerande. Det är justitiekansler Sjöberg. Från motsatt
håll nalkas med brådskande steg den aristokratiske riddarhussekreteraren Stuart. Man lyfter artigt på hatten, när
den belevade kammarherren hos H. K. H. Hertiginnan av Dalarne, frih. Celsing gravitetiskt går förbi med den
aristokratiska ädlingen greve v. Stedingk vid sin sida.
Medan. de äkta männen språka om dagens »on dit» vid skvallerbänken eller på hotellverandan, ha deras fruar
samlats till kafferep med delikata dalaröbullar i en syrenberså i en villa vid Odinsvägen och sitta gemytligt pratande vid sina virkningar. Plötsligt ger en av dem till ett litet rop, rusar upp så att nystanet rullar ned på marken och
snappas bort av huskatten Murre utan att hon märker det. Vad kan väl väcka ett sådant intresse? Alla fruarna kika
genom ligusterhäcken ut på landsvägen. Ack! Det är ju han själv, den stora operatenoren, »den gudomlige» Arvid
Ödmann, och vid hans sida går den ståtliga, vackra Mathilda Jungstedt. »Carmen» och »Don José», bägge Stockholmspublikens favoriter.

Operasångaren Arvid Ödmann i mitten och runt om ses han i olika roller
En kväll hade de varit på besök hos mina föräldrar. Jag fick då mitt första musikaliska intryck, när de sjöngo ett
par sånger till min mors ackompanjemang. Särskilt slog Södermans ballad »Kung Heimer och Aslög» an, som då
var så populär. Verandafönstren stodo öppna, och de klara tonerna strömmade ut till människorna, som samlats
utanför på landsvägen och applåderade. Denna min första konsert är oförgätlig.
Sången har lockat in skådespelaren August Lindberg, som på sitt breda dalmål komplimenterade artisterna, och
deras kollega den firade sångerskan Selma Ek. Efter konserten gjorde hela sällskapet en liten tripp till konstnären
Thegerström, som hade tre vackra villor i »Kroken». Där står nu Åkerlunds charmanta chateau. Här träffade de en
annan berömd målare, Aug. Hagborg.
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Nu gick sällskapet till bryggan och beundrade min fars eleganta segelyacht, slättoppade skonerten »Ariel», som
låg och gungade inne i viken, svartglänsande med guldrand om relingen. Vid bryggan låg vår lilla ångslup »Rota»
med gasten Sjöblom ombord. Nu steg hela sällskapet i slupen, och det bar ut på Jungfrufjärden.
»Ariel» finnes väl icke mer - den byggdes 1850 - men otaliga äro de pokaler och medaljer min far - en av sin tids
skickligaste seglare i K. S. S. S. på 1880-talet - tog hem med denna båt och kuttern »Sigyn». De pryda nu min
brors hem även han boktryckare och känd seglare - utökade med hans många egna troféer.
Nu följer jag Odinsvägen utför »Göthbergs backe» ned till Schweizerdalen, där hela Dalarö förr firade midsommar. Det var en riktig folkfest det! Barberare Rollenhagen var arrangör, uppfinningsrik och outtröttlig och bokförläggare K. O. Bonnier frikostig mecenat. Åtföljd av lilla fru Lisen, barnen och hunden King, stor som en kalv,
syntes hans resliga gestalt med det röda skägget över mängden. Det bjöds, förutom på majstång, även på andra
förnöjelser som springa kapp i säck eller med fyllda vattenhinkar, hoppa efter korv, klättra på såpad stång eller
andra harmlösa upptåg. Vid sådana tillfällen fingo de herrar, som ej kunde raka sig själv, gå skäggiga, ty det fanns
inga konkurrenter på Dalarö i det yrket. Likadant var det när barberaren var ute och fiskade.

»Prinsen av Dalarö» gör sitt intåg. Det är författaren, som någon
gång kring sekelskiftet fick detta äresuppdrag, som sitter på hästen

Detta fotografi är åtskilligt mer än 50 år (idag 116 år) gammalt och
visar några riddare och rokokodamer vid en sommarfest.
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Nu kommo »tyskarna» med sina skrällande musikinstrument. Falskt blåste de, men Herre Gud vilken fart det blev
på dansen! Det gick undan! Och roligt hade vi på våra glada sommarfester, våra segelregattor, våra utfärder i lövade skrindor med fyllda matkorgar och pick-nick i det gröna. Det var okonstlad, barnslig livsglädje.
Vi voro lyckliga och sorglösa. Men vi hade på den tiden inte heller några problem att lösa - utom de matematiska i
skolan. Och det diskuterades ej i tidningarna om vi voro bra eller dåliga. Voro vi det förra, var det »all right»,
voro vi det senare, fanns det gamla beprövade medel till bättring. Jag skulle önska, att de unga av i dag finge så
många glada minnen att locka fram på äldre dar som mina, när jag återsåg min barndoms vackra sommarö.

Den vita sommarbåten lägger till vid Hotellbryggan i Dalarö.På baksidan av detta kort står präntat
»Den gudomlige Arvid Ödmann. Julen 1900». Handstilen skvallrar om att ägaren varit någon betagen
backfisch, som samlade kort av detta slag. Sin tids autografalbum, kunde man säga.

»Kungen av Dalarö» Bilden tagen vid en sommarfest någon gång före sekelskiftet
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