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Förord

Förord
I den här e-boken får du en skildring av Reimersholme i centrala
Stockholm.
När den här texten skrevs hade ön precis bytt namn från Räkningeholmen till Reimers Holme.
På den här tiden hade man en helt annan syn på natur och miljö än
i dag.
Trots att man på ön hade byggt flera fabriker så beskrivs den som
”ett av de skönaste ställena” i Mälaren.
Texten är illustrerad med en bild från Charlottenburg som var en
av de första delarna av Reimersholme som var bebyggd.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1868 i tidskriften
”Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverge, Norge och Danmark. Tredje bandet” med rubriken ”Charlottenburg vid Mälaren”.
Texten och illustrationen publicerades anonymt.
I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar
har behållits.
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Kapitel 1 – Reimersholme.

Skildring av
Reimersholme
år 1868
Den här texten publicerades ursprungligen år 1868 i tidskriften ”Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverge,
Norge och Danmark. Tredje bandet” med rubriken ”Charlottenburg vid Mälaren”. Texten och illustrationen publicerades anonymt.

L

iksom Östersjön har Mälaren också sin skärgård: djupt inskurna, klippiga stränder; större öar med boningar, omgifna af
vaggande åkerfält; skär, på hvilkas nakna stenar endast måsen

finner en hviloplats under sina irrfärder; holmar, från hvilkas stränder majestätiska barrträd och en lummig löfskog spegla sig i vågen
— simmande buketter, hvilka tyckas liksom lösslitna från fasta landets skogssträckningar och kastade ditut till leksaker åt de dansande
böljorna. Den kan vara vild nog, Mälaren, när den låter oss se hvitögat, och östanvinden stormar fram öfver dess fjärdar, sund och vikar;
men desto skönare är den också, när dess vattenyta ligger der utan
minsta skugga, klar och blå, i sitt djup återspeglande en molnfri sommarhimmel, som med en solvarm blick smeker dess tacksamt leende
stränder. Då är en färd på Mälaren det mest förtjusande, man kan tän-
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ka sig. Ögat vet knappt, hvarest det längst vill dröja: vid Staden med
den stolta konungaborgen, som synes dyka upp ur böljornas sköte;
vid Söder, der det från sin fjällthron blickar ned öfver nejden; vid
de skogbekransade bergsklintarne eller väldiga bergmassorna, som
stå der med foten i den svala böljan och ur bakgrunden stiga fram
i solljuset med ett omvexlande färgspel från de små vildblomstren,
som i skrefvor och remnor arbeta sig fram ur den hårda hällen; vid
förbiilande ångbåtar, uppfyllda af söndagsklädda passagerare, som
ämna sig till Drottningholm, eller vid de anspråkslösa vedskutorna,
som, oaktadt deras något klumpiga byggnad, se så måleriska ut, då de
med slappa segel glida fram öfver vattenytan, under det att skepparen
på en gnällande fiol spelar upp till dans för besättningen, sina vänner
och väninnor; vid den breda, glittrande vattenspegeln; vid sunden,
som, likt okynniga barn, smyga sig bakom öarne, eller vid de små vikar, som tränga in emellan klyftorna och visa oss de täckaste utsigter,
hvilka i nästa ögonblick åter äro försvunna.
En sådan hänryckande anblick erbjuder Charlottenburg. Det ligger på en liten ö, som, fordom kallad Räkningeholmen och der förut
predikanten på Långholmen bott, genom en bro står i förbindelse
med den sista af de öar hvarpå hufvudstaden är byggd. På ön finnes
ett monument, upprest åt minnet af rådmannen Anders Reimers, som
”genom flit och kostnad förvandlade Räkningeholmens klippor till
blomstrande fält och trädgårdar”, men Reimers har sjelf på ön, som
numera efter honom kallas Reimers holme, rest sig en ännu vackrare
minnesvård: genom sina anläggningar, fabriker och lustställen utgör
den en enda stor park och är ett af de skönaste ställen, som man i så
stor mängd påträffar vid Mälarens stränder.
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Kapitel 2 – Bild. Charlottenburg vid Mälaren.

Charlottenburg vid Mälaren.
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Annons – Klassiska deckare

Om du gillade den här e-boken
så kolla in våra deckare:
•Sherlock Holmes
•Filip Colllin
•Leo Carring
•Asbjörn Krag
•Auguste Dupin
•Dick Donovan
Mer info: www.klassiskadeckare.se

