
  
Sid 1 
3 st fotografier 
Sid 2 
1 st fotografi 
Sid 3 
3 st fotografier 
 
Sid 4 
År 1937 
Maria Dahlbäck 
Ester Wiberg 
Ida Wendel 
 Anna Holmström 
 
Sid 5 
Från Lillhemmet, Strängön. 
En hälsning och ett tack. 
I 
En rad jag här vill skriva om vår  
semestertid,  
som vi här på vårt ”Lillhem” få  
njuta uti frid,  
en hälsning till er alla vi sända 
 en och var 
och särskilt till de våra, som vi där hemma har.  
II 
Ni torde nog väl undra, hur vi  
här ute ha, 
det må jag eder säga, vi må så 
gott och bra. 
Vi lyssna till gran och fura och  
havets friska vind,  
och sol och värme bryna med  
hälsans färg vår kind. 
III 
Men ni ska inte tro att här vi  
sitter still,  
nej endast invid bordet vår  
husmor detta vill.  
Sid 6 
Dock är det ej svårt att äta, när  
maten har god smak,  
för den vi tacka husmor, som  
verkligen kan sin sak. 
IV 
Och sen det blir att ströva omkring  
i skog och mark.  
O vad det här är härligt! I denna milda  
park,  
där mänskohänder icke att plåna 
bort försmått,  



det som naturen äger av både 
stort och smått. 
V 
Ljuvt doftar här linnéa och skogens  
fåglar drilla,  
här vill sitta ner och lyssna tysta,  
stilla.  
Vi dukar sen fram kaffe, som vi i  
korgen har,  
den tar vi alltid med oss, när vi till 
skogen drar. 
VI  
Kom nu och säg att inte här är ett  
paradis,  
vi har ju underhållning på alla sätt  
och vis,  
Vi ser hur båtar gungar på böljorna  
de blå  
och Storgårdsbarnen sjunga, 
 
Sid 7 
när de till stranden gå. 
VII 
Ett tack! Vi nu vill sända till  
Nätra Barnens Väl av dem vi äro bjudna att stärka  
kropp och själ.  
Vi äro glada alla, att det blev  
våran lott,  
och tacksamma vi äro för allt  
vad vi har fått! 
VIII 
Dock det blir svårt att säga vad  
vi i hjärtat bär,  
när nu till alla gummors ”gumma”  
ett tack vi bringa här.  
Med kärlek har hon ordnat för  
stora och för små  
och därför tacksamt alla vi henne  
tänka på. 
VX  
Till hennes ära sjunga vi sist vår  
egen sång,  
må vinden orden bära till henne 
fram en gång.  
Och må hon leva länge, ja  
uti hundra år,  
det är en ärlig önskan, som  
från vårt hjärta går.  
 
En Gumma  
 
Sid 8 



1937 
Gruppfoto 
 
Sid 9 
1938 
Greta Dahlbäck 
Karin Dahlbäck 
Ida Wendel 
Ester Wiberg 
Frida Westin 
Anna Widsten 
Stina Wiberg 
Anna Holmström 
Ragnhild Öberg 
 
2 st fotografier 
 
Sid 10 
4 st fotografier 
 
Sid 11 
1938 
1 st gruppfoto  
 
Sid 12 
Märta Olsson född 25.4.1878 
Hanna Collén  ”       24.8.1884 
Rut Öberg  ” 14.2.1916 
Gunhild Johansson ” 30.1.1908 
Seidie Hellkvist ” 27.2.1905 
Ester Söderström ” 15.6.1905 
Lisa Berglund ” 5.9.1914 
Göta Vestin ” 11.10.1900 
Ruth Westin ” 18.9.1904 
Elin Berglund ” 18.7.1890 
Strängön den 23/7 1938 
Grupp II 
Hemmets sommargäster 
 
1 st gruppfotografi 
 
Sid 13 
Sången om Lillhemmet 
I 
Här uti Lillhemmet trivas vi så bra 
Ständigt solskenshumör få vi alla ha 
Ty vår kära husmor är en solskenssjäl 
Och i solskensväder trivas vi så väl 
Kör 
Kärlek, Kärlek tack för all den kärlek, 
Som vi här få röna genom Barnens Väl. Etc. 
II 



Om ej solen skiner ständigt alla dar, från en klarblå himmel är den ändå kvar, 
 
Sid 14 
Då vill vi försöka i den mån vi kan 
Våra små solstrålar alla mot varann 
III 
När Fru Ingeborg Hedberg ut till Strängön for 
Har hon blommor med sig och är själv så rar 
Första uppslag gav hon till att hemmet finns 
Därför nu det blivit, oss en plats vi minns 
IIII  
Små rännilar bilda, vackra vattenfall, 
Så små kärlekstjänster och förbliva skall 
Därför för Gud välsigne var osjälvisk själ,  
 
Sid 15  
Som har velat främja Nätra Barnens Väl. 
3 st fotografier 
 
Sid 16 
Prins Wilhelm 26-7-38. 
Prins Wilhelm på besök i Lillhemmet 1938 
1 st fotografi 
 
Sid 17 
1938  
1 st fotografi 
 
Sid 18 
3 st fotografier 
 
Sid 19 
Tredje gruppen 1938 
Anna Vestin Hummelvik Köpmanholmen 
Dagny Lindroth ” ” 
Tyra Näslund ” ” 
Hulda Olsson Björsby, Bjästa 
Edith Jonsson Westanå, Bjästa 
Edna Olsson Köpmanholmen 
Linnéa Dahlbäck ” 
Henny Holmgren Bergom, Bjästa 
Dagny Eriksson ” ” 
Emma Eriksson ” ” 
Thea Forsgren ” ” 
 
Sid 20 
I 
Dikten om Lillhemmet 
När tredje gruppen till holmen kom 
Så var det Fru Hägglund, 
Som för oss ställde om, 
Hon ringde då till herrgården 



Och båten strax blev klar 
Då vi på blåa böljan till  
Lillhemmet far 
II 
Fru Frida Hägglund, är en av 
De många, som tjänar barnens  
Väl, det gör hon av sitt hjärta,  
Och hela sin själ. 
Hon far från sina sysslor 
Med så hjärtligt sinn, 
För att oss på Lillhemmet 
Installera in. 
III 
Här på Lillhemmet njuta  
Vi stor tröst. 
Och sol och havsluft fylla 
 
Sid 21 
Våra trötta bröst, 
Allt som är tungt och bittert 
Av kärleks-sol smälts ner, 
Liksom is på klippan 
Den vi nu icke ser. 
IV 
Ett tack vi vill frambära 
Utav vårt hjärtats grund, 
Vi kommer eder minnas 
I många stilla stund. 
Vi ber vår Gud välsigna 
För både smått och stort. 
Han kan ju eder löna 
För allt gott Ni gjort 
 
En sommargäst. 
 
Sid 22 
3 st fotografier 
 
Sid 23 
26/6 -39 Dagny ?beer   Anne-Marie Stattin 
1 st gruppfoto 
 
Sid 24 
4 st fotografier 
 
Sid 25 
Lisa Ålander Född 20.6.1874 
Anna Widsten 13-11-1878 
Karin Wallin 26-4-1884 
Amanda Rönnkvist 17-8-1984 
Jenny Palmqvist 13/8 84 
Emmy Vågström 14/3 1896 



Berna Nyberg f. 22/7 1896 
Seidie Hellkvist Född d.27,2,1905 
Stina Wiberg 14.8.1979 
Ester Sundström 29.8.1900 
Greta Strömberg 16-10-1875 
Grupp I Strängön 1939 
 
Sid 26 
1 
Strängö sången 1939 
Efter våran myckna arbetstid. 
vi bjöds till Strängön 
Vila oss en tid.  
Och när som vi med båt 
Till Strängön far 
O, vilken glädje 
Detta för oss var 
2 
På ”Lillhemmet” tanter  
få semester ha 
Och här vi mår så gott  
och har det så bra. 
Välsignelse må följa  
varje själ 
Som giver gåvor  
genom Barnens Väl. 
 
Sid 27 
3 
Nu Tider gått vi  
fått tillbringa här 
Och många glada minnen 
med sig bär 
Av kärlek har ju allt 
det här stälts till  
Och därför vi nu 
hjärtligt tacka vill. 
4 
Fru Ingeborg Hedberg  
jämte många fler 
Med dessa orden 
vi Er hyllning ger 
För allt arbete  
ni har lagt ned så 
Att här vi mycket  
vila, styrka få 
 
Sid 28 
5 
Vi kan ej glömma  
dessa fjorton dar. 
Ej håller de som  



passat upp oss här. 
Må Gud välsigna  
varje kärleksvärk 
Och oss alla med  
sin Ande stärk. 
 
Sommar gäster Grupp I 
 
1 st fotografi 
 
Sid 29 
1939 
1 st gruppfotografi 
 
Sid 30 
Måtte Lillhemmet på Strängö-  
Fru Hedbergs kärleksfulla  
skapelse och skötebarn- för alla oss  
härkomna gäster bli till den vila 
 vederkvickelse och välsignelse som är  
skaparinnans högsta glädje och tack  
Strängö Lillhem 10 Juli 1939 
Anders de Wahl 
 
Sid 31 
Anders de Wahl på besök i Lillhemmet 1939 
1 st fotografi 
 
Sid 32 
Andreas Lindblom 
Gösta Berg 
Bertil Berthelson 
 
På denna ljuva ö  
spira Livets friska frö 
Och fagra blomster skola  
leva  
evigt genom tidernas  
snö 
16/7 39 
 
Sid 34 
1 st fotografi 
 
Sid 34 
Ida Ålander född den 12/4 1903 
Hanna Kollen 24/8.87 
Paulina Olsen född 14/4 1891 
Elida Sundberg född 10/8 1888 
Ida Ögren född 12/2 1885 
Linda Bylund född 6/6 1906 
Edna Olsson född 30/8 1884 



Greta Östman född 17/3 1901 
Kristina Öberg född 21/6 1882 
Anna Norell född 24/12 1887 
Grupp II 1939 
 
Sid 35 
Sång av andra Strängögruppen 1939 
För allt gott vi här fått  
njuta, nu vi tacka vill. 
Och för färden på Er  
skuta både från och till. 
Vi har varit nöjda, vi  
ha varit höjda ifrån arbete och jäktet här  
en liten tid. 
Därför vill nu frambära  
tack till alla som  
har med denna sak att  
göra, att Lillhemmet det  
tillkom Fru Hedberg  
är den första vi har  
orsak största att här 
 
Sid 36 
Tacka och att prisa för  
att vi hit kom. 
Till Fru Nordström  
vår husmoder tack vi  
säga vill. Och du Linda  
hemmets dotter få och lyss- 
na till, Ni har gjort Ert  
bästa medan vi här gås  
gästat. Därför vill vi nu  
tillsammans tacka för  
allt godt. 
Fast nu denna tid har  
svunnit den förblir dock  
kvar, uti hjärtan som  
här brunnit av livslust  
i fjorton dar. Vi skall all- 
drig glömma, Vi ska all- 
tid gömma, ljuva min- 
 
Sid 37 
nen från Lillhemmet där vi vilat har. 
 
1940 
 
1 st fotografi  
 
Sid 38 
40 Lillhemsgäster på besök hos Fru Hedberg på Högsand år 1939. 
1 st Fotografi 



 
Sid 439 
Utfärd till Högsand år 1939. 
1 st fotografi 
 
Sid 40 
Grupp 3 1939 
Elin Näsman föd den 3 maj 1878 
Tekla Holmström född den 23-9 1880 
Helga Vestin 1 nov 1910 
Enty Edblad född den 1 nov 1888 
Hulda Ögren 23 mars 83 
Therese Engman 16-5 1901 
Anna Holmström 23 mars 1906 
Maria Edblad 29 april 1884 
Elsa Sedin född 3 april 1904. 
Hjärtligt tack  
Från 
Lillhemmets gäster  
 
Sid 41 
Ett tack av tredje gruppen 1939 
O hur härligt att få vara uti  
Strängöns vilohem  
och få hämta kraft och vila  
känna hälsan, strömma i var lem. 
O att alla fingo njuta  
här på denna vackra ö 
 Våra tankar vill så gärna ila  
till de som arbetat för vårt hem. 
 
Först av alla vill vi tacka  
vår Fru Hedberg för allt gott  
som hon oss alla givit med sin  
kärleksfulla hand 
Nu Högsands resan för oss är ett  
kärt och vackert minne.  
Men Högsands skall för oss alltid vara  
en vacker plats av vårt fosterland. 
 
Sid 42 
Fru Nordström vill vi tacka  
för all den goda mat som vi fått.  
Hon allt gott i oss vill stoppa 
för att få oss rund och trind 
Och för alla steg som Linda gått  
för att hjälpa oss i stort och smått 
Linda vi dig önskar, i livets segling  
alltid den bästa medvind 
 
Till Syster Valborg och Fru Hägglund 
 till Fru Söderkvist och många fler  



av vårt hjärta vill vi Er tacka  
ty för oss Ni jobbat och stått i 
Vi kan ej annat än beundra  
en sådan flit 
Må Ni en gång få inbärga lönen  
Av den som Eder betala kan  
Gud skall välsigna  
Barnens Väl i Nätra  
och giva dem av sin stora frid.  
 
Sid 43 
Första gruppen 1/7 1940 
Edith Jonsson född 12 febr. 1911 
Maria Dahlbäck född 18/6 1871 
Augusta Vänström född d. 21/1 1875 
Anna Byström född d 16/5 1881 
Tilda Söderlund 2/5 1886 
Stina Bergkvist född 14/4 1883 
Linda Bylund född d 6/6 1901 
Märta Svensson född d 8/9 1884 
Jenny Palmqvist född 13/8 1884 
Ragnhild Öberg född 3/3 1896 
 
Sid 44 
3 st fotografier 
 
Sid 45 
Ett Tack från grupp I 
Här finnes glädje och  
ingen sorg ty vi lever  
lyckligt på Strängöborg 
Här är vi befriad från  
id och möda och har ej  
det minsta bekymmer för föda. 
Sömnen blir ljuv  
och skön ty vi somna  
av, skvalpet kring ön. 
Äta och dricka blir alltid  
det första och sista. Skulle  
tiden bli lång, skulle vår  
kroppshydda brista. 
Må vår Husmor länge  
leva, och regera ej att  
förglömma Ingrid som  
oss servera. Ja här finnes 
vila och ro i Lillhemmets  
bo. 
 
Sid 46 
Här styrkes vårt andliga  
liv och vår tro. 
Vi tackar så hjärtligt  



varendaste själ som  
detta oss givit Barnens Väl 
Må lycka glädje och  
sällhet här bo, så alla  
som vi finna trevnad  
vila och ro 
Men en hyllningens 
blomsterkvast sender vi  
endast till Fru Ingeborg  
Den högste må löna  
och Välsigna och visa  
vägen, så vi alla  
Storhemmet finna 
Tacksamma mödrar  
på Lillhemmet d 15/7 1940  
grupp I 
 
Sid 47 
 
3 st fotografier 
 
Sid 48. 
Ett tack till Lillhemmet den 24/7 1940 
Vid Lillhemmets ö vid  
den blådnande sjö där  
böljorna våga till ro  
där sova vi gott och vila  
vi får nu sjönt att vi  
finna en plats  
för trötta utarbetade  
mödrar.  
Fru Olga Ådahl född 24/10 1892  
Min första semester 
 
Ett Tack Till Fru Ingeborg Hedberg  
Samt alla som  
medvärkat till vår 
trevliga semester 
personligt  
Tack 
 
Sid 49 
4 st fotografier 
 
Sid 50 
3 st fotografier 
 
Sid 51 
Lillhemmet grupp 2 1940 
Lina Pettersson 1873 24/10 
Heldina Nordenmark 1884 2/8 
Paulina Olsen 1891 14/4 



Olga Ådahl 1892 24/10 
Tekla Holmström 1881 23/9 
Erika Forslund 1874 9/3 
Kristina Lundblad 1869 19/6 
Gunhild Johansson 1908 30/1 
Anna Rönnkvist 20/10 1891 
Brita Wedin 1871 11/10 
 
1 st fotografi 
 
Sid 52 
 
Avsked från Lillhemmet 
Arbetarhustrur på semester. 
Jo, det skulle förstås smaka,  
men det är så blott en dröm. 
Ja så låt det för fem år tillbaka  
Trots allt blir drömmen verklighet 
Just vi kan vittna om den saken 
Vi som i fjorton sköna dar 
fått slippa ungarna och maken  
I fjorton hela långa dar  
vi vila ut, ja varit nästan  
skamligt lata. 
Men… det är allt skönt det där  
att om man vill, blott sitta still  
och prata. 
Och kaffe ha vi fått på säng  
och sedan väntade frukosten;  
förmiddagstår och middagsmål  
kom sedan säkert som ett  
rek på posten 
 
Sid 53 
I stilla aftonstund ibland  
då solen sken så grant på fjärden  
då satt vi här på Lillhemsbron  
och va så nöjd med hela världen. 
Men fjorton hela långa dar 
 i god somraro hastigt svinna 
I detta nu det bjuds farväl. 
Må vi de vackraste bland  
tackord finna 
Wi kanske husmor ska tacka  
först som av alla förmågor  
har stillat hunger och kaffetörst 
och just allt möjligt för oss odågor 
För barnens väl och Fru Ingeborg  
vi rörd- och tacksamt  
på nacken böja 
”ty genom dem har det kommit  
till; Arbetarhustrurnas sommar 



nöje. 
 
Sid 54 
Nu väntas höst blott och  
vardagsslit 
men det finns nytt mod i sinnet  
igenom vardag och jäkt och bråk  
det bryter genom, Lill=hemsminnet  
Från tacksamma Husmödrar  
Lill-hemmet 28/7 1940 
 
Alf Lundgren 28/7 1940 
P Manbert Pehrsson 29/7 1940 
 
2 st fotografier 
 
Sid 55  
Sommaren 1941 
3 st fotografier 
 
Sid 56 
Till Lillhemmet en hälsning  
och ett tack  
den 6/7 1941 
O hur hövligt till Strängön  
få fara då man är trött  
av allt släp och slit. 
Då kjäns det skönt  
att få vila och sova  
och njuta av alt det  
goda vi fått 
 
Ock sen får vi kaffe  
med dopp då vi vackna opp  
med all den härliga mat  
vi fått äta som vår  
Husmor och Ingrid  
har lagat åt oss 
 
Sid 57  
Till sist vill vi säga  
ett tack till Fru Hedberg  
och alla de andra som  
hjälpt till med allt  
trevligt och gått som vi fått 
 
Våra sju dagar här  
blir ett minne blott  
men ett minne som  
aldrig glöms bort 
Agda Nilsson född 20/9 1903 
Tilda Lundholm 16/9 1884 



 
1 st fotografi 
 
Sid 58 
Lillhemmet grupp I 1941 
Linda Bylund född 6/6 1901 
Märta Nordin född 5/29 1901 
Thyra Berglund f.d. 17/12 1908 
Jenny Andersson född 21/3 1901 
Anny Lindström född 27/3 1907 
Hilma Jakobsson född 19/3 1882 
Anna Westin född 4/2 1879 
Sara Nyberg född 1881 
Frida Söderlind född 5/21 1887 
 
1 st Fotografi 
 
Sid 59 
En vackker sommardag  
Lämnade vi husmödrar våra Hem  
på Landet för att vi voro inbjudna  
till Lillhemmet på Strängön för  
vila o hemta krafter för kommande  
dagar och detta har vi fått göra  
på ett mycket angenämt sätt  
tack vare goda och snälla män- 
nisor då går våra tacksamhetens 
 tankar till Fru Ingeborg Hedberg,  
Fru Hägglund,  
Fru Nordström och hennes snella  
dotter Ingrid som har omhuldat oss  
på ett myckket angenämt sätt  
och för allt detta är vi dem tack  
sjyldiga Må dessa goda männisor  
leva uti hundra år 
 
Tacksamma  
Husmödrar under  
tiden den 30 juni och  
den 14 juli 1941 
 
Sid 60 
Lillhemmet grupp 2 1941 
Selma Gärdin f. 16/3 1893 
Maria Gerdin f. 25/7 1882 
Hedda Vigren född 21/6 1887 
Gunborg Arnström f 6/4 1903 
Elin Ögren född den 21/5 1881 
Astrid Fröhlén född 27/8 1900 
Margareta Öberg f. 27/2 1863 
Jenny Norgren f. 26 juli 1896 
Signe Svensson 21/6 1898 



 
Sid 61 
Fast ofärdstider i världen  
vi haft så gott på vårt ”Lillhem”  
båd med hälsan, välfägnandet  
och maten.  
Ja nu nalkas ”dagarnas än 
de” men först vi vilja ha  
sagt att vad inbegripas  
kan i lilla ordet tack. 
Ett hjärtligt tack till Barn 
ens väl Fru Hedberg Fru  
Hägglund Fru Nordström  
Fröken Ingrid och i övrigt  
alla som har medvärkat för  
vår trevnad under dessa  
fjorton dar.  
Gud välsigne Lillhemmet  
i fortsättningen. 
Tacksamma husmödrar  
 
Sid 62 
1941 
1 st fotografi 
 
Sid 63 
1941  
3 st fotografier 
 
Sid 64 
Grupp 1 1942 
Anna Palmqvist född 5/6 1864 
Ida Norgren ” 31/8 1875 
Ragnhild Viktoria Johansson  
Gladom född 13/7 1900 
Stina Nyberg Mjäla född 12/6 1888 
Stina Forsberg Fors född 10/3 1881 
Ester Sundström född 29/9 1900 
Hanna Collen 24/8 1887 
Eufemia Mohlin född 16/9 1898 
Västersehl 
Stina Sjödin Fors född 5/8 1880 
Anna Vigren Spjute 20/5 1883 
Andrietta Edin 14/1 1877 
Köpmanholmen 
Frida Lindroth 5/10 1895 
K-holmen 
Tilda Lindroth 16/5 1892 
K-holmen 
 
Sid 65 
Grupp 2 1942 



Ida Vendel född 1894 
Sina Pettersson ” 24/10 1873 
Johanna Ögren ” 4/7 1876 
Edith Selin ” 25/5 1899 
Hilma Berg ” 1883 4/5 
Jenny Andersson 16/3 1900 
Emma Sundberg 6/8 1881 
Ida Ögren 12/2 1885 
Dagny Lindroth 29/11 1908 
Augusta Wänström 21/1 1875 
Kristina Öberg 21/6 1882 
 
Sid 66  
Strängö Hymn 
När som båten på böljan gungar  
till Strängön vi far 
Då lämna vi hem och ungar  
i 14 hela dar. Där få vi  
vila och njuta, i både stort  
och smått där har vi så  
roligt Där må vi så gott 
___ 
 
Vi har så fridsamt på Strängö  
borg. Här är glädje och ingen  
sorg. Här få vi mat på fat  
och bara äta, sova och vara lat.  
___ 
 
Men, dessa 14 dar så fort de  
ila. Vår ljuva semester vila  
dock minnet lever kvar  
intill sena ålderns dar 
 
Sid 67  
Låt Tacksamhetens röst höjjas  
ur våra bröst till Barnens  
Väl, samt till den som  
är störst. Farväl du fagra  
Strängö, vi avsked av dig  
tar. Till våra hem, styr fär- 
den för oss en å var.  
___ 
 
Till slut Må Guds kärlek,  
och rika välsignelse vila över  
Fru Nordström, Ingrid samt Lillhemmets skapa- 
rinna Fru Hedberg. 
Från tacksamma hus- 
mödrar 1 Grupp 1942 
 
Sid 68 



1942 
1 st fotografi 
 
Sid 69 
En enkel dikt av grupp 2 1942 
Så hastigt dagarna från oss gå  
snart sista dagen vi skåda får  
när vi på Strängön får vara 
Vi har så skönt och så härligt här 
Men allt nu snart blott ett min- 
ne är. Vi måste packa och fara. 
Här ute är det så natur- 
skönt, när allting är i sin  
fägring krönt. Den blåa him- 
len och solnedgången, och så  
den härliga aftonsången.  
Mitt hjärta vad kan du önska  
mer, när allting tävlar att  
glädje ge. 
 
Sid 70 
Här ingen känner sin  
ålder sig, här är vi alla  
så unga, bäst man legat och  
solat sej, man ut på böljan  
får gunga. Ty båten den skö- 
ter Ingrid om, och även att  
vi tillbaka kom. 
Så har vi högtid mest  
varje dag, här bjuds på kaffe  
och tårta, ty namnsdagsvec- 
kan välsignad är, och ingen  
håller sej borta. Ty hör  
och häpna det äkta var  
och hurraropen de höras  
klart, det kunna bergen bekräfta. 
 
Sid 71 
Den ena dagen vi auktion  
har, den andra surströmmings 
hippa. När enrisölet verkat har  
då börjar gummorna trippa 
Och månen blänker på molnfri  
sky, och skänker fägring över  
Strängöby 
O sköna Lillhem så  
ljuv du är, därinne pysslar  
en husmor kär, hon åt oss  
alla är mamma. Så god  
maten och kaffet här  
och när hon säger det färdigt 
är, vi brukar gå meddet- 



samma. 
 
Sid 72 
Ett tack till alla vi  
bringar här, må vindens  
vingar det bära, till båd  
Fru Hedberg och Barnens Väl  
och så fru Hägglund vi ära.  
Ett Gud välsigne ett tre- 
fallt hell ifrån Lillhem- 
met en sommarkväll. 
 
1 st fotografi 
 
Sid 73 
1942 
4 st fotografier 
 
Sid 74 
4 st fotografier 
 
Sid 75 
1942 
3 st fotografier 
 
Sid 76 
Greta Sellgren Neske 
född den 19/8 1886 
Anna Norell född 24/12 1887 
Gladom 
Karolina Jonsson Näske 
född den 20/4 1875 
Ida Göransson född den 16/8 1870 
F Matilda Lundholm  
född 16/9 1884 
Andrietta Edin  
född 14/1 1877 
Greta Westman Östersel  
född den 29/12 1880 
Anna Lindroth född den 22/1 1911 
Jenny Andersson Bjästa  
född 16-3-1900 
 
Sid 77 
Ett tack av grupp I 
När vi i båten på böljan  
blå, ställa vår färd till  
Lillhemmet nå, Vi uttrötta  
mödrar vila en tid, i  
fjorton dar i glädje och frid. 
Först när vi kom hjärtligt  
välkommen var av vår  



kära husmor så rar.  
Kaffe bordet stod dukar med  
bröd och tårta så det förslå  
Klockan 8 var morron vi  
får på bricka en äkta kaffe  
tår och sen den goda maten  
som vår husmor lagat  
till vi njutit av varenda dag  
så gott 
 
Sid 78 
Till sist en hälsning  
kär till alla som önskat  
oss så gott och väl  
ett hjärtligt tack till  
Fru Hedberg och Barnens  
Väl, Fru Nordström och  
Ingrid Gud välsigne  
eder alla som här  
skänkt oss en härlig tid 
Tacksamma husmödrar  
1943 
 
Sid 79 
Eufemia Molin II grupp 1943 
Nyfors född 16/9 1898 
Emma Sundberg K-holmen född den 6 Aug 1881 
Hanna Collen K-holmen född den 24/8 1887 
Ida Göransson Genesön född 16 Aug 1870 
Ester Sundström född den 29/9 1900 
Sara Vallin Näs född den 27 Sept 1882 
Frida Collen född den 18 Feb 1909 Strängön 
Hulda Andersson Öden född den 3/12 1912 
 
Sid 80 
Hur ljuvligt klingar det ordet  
Barnens Väl 
Då vi få packa våra väskor  
och fara på vårt semesterhem  
Strängön. När vi till Köpman- 
holmen kom, så ställdes vår  
färd till den vackra Ulvön  
Där blev vi varmt mottagna  
av Pastor Persson så blev vi  
trakterad med äkta kaffe  
med dopp, Sedan fick vi göra  
en liten tripp, och bese den  
gamla ärevördiga kyrkan  
dar Pastor Persson gav oss  
en inblick om alla sevärdheter.  
Där sjöng vi en sång  
till Guds ära. Därifrån ställ- 



des våra steg till den nya  
kyrkan där sjöng vi även  
 
Sid 81 
Sen anträdes färden åter  
till vårt vackra semesterhem 
På Strängön där vi fick  
tillbringa en 14 dagar semes- 
tervila och i lugn och ro  
njuta av alt det goda som  
här bjuds. En ljuv Harmoni  
vilar över ”Lillhemmet” när  
solen har dalat i västerled  
och vi gå till vila för att  
slumra in. På morgonen vak- 
nar vi morgonpigga och nytra ?  
att Husmor står vid sängen  
alltid med sitt glada leende  
med kaffebrickan, och hälsa  
ett God morgon. Sen  
bli det att fästa dagen lång  
med mat och kaffe  
till sena kväll. Ibland  
 
Sid 82 
Om kvällarna samlas vi i  
dagrummet omkring brasan  
där Ingrid underhåller oss  
med sång och musik. Vad  
kan vi önska mer då än  
att vi i lugn och ro få njuta  
av alt detta.  
Ett av hjärtat gående  
Tack till ”Barnens Väl”  
Pastor Persson Ingrid  
samt Fruarna Hedberg,  
Nordström Hägglund och  
Björklund Från husmöd 
rarna i Grupp II 1943 
Än en gång Tack. 
 
Sid 83 
1943 
1 st Fotografi 
Sid 84 
1943 
3 st fotografier 
 
Sid 85 
1943 
3 st fotografier 
 



Sid 86 
År 1944 
Kristina Wiberg f 1879 den 14 augusti Köpmanholmen 
Berna Nyberg Björsby f. den 22 juli 1896 
Julia Johansson Björsby f. den 16 feb. 1909 
Gertrud Ödling Björsby f. den 15-6 1898 
Stina Hellström Björsby f. den 1-10 1905 
Elin Forsgren Bergom född 9/12 1895 
Elin Byström Skule född 17/12 1890 
Agnes Byström Gärden f. den 12 Jan 1902 
Linda Bylund född 6/6 1901 Bredånger 
 
Sid 87 
Anna Larsson född den 1/4 1902 Köpmanholmen 
Ester Söderström född den 16/6 1905 Näske 
 
2 st fotografier 
 
Sid 88 
Ett varmt tack från Grupp I  
1944 
Det var så roligt när vi fick veta  
att vi semester skulle få. 
Och målet för oss det skulle heta  
Lillhemmet som vi och fått nå. 
Här får vi äta, sova, vila, samt  
bada njuta på mångo vis. 
Till Barnens väl våra tankar  
ila. Fru Ingeborg Hedberg hav  
tack och pris. 
Vårt tack till alla  
som har medverkat inom  
föreningen Barnens väl  
vår kropp och själ har vi  
 
Sid 89 
här fått stärka och nu  
mår vi så gott och väl.  
Fröken Ingrid och Fröken Gunni?  
vi hjärtligt tacka Er båda två,  
som velat, att vi ska bara  
vila, och att vi krafter ska  
kunna få.  
Lillhemmets Sommargäster 
 
12.7.1944 
Lillhemmet önskas all  
lycka i framtiden  
Lydia Engberg,  
okänd namnteckning 
 
Sid 90 



1 st fotografi 
 
Sid 91 
3 st fotografier 
 
Sid 92 
Grupp II 1944 
 
Hanna Vestin Ytterböle f. den 27/3 1901 
Sofi Wågberg Ytterböle f. den 15/8 1895 
Sina Pettersson f den 24/10 1873 Köpmanholmen 
Hulda Jonsson f. den 28/4 1879 
Tilda Forslund f. den 16/9 1870 
Augusta Wänström den 21/1 1875 
Elida Sundberg 10/8 1888 
Dagny Öhlén 26/4 1914 
Jenny Andersson 16/3 1900 Bjästa 
Lina Lundblad Näske 24/8 1891 
 
Sid 93 
Enty Edblad f. den 7.11 1888 
Beda Westin Näske född den 6/1 1898 
 
3 st fotografier 
 
Sid 94 
1 st fotografi 
 
Sid 95 
Sång av grupp 2 1944 
1)Melodi O hur saligt att få vandra 
Grupp vi blivit samlade,  
till vårt kära lilla hem,  
som får arbetstyngda mödrar,  
ljuvlig vila för var och en 
 
Kör 
Hur skönt, hur skönt  
vi få ha det, i vårt  
kära lilla hem. Hoppas  
vi få komma åter, hit 
 en annan gång igen. 
 
2) 
Här det varit gott att vara,  
vila krafter ha vi fått, av  
den goda myckna maten, som  
som husmor gett oss med  
rikligt mått. 
 
Kör 
 



Sid 96 
3) 
Nu vi tacka först  
Fru Hedberg, som har  
ordnat Barnens väl,  
Gud välsigne eder alla,  
för all er kärlek och besvär. 
 
Kör 
 
4) 
Och ett tack till kära 
lilla Ingrid, som har  
passat oss så väl. Du  
har varit idel solsken  
som av kärlek värmt  
vår själ 
 
Kör 
 
5) 
Sist att tack fina  
lilla Gunni, och till  
alla vänner här, vi har  
haft det glatt tillsammans  
kvar står nu vår återfärd. 
 
Kör 
 
Sid 97  
6 st fotografier 
 
Sid  98  
4 st fotografier 
 
Sid 99 
År 1945 
Birgit Nordqvist f. den 13/7 1907  
Köpmanholmen 
Maria Öhlen född 82 den 17/6 
Herliga ö som aldrig ska dö  
Juvligt å glatt med sång å  
Musik god mat med kaffe å dopp 
Tack till alla som arbetatt för  
Lillhemmet på ön tack Ingrid  
å Fru Nordström för Wenlighet  
vi hoppas återseendet 
 
Sid 100 
Den trettonde juli, åh vilken dag! Vi träffade jäntor, en strålande dag. Som lapar sol under 14 dagar. 
Och som varje kräsen karl behagar. Tack semesterflickor! Albert Viksten 
 



Det är roligt att se hur glada och lyckliga alla är här på denna underbara ö 
Karin Bernadotte 
 
Sid 101 
Vi äro en grupp gamla gummor  
som kommit till Strängön ingen  
Vi ätit, sovit och njutit på  
Vårt lilla semester hem. Ålder-  
Skillnaden den gör ingenting  
Vi alla jubla och sjunga 
E vad vi är tjuge eller nittioen  
Vi känna oss alla unga 
 
En morgon på fisketur vi gånga  
att försöka Aborrarna fånga 
Men, när vi började meta, det  
fattades en eka. Det blev så  
svårt att gummorna möta, så  
vi måste aborrarna köpa 
 
Ena dagen en utflykt i skogen  
då Fru Hedberg med kaffe- 
petter följer så trogen. Andra da- 
gen på fäbovall där gum-  
morna stämmer upp en trall. När  
ungdomsminnen de uppliva, få  
de kunna ej stilla stå. 
 
Sid 102 
Där även kom på vår lott, att få  
träffa Fru Bernadott. Fru Hedberg 
ordnar så rart, att trevligt vi har  
varje kvart. Ni skulle sett allas vår  
Tekla när hon flöj genom riset, för  
att ge Albert Viksten sista ömhetsbeviset. 
 
Du härliga Lillhem på hällen, Hos  
dig finns det trevnad från morgon till  
kvällen. Fru Nordström hon sprider  
hemtrevnadens skimmer. Från hjärtat  
det kommer, ej på ytan ett glimmer 
Och, sen har vi Ingrid med glimten  
i ögat. Vi prisar dem bägge så alla  
får hörat.  
Till Ingrid Fru Nordström Fru  
Hägglund med flera, som Nätra  
Barnens Väl här representera. Hav tack  
för ni skapat vår dröm ö i fjärran.  
Till chefen Fru Ingeborg Hedberg  
välsigne er Herran.  
Från Tacksamma husmödrar Grupp 1 1945 
 



Sid 103 
Grupp I 1945 
Hanna Ullberg född den 23/8 1912 Bredånger 
Linda Bylund Bredånger född 6/6 1901 
Maria Edblad Nyfors född den 29/4 1884 
Sally Nordkvist Hummelvik född den 28/4 1884 
Tilda Nyberg Nyfors född den 9/10 1896 
Sara Shelberg Västershel född den 28/8 1888 
Manda Norberg Västersehl född d. 3-2 1887 
Eufemia Mohlin Nyfors född den 16/9 1898 
Greta Vestman Östersehl född den 29/12 1880 
Tekla Holmström född den 23/9 1881 Köpmanholmen 
 
Sid 104 
Ett Tack från grupp 2 1945 
Wi fått sova äta och bada  
Under 14 härliga dagar ha vi 
Sluppit tänkt på att barn och  
make behaga, Nu när vi åter  
hemåt skall draga, krafter vi fått  
både sjuka och svaga.  
Om någon gubbe sig tänkt  
hit över samfäldt vi ropa vi  
här inga karlar behöver.  
Om ändå nån gubbe börjat  
länkta och sucka, genast med  
båten hans gumma fått mucka  
Män i regel avklaras gemålen  
med några minuters samtal  
på tråden Han känt sig  
lycklig och nöjd i hjärtat, långt  
innan gumman lillhemmets  
saga berättat. 
 
Sid 105 
III 
När regnet skvalar från himmelen 
ner, då dagrummet alla oss trevnad  
ger. Med sång och musik Ingrid  
stämningen höjer, därmed hon  
lyckligt oss alla förhöjer. 
Fast ibland har det dånat likt  
åska i skyn, när högtrycket  
drar bort över Strängöbyn. 
IIII 
O Älskade lillhem hur ljuvlig du  
är, du synes oss alla likt en  
moder så kär. Till husmor  
som osjälviskt uppåfrar sig  
vi önska dig ljus över livets  
stig, när kära Ingrid vi vill  
få påmina blivit lillhemmets  



trotjänarinna. 
IIIII 
Tack är så använt och slitet.  
Tack är så fattigt och litet. Tack  
vi Er ändå vill bringa från  
hjärtats djupaste springa.  
Herren  styrka, välsigne Er alla  
ingen nämd, män ingen glömd  
som Nätra barnens väl sig kalla. 
 
Sid 106 
Grupp 2 1945 
Magda Johansson  
Gudrun Engström 
Elsa Åman Köpmanholmen  
född 15/6 1910 
Elin Åström Köpmanholmen  
född d. 31/3 1883 
Stina Nordvall Bjästa 
 f.d. 20/11 1904 
Lisa Wiberg Östersel  
f d 2/10 1880 
Karolina Jonsson Näske  
född den 20/4 1875 
Emma Sundberg Köpmanholmen  
f.d. 6/8 1881 
Ester Vestman Vestanå f.d 19/6 1887 
 
Sid 107 
Valdy Jansson Köpmanholmen  
f.d. 9/8 1907 
Lina Lundblad Näske  
f.d. 24/8 1891 
Ester Sundström  
Nässjöbäcken  
född 29/9 1900 
Jenny Olsson Hummelvik  
född 20 maj 1890 
För Ulvöresan den 16 de 
vi Pastor Persson vårt tack  
vill ge. För båd lekamlig och  
andlig spis vi alla höja vårt  
lov och pris. För underhålningen  
här på ön, för predikan, och  
aftonbön.  
H.N 
Med tack till Er alla kära vänner 
Eder P. Manbert Pehrsson 
 
Sid 108 
4 st fotografier 
Grupp I 1945 



 
Sid 109 
Grupp I 1945 
1 st fotografi 
En härlig dag xx, underbar  
utflykt till Hummelviks fäbod 
Gamla minnen upplivas  
igen och förvandlar alla  
till idok ungdomar 
 
Sid 110 
3 st fotografier 
 
Sid 111 
Grupp I 1946 
Hjärtevarmt tack för en härlig  
semester vecka. 
Mimmi Nordkvist f.d. 11-8 1912.  
Köpmanholmen 
Greta Pettersson f. den 5-5 1906  
Köpmanholmen 
Anna Öberg f. den 11-8 1904  
Näske 
Anna Nyberg f. dem 22-4 1907 
Köpmanholmen 
Jenny Brändström den 24-10 1885  
Västersel 
Anna Kristina Söderberg f.d. 28-8-72 
Lisa Wiberg Östersel fd 1888 
 
Sid 112 
Jenny Andersson Bjästa född 16/3 1900 
Hilma Öhling Åmynnet född den 26/6 1890 
Jenny Palmqvist född 13/8 1884  
Köpmanholmen 
Ester Sundström född 29/9 1900  
Nässjöbäcken 
Signe Nyhlén Orrvik född 24/10 1898 
Elin Ekedahl Orrvik född 1/1 1922 
 
Sid 113 
Vår semester på Lillhemmet en ände har tagit  
fast hela fjorton dar vi här fått varit 
Och njutit av allt det goda vi fått  
och mamma Nordström som passat hela gänget  
med kaffe på sängen  
och ett glatt humör med god vigör 
 
Men den goda maten ej att förglömma  
och alla faten vi velat tömma  
så som när vi oss ska säga  
vi fruktar att vågen den till o med vägra. 



 
Och sen lilla Ingrid som varit vår vän 
och velat oss glädje så underbart snällt  
För oss gamla tanter som trötta har varit  
för hennes glada humör all trötthet har farit 
 
Vi taga oss farväl från Lillhemmet här  
och alla de som har varit där  
hur när vi kommer hem och arbetssamt  
får 
 
Sid 114 
Så ska vi ej glömma semester vår 
Ett hjärtligt tack till Lillhemmets grundare. 
Tacksamma husmödrar 1946 
 
2 st fotografier 
 
Sid 115 
1 st fotografi 
 
Sid 116 
Grupp2 1946 
Lina Lundblad Näske 
föd den 24.8 1891 
Anna Näslund H-vik  
född den 19/11 1898 
Lydia Andersson Näske  
född den 21/2 1881 
Anna Brännlund Bjästa  
född den 2/1 1907 
Linnéa Forsberg Mjälabro  
född den 20/10 1913 
 
Sid 117 
3 st fotografier 
 
Sid 118 
3 st fotografier 
 
Sid 119 
Stina Dahlin Näske  
född 25/6 1900 
Matilda Lundholm  
född den 16/9 1884 
Karolin Wallin Näs  
född den 26/4 1889 
Hedvig Wallinder- Vestman  
f. den 19-7 1886 
Hulda Ögren Kholmen  
f den 23-3-83 
 



1 st fotografi 
 
Sid 120 
Hjärtligt tack till initiativtagarna till Lillhemmet. 
        Vi har här upplevat härliga  
dagar, sol där ute, sol här inne,  
vi har lapat sol ifrån morgon och  
kväll. 
        Vi har fått kaffe tårta och  
kakor mellan frukost midag och  
kväll, då blir man så from och så snäll. 
        Vi tacka så hjärtligt  
Fru Nordström och lilla Ingrid  
för all oppassning och vänlighet,  
vi har ett gott minne av Eder,  
vi önskar Eder god hälsa och en  
lycklig framtid. 
        Till sist hoppas vi att detta  
lilla hem, kan uppehållas för  
trötta o ledsna och den som bär  
på oläkta sår 
          Fred och fröjd 
          Grupp II 1946 
          Lillhemmets gäster 
 
Sid 121 
Grupp I 1947 
Anna Vigren Spjute född 20/5  
1885 
Greta Vestman Östersel 1880 29/12 
Anna Forsberg Västansjö 
född 10/1 1888 
Andrietta Carlsson Dal född 1893 28 juli 
Agda Byström Bräcke född 
24/2 1906 
Elida Sundberg  
Hummelvik född 
10/8 1889 
Anna Ögren ” f. 1/3 1915 
Anna Norell Gladom 
född 24/12 1887 
Frida Hägglund f. 18/1 1891 
 
Sid 122 
1947 
1 st fotografi 
 
Sid 123 
Grupp I 1947 
Ett hjärtligt Tack till  
Barnens Väl  
vi vilja nu framföra  



Fru Hedberg först som sist 
vi vill med dessa rader ära. 
 
Lillhemmet är en härlig plats  
der vi nu vila fått,  
vår allas Husmor sig förställt  
att allting laga gott. 
 
Och Emmy vi ej glömma vill  
för allt sitt jobb å spring  
han henda och ett annat år  
hon återkomma vill. 
 
Om Fru Hägglund leva får  
ett annat år  
hon säkert gäster kallar på 
och nu vi allt ett minne är  
må Gud välsigne Barnens Väl  
Tacksamma semesterfirande  
Husmödrar 1947  
 
Sid 124 
 
Ett Hjärtevarmt Tack  
Till Frun med den stora kraften  
Ock frun som tänker på alla i  
trakten, till Fruarna två  
som skall styra och ställa 
Från tidigt på måra till sena  
kvälla, ock kamraterna alla för  
den del, Gissa nu rätt så det  
ej blir fel. 
 
Amanda Forslund den 3.7.47 
Andrietta Edin den 13 7 21 1947 
Elin Åström K-holmen 
 
Sid 125  
Grupp 2 1947 
Ett hjärtligt tack för den härliga semestern!  
Valdy Collén Hummelvik 
Judith Ögren  ” 
Anna Oslen Kläppa 
Dagny Lindroth Hummelvik 
Annie Petterson Köpmanholmen 
Augusta Vänström K-holmen 
Anna Byström Bjästa 
Nancy Norberg Hummelvik 
Frida Westin Skulnäs 
Elsa Byström Skule 
Hilma Bergh H-vik 
 



Sid 126 
Lilhemmet Strängön 
Den 28/7 1947 
Här är gudagott att vara o  
vad livet här är skönt. 
Tänk att på den blåa bölja, 
 en sommardag Lillhemmet  
nå, där blott glädje, fröjd  
oss följa. Tänk att riktigt  
vila få, våra små bekymmer  
dölja, som små fåglar  
på sin gren /. 
 
Här vårt varma tack vi  
sänder, det ur öppna hjärtan  
går, Till alla dem med  
ömma händer för oss  
här har ordnat så. Först  
vi Tacka får fru Hedberg.  
Och Fru Hägglund och  
barnens väl. Sen till dem som  
där hemma ock sköter  
våra små besvär /. 
 
Sid 127 
Nu till sist vi trycka  
handen på vår husmor  
Hedlund kär. Och sen vår  
rara snälla Emmy  
som oss alltid varit när. 
Tack Farväl till nästa  
sommar nu vi resklar 
står på strand.  
Båten allt mera sig närmar  
snart vi möter hemmets  
kaj /. 
 
1 st fotografi 
 
Sid 128 
1947 
3 st fotografier 
 
Sid 129 
Utflykt till Ulvön 1947 
5 st fotografier 
 
Sid 130 
Grupp I 1948 
Hilda Mariana Näslund  
Bjästa 
Anna Brännlund ” 



Elsie Börjesson ” 
Edith Lundgren Köpmanholmen 
Ruth Pettersson 1 / 11 1919 Köpmanholmen 
Ingegerd Edblad 20/12 1919 Köpmanholmen 
Svea Sjöberg 22 – 12 1899 Bjästa 
Margareta Liljegren 13/5 1919 Bjästa 
Dagny Öberg 23/2 1910 Sörgård 
Kristina Bergkvist 14/4 1883 
Köpmanholmen 
Kristina Karlsson 31/7 1871 Sörbyn Ulvön 
Anna Olsen Kläppa 
Greta Rönnqvist Köpmanholmen 
Enty Edblad Köpmanholmen 
 
Sid 131 
Grupp / 1948 
Dessa härliga och vackra sommardagar  
skall länge leva i vårt minne kvar  
här har vi fått allt vad som oss behagar  
och därför tvekar vi nu alla och envar 
 
Till Fru Hedberg först ett tack från varje Mor 
Och till ”Barnens väl” som återkommer varje  
sommar. Som på denna Ö, gjort trevnaden så stor.  
Vår allting ler emot oss nu och blommar. 
 
Och till husmor Andersson för all den goda maten  
för henne skall vi göra ett honnör 
Och Astrid som har sprungit kring med faten  
henne vill vi också hurra för.  
 
Tiden är kort sov den ej  
lek den ej, dröm den  
ej bort. Tant Karlsson 
 
Sid 132 
Grupp II 1948 
Tack för dessa härliga sommardagar  
här på denna underbara ö 
Tack för all den kärlek Ni här  
bevisat oss. 
Vi önskar Guds rikas nåd  
och välsignelse över Lillhemmet 
 i fortsättningen. Minnesvers Matt.  
11.28—29-30 
 
Tacksamma Husmödrar.  
Ellen Nordfjell 2/8 1884 K-holmen 
Enty Edblad Köpmanholmen 
Anna Olsen Kläppa 
Greta Rönnqvist K-holmen 18/2 1914 
Selma Strömqvist Finnborg 



Ett hjärtligt tack för dessa här- 
liga dagar. 
 
Sid 133 
Några ord om de er ringe  
kan dock en venlig  
hilsen bringe. Tack for  
al venlighet og opofrande 
Tack og et leve  
för Husmor og Astrid 
Ellen Nordfjell.  
 
2 st fotografier 
 
Sid 134 
Grupp I 1949 
Måndagen den 4 juli var vi 8 förväntansfulla Husmödrar,  
med allas vår Fru Ingeborg Hedberg  
i spetsen, som gick ombord 
på Herkules för att i fjorton  
dar få njuta av sol mat o ett  
susande hav. 
 
Vår präktiga o kära Emmy har  
en förmåga stor att laga maten  
god, det har alltid varit skämt  
och hon våra matbegär har tänt. 
 
Och för alla steg som Astrid  
för oss gått, hon som dukat  
och serverat kaffe i vår kopp 
Fru Hägglund vi aldrig ska  
Glömma hon som för oss o  
barnens väl av hela sitt hjärta  
ömma. 
Ett tack från oss alla vi här   
vill försöka framkalla  
Äkta glädje Husmödrar.  
 
Sid 135 
Emma Beckström Nässjö  
född 1/3 1888 
Anna Brännlund Bjästa  
född den 2-1-1907 
Ann-Marie Berglund född  
Köpmanholmen 15-7. 1921 
Stina Wedin Sörgård  
född den 12-6-1887 
Ruth Nordin, Jerfvik Näske 
Född den 9-8-1916 
Vendela Norberg Bjästa  
född den 23/2 1885 



Selma Norberg  
Västersel född d. 21/11 1901 
Gärda Norén Blåvik Bjästa  
Född den 30 juni 1903 
Hilda Näslund Bjästa 
 
Sid 136 
Med hjärtliga tack för en  
minnesrik gudstjänst vid ”Lillhem- 
met” en strålande söndagsafton  
och för gott ”kyrkkaffe ”mycket  
uppskattat av alla besökare 
Strängön den 10/7 1949 
 
P. Manbert Pehrsson 
Alfred Norgren 
Adele Norgren  
Frida Norgren 
Gustav Norgren 
 
Varje steg av vägen går han med  
dig, Warje smärte bägars droppe 
vet han av, Warje törne som  
din panna stungit, Warje suck 
 från waggan till din grav,  
Alt han väger, mäter, reknar allt,  
intet sker dig, som ej han befallt 
Tant Karlsson 
 
Sid 137 
3 st Fotografier 
 
Sid 138 
Grupp 2 1949 
När båten från Köpmanholmen  
gungar till Ulvön vi kosan  
styr. Då lemnar vi både hem,  
barn och Gubbar för att den  
första förplägning få. Då hjärtligt  
vi alla välkomnas av Fr Persson  
och Fr. Hellgren 
Åter ett varmt Tack. 
Nu giver den gode Guden en sommar  
igen Gudomlig är sommarstunden  
men sommaren är lent min vän 
Tack så hjärtligt till Barnens väl,  
Fru Hedberg och till Fru Hägglund och  
våra rara Husmor samt Fru Astrid  
Sundströms glada min. För all väl-  
vilja vi Husmödrar fått ha äran att  
glädjas över.  
Vill tacka med andra ord för rike-  



dom från vår Husmors bord. Hon  
breder åter till sommaren ut den glädje  
vänlighet som ej tar slu 
 
Sid 139 
Greta Vestman f.d. 29 dec 1880 
Östersel 
Kristina Forsberg f.d. 10/3 1881 Fors 
Manda Norberg f.d. 3/1 1887 Vestersel 
Sara Sellberg f.d. 26/8 1888  
Västanå 
Hanna Vestman f.d. 12/8 1889 Västersel 
Ragnhild Öberg d 3/3 1896 Köpmanholmen 
Elin Sjödin f.d. 24/9 1902 Nyfors 
Lillhemmets Sommargäster  1949 
 
När man skall vila,  
vill nog tiden kila, 
håll den fast, 
och gör den till en enda rast! 
27 juli -49 Ivan Oljelund 
 
Roligt var det att få besöka  
Lillhemmet, Känna trivsel och  
glädje vid kaffebordet med  
psalmsång. Tack. Margit Oljelund 
 
Sid 140 
Efter fyra år ett  
hjärtligt tack för  
än en angenäm samvaro  
Albert Viksten 
Ingeborg Hedberg 
 
Grupp2 1949 
Med ett kärt minne lämnar  
vi Lillhemmet, för en trevlig  
semästervecka, som givit oss  
krafter till både kropp och själ  
Ett hjärtligt tack till vår  
husmor Emmy och Astrid Sundström  
Fru Hedberg och Barnens Väl 
 
Selma Norberg Bjästa 
Hilma Öberg Näske 
Anna Öberg Näske 
 
Sid 141 
Här har vi i fjorton dagar varit och haft  
det så trevligt med god mat och ett  
härligt kaffe som serveras på  
säng varje morgon. Nu tackar jag  



Husmor Emmy ock Astrid för den  
vänlighet de mött mej. Hjärtligt tack 
Vendla Norberg Skrike Bjästa 
 
1 st fotografi 
 
Sid 142 
1950 Grupp 1 
På Strängön är maten  
så riklig  
och aptiten naggande  
god 
Att den dessutom  
är smaklig 
 ifrån första stund  
vi förstod 
 
Vad maten smakar bra 
Hurra Hurra Hurra  
den bästa matmamman 
i Sverige vi ha 
Vad Strängön dock är bra  
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semestern i Sverige vi ha 
 
2 
Smörgås med strömming  
till frukost 
 
Sid 143 
det smakar så innerligt  
gott 
Med pålägg av kött ost  
och mesost 
en stor grötportion vi 
ock fått 
 
Vad maten smakar bra 
Hurra Hurra Hurra  
den bästa matmamman 
i Sverige vi ha 
Vad Strängön dock är bra  
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semestern i Sverige vi ha 
3 
Till Middag vi ofta får 
smaka 
på kött utav olika slag 
 
Sid 144 
sen får vi soppa och  
kaka 



med ombyte varenda dag 
 
Vad maten smakar bra 
Hurra Hurra Hurra  
den bästa matmamman 
i Sverige vi ha 
Vad Strängön dock är bra  
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semestern i Sverige vi ha 
4 
När vi har ätit oss 
mätta 
då går vi ock tar oss 
en lur 
ock de är väl ett bland  
de bästa 
för den som är trött 
eller hur 
 
Sid 145 
Vad vilar dock är bra 
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semester 
på Strängön vi ha 
Vad Strängön dock är bra 
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semester i 
Sverige vi ha 
5 
Här man sig lär att  
beundra 
naturen som skaparen 
gav 
aldrig man nog kan 
begrunda 
dess himmel och blånande  
hav 
Vad Strängön är bra  
Hurra Hurra Hurra 
 
Sid 146 
den skönaste naturen 
i Sverige vi ha 
 Vad Strängön dock är bra 
 Hurra Hurra Hurra 
den bästa semester 
i Sverige vi ha 
6 
De höga och väldiga 
bergen 
de tala sitt språk om 
Guds  makt 



Granar tallar och ljungen 
nu står i sin skönaste 
prakt 
Vad Strängön dock är bra 
Hurra Hurra Hurra 
 
Sid 147 
den skönaste naturen 
i Sverige vi ha 
Svad Strängön dock är bra  
Hurra Hurra Hurra 
den bästa semester 
i Sverige vi ha 
7 
I Nätra man tänkt på 
de trötta 
och barnens väl man 
förstod 
husmödrar slitna och nötta 
man velat ge krafter  
ock mod 
Vad Barnens Väl är bra  
Hurra Hurra Hurra 
den bästa förening 
i Sverige vi ha 
 
Sid 148 
8 
I Sverige här är det  
så härligt 
ju här får vi ha det 
så gott 
Om än det ibland käno 
besvärligt 
vi har dock en avundsvärd 
lott 
Vad Sverige dock är bra 
Hurra Hurra Hurra 
des bästa bland riken 
i världen vi ha 
Vad Sverige dock är bra 
Hurra Hurra Hurra 
det bästa ibland riken 
i Världen vi ha 
 
Sid 149 
Ett Hjärligt Tack  
till alla som medverkat 
till Barnens Väl 
i Nätra 
Tack för en god 
semester 



Anna Margreta Bylin f. 1871 
Sunnansjö Bjästa 
Anna Kristina Söderberg Köpmanholmen f. 1872 
Kristin Öberg  
Strängön 
f. den 1-1 1879 
 
Sid 150 
Hanna Collén Hummelvik f. 1887 
Lina Lundblad Näske 1891 
Jenny Vestman Hummelvik 1894 
Albertina Wickström  
Blåvik 1895 
Hilma Öberg Näske f. 1902 
Astrid Sundström Näske född 19??? 
Hanna Westin Bjälsta 
 
1 st fotografi 
 
 
Sid 151 
Grupp 2 
1950 
Lillhemmet är ett vackert 
namn, det till heder och ingen 
skam, vi husmödrar det i  
dag vill hylla 
Ett hjärtligt tack till vår 
präktiga husmor, och lilla 
Britta som passat oss så bra 
och gjort allt så trevligt för 
oss under denna semester 
Så önska vi Guds rikaste 
välsignelse över Fru Hedberg  
och alla hennes medarbetare 
i Barnens väl 
Samtliga Husmödrar 
Sara Sehlberg Edensnoret  
f. 1888 
Sofia Nyberg Hummelvik 1879 
Amanda Norberg  
Westersel 1887 
Svea Ödén Köpmanholmen f. 1903 
 
Sid 152 
Svea Sjöberg Bjästa f. 1899 
 
2 st fotografier 
 
Sid 153 
Tack för vilan här på 
Strängön 



den är underbar och skön 
när vi komma till vårt 
arbetslag 
vi tänker hugga i med  
friska tag 
ty krafter här på ön man 
får 
som räcker för det år som  
går 
Vi här på hemmet trivts 
så gott 
av husmor kär alt gott 
vi fått 
att hit få komma är en 
härlig lott 
men nu alt detta är ett 
minne blott 
 
Sid 154 
ja Strängöns lillhem de 
är alt så bra 
därför säga vi Hurra 
Hurra Hurra 
 
O väna Strängöbygd 
av oss besjungen 
vi sagt farväl till 
mossarna och ljungen 
Jenny Vestman 
Ester Söderström Näske f. 1905 
Hilma Öberg Näske 
Hilma Vikner Näske 
 
Sid 155 
2 st fotografier 
 
Sid 156 
2 st fotografier 
 
Sid 157 
2 st fotografier 
 
Sid 158 
Grupp 1 1951 
Frida Holm f. 27/1 1889 
Hilda Näslund f. 21/2 91 
Lina Gustavsson 1/1 1889 
Hanna Vestin 4/2 1899 
Berna Nyberg f. 22/7 1896 
Margot Öhgren f. 28/7 1911 
Emma Beckström f. 1/3 1888 
Andrietta Carlsson f. 1893 



Hanna Svensson f. 3/9 1885 
 
Sid 159 
mel. Välkommen välkommen du klara 
 
Hur skönt att på Lillhemmet vara 
och äta och vila var dag 
Här få vi krafterna spara 
de behövas för kommande dar 
 
Vi tacka så hjärtligt Fru Hedberg 
som ordnat det hela så bra 
Och många med henne arbetat 
Tack ska Ni alla ha 
 
Vi tacka båd Emmy och Astrid 
som gett oss gott kaffe god mat 
Ni vill att vi här skall ha trevligt 
och alltid vi ser Er så glad 
 
Grupp 1 1951 
 
Sid 160 
En husmor älskar Strängöns kust 
och vågornas brus 
ja det är hennes liv och lust 
med vindarnas sus 
Farväl farväl du förtjusande 
ö 
Vi får väl komma ijen 
 
Vi slängt bekymren överbord 
vid barrskogens doft 
och njutit vid ett dukat bord 
Skojigt vi haft 
Farväl farväl 
förtjusandeö 
vi får väl komma ijen. 
 
Sid 161 
Nu dessa sköna dagar 
här på hemmet snart ett minne 
blott 
När vi samlats ifrån skilda vägar 
och tillsammans här vi njutit fått 
 
Hjärtligt tack för all den goda 
maten 
som Husmor först och sist har 
bjudit på 
ock att vi har tömt de många 
faten 



den stora vägen det kan vittna 
på 
Av naturen snart vi blev 
betagen 
Som nu står uti sin Högtidskrud 
vi är ens om att den är  
storslagen 
ifrån Himlens Gud den  
bär till oss bud 
Grupp 2 1951 
 
Sid 162 
Greta Dahlbäck 13.3 1871 
Bjästa 
Hanna Bergman 13.6 1882 
Ulvöhamn 
Brita Söderberg 11.8 1885 
Bjästa 
Sofie Bylund 24.8 1891 
Bjästa 
Lovisa Viberg 28.5 1886 
Köpmanholmen 
Elida Sundberg 18.8 1888 
Hummelvik 
Köpmanholmen 
Hilma Vikner Näske 30/8 1895 
Jenny Vestman 18.8.1894 
Hummelvik 
 
Sid 163 
Nu är snart dagen inne, att 
från ”Lillhemmet” vandra 
Ej finnes någon vi här 
kan klandra 
ty alla velat oss bara gott, 
o mycket, mycket vi här har  
fått 
 
Alla sprungit att oss passa bara, 
vi här har njutit av solen klara. 
Vi andats sjöluft o barrskogsdoft, 
vi sovit ljuvligt på ”Hemmets” loft. 
 
Till ”vår” Direktörska ett hjärtligt tack, 
men stackars oss, ack, ack, ack. 
att lämna ”Hemmet” är inte roligt 
det kan man hålla för troligt. 
 
Frida Hägglund blitt oss så kär, 
de gånger re’n, som hon varit här. 
Hon vill oss alla så hjärtligt gott. 
det kan vi känna i stora mått. 



 
Sid 164 
”Emmy vår” hon kan laga mat, 
hon ställer alltid till stora fat. 
”Det går så bra de”, hon säger nöjd, 
och hinner allting med lust o fröjd. 
 
Astrid springer så lätt med faten, 
att hinna bära all den goda maten, 
och vi, vi äter jämt med fröjd, 
arbetar inget, men känner oss nöjd. 
 
Vi kan er alla ej giva nåt gott, 
för allt som vi fått. 
Vi kan blott nämna namn i bönen, o hoppas att vår fader uti Himmelen  
ger lönen. 
Gud Välsigne er alla 
Grupp III 1951 
 
1 st fotografi 
 
Sid 165 
Ett är Viktigt, märk det väl,  
vården om Din dyra själ! 
Lillhemmet den 31-7-1951 
Lindis Öhgren  
Köpmanholmen tel 273 
Anna Norell Näske tel.237 
Manda Norberg Nyfors 
Anna Eriksson 
Köpmanholmen 
 
2 st fotografier 
 
Sid 166 
En gåva Fru Hedberg har 
skänkt oss av vila och rekreation 
En gåva av hälsa och krafter 
av sol och härlig motion. 
 
På slipriga hällar vi lågo, 
brynta av sol och ljus. 
Mot klarblå himmel vi sågo, 
och lyssna till vågors brus. 
 
Uppå berget vi senare vandra, 
får att om möjligt utsikten nå. 
Vi sjunga, vi skratta, vi tralla. 
Vi föres upp mot de blå. 
 
Vår husmor på allt synes tänka 
hon kaffe och kakor fört med, 



På mosse, på tuvor Er tänka 
hon säger, artigt och ler. 
 
Sid 167 
Fröken Anna så soligt lyser, 
bjuder påtår åt gänget så käkt. 
Kan ni fatta hur härligt vi myser 
Vi kunde aldrig oss bättre ha ???? 
 
 
Så förs vår blick ut på stormig bölja, 
Vi fäster ögat på öar, skär. 
Måsar flaxar åt lax och löja 
Ack Strängön Pärlan av öar är. 
 
Vårt hjärta värms just i denna stunden, 
att här få vara Fru Hedbergs gäst. 
Vår tacksamhet vi ej håller bunden 
nej, vi vill tacka et igen. 
 
Så vill vi här på hemmet höja,  
ett riktigt kraftigt hurra, hurra 
och önska så att om, år må följa 
få komma åter och få det bra. 
 
Tack för härlig semester 
grupp 1 
Lillhemmet den 10-7-1952 
Ellie Ögren 
Köpmanholmen tel 80 
 
Sid 168  
Hanna Bergman 13/6 1882 
 
Kristin Häggblad  25/2 1881 
Agnes Hägglund 1892 
Ragnhild Johansson Gladom 
Britt Landin (?) Köpmanholmen 
15/12 -22 
Karolina Sundin 4/5 1880 
 
1 st fotografi 
 
Sid 169 
En vacker dag i juli 
Vi steg iland vid Strängö brygga 
I sällskap med fru Hägglund 
vi kände oss så trygga. 
Husmor fru Emmy och fru Anna 
oss där till mötes var. 
Ock så med muntert sinne 
till ”Lillhemmet” det bar 



 
Ett trevligt hem det är med 
vacker gran- och tallskog omkring 
Här är oss gott att vara, här är 
så bra allting. Vi bjuds till  
ett kaffebord dukat med blommor 
och gott dopp. För oss tacksamma 
gäster nu glädjen står i topp. 
 
När vi av kaffet njutit vi sola oss 
ock moja. Vi ha semester, lösta ifrån 
bekymrets boja. När vi har solat oss  
ordetligt hörs bjudningen till mat. 
Smaklig och god mat, som bärs 
fram på stora fat. 
 
Sid 170 
När vi oss ätit mätta. Vi vila 
oss ock ha det härligt. Vi tacka  
Gud och glömma allt som är  
besvärligt. När så vi vilat oss ock 
tagit oss en blund, vi mår så bra, 
Så få vi kaffe med dopp, sen 
ska vi kvällsmat ha. 
 
På morgonen få vi kaffe på sängen. Låt oss säga 
pricken över i. Det är ju nästan fara för att vi bortskämda bli. 
Med glädje ska vi mödrar minnas 
den tid vi varit här. ”Lillhemmet” 
här på Strängön ha blivit oss så kär. 
 
Innerligt tack. Gud välsigne 
Er alla 
Grupp II  
Lillhemmet den 21-7-1952 
 
Emma Nätterlund 
Åmynnet 
Bjästa 
 
Sid 171 
Hanna Vestin 
Lovisa Viberg 
Hilma Jakobsson 
Anny Karlsson 
Amanda Norberg 
Sara Sehlberg 
Anna Norell 
 
1 st fotografi 
 
Sif 172 



Grupp III 
1952 
Vi nu från Lillhemmet far 
med nytt mod i sinnet 
å starka krafter finnes 
som vi jenom den goda  
maten fått ett tack till 
vår husmor Emmy och  
lilla Anna som kokatt å serveratt 
har Samt ett hjärtligt  
tack till Barnens väl 
Elin Byström Skule 
Hildur Westman Gärden 
Hildur Kristoffersson 
 
1 st fotografi 
 
Sid 173 
Strängön den 2/8 -52 
En regnig dag till Strängön 
vi for 
blev välkomnad av fru Hägglund 
lill- Anna å Husmor 
 
På ön vi ganska nyfiken var 
aldrig förut hit varit har, 
men glammet å skrattet ej 
uteblev 
då runt därpå klipporna vi klev. 
 
Maten om den vi ej nog skriva 
kan 
för den var både god å grann 
å rätt som vi ätit har 
Stod Emmy där å ropa 
”Nu är maten klar” 
Till slut ett hjärtligt tack till Barnens väl från grupp III 
 
Sid 174 
1952 
Minnie Thorsell 
Margit Ödling Bjästa 
Inez Nordin 
Astrid Sundström 
 
2 st fotografier 
 
Sid 175 
Grupp I 1953 
Semester på Strängön 
 
Semestersång 



Meld. Vildandens sång 
1/ 
Vi bjudits på Strängön 
att fira semester 
de härliga dagar har mest 
varit fäster 
men tiden blir kort 
vi haft så kungligt å flott 
 
2/ 
Fru Hedberg Fru Hägglund 
har varit så rara 
 
Sid 176 
som låtit oss hit ut 
till Strängön få fara 
Vi haft det så bra 
hav tack å Hurra 
 
3/ 
Tänk att få ligga på 
morron å dra sej 
få kaffe på sängen hur kan 
de ha sej 
man glömmer nästan sitt hem 
När man blir så här bortskämd 
 
4/ 
Fru Husmor å Astrid  
som lagar till maten 
de läckraste rätter 
ni bjöd oss på faten 
vi blivit så rund 
ökat 2-3 skålpund 
 
Sid 177 
5/ 
Snart är den slut denna  
härliga sommar 
kan hända ett annat år 
vi få komma 
Med tacksamhet i vårt sinn 
till Holmen vi seglar in. 
 
6/ 
semester på Strängön 
man aldrig förglömmer 
de dagar som varit i  
hjärtat man gömmer 
men snart är den slut 
ifrån land lägges ut 
 



7/ 
Tiden här ute har varit 
en saga 
ingen utav oss har 
anledning klaga 
vi gjort allt vi kan 
 
Sid 178 
sen vi kom hit 
iland 
 
8/ 
Hav tack allesamman 
vi haft det så roligt 
vi badat å vilat när 
vädret var soligt 
farväl å adjö 
nu vi lämnar Er ö 
 
Strängön den 6/7 1953 
Grupp I 
Beda Vestin Ytterböle  
född 4/6 1910 
Maria Edblad Nyfors  
född den 29/4 1884 
Märta Sandström Gladom  
född 7/12 1891 
Gertrud Ödling Björsby Bjästa 
Född 15/1 1898 
Gerda Hålberg Bergom 5/8 1902 
Elsa Mähler Öden Bjästa 30/10 1904 
 
Sid 179 
 
Elin Söderberg f. 12 sept 1900 
Bjästa 
Edit Bergström född den 26/4 1915 
Näske 
Anna Norréll född 24/12 1887 
Gladom 
Anna Jansson f. 30/6 1907 
Västanå Bjästa 
 
Grupp II 
Eva Johansson f. 18/5 1921 
Box 1135 Köpmanhol 
 
Sid 180 
Grupp II 1953 
Eva Johansson f. 18/5 1921 
Box 1135 Köpmanholmen 
K Häggblad 



Köpmanholmen 
Gärda Norén 30/6 1903 
Blåvik 
Amanda Norberg 3/2 1887 
Nyfors 
Kristina Nylen 22/3 1881 
Blåvik 
Ett tack å Farväl 
från Lillhemmet 1953 
Jenny Nilsson Köpmanholmen 
 
Sid 181 
Ett tack från Grupp II  
Snart är det slut dessa härliga 
dagar. Ock hur skönt att på  
Lillhemmet vara. Att få vila 
äta och njuta vars dag 
När vi ätit oss mätta Vi  
då går alltid ock ta oss en lur 
Än ett tack till vår kära husmor 
Ock till vår Astrid likaså. Det har varit härlig solsken uppå denna ö 
 
Var dag är en sälsam gåva 
en skimrande möjlighet 
Strängön den 28/7 1953 
Ingrid Nordström Olsson 
 
En härlig julidag jag här har  
skådat. Och önska allt gått få  
råda 
Magda Eriksson 
 
Sid 182 
Grupp III 1953 
1/ 
Tack för en semester 
så härlig underbar 
som vi här fått fira 
i dessa tio dar. Å till vår 
snälla Husmor å Astrid 
likaså för dem vi vill utbringa 
ett fyrfaldigt hurra. 
 
2/ 
När måltidsklockan  
ringer nu inge hungrig är 
men när vi väl oss bänkat 
nog finns aptiten där. 
Ty Husmor ständigt öga  
på oss har, att vi en 
styrketår ur flaskan tar 
3/ Nu vi vilat har till 



kropp å själ. sänder så 
 
Sid 183 
vårt tack till Barnens väl 
samt till Fru Hedberg vi 
vårt tack nu sänder ifrån 
en himmel som ej solen 
utestänger 
Tacksamma husmödrar 1953 
Hilma Öberg Näske 
Beda Norberg Näske 
Hilma Wikner Näske 
Thyra Berglund Öden 
Ester Söderström Näske 
Hulda Olofsson Björsby 
 
1 st fotografi 
 
Sid 184 
2 st fotografier 
 
Sid 185 
2 st fotografier 
 
Sid 186 
2st fotografier 
 
Sid 187 
2 st fotografier 
 
Sid 188  
3 st fotografier 
 
Sid 189 
3 st fotografier 
 
 
 
 
 


