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första verkställande direktör Henrik
Santesson (1900– 1912) lät uppföra
sitt sommarresidens 1908 på Grinda,
vilket idag genom Skärgårdsstiftelsens
försorg blivit Grinda värdshus och ett
av Stockholms skärgårds uppskattade
besöksmål .

AUG 16

Christinas familj flyttar till
Melbourne, Australien. f

Som barn lärde jag mig en sångramsa
sommina fastrar brukade sjunga för
mig . Jag tyckte den var rolig eftersom
det fanns en kackerlacka med i sång-
en .Annars visste jag inget om sångens
bakgrund .Men av en slump hittade
jag förklaringen på nätet 2013 .Och
förklaringen till att fastrarna sjöng
den för mig .
Jag har i min tur sjungit sången för

barn och barnbarn, så nu är det fyra
generationer som sjungit den .Så här
lyder texten .

Söner utav franska bröd, kaffebröd,
wienerbröd, åtta långa skorpor i en
påse från Jönssons bageri, en fyrtiöres
limpa med en kackerlacka i.
melodi: björneborgarnas marsch

Och här nedan är förklaringen .
Det är nog troligt att min pappa
och hans syskon stod i kö för att
köpa skadade och gamla jönsakakor,
eftersom de bodde nära bageriet på
Kungsholmen . s

En annan ramsa som jag fört vidare
till barnbarnen är den här:
Bullen Berglund bakar bara brända
bullar bakom bergen.
Ett roligt exempel på alliteration .

”Bullen” Berglund (1887–1963)
var skådespelare, regissör och
matskribent. Han har givit namn
åt konserven Bullens Pilsner-
korv

SEPT 11

Flytt från Ängsvägen till
Bullandö.

OKT 11

Möte med Michael Sohlman och
Svante Lindqvist på Nobelstiftel-
sen om Nobel Center.

NOV 8

Sällskapet IDUN.

Roland Pöntinen (1963–) invi-
ger vår flygel (ursprung Junsele
prästgård) på Sällskapet med
musik av Beethoven och Rach-
maninoff. Han debuterade 1981
med Kungliga filharmonikerna och
har sedan dess uppträtt med de
flesta av de stora symfonior-
kestrarna i Europa, USA, Korea,
Sydamerika, Australien och Nya
Zeeland. Pöntinen har gjort mer
än 90 grammofoninspelningar på
olika bolag.


