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Finns det personer som 
du ser på stan då och då 
och känner väl igen? 

Inte vänner och bekanta, 
utan främlingar, som utmär-
ker sig på något sätt? Sanno-
likt finns det en och annan. 
Stockholm har alltid haft 
sina original. En av vår tids 
främsta gick bort 2002, näm-
ligen Maria Johansson som 
satt vid sin hemmagjorda en-
mansorkester på Sergels torg 
och spelade andliga sånger.

Äldre generationers Stock-
holmsoriginal inbegriper 
bland andra Pepparkaksmos-
ter, Hofrätts-Pelle, Fina Lind-
gren, Trasfröken och Getgub-
ben på Adolf Fredriks torg.

För att inte tala om vackra 
Roos, eller vackra Roosen, 
som egentligen hette Rudolf 
Roos och var gatumusikant 
vid förrförra sekelskiftet. 
”Han var ståtlig, såg rent av 
bra ut”, minns Emil Norlan-
der i sin bok Rännstensungar 
och storborgare, ”och kasta-
de huvudet tillbaka liksom 
vore han en världsstorhet. 
Och ingen var för resten så 
välkommen på gården som 
’vackra Roosen’. Han kom in, 
följd av en liten puttefnask, 
vilken spelade fiol. Själv spe-
lade Roosen gitarr.”

Rudolf Roos respekterades 
till och med av stadens ligis-
ter och var omåttligt populär 
bland kvinnor. ”’Vackra 
Roos’ har alltid varit och är 
ännu fruntimmers förklara-
de gunstling och hemlighe-
ten häri ligger otvifvelaktigt 
deri, att han är lika artig som 
vänlig emot alla, både fula 
och vackra”, säger en annan 
av hans samtida, Manne Ves-
ter, i en liten skrift om sin 
bekanta.

Adolf Hellander beskriver i bo-
ken Stockholmstyper en an-
nan kvinnotjusare, kallad 
konsul F. Han kunde under 
1800-talets andra hälft ses 
spatsera i Stockholms finare 
miljöer, elegant klädd efter 
engelskt mode. Hellander 
ondgör sig över att nästan 
alla lät sig luras av den så 
kallade konsulns propra och 
vördnadsväckande yttre, när 

han i själva verket var ”en ful 
fisk”. Konsul F ägnade sig 
nämligen åt att förföra unga 
flickor.

”Jaktmarken var då vanli-
gen teatervärlden, ty här vad 
godt om ungt villebråd och 
lockbetet, som utsattes, be-
stod i doftande blommor, ett 
eller annat litet smycke, små 
rörande, smickrande och ’fa-
derligt’ skrifna ömma biljet-
ter, löften om berömmande 
kritik i pressen, och dylik 
lockmat, varierande efter fö-
remålens egen smak och an-
lag,” skriver Hellander, men 
konstaterar att även sådant 
kommer man undan med i 
omvärldens ögon, om man är 
tillräckligt distingerad.

Är du även nyfiken på Peppar-
kaksmoster och de andra 
originalen? Hitta dem på 
www.stockholmskallan.se.

Sandra Sporrenstrand
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”Rudolf Roos res-
pekterades till och 

med av stadens 
ligister och var 

omåttligt populär 
bland kvinnor.’’ 

 EN SNYGGING. Rudolf Roos (1839-1912), eller ”vackra Roosen”, var en välkänd och älskad ga-
tumusikant. Bilden är från en skrift om Rudolf Roos av Manne Vester från 1892. Den ingår i 
serien Originella Stockholmstyper.  FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN

”…när han i själva 
verket var ’en ful 

fisk’. Konsul F 
ägnade sig nämli-
gen åt att förföra 

unga flickor.’’ 

Roosen var ett ståtligt original


