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\ 8 kilometer till Östersjö

(

' strövtåget börjar vid Sjömannaföreningens museum i Simpnäs och stutar vid bryggorna i Östersjö. Hela
yuddc sträckan är ca 8 km. Stigen g;ir delvis
genom s.iinkmartc odl det kan vara
S blött, Q välj stö'llar eOe.r rejäla stor.
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Erik Albe.n 17 år, Mari.i Eugenia Antoinetta
15 år, Olof lsidor B år, Johan Arvid 9 år,
Erik Esili.is 5 år odl Enlt Einar 3 år som alla

dog av den grasserande farsoten difteri
Kyrlcogården har åter tagits i brulc
odl nya grawr t !kommer.

Välj stig efter Nybyn

Harald Lindberg

F~n Nybyn finns det en alternativ
väg till Rurnshamn, den går via ba~
viken och över lcripporna tills stigarna möts i Rumshamn (röd på kartan).
På skogen mellan Nybyn och Rumr
hamn är det nlttigt tång til närmaste
by, närrn.1st:e hus rigg er i Kull.i.

Konstnär, född 26 januari 1901 i Rum5h.imn, död 1976. Lindberg var till sjöss
1916-22 och studerade vid Konstalcademien 192..S-29 .

Jans stuga i Rumshamn
Stugan var en så kallad enkelstug.i
som var småbönders, torpares Silmt
indelta soldaters och båtsmäns typisS:a bostad. oe.n be.stod av ett bostadsrum med eldstad (•stugan")
,' samt förstuga och en liten kammare
; ("tåben"). J.ins stuga stod ursprungligen i Ske:ppsmyra by odl flyttades
till Rumshamn.

En stor del av året bodde odl arbetade
H.irald Lindberg ute på släkthemrnanet i
Rumshamn odl utvecklade en särskild
käns:Ja för naturen och mäMi.skorna i skärgården.
som porträttör var han mycket uppstattad.
I Rostagsmuseet, Nornälje, finns ett hun~
rata I tedtn~r av stärgårdsfollt.
H.ins lcyrldiga arbeten är många. Redan
1928 utförde h.ln a!Qrtavtan och övrig dekoration i Arholrna lcyrka och 1956-57 skap.ide han den totala korrnålningen
"HmaJotsen• i Björkö-Arholma kyrt.i.
Clppgifmnaom~ör.llmnmc»~ Witip«Jv

Skivfabriken
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Slivfabnlten i Östersjö byggdes troligen
kring mitten av 1940-talet. Ägarna hette
strömbe.rg, Linde.berg och Eriksson, de
ägde Sleppsmyra prd odl h.ide s.iits:at på
en byggsS:iva med namne-t woolit, en byggskiva som gjordes på en bl.inclning av träull,
cement odl vatten. De användes i väggar
odl kunde puts.is med murbn.dt. F.ibrilcen
brann ner på midsommarafton 1.951.

Liis mer:
-om.Jon Björlcstrom och hans stuga

; Börje Justrells artikel om stugan ,

våra öarnr 12.
• om Kolerokyrfogmden i •Rumshamns

Kyrlcogord, En slcärgÖrdskyrkogårds hisro-

na• av hons aemenson.

- om skivfabriken i Jerlcer Perssons artikel
am skivfabriken, våro öar 9.
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Parkera i Simpnäs hamn
C Lumituitt Civlt 201L Mtdgivulde D0ll_OS05 .

