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V å r a  Ö a r 
Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening  - Nr 10/2008                 25 kr 

Av Jerker Persson 

 

En söndagskväll i mitten av oktober 1956 

körde Stig Ekberg och Harry Sjöberg från 

Stockholm över bron i Älmsta på väg norrut. 

På måndagen skulle de bygga ett fritidshus 

på Väddö. Det var Stig som körde. När de 

kom fram till närheten av Söderängen -  

Vilhelm Mobergs gård - började motorn på 

den ganska nya bilen att hacka. Samtidigt 

fick Harry se en stjärna som började röra sig 

- mot bilen! Det starkt lysande föremålet 

gjorde en sväng över Väddöviken, innan det 

landade på vägen ungefär 100 meter framför 

bilen. 
 

Det här är upptakten till en av de mest upp-

märksammade observationerna av Flygande 

tefat i Sverige. Den är noggrant och livfullt 

återgiven av journalisten Clas Svahn i boken 

UFO-mysteriet - från flygande tefat till cirk-

lar i sädesfälten, utgiven av Parthenon förlag 

1998. I den boken finns kapitlet Metallbiten 

från Väddö, vilken är den huvudsakliga käl-

lan till den här artikeln. UFO är för övrigt 

förkortning av Unidentified Flying Objects 

(Oidentifierade flygande föremål) eller fly-

gande tefat, som vi säger vid fikabordet. Be-

greppet myntades av amerikansk press 1947, 

sedan privatflygaren Kennet Arnold flugit 

över Kaskadbergen och sett flera bumerang-

liknade flygande föremål, vars "rörelser såg 

ut som tefat när man kastar dem över en vat-

tenyta" - flying saucers. 
 

Nåväl, vi återvänder till höstmörkret på 

Väddö och de två snickarna som sitter i sin 

bil och stirrar på ett neonskimrande, tillplat-

tat föremål som verkade vara ca 8 meter brett 

och 3-4 meter högt. Det tycktes sväva en bit 

över vägbanan och hade ett avgränsat ljus-

sken undertill. Det omgavs av "dansande ly-

sande dimslöjor". Vi kan väl utgå från att det 

inte var en av tidens långtradare som hade 

fått bensinstopp på vägen. 
 
Ett blankt föremål 

Där satt Stig och Harry i närmare tio minuter 

och tittade på den lysande bjässen, som då 

lyfte sakta och ljudlöst ett tiotal meter. 

 

- Det gjorde en sväng åt vänster, passerade 

månskivan, kom tillbaka över vägen och för-

svann sedan med hög fart upp i skyn åt höger 

i nästan samma bana som det hade kommit. 

Det såg ut som om det var på väg till månen, 

säger Harry enligt Clas Svahn. 
 

När farkosten försvunnit steg de två männen 

ur bilen och noterade att luften var kvav och 

Ett flygande tefat har landat! 

Våra Öars satellitrekonstruktion av den dramatiska 

landningen. Stig Ekberg och Harry Sjöberg och deras 

lastbil syns tyvärr inte från satelliten. 
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att det var lite tungt att andas. De lyste med 

ficklampan på bilens motor utan att upptäcka 

några fel - och motorn startade som om ing-

enting hade hänt. De stannade till just där 

farkosten hade svävat ovanför vägbanan. 

Gräset på ena sidan av vägen var nedtryckt i 

en halvcirkel. Stig svängde ficklampan fram 

och tillbaka och upptäckte plötsligt ett blankt 

föremål i vägkanten. Det var en slät och tung 

metallbil - och den var varm. 
 

Här kunde egentligen historien ha slutat. Se-

dan Stig och Harry sett sig omkring gick de 

tillbaka till bilen, stoppade metallbiten i 

handskfacket och fortsatte ytterligare några 

kilometer till den stuga de skulle bygga fär-

digt.  

 

Konstigt nog tycks de två männen inte ha 

berättat för någon om det märkliga mötet på 

Väddö -  förrän en vårdag 1957. 
 
Metallbiten valsar runt 

Då pysslade Harry och Stig med sin båt, som 

låg vid kaj vid Strandvägen i Stockholm. En 

man blev nyfiken på båten och bad att få sti-

ga ombord. Det visade sig att han var metal-

lurg och han berättade lite om sitt arbete. Då 

erinrade sig Stig metallbiten från Väddö, som 

låg kvar i bilen. Därmed inleddes en process 

som enklast kan sammanfattas så här: metall-

biten valsade runt hos en mängd laboratorier 

i Sverige och i utlandet. Ett danskt laborato-

rium analyserade den liksom Höganäs AB, 

Tekniska högskolan i Köpenhamn, Saab i 

Linköping, Forsvarets forskningsråd i Dan-

mark, Sandvik, Oxelösunds järnverk och 

Berkeley-univesitet i USA. 
 

Metallbiten blev alltså noggrant undersökt. 

På ett ställe sprack den i tre delar vid en ult-

raljudundersökning. En av delarna försvann 

tillsammans med en amerikansk flygmajor - 

som också han försvann.  

 

Hur som helst, de flesta analyserna visade att 

metallbiten bestod av volframkarbid, kobolt 

och möjligen lite titan - ämnen som är högst 

jordiska. Materialet var "sintrat under oerhört 

tryck", som Berkeley-universitet uttryckte 

det. Så tillverkas hårdmetallverktyg av olika 

slag. Metallbiten skulle alltså kunnat komma 

från en vägmaskin - eller kanske från ett fly-

gande tefat... 
 
 
  

Metallbiten på bilden  liknar den som hittades vid 

UFO-landningen på Väddö. Kan möjligen även denna 

metallbit  ha bearbetats av en utomjording?  
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Av Kaj Wicklander 

I slutet av 1800-talet fanns det många kvarnar 

hos oss på Björkö-Arholma. Bakom småsko-

lan i Kulla, där lärarinnan Anna Holmgren 

under många år med omsorg och kärlek un-

dervisade de små telningarna, stod en stor fin 

kvarn på samfälligheten. Den revs på 1920-

talet för att användas som vedbrand. Enligt 

min far fick man 25 kr för den. 
 

Mellan Södergården och Helge Janssons Ne-

dergård i Kulla stod ytterligare en kvarn, som 

revs betydligt tidigare. Kvarnen i Marum, 

som nu renoveras, stod tidigare på Västergår-

den i Västra Edsvik. Gårdens ägare gick i 

konkurs omkring 1885. Vid denna tid svepte 

konkurserna över Björkö, bl a beroende på 

dåliga tider och låga fraktpriser. Kvarnen 

flyttades till Marum omkring 1890. 
 

Blekunge kvarn 

Min kvarn på Blekunge, som stod färdigreno-

verad 2004, har en gångås (propelleraxel), 

vars historia jag nu skall berätta. Den ur-

sprungliga gångåsen var en fura som började 

växa ca 1680 någonstans i Uppland. Efter  
 

130 år togs den ner och man lät den torka  

några år, varefter arbetet med konstruktionen 

vidtog.1812 stod kvarnen färdig och var i 

bruk till 1927.  

 

Renoveringen 

Under 1990 började jag projektera om och 

hur en renovering skulle komma till stånd. Ett 

av de stora problemen var att få tag i lämpligt 

material till gångåsen. Efter en tids funderan-

de och rådfrågande bestämde jag mig för en 

stor och gammal ek utanför Norrtälje, närma-

re bestämt vid Vittsbol vägskäl (Vissbol). 

 

Eken togs ner av en duktig träexpert, som bor 

i närheten av Elmsta. Efter att ha fått den 

godkänd av båtbyggare Kjell Justrell från 

Rumshamn, som också var ansvarig för reno-

veringen av kvarnen, så arbetades stocken ner 

till lämplig storlek och lades in hos Björn 

Hansson i Stridsby Såg. Där låg den i 4-5 år  

Blekunge kvarn — och några till 

Kvarnen bakom Kulla  skola enligt en oljemålning av 

Anders Wicklander 1921 

Blekunge kvarn före renoveringen, omkring 1940 
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för att torka. Med jämna mellanrum baddades 

den med utspädd linolja. 

 

2003 inleddes renoveringen och ett år senare  

var allt klart. Att få upp den stora och tunga 

åsen skulle ha blivit mycket komplicerat och 

tagit minst ett par veckor, så vi bestämde oss 

för att rekvirera en 40 tons mobilkran, som 

klarade av jobbet på ca en timme. 

 

När stocken låg på marken, innan bearbet-

ningen hade börjat och man såg rester av bar-

ken, så räknade jag årsringarna. Det visade 

sig att eken hade börjat växa alldeles i slutet 

av 1600-talet. Eken var 300 år när den togs 

ner i slutet av 1990-talet. Tanken svindlar när 

man förstår hur lång tid det behövs för att få 

fram till räckligt grovt material till min gång-

ås. En fura (tall) behövde 130 år (1680-1810) 

och eken tog 300 år på sig (1690-1990).  

 

Nu får vi hoppas att kvarnen klarar sig några 

år. 

Den här stiliga väderkvarnen fanns på påsarna från 

Björkö bageri i Marum.  Bageriet låg mitt emot kvar-

nen i Marum och drevs fram till 1957. 

Blekunge kvarns nya gångås i hela sin längd! De två hålen till  höger är till för kvarnvingarna. I mitten och  

längst till vänster ser vi järnband som är infällda i ekträet. De smordes förr in med något trögflytande fett.  De 

rektangulära hålen i mitten på gångåsen är till  för kronhjulet. I kvarnen finns två stenlagringar, som de infäll-

da järnbanden snurrar emot—äldre tiders kullager. 
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Av Siri Dahlberg 

 

Den 30 april 1932 flyttade Berner och Lotten 

Lundgren med familj från Gräsö till Björkö. 

På Gräsö hade de varit arrendatorer under 

Forsmarks bruk. Nu skulle bruket sälja ut, 

men att friköpa fastigheten i Västermörtarö 

ansåg de sig inte kunna, istället arrenderade 

de jordbruket på Blekunge. 

Transporten till Björkö sker med pråm och 

Forsmarks bogserbåt ”Elsa”. Tidigt på mor-

gonen började ilastningen vid Söderboda av 

2 hästar, 1 tjur, 5 kor, får och höns, jord-

bruksredskap, möbler och husgeråd. Vid pas-

sage av Djursten signaleras och vinkas till 

moster Hilma. 

 

I ”Rospiggen 2008” berättar Olle Häggroth 

om hur det var att växa upp i en fyrvaktarfa-

milj. Under skoltiden inackordering hos 

ibland helt främmande människor. Undanta-

get blev de tre terminerna under åren vid 

Djursten. Där fanns inga jämnåriga, men i 

bondgården, granne med fyrplatsen, bodde 

”den underbart vänliga och barnkära” famil-

jen Hilma och Albert Andersson. Deras barn 

var vuxna, men Georg skänkte Olle en egen-

tillverkad modell av stadsisbrytaren ”Ymer” 

och han påminner sig Alriks vackra ekor. 

Till skolan i Klockarboda var det ca tre kilo-

meter. Någon skolskjuts fanns inte, men det 

fanns en tyst överenskommelse: om snön 

räckte till knäna fick man stanna hemma.  

Georg och Olle träffades senare i tjänsten då 

Olle lotsade i Mälaren och Georg var hamn-

kapten i Västerås. 

 

Åter till flyttbestyren! Ombord på bogseraren 

finns Lotten med döttrarna Anna, Märta och 

Linnea samt Astrid, Axels flickvän och på 

pråmen Berner med sönerna John, Martin 

och Birger.  

 

Maten lagas på båten och pråmen halas in så 

att även djurskötarna får sina måltider. John 

var på sin tid ganska säker på att han var den 

ende som mjölkat kor i Öregrundsgrepen! 

Vid Trästa möter man dimma. Skepparen 

föreslår urlastning, men ingen nappar på för-

slaget. ”Fösa kor från Trästa till Björkö, be-

vare oss,” säger Anna som minns. 

 

Till Marums brygga anländer man sent på 

kvällen. När man lastat ur och karavanen 

börjat röra på sig, kunde man höra dansmu-

sik från Tallåsen. Det var ju valborgsmässo-

afton! 

 

Tjuren blev som tosig när han kom i land, 

både tjuren och Martin stod på huvudet i di-

ket, berättade Linnea, som då var åtta år. Nå-

gon gång efter midnatt nådde man målet. Där 

hade Adolfina Wicklander lagt ut dynor och 

bolstrar så att man kunde sträcka ut sig på 

golvet. 

 

Dottern Hulda som gick sista terminen, stan-

nade på Gräsö skolåret ut. Bodde först hos 

moster Elin på Rosendahl, sedan (pga. mäss-

ling) hos en familj i Söderboda. Av sönerna 

Axel och Folke hade Folke jobb på Örskär 

och Axel ”gjorde lumpen”.  Dottern Hildur 

hade redan bildat familj på Gräsö. 

 

Första tiden på Blekunge var besvärlig, säger 

Anna. Arrende skulle betalas och så vidare. 

John körde och Birger cyklade ut med bröd 

åt bagare Bergmark själv var hon där och stä-

dade.  Sedan kom hon till Rudolf Karlsson i 

Flyttbestyr 

Berner Lundgren i Västermörtarö med hästarna Frej 

och Bruna 
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Östra Edsvik, men flyttar så småningom 

tillbaka till Öregrund. Anna berättar ock-

så om storryssjan som Lundgrens hade 

med sig till Björkö. Den togs av någon 

anledning i beslag (utsatt på fel ställe?) 

och gick ut på auktion. Valdemar An-

dersson på Strömsbacken ropade in den 

för en krona eller två. Berner fick sedan 

köpa igen den för vad Back-Valle betalt. 

På Bleckunge stannar Berner och Lotten 

till i april 1946, då köper de Karlberg av 

Gunnar Johansson. Han hade ärvt stället 

efter sina farföräldrar John Petter och 

Augusta Mattsson. 

 

Som kuriosa i dag kan man nämna dåti-

dens fastighetspriser: Mattsson friköper 

1930 Karlberg från Skenninge för 300 kr, 

Berner och Lotten betalar 1.700 kr och 

Axel 10.000 kr till Lundgrens dödsbo. 

Erik Berner Lundgren född 3/3 

1884 på Gräsö död 14/5 1962 på 

Björkö 

 

Katarina Charlotta Nordin född 

11/1 1880 på Gräsö död 7/1 1955 

på Björkö 

 

Berner och Lotten  gifte sig 15/1 

1906 

 

Fem av deras barnbarn bor på  

Björkö-Arholma: 

Bröderna Torsten och Agne Lund-

gren, Skenninge, Erik Lundgren, 

Skenninge samt syskonen Arne och 

Karin Lundgren, Simpnäs. 

 

Här fyller Berner Lundgren 60 år. Bakom Lotten och Berner står deras barn, från vänster Hulda, Anna, Hildur, 

Linnea, Märta, John, Martin, Axel, Folke och Birger 
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Av Erika Grönlund 

 

Tänk dig att vi befinner oss i Brasilien, i Rio de 

Janeiro. Det är varmt, solen gassar och termome-

tern visar 35 grader. Vi står på ett berg och blickar 

ut över Sockertoppen och Copacabana. Kristussta-

tyn stoltserar än lite högre upp.  

 

Vid foten av berget breder den rika stadsdelen Bo-

tafogo ut sig med sina vita höghus. Vi befinner oss 

högst upp i kåkstaden Santa Marta och den enda 

vägen ner är trappor och åter trappor. 

 

Jag har precis kommit hem till Björkö efter ett 

knappt halvår i Brasilien. Jag åkte i november förra 

året som praktikant med den svenska miljöorgani-

sationen Framtidsjorden, som stödjer NGO:s 

(ickestatliga organisationer) i Latinamerika och 

Asien. Min uppgift blev att göra en informations-

film om sopor. 

 

Det glimmar av en revolver 

Trapporna som leder oss ner för berget inramas av 

de tätbebyggda husen, där inte en enda vinkel är 

rät. Vatten- och elledningar hänger huller om bul-

ler någon meter över huvudhöjd, helt oskyddade 

från regn och rusk. Vi går förbi ett gäng killar som 

sitter och småpratar i trappan. De hälsar och när vi 

går förbi, ser vi hur det blänker till från en revolver 

halvt instoppad i kortbyxorna på en av killarna.  

 

Jag har samarbetat med en NGO som heter Grupo 

Eco (Eko-gruppen). Arbetet utförs av och för de 

boende i kåkstaden Santa Marta. En av aktiviteter-

na som har påbörjats under året är en kampanj mot 

sopor som slängs fel och det är där mitt arbete 

kommer in.  

 

Utrustad med videokamera och den lokale guiden 

Michael är vi ett team på tre personer, då vi är två 

praktikanter från Sverige. Vi har fått tillstånd att gå 

runt i kåkstaden och filma sopor. Fler än en gång 

går vi förbi unga killar som står med skjutvapen i 

händerna eller nedstoppade i byxorna, men det 

enda jag är rädd för är att gå vilse i det otroligt 

komplicerade trappsystemet. Vi har en överens-

kommelse och jag litar på den. 

 

Det går från att vara högsommar till höst. De 35 

 

 

 

 

 

graderna sjunker till 25 och jag börjar inse att det  

jag nu tycker är kyligt, är en ganska varm sommar-

dag på mitt Björkö.  

 

Filmen har premiärvisning i Santa Marta en lördag 

i april och uppslutningen är sådär. Det regnar vilket 

betyder att Rioborna hellre stannar hemma, men 

sopkampanjen är igång och flera visningar plane-

ras. Jag tar mitt pick och pack och beger mig hem 

till Sverige, ett antal erfarenheter rikare och med 

ytterligare ett världsspråk i bakfickan. Filmen finns 

i en svensk version och är översatt. 
 

 

Från Björkö till Brasilien 

Kåkstaden Santa Marta i Rio de Janeiro. I bakgrunden  

Sockertoppen med sin berömda Kristusstaty. 

Erika Grönlund från Björkö, nyss 

hemkommen från ett uppdrag i  

Brasilien 
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Av Jerker Persson 

 

Det är många på Björkö som minns midsommaraf-

ton 1951. Då brann skivfabriken i Östesjö.  

 

- Jag hörde smällar från eldsvådan. Det var visst 

väggarna som sprack, berättar Sonja Mattsson i 

Skeppsmyra. 

 

- Min pappa Folke cyklade ner till branden med mig 

på pakethållaren. Jag var åtta år och jag klämde fing-

rarna i fjädringen under pappas sadel, erinrar sig 

Erik Lundgren i Marum. 

 

- Jag var 4 (eller 5) år och gick med mamma genom 

skogen till brandplatsen. Pappa hjälpte till att släcka 

elden. Jag minns att träden intill fabriken brann som 

facklor och att telefontrådarna brann av, säger Alf 

Justrell i Rumshamn. 

 

- Jag var 14 år och hade just slutat skolan. Brand-

sprutan vid hembygdsgården hämtades med Ohlsson 

& Carlssons lastbil. Vi var några stycken som skulle 

gå brandvakt, men det behövde vi inte göra se'n, 

minns Torsten Lundgren i Skenninge. 

 

Skivan Woolit 

Det är inte alldeles klarlagt när skivfabriken i Öster-

sjö byggdes. Troligen var det 1945 - men låt oss 

säga kring mitten av 1940-talet. Det är helt klart att 

ägarna hette Strömberg, Lindeberg och Eriksson - 

men ingen minns deras förnamn - och att de ägde 

Skeppsmyra gård. Den här entreprenörstrion hade 

satsat på en byggskiva med namnet Woolit. 
 

Lars Netterlind i Rumshamn arbetade i fabriken när 

han var i de övre tonåren, och jag frågar om han är 

född på Björkö. 

 

- Javisst, jag är född i Kallmaren i Rumshamn 1928. 

Pappa hetter Viktor Andersson, född 1883 på Arhol-

ma. Han var sjöman och gick på skutor till bland 

annat Australien. Mamma hette Hildegard Lindholm 

som ogift, och hon var syster till Helge Janssons 

mamma i Kulla.  

 

När började du jobba på skivfabriken? 

- Låt mig tänka... Jag slutade skolan på Björkö 1942. 

Sedan gick jag på Fjellstedtska skolan i Uppsala  

 

från hösterminen 1942 till vårterminen 1944. Sedan 

gick jag på sjön ett par år. När jag kom hem fick jag 

hjälpa till att bygga ett hus på Skeppsmyra gård, som 

ägdes av Strömberg, Lindeberg och Eriksson. Jag 

skötte mig väl hyggligt, för någon av dem frågade 

om jag ville börja jobba på skivfabriken, vilket jag 

tyckte lät bra. Det borde ha varit 1947. 
 

Vad var Woolit för något? 

- Det var en byggskiva som gjordes på en blandning 

av träull, cement och vatten. Om jag inte minns fel 

så var de 60 cm breda och 120 cm långa. Skivorna 

gjordes i olika tjocklekar upp till 10 cm. De använ-

des i väggar och kunde putsas med murbruk. 
 

Hur gick arbetet till? 

I ena änden av produktionslinjen stod en stor ce-

mentblandare. Den fylldes med träull och cement 

från olika behållare. När blandningen var klar töm-

des den i en ram med bottenplatta, som stod på ett 

rullband. När ramen var full lade två arbetare på ett 

lock som samtidigt blev bottenplatta för nästa ram.  

 

Skivfabriken i Östersjö 

Lasse Netterlind tillbaka till sina gamla arbetsplats och med en 

bit av träullsskivan Woolit. 
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När man på det sättet hade fyllt ramar till ca 

två meters höjd knuffades bunten framåt på 

rullbandet, och så började man på en ny om-

gång. I slutet av produktionslinjen sköts bun-

tarna in i en press och man satte en bygel i 

kortändarna på varje ram. En truck flyttade 

buntarna från pressen till en plats där skivor-

na fick stå medan cementblandningen brann 

ihop.  
 

Var kom råvarorna ifrån? 

- I början kom både träull och cement med 

lastbil, men efter en tid köpte ägarna en egen 

träullshyvel, som monterades av Helmer 

Svärd från Skeppsmyra Ö. Efter den presta-

tionen reste han runt i Sverige och satte upp 

liknande maskiner. När produktionen ökade i 

fabriken levererades cementen per båt från 

Degerhamn, och den lossades vid en brygga i 

viken nedanför fabriken. I dag har arholma-

borna sina båtar i den viken. 

 

Kommer du ihåg några av dina arbetskamra-

ter? 

Jodå , i varje fall flera av dem. Några var est-

ländare, som kommit till Björkö och Arhol-

ma några år tidigare. Det var Kalle Kuinberg, 

Gunnar och Oskar Klingberg, Alexander och 

August Blomkvist, som på grund av sin olika 

längd kallades Lillblomkvist och Storblom-

kvist. Albin Lindberg, bror till 

Harald, var förman liksom Elon 

Johansson från Utanå, som även körde 

lastbil. Även Stig Sundgren körde lastbil. 

Min bror Kalle jobbade också i fabriken och 

så får jag ju inte glömma Alex Sköthagen... 

Arbetstiden var förresten från sju på morgo-

nen till fem på eftermiddagen.  

 

Tillverkningen av Woolit i Östersjö blev ing-

en affärsmässig succé. Liknande skivor gjor-

des billigare och bättre på andra håll i Sveri-

ge, så Strömberg, Lindeberg och Eriksson 

fick lägga ner sin fabrik. Mindre känt är att 

de även startade en skofabrik i Skeppsmyra 

gård. 
 

- Det var en österrikare som var chef för 

skotillverkningen, minns Lars Netterlind. 

Hans son var klasskamrat med mig. 

 

- Jag minns att de gjorde damskor...pumps, 

säger Sonja Mattsson. 

 

Även skofabriken blev kortlivad, men företa-

gandet i Östersjö dog inte ut helt. En kvinnlig 

företagare tog över den nedlagda skivfabri-

ken för att steka och lägga in strömming. 

Den verksamheten pågick mer eller mindre 

som ett försök när den ödesdigra branden 

inträffade midsommarafton 1951. 

 

I dag minns björköborna mer om branden än 

vad trion Strömberg, Lindeberg och Eriksson 

höll på med.  

 

Och snart har gräs och buskar helt täckt res-

terna av den gamla fabriken. 

Träd och buskar tar över ruinerna efter skivfabriken i Östersjö 
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Av Lars Granat, Dragsviken 

 

När jag skriver detta håller korpen och dom-

herrarna på att bygga bon för årets första kull. 

Domherrens visslingar i trädtopparna är skön 

musik Korparnas kraxande är väl knappast 

skönhetsupplevelser. Havsörnarna fiskar i de 

grunda vikarna från sköra iskanter.  

 

Lena Lundell fotograferade från sitt köks-

fönster fyra örnar som samtidigt kalasade på  

nyfångad fisk i Dragsviken! Så ut och lyssna 

och spana och rapportera på hemsidan eller 

ring Jerker eller Lena (0176-916 70).  I den 

här artikeln vill jag presentera några av de 

orchidéer du kan stöta på under vandringar på 

Björkö och Arholma. 

 

Först kommer  

1. Adam och Eva i maj, röd och gul. Oftast 

fler röda än gula. Flera växställen finns som 

är rikliga och bra. Hos Sonja Bertholm på 

södra udden. Innanför grinden, till vita huset 

före där Ivar Jansson bodde.  

 

Hack i häl dyker  

2. Sankt Persnycklar upp, djupröd och stör-

re till växten, luktar illa. 

 

Har du tur kan du, om du går ner på knä, upp-

täcka enstaka exemplar av  

3. Grönkulla, svår att upptäcka men en riktig 

”raring”. Blekgrön 10-15 centimeter.  

 

Vid Midsommartid kommer 

4. Nattviolen, vita och gröna varianter, ensta-

ka och i stora grupper bl.a. mitt emot Björkö- 

Arholma kyrka, innanför grinden hos Håkan 

och Maggie. På Gotland kallar man den 

Sankt Hans nycklar, Sankt Hans är just mid-

sommartid. 

 

Då  börjar det också bli dags att titta efter  

5. Tvåblad, gröngul, växtplatsens beskaffen-

het avgör vilken färgnyans som dominerar. 

Tämligen allmän, brukar finnas i stora mäng-

der nedanför Lena och Jerker i Östra Edsvik. 

 

 
 

I början av juli är det dags att spana in flera 

rara arter.  

 

Två som är svåra att skilja åt är 

6. Skogsnycklar och  

7. Jungfru Marie nycklar, kallas också 

Fläckigt nyckelblomster. Största beståndet 

har jag sett i Rumshamn på väg ner till Lind-

bergs/Djerfs efter lillstugan till höger. Finns 

även  strax innan vägen från Simpnäs f.d. af-

fär utefter Vikasjön övergår i en stig genom 

skogen mot Östlings vid Bandshalsen. OBS 

promenad och cykelmöjlighet. 

 

En höjdare, som du hittar utefter vägkanten 

nära Blomdins verkstad men också halvvägs 

till Backa och på väg ner till Simpnäs är   

 

8. Skogsknipproten. Att den finns utefter 

vägkanterna kan bero på att vägbyggarna tog 

fyllning från skogen. 

 

Orchidéer på Björkö 

Skogsknipprot 
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En oansenlig men särskilt sevärd, från knä-

stående eller halvliggande ställning, är den 

rara 

9. Nästroten, ett par decimeter hög och gul-

brun / brungul. Den har jag hittat på två stäl-

len: I vägkanten strax innan avtagsvägen mot 

Mulnäs vid Östra Edsvik. Den andra platsen i 

vägkanten mot Simpnäs.  

 

Utefter Bandshalsvägen har jag hitta några 

exemplar av 

10. Kärrnycklar. Svåra att se i den frodiga 

växtligheten nära vattnet. 

Det finns rimligtvis fler arter på Björkö. Det 

här är vad jag ser under mina cykelturer kors  

och tvärs. Några av de raraste återkommer 

inte varje år. Har du flera fina fyndplatser vill 

jag att du berättar det för Lena eller Jerker 

eller undertecknad.  

 

Jag letar förgäves efter Guckuskon som 

blommar i juni. Den finns på några ställen 

uppe på Väddö. Kamera, kikare och karta bör 

du alltid ha med dig. Fågellivet är värt ett 

eget kapitel som jag återkommer till..  

 

Kom ihåg, bästa läsare — alla Orchidéer är 

fridlysta! Inte plocka, bara titta! 

 

Nästknipprot 
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Romain Gary (1914-1980) är en av Frankri-

kes mest kända moderna författare. Han har 

skrivit ett tiotal romaner, varav ett flertal har 

kommit ut på svenska. Han fick det prestige-

fyllda franska litteraturpriset Prix Goncourt 

två gånger - trots att man kan få det bara en 

gång! Första gången fick han det 1956 för 

boken Himlens rötter och andra gången 1975 

för Med livet framför sig, en bok som Èmile 

Ajar har skrivit - vilket efter flera år visade 

sig vara just Romain Gary. 

 

I boken Löfte i gryningen, som har kommit ut 

i flera utgåvor på svenska, berättar han om 

sitt minst sagt fantastiska liv. Han föddes 

1914 av judiska föräldrar i Wilno i östra Po-

len och döptes till Roman Kacew. Familjen 

flyttade till Polen, där fadern övergav dem 

för en annan kvinna. Romans dominerande 

och pådrivande mor flyttade 1925 till Nice, 

där hon öppnade ett pensionat.  

 

Roman utbildade sig till  både  jurist och fly-

gare och bytte namn till Romain Gary. Under 

andra världskriget var han stridsflygare från 

engelsk botten, flera gånger hedrad för tap-

perhet i flygraider mot Tyskland. Under 1950

-talet gjorde han karriär som diplomat och 

var bl a generalkonsul i Los Angeles. Han 

hade framgång hos kvinnor - för vem skulle 

inte bli intresserad av en sådan karl. Efter 

flera kärlekseskapader gifte han sig 1944 

med Vogue-redaktören Lesley Blanch, och 

det äktenskapet höll till 1961. Året därpå äk-

tade han skådespelerskan Jean Seberg, som 

tog livet av sig 1970. Själv tyckte Romain 

Gary att livets äventyr var slut en morgon 

1980. Han sköt sig i sängen. 

 

Birgitta i Paris 

Och så var det den tragikomiska kärleksaffä-

ren med Birgitta. Den började glöda 1934. 

Platsen är latinkvarteren i Paris. Romain är 

tjugo år och han minns henne så här:  

"Vid den tiden träffade jag en bedårande 

svenska, en sådan som man drömmer om i 

alla länder ända sedan Sverige blev männi-

skorna givet. Hon var glad, söt och intelli-

gent, och framför allt hade hon en förtrollan-

de röst - jag har alltid varit känslig för röster. 

Jag har inget musiköra, och mellan musiken 

och mig råder ett beklagligt men tåligt buret 

missförstånd. Jag förstår inte alls vad det be-

ror på. Det är kanske något speciellt med 

mina öron, en felaktig nervbana eller så. Jag 

har till och med låtit undersöka de eustachis-

ka rören av en specialist för att se vad det var 

för fel på dem, men han kunde ingenting hit-

ta. Kort sagt, Birgitta hade rösten och jag 

hade örat, och vi var som skapta för varann. 

Vi förstod varann faktiskt mycket bra. Jag 

lyssnade på hennes röst och jag var lycklig." 

 

"Vi var en sådan levande illustration till lyck-

an att våra grannar på hotellet, studenter av 

alla kulörer och från alla breddgrader, bruka-

de le när de mötte oss i trappan på morgo-

nen", skriver Romain. 

 

Men så kom den gamla svenska damen vid 

Place du Panthéon in i bilden. Henne besökte 

Birgitta allt oftare, och hon kom alltid hem 

på småtimmarna. Hon fick något drömmande 

i blicken. Romain minns att hon brukade  

vara mycket trött när hon kom hem. Hon  

 

Svartsjuk fransk författare på Björkö 

Romain Gary 

Av Jerker Persson 
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klappade honom ibland på kinden och sucka-

de sorgset. Romain funderade på vad det var 

för fel på den gamla svenskan, och en kväll 

bestämde han sig för att besöka hennes hem - 

när Birgitta var där. Porten var låst och det 

regnade. Han ställde sig i porten tvärs över 

gatan och väntade.  

 

Timmarna gick, men plötsligt tändes ljuset i 

ett fönster på femte våningen. Balkongdörren 

öppnas och där står Birgitta i en herrmorgon-

rock. En ung man upp, tar henne om livet 

och kysser henne. Den stackars Romain ex-

ploderar av ilska, väcker portvakten med ett 

fasligt bankande på ytterdörren, rusar upp för 

trapporna och ringer på en dörr. En ung man 

öppnar och Romain rusar på honom tar ett 

rejält strupgrepp. Men han har ringt på fel 

dörr. Det var ett himla liv i trapphuset, innan 

Romain fick med sig Birgitta hem, efter att 

ha gett henne ett par rejäla örfilar. 

 

"Jag ställde den fråga som jag än i dag i lju-

set av tjugofem års erfarenhet anser vara den 

mest idiotiska under min mästarbana: 

- Varför gjorde du så? 

Birgittas svar var i sanning betagande, jag 

skulle rentav vilja kalla det rörande. Det visar 

verkligen styrkan i min personlighet. Hon 

såg på mig med sina blå och tårfyllda ögon, 

skakade sedan sina blonda lockar och sade 

med ett uppriktigt och patetiskt försök att 

förklara allt: 

- Han var så lik dig!" 

 

Romain på Björkö 

Efter kalabaliken vid Place du Phantéon reste 

Birgitta hem till Stockholm och Romain fort-

satte sina juridikstudier. Han hade tydligen 

även tid att ägna sig åt författarskap för en 

vacker dag publicerades en av hans noveller i 

en amerikansk tidskrift för det svindlande 

honoraret 500 dollar. Romain hade inte 

glömt sin Birgitta och tack vare de ameri-

kanska dollarna fick han råd att resa till Sve-

rige för att leta upp henne. Han hittade henne 

- men hon var gift! 

 

"Jag försökte ordna upp saken med hennes 

man, men den pojken hade inget hjärta. Ef-

tersom jag till slut blev svårhanterlig förvisa-

de mig Birgitta mig till sin mor på en liten ö 

längst uppe i Stockholms norra skärgård i ett 

sagolikt svenskt landskap, och där irrade jag 

omkring bland furorna medan den trolösa 

och hennes man framhärdade i sin brottsliga 

kärlek." 

 

Han hade hamnat på Björkö, där Birgittas 

mor varje dag tvingade honom att bada, i 

lugnande syfte. Det var år 1938, och en dag 

fick han ett brev från sin mor där hon förvän-

tade sig att det skulle bli krig och att 

"Frankrike skulle segra därför att det är 

Frankrike". Romain packade sin väska på 

Björkö och reste hem. Han skulle aldrig mer 

återse sin Birgitta. 

 

Romain Gary har inte glömt sina dagar på Björkö—

men vem är Birgitta och hennes mamma? 

Vem var Birgitta och hennes mor? Ring 

mig, om du vet. 0176-915 57. Redaktören 
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Av Jerker Persson 

 

I den gamla arrendebostaden i Öster Edsvik 

hänger ett gulnat fotografi av en skonare.  

 

Motivet är inte ett traditionellt skeppsporträtt 

utan snarare en reportagebild. Det har hänt 

något med fartyget, som ligger i en hamn. 

Det ser ut som det har ränt in i kajen, men 

skrovet är oskadat. Ligger det möjligen upp-

draget på en slip eller i ett slags docka? Rig-

gen verkar vara intakt och seglen är beslagna. 

 

 I bakgrunden ligger en annan skonare, men 

på henne är de delvis trasiga seglen hissade 

och de slår i vinden. Mellan fartygen kan 

man urskilja fem män vända mot kameran.  

 

Till höger på bilden anar man aktern på ett 

Bilden på Niord 
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 fartyg. Hamnbassängen tycks vara smal och 

avgränsad av en sluttning med några hus.  

På baksidan av den inramade bilden har nå-

gon skrivit med blyerts: Niord. Johansson, 

Edsvik.  

 

Det betyder att bilden föreställer skonerten 

Niord, som byggdes av Erik Ohlsson i Simp-

näs 1850. Han var då fartygets skeppare och 

ende ägare. 

 

I boken Det seglade en Björkö-brigg kan vi 

läsa: "Niord, 206 r. t., byggd i Bofjärden 

1850. Ägdes av Erik Ohlsson, som förde den 

till en början. Andra, som haft henne, äro A. 

Andersson i Rumshamn och J. A. Johansson i 

Ö. Edsvik. Edvard Matsson i V. Edsvik förde 

henne 1897-98. Han berättar: P. Pettersson i 

Mulnäs, som var skeppare 1881, strandade på 

Öland med henne en höst under snötjocka, 

och hon övergavs av besättningen, som kom 

iland. På morgonen i dagbräckningen var 

skutan försvunnen. Efter några dagar erhöll 

huvudredaren underrättelse om, att hon bär-

gats av danskar och förts till Köpenhamn. 

Seglade i östersjö- och nordsjöfart. Kondem-

nerades i början av 1900-talet."  

 

Där får vi en förklaring till blyertsnoteringen 

"Johansson, Edsvik". Erik Ohlsson var nämli-

gen gift med "riksdagsmannadotern" Anna-

Brita, dotter till riksdagsmannen Matts Pehrs-

son i Öster Edsvik. Erik dog 1858 och hans 

fartyg och fastighet, redargården i Simpnäs, 

ärvdes av hustrun Anna-Brita.  

 

Hon gifte om sig med Johan Alarik Johans-

son, som var styrman på Niord. I och med 

giftermålet med Anna-Brita blev han redare 

för fartyget. 1872 började han bygga redar-

gården i Öster Edsvik. 

 

Men i vilken hamn ligger fartyget? När man 

granskar bilden noga så upptäcker man en 

signatur i bläck: Wilhelm Dreesen. Det är en 

berömd tysk fotograf, som redan 1865 öppna-

de en fotoateljé.  

 

Han belönades för sin fotokonst, bl a på 

världsutställningarna i Paris och Chicago. 

Han bjöds bl a in av rederier att följa med på 

deras fartyg för att dokumentera resorna med 

sin kamera. Dreesen var alltså långt ifrån 

obekant med segelfartygens värld.  

 

När jag lossade bakstycket på den inramade 

bilden upptäckte jag en text på bildens baksi-

da. Där har Dreesen (1840-1926) signerat 

bilden för hand med tillägget Flensburg. Där 

hade han en av sina ateljéer, men har bilden 

på Niord tagits där? Staden ligger i Tyskland, 

precis intill gränsen mot Danmark på öster-

sjösidan och hamnen ligger inne i en smal vik 

omgiven av sluttningar med bebyggelse.  

 

Jag bläddrar vidare i mina böcker och plöts-

ligt dyker Niord upp för fulla segel - på väg 

ut ur Flensburgs hamn! Det är ett skeppspor-

trätt målat av J. Gregersen år 1900. Bilden 

hittar jag i Kerstin G:son Bergs avhandling 

Redare i Roslagen, och det magnifika origi-

nalet hänger i övre salongen på redargården i 

Öster Edsvik. Cirkeln är sluten! 

 

Tänk vad ett gammalt foto har att berätta! 

Wilhelm Dreesen, ett självporträtt  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wd_b000.JPG
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Av Jerker Persson 

 

Jag har en dagbok som tonåringen Paul Sjö-

ström från Arholma skrev från december 

1943 till våren 1947. Han dog av cancer 

1948, endast 18 år gammal. 

 

Hans pappa hette Helge Sjöström och var vid 

den här tiden steward på Svenska Ostasiatis-

ka Kompaniets m/s Nagara. Han var sällan 

hemma. I pappans frånvaro tycks Paul stå sin 

mamma Martha mycket nära. Han hade en 

åtta år äldre bror, Gunnar, och en ännu äldre 

halvbror, Sigvard (Iga). 

 

 Familjen Sjöström bodde vid Österhamn på 

Arholma och hade även en lägenhet på Sö-

dermalm i Stockholm. Under skoltiden bod-

de Martha och Paul på Söder för att Paul 

skulle kunna ta studenten i en bra skola. När 

det är  skollov bor de på Arholma. Gunnar 

kommer ofta på besök.  

 

 

I slutet av denna mycket innehållsrika dag-

bok finns fem handskrivna sidor med rubri-

ken "Dagbok förd i Sk Skippet Carl i Ant-

werpen vintern 1875". Paul har noggrant 

skrivit av sin farfars dagbok från den 7 febru-

ari t. o m. den 29 april. Farfadern hette Carl 

Sjöström och var från Arholma. Han var 

matros på skonerten Carl, som låg i Antwer-

pen vintern 1875. Där blev skutan till och 

med fotograferad, och bilden finns publice-

rad i Det seglade en Björkö-brigg (1939). 

 

Erik Olof Ahlström i Jerk Lars på Arholma  

tog initiativet till bygget av Carl, som sjösat-

tes i slutet av juli 1873. Det var ett dåligt far-

tyg. Skrovet började läcka i hårt väder, och 

på Arholma kallades Carl för "Jerk-

Larsträske". Så här skriver Kerstin G:son 

Berg i Redare i Roslagen (1984): "Arvid 

Gilljam tog huvudredarskapet, och tio perso-

ner ingick i den första redaruppsättningen. 

Ur en Arholma-sjömans dagbok vintern 1875 

Skonerten Carl i Antwerpens hamn 
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Carls rederi var Vätös första verkliga fler-

partsrederi. Utom sjöfolk från Arholma och 

hemmansägare från Björkö återfanns två 

norrtäljehandlande bland medredarna. Det 

var dock inte något stabilt fartyg de hade in-

vesterat i, ty till följd av dålig planläggning 

och kapitalbrist hade man använt underhal-

tigt virke i skrovet." 

 

När sjömän skriver dagböcker skildrar de 

ofta det hårda livet till sjöss. Man riktigt hör 

hur vinden sliter i riggarna och känner hur 

skutorna kränger i sjön. Men Carl Sjöströms 

dagbok är annorlunda. Den ger en intressant 

bild av livet på en skonert i hamn. Dagarna 

och veckorna förflöt ganska stilla. Matrosen 

Carl purrades för att sjåa eller svabba eller 

skrapa färg. Ibland hände "hingenting", och 

då och då var det spänningar mellan "folket" 

ombord. Det är en extra krydda att han skri-

ver på rospiggska.  

 

Jag har återgivit texten i dagboken så som 

Carl Sjöström skrev den. Han anger dagens 

namn och datum samt "weder och 

wind" (som jag har uteslutit). Kapten 

(gubben) fanns inte ombord. Han hyrde ett 

rum i Antwerpens hamnkvarter och kom då 

och då på besök. 

 

Dagboken 
 

Söndag 7 februari 1875  

Hinga anmerkningar forefallt. Var till kyr-

kan. 

 

Mondag 8 februari 1875 

Sjåat lite gran af varje, och på Efm var uppe i 

Staden och besåg en fest. 

 

Tisdag 9 februari 

Folkett jort hingenting men har varit upp och 

sitt festen, och jag har sjåatt hela dagen. 

 

Onsdag 10 februari 

Kl 9 gick ut och sjåad med litet och hingen-

ting, var upp med ved till kapt 

 

Torsdag 11 februari 

Folkett en del lagt knyttsel och jag har gjort 

ett Par åhrar 

 

Fredag 12 februari 

Follken jort ingenting. På eftermiddagen 

skåttat snön af deck 

 

Lördag 13 februari 

Skrubbat deck och utsidorna litet och varitt i 

land till kapiten och iland efter litet Proviant 

 

Söndag 14 februari 

Hingenting anmerkningsvert förefallt 

 

Mondag 15 februari 

Kl 9 gick ut. Sjåad med litet af varje. 2 man 

var uppe till gubben med ved, och tog hom-

bord herrter 

 

Tisdag 16 februari 

Kl 9 gick ut. Spann Sjömansgarn. Kl 1/2 5 

slut för dag 

 

Onsdag 17 februari 

Gjort hingenting. Varitt upp till kappten, Ja-

cob och jag 

 

Torsdag 18 februari 

Kl 9 gick ut men gick hin och lag Velling (?) 

och kapiten varitt hombord 

 

Fredag 19 februari 

Kl 11 kom och tog 12 sekar Kol hombord till 

Brennsel, och var upp till gubben med ved 

och kol 

 

Lördag 20 februari 

Kl 9 gick ut och sjåad med varje nödigt och 

vattenbåten kom och vi fyllde 4 fat samt 

skrubbat deck och Pumpat lens och stellt sofa 

i sin hordnong i kajutan. Kl 5 slut för dag 

 

Söndag 21 februari 

Hingenting anmerkningsvert förefallt 

 

Mondag 22 februari 

Kla 8 gick ut och lag platting och, med mera. 

Kl 5 slut fördag. 

 

Tisdag 23 februari 

Kl 8 gick ut och sjåad,dito, dito, med fö-
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reghnde dag. Kl 5 slut för dag 

 

Onsdag 24 februari 

Kl 9 gick ut och sjåad, dito - dito med fö-

reghnde 

 

Torsdag 25 februari 

Kl 9 Purrad ut Skotta och Sopa Snön af deck 

samt span Sjömansgarn och sprunsa mesals-

masten - och tog 300 skhlpund kytt ombord. 

Kl 1/2 5 slut för dag 

 

Fredag 26 februari 

Kl 8 gick ut och sjåade Spann Sjömansgarn, 

och satt i ett litet sprins i mesalmasten och 

begynte skrapa ledstengerna, Kl 1/2 5 slut 

 

Lördag 27 februari 

2 man var upp till gubben med ved. Skrubbat 

deck och pumpat lens. 

 

Söndag 28 februari 

Hingenting anmerkningsvert frof bloo jag 

varit i kyrkan 

 

Mondag 1 mars 

Bröd och Ferj kom hombord och hollja. Kl 

1/2 9 puurrad ut skrapate stengerna men 2 

man nekade, icke för 1/2 månadshyra och di 

jorde ingenting di er starffeliga. 

 

Tisdag 2 mars  

Kl 10 gick ut. Fossberg smorde block, och 

jag skrapad ledstengerne di öfrega er Straff-

felliga 

 

Onsdag 3 mars 

Follket gjort ingenting. Straffelliga. Jag har 

skrapat jumfrurna å ledstengerna. 2 man fre-

mande var hombord och ned i rumet och 

mette bredden af rumet 

 

Torsdag 4 mars 

Kl 10 purrad ut. Skrapa bedst till 8 och måla-

de råna och begynte måla utsidan. Kl 6 slut 

för dag 

 

Fredag 5 mars 

Begyntes Wi för full Månads yra år 1875. Kl 

6 purrad ut skrapa bedst till 8 och målade 

råna och begynte måla utsidan. Kl 6 slut för 

dag. 

Lördag 6 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrapa och måla och tog 

emot proviant, mjöl, smör, socker. Skrubbat 

deck. Pumpat lens. Kl 6 slut för dag. 

 

Söndagen 7 mars 

Hingenting anmerkningsvert 

 

Mondag 8 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrapa ledstenger och jungf-

rur, och skrubba Ledstengerna. Kl 6 slut 

 

Tisdag 9 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrubba utsidorna. Sedan 

måla utsidorna. Kl 6 slut för dag 

 

Onsdag 10 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrapa skandeck och Målad 

utsidorna ferdiga, för första gong. Kl 6 slut 

för dag 

 

Torsdag 11 mars 

Kl 6 purrad ut. Målade råna för andra gong-

en, måla skandeck. Kl 6 slut för dag. Jag var 

sjuk hela dagen 

 

Fredag 12 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrapa Bredgong och akter-

roff. Kl 6 slut för dag 

 

Lördag 13 mars 

Kl 6 purrad ut, och skrapa roffen till frukust 

och sedan måla utsidan för andra gongen till 

qvellen. Kl 6 slut 

 

Söndag 14 mars 

Hingenting anmerkningsvert 

 

Mondag 15 mars 

Kl 6 purrad ut att skrapa rof tills frukust och 

sedan målade utsidorna för andra gongen. Kl 

6 slut för dag 

 

Tisdag 16 mars 

Tisdag den16 mars flyttade kappten ombord 

ifron sitt Ludsij i Antwerpen. Kl 6 purrad ut 

och spakkla akterruffen, Kl 6 slut för dag 
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Onsdag 17 mars 

Kl 6 purrad ut och koltj(ärade) utsidorna. Kl 

6 slut för dag 

 

Torsdag 18 mars 

Kl 6 purrad ut. Spackla och begynte måla 

akterruffen. Kl 6 slut för dag. 

 

Fredag 19 mars 

Kl 6 purrad ut. Sjåade med varjehanda blott 

för regn. Kl 6 slut för dag. Fyllde vatten 4 fat 

 

Lördag 20 mars 

Kl 6 purrad ut att skrapa luckkarmar och 

spacklade forroffen. och med mera. Kl 6 slut 

för dag 

 

Söndag 21 mars 

Ingenting anmerkningsvert. 

 

Mondag 22 mars 

Kl 6 purrad ut. Skrapa och spakla men för 

snöslask gick ned under dec. Skrapa gafflar 

och bom. Kl 6 slut för dag 

 

Tisdag 23 mars 

Kl 6 purrad ut att skrapa och mhla ackteru-

fen. Kl 6 slut för dag. 

 

Onsdag 24 mars  

Kl 6 purrad ut. Sjåa med varjehanda under 

deck. Kl 11 f m fick hårder ifron rederi att 

rigga på och segla och förde upp allt löpande 

gots till qvellen. Kl 6 slut för dag. 

 

Torsdag den 25 mars 

Kl 6 purrad ut. Slog under råseglena och 

snedseglena. Kl 6 slut för dag. 

 

Fredag 26mars 

Hinga hanmerkningar. Varitt i kyrkan och 

fira longfredagen med gudst(jenst) 

 

Lördag 27 mars 

Kl 6 purrad ut. Slog under bramsegel och 

storsegel. Skrubbat ledstenger och skandeck 

och deck. Pumpat lens. Kl 6 slut för dag 

 

Söndag 28 mars 

Ingenting anmerkningsvert. Varitt i kyrkan 

och firat påska 

 

Mondag 29 mars 

Ingenting anmerkningsvert. Blott firatt annan 

dag påsk 

 

Tisdag 30 mars 

Kl 6 puurad ut. Slog under mesa och toppse-

gelna och var upp till konsulatet och mönstra 

på. Kl 6 slut för dag 

 

Onsdag 31 mars 

Kl 6 purrad ut. Lag af förtöjningen och var-

pad oss till besen ifron vinterlaget och i be-

sen satte ut klyfvarbommen, mm. Kl 6 slut 

för dag 

 

Torsdag 1 april 

Kl 6 purrad ut. Satte an ratten stag och lejda-

re.Kl 11 gick ur besen och ankrad utte i flo-

den och med mera. Kl 6 slut för dag. 

 

Fredag 2 april 

Kl 6 purrad ut. Jorde i hordning i rumet. Kl 

1/2 12 gick till segels efter lottskomando. Kl 

4 dref vi iland och stog en tid ut. Kl 12 kom 

af 

 

Lördag 3 april 

Kl 1 gick till segels och kryssade efter lots 

komando. Kl 6 ankrad i mot lide. En mans 

vakt på deck. 

 

Söndag 4 april 

Kl 4 purrad ut. Gick till segels. Kom till Fles-

singen och ankrade derl 8 på morgonen. En 

man vakt på deck 

 

Mondag 5 april 

Kl 6 purrad ut. Satte an på klyfvarbomen och 

surad vatten fater och jorde sjöklart. Kl 7 slut 

för dag. Vakt på deck för natten 

 

Tisdag 6 april 

Kl 6 purrad ut. Sjåpad med varjeanda nödigt. 

Skrubbat deck. Kl 6 slut för dag. En man 

vakt på deck för natten 

 

Onsdag 7 april 

Kl 5 purrad ut och gick till segels ifron Fles-
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singen efter lotsen komando. Kl 10 f m lem-

nade lotsen och satte kursen NtO och allt var 

klart 

 

(När Carl var till sjöss förde NN tydligen 

ingen dagbok) 

 

Söndag 11 april 

Kl 3 tiden på eftermiddagen kom med stim-

båt in till Skills förtöjde efter lottsens koman-

do, och tog klyfverbom hin. Kl 6 slut för dag 

 

Mondag 12 april 

Kl 6 puurad ut. Jorde klart till barlast. Skrub-

bat deck. Pumpat lens. Kl 6 slut för dag 

 

Tisdag 13 april 

Kl 6 purrad ut. Jorde klart till kl 8 f m. Be-

gynte att lossa ut barlast. Kl 6 slut för dag 

 

Onsdag 14 april 

Kl 6 purrad ut. Lossa barlast. Kl 1/2 5 e m 

blef ut loss med barlast. och rummet soppat 

och deket soppa. Kl 6 slut för dag 

 

Torsdag 15 april 

Kl 6 purrad ut. Slabba förtöjning. Skrubbat 

hin och utombord. Pumpat lens. Kl 6 slut för 

dag 

 

Fredag 16 april 

Kl 6 purrad ut. Ko(l)tjerad utsidan och målat 

akter rufen. Kl 6 slut för dag. 

 

Lördag 17 april 

Kl 6 purrad ut. K(o)ltjerad utsidan och måla 

nagelbenkarna och förrufen. Skrubbat deck. 

Kl 6 slut för dag. 

 

Söndag 18 april 

Hingenting anmerkningar 

 

Mondag 19 april 

Kl 6 purrad ut. Måla förrufen och jorde segel 

loss och törka och skrapa lesegelspirorna. Kl 

6 slut för dag 

 

Tisdag 20 april 

Kl 6 purrad ut. Målat förrufen och ledsteng-

erna och skrapat lukor och skrapat pallstötter. 

Kl 6 slut för dag 

 

Onsdag 21 april 

Kl 6 purrad ut. Skrapat lukor och måla och 

jort varjeanda. Kl 6 slut för dag 

 

Torsdag 22 april 

Kl 6 purrad ut. Sjåad med varjeanda. Fors-

berg sjuk. Kl 6 slut för dag 

 

Fredag 23 april 

Kl 6 purrad ut. Jorde loss förtöjningen och 

gick med stimbåt och efter lottsens komando 

upp till kolplatsen. Tog upp skrep ur rumet 

och skrubba deck och pumpat lens. Kl 6 slut 

för dag 

 

Lördag 24 april 

Kl 6 puurad ut. Slabba ackterförtöjn kl 1/2 9 

kom en del af lasten till sidan sammt tegelrö-

rar och plattsten. Last hinn det. Kl 6 slut för 

dag. 

 

Söndag 25 april 

Ingenting anmerkningsvert förefallt 

 

Mondag 26 april 

Kl 6 purrad ut. Jorde lite ihårdning i rumet 

och slte (?) under kolsputan. Kl 1/2 7 slut för 

dag 

 

Tisdag 27 april 

Kl 6 purrad ut Lasta kol. Kl 6 em fick lasten 

hin och gick med stimbåt ned till Skils kl 9 

på qvella. Allt förtöj efter lottsens komando. 

Hen mans vakt för n(atten) 

 

Onsdag 28 april 

Kl 6 purrad ut. Jorde klart att gå till sjös. 

Pumpat lens. Slog under klyfvaren. Kl 7 slut 

för dag. 

 

Torsdag 29 april 

Kl 6 purrad ut. Broka allt fast på deck. Kl 11 

fm gick med stimbåt till sjös efter lottsens 

komando. Kl 12 sleppte lottsen och satte ost-

kurs. 
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Hej, Lena Svenonoius! Det pratas på öarna 

om något slags jubileum 2009. Du som är 

ordförande i hembygdsföreningen vet kanske 

vad det handlar om? 

 

- Det är klart att jag vet! Nästa år är det 600 

år sedan Björkö omnämndes i skrift för första 

gången. I ett slags rättegångsprotokoll från 

1409 står det om Birke thinglagh. Det har vi 

all anledning att fira.  

 

- Men inte nog med det. Hembygdsförening-

en fyller femtio år, det ska vi fira, så klart! 

Och om inte det räcker så fyller hembygdsfö-

reningens midsommarfester fyrtio år, så det 

passar också att fira lite extra. 

 

Oj då, det var mycket som är värt att fira, 

och hur ska det firas? 

 

- Vi ska fira hela året. Det kommer att bli ett 

innehållsrikt och varierat program. Alla som 

bor på våra öar, och alla som besöker oss ska 

hitta programpunkter  som man gillar och 

trivs med.  

 

- Vi ska hitta nya sätt att visa öarna och leta 

upp ovanliga ställen för en del arrangemang. 

Vi ska visa alla vilken underbar hembygd vi 

har.   

 

Hur ser programmet ut, finns det nåt du kan 

avslöja redan nu? 

 

- Ja, det är inga hemligheter. Inga detaljer är 

ju klara än men jag vet att det kommer att bli 

både kultur, natur och historia. Det kommer 

att blir flera inslag på sjön. Det finns planer 

på en regatta och på seglatser med skeppet 

Gerda och på en kyrkbåtstur till Vätö. Det 

kommer att bli teater, musik, litteratur, fåg-

lar, insekter. Kanske en och annan föreläs-

Det ska vi fira! 

Lena Svenonius ser fram emot ett spännande och givande jubileumsfirande på Björkö-Arholma 2009 
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ning. Vi kommer att ha utställningar och ut-

flykter.  

 

Födelsedagen då, hur ska ni fira den? 

 

- Det ska bli ett rejält födelsedagskalas, så-

klart, men vi har inte bestämt vilken dag det 

blir. Men lugn, vi ska tala om det i tid. Hela 

programmet ska vara klart före jul. 

 

Barnen då, du har väl inte glömt dem? 

 

- O, nej. Vi ska göra saker som barn gillar 

också, det är viktigt. Det blir särskilda pro-

graminslag för barn och flera av programmen 

kommer hela familjen att gilla. 

 

Ska hembygdsföreningen klara allt detta på 

egen hand? 

 

- Nej, sannerligen inte. Vi har fått verkligt 

fint stöd från de andra föreningarna på ön. 

Var och en smider egna idéer för att vi ska få 

ihop ett verkligt bra program tillsammans.  

 

- Alla vill vara med och jag avslöjar inte nå-

gon hemlighet om jag berättar att det blir 

programinslag från Sjömannaföreningen, 

Skärgårdsföreningen, Skytteföreningen, 

Medborgarhusföreningen, kyrkan, skolan, 

Röda Korset och Brandförvarsföreningen, 

och det kan bli fler! 

 

Hur får vi veta vad som till slut kommer att 

hända? 

 

-Våra Öar blir en viktig informationskanal 

för jubileet. Tidningen kommer att få ett ju-

bileumsnummer vid nyårsskiftet, och där 

presenteras programmet för hela året. Sedan 

kommer det ytterligare ett nummer av Våra 

Öar i början av juni 2009, och då får redak-

tionen se till att bevaka alla heta aktiviteter. 

 

-Hembygdsföreningens nya hemsida kommer 

att ge besked om vad som skall hända. Den 

kan du titta på redan nu, förresten, adressen 

är www.bjorkoarholma.se 

 

-Sen ska ni komma ihåg att titta på anslags-

tavlorna, t ex vid ICA-Barometern. Där sätter 

vi alltid upp affischer om aktuella program. 

 

Tror du att jubileet kommer att märkas utan-

för ön?  

 

-Ja, det hade vi tänkt oss! Vi ska verkligen 

anstränga oss för att få medierna att upptäcka 

oss. Det vore kul om t ex ABC kom på be-

sök, eller om vi fick en artikel i ett resemaga-

sin. 

 

Har ni någon särskild symbol för jubileet? 

 

-Javisst, det har vi! Anders Djerf har skapat 

en jubileumslogotyp, som jag tycker väldigt 

bra om. Såhär ser den ut. 

 

 

 

 

 

-Först det viktiga årtalet 1409 sen hembygds-

föreningens födelseår 1959 och till sist det år 

vi lever i  2009. I färg har loggan två glada 

röda streck mellan årtalen. 

 

-Den här loggan signalerar jubileet, den kom-

mer ni att få se överallt nästa år. Vi ska an-

vända den på affischer, annonser och biljet-

ter, varje gång det är ett jubileumsarrange-

mang på gång.  

 

Har du själv något favoritprogram för  

jubileet? 

 

-Det kommer att bli många trevliga evene-

mang, jag går verkligen och längtar efter att  

få se alla kul idéer bli verklighet. Jag slår 

gärna ett extra slag för lördagspromenaderna.  

 

-Varje månad kommer vi att märka upp en ny 

promenadväg eller stig. 1-2 timmars prome-

nader på olika ställen på ön.  En lördag i må-

naden kommer vi att gå promenaden tillsam-

mans. Jag tänker mig att de här promenader-

na  ska ge både nyttig motion och lite ny 

kunskap om våra öar.  

 

-Vi ses på lördagspromenaden! 
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Rätt svar och Vi vann! 
Här är rätta svaret på korsordet i Våra Öar 

nummer 9 

Våra Öars redaktion 

Ansvarig utgivare: Lena Svenonius 

Redaktör: Jerker Persson 

Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö 

0176-915 57 (dag), 0176-916 70 (kväll) 

E-post: edsvik@spray.se 

A F H A A S P 

G R Ö N S K A 

L Å        G S K O R 

I N S P A R A 

D I K E T P L 

S M Ä L T A I 

M U R A R N A 

Vinnare: 

Första pris — en sjösäck till Lena Sköld i 

Täby. Grattis! 

 

En trisslott till vardera 

 

Siri Dahlberg, Skenninge 

 

Jan-Erik Hård, Haninge 

 

Inger och Erik Hoff, Stockholm / Harnäset 

 

Jan Ljungberg, Stockholm / Öster Edsvik 

 

Grattis! 

Hjälp oss med bilder! 
Våra Öar planerar att publicera notiser under 

vinjetten Den gamla bilden. 

 

Det kan vara bilder på vad som helst, men de 

skall ha något slags koppling till våra öar.  

 

Det kan vara bilder på människor som bott 

här, människor i arbete, skolklasser, barn 

som leker, människor i vardag och fest. 

 

Det kan vara bilder på stora och små hus, på 

redargårdar och torp, på lador och dass, båt-

hus och ladugårdar. 

 

Det kan var bilder med stora och små båtar, 

på fiskedon och jaktredskap, på bilar och 

andra fordon. 

 

Det kan vara bilder med utsikter över bygd 

och hav. 

 

Du har säkert bilder som passar Våra Öar. 

Bläddra i gamla fotoalbum, rota i gamla lå-

dor. Det gör inget om bilden inte är tekniskt 

perfekt. 

 

Våra Öar lånar bilderna och kopierar 

(scannar) dem. Du får tillbaka dem efter någ-

ra dagar. 

 

Jerker Persson tar gärna emot bilderna. Han 

håller till i röda villan vid avtagsvägen in till 

hembygdsgården. Du kan ringa honom på tel 

0176-915 57. 

 

Tack för hjälpen och skön sommar! 


