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V å r a  Ö a r 
Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening  - Nr 12/2009                 25 kr 

Av Jerker Persson 

 

I Öster Edsviks gårdsarkiv finns fyra prydligt pränta-

de utdrag ur domboken för fyra lagtima ting med Bro 

och Wätö tingslag: vintertinget 30 januari 1883, höst-

tinget 17 oktober 1883, vintertinget 5 februari 1884 

och hösttinget den 8 oktober 1884. De handlar om 

äganderätten till Källskäret, och striden står mellan 

Arholma by och Simpnäs by. 

 

Stämningen 

Striden började med att Arholma byamän 

den 15 januari 1883 lämnade in en stämning 

mot Simpnäs byamän. Jag citerar den i sin 

helhet: 

"Som det emellan Arholma och Simpnäs 

byar belägna Källskäret blifvit af Kongl. 

Lotsverket exproprierat för uppförandet af en 

"lotsuppassningsstuga" mot en summa af 

2500 kronor, hvilka medel blifvit af samtliga 

Simpnäs byamän uppburna och dem emellan 

fördelade, men berörda skär jemväl tillhör 

Arholma samt gränsen emellan Arholma och 

Simpnäs fiskevatten derå inträffar äfvenså 

Arholma fiskevatten är betydligt högre upp-

skattadt än Simpnäs vatten, ett förhållande 

som vi föreställa oss i väsendtlig mån inver-

kat vid bestämmandet af lösesumman för 

skäret, för den skull få undertecknade här-

med ödmjukast anhålla om laga kallelse och 

stämning å egarna af Simpnäs: Anders 

Mattsson, derstädes, handlanden L. E. Thorin 

och Anders Persson i Skeppsmyra, nämnde-

mannen J. A. Johansson å Anna Olsdotter i 

Öster Edsvik, Anders Petter Olsson och Per 

Olsson i Wester Edsvik samt Anders Fredrik 

Andersson och Henrik Pettersson i Kulla, 

med påståendet det de må åläggas att till oss 

utgifva 2/3delar af det af dem uppburna be-

loppet för ifrågavarande skär med tillsam-

mans 1668 kronor 67 öre, jemte ränta derå, 

äfvensom ersätta de härvid uppkommande 

rättegångskostnader. Öppen talan i saken för-

behålles." 

 

Det var alltså ord och inga visor, och stäm-

ningen är undertecknad av C. A. Eriksson 

och A. Strömberg "å egne och öfriga bya-

männen A. Olssons, E. Sjöströms, P. Ahl-

ströms, E. Ahlströms, O. Ahlströms, E. 

Holmbergs, E. Erikssons, A. Lindströms, E. 

Anderssons, A. P. Westerbergs. Joh. Olof 

Lindströms, J. P. Anderssons och enkan Jo-

hanna Lindströms vägnar, enligt fullmagt." 

 

När tinget den 30 januari 1883 uppropades i 

Norrtelje infann sig hamnfogden Carl Nor-

man, Norrtelje, som ombud för arholmaborna 

- "förutom Johan Olof Lindström och J. P. 

Andersson, hvilka icke läto sig afhöras." J. A 

Johansson, Öster Edsvik, infann sig personli-

gen och de övriga på svarandesidan företräd-

des av herr borgmästaren E. Behmer.  

 

Efter upprop och uppläsning av stämningen 

gick borgmästaren Behmer igenom det proto-

koll som skrevs den 20 december 1882, då 

Kongl Majts Befattningshafvande i länet 

godkände expropriationen av Källskär. Pro-

tokollet visade bl a hur mycket var och en av 

Simpnäs byamän hade fått av expropriations-

medlen. Det framgick att fler än ovannämnda 

simpnäsbor hade fått del av ersättningen, 

nämligen V. Segersten, H. F. Segersten, 

Källskärsstriden mellan Arholma och Simpnäs 

Domboksutdragen om Källskärsstriden 
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M. Englund, W. Sjöblom och Emanuel 

Carlsson. Behmer hävdade att även dessa 

borde "instämmas till svaromål" och begärde 

därför uppskov till nästa lagtima ting, vilket 

tingsrätten beviljade. 
 

Hösttinget 1883: Kartor 

Den 17 oktober möttes parterna inför det lag-

tima tinget igen, och samma personer var 

närvarande. Efter inledningsceremonierna 

visade Carl Norman ett utdrag ur 1883 års 

mantals- och skattskrifningslängd för att be-

kräfta sina huvudmäns äganderätt till Arhol-

ma by. Han styrkte arholmabornas rätt till 

Källskäret med två kartor. Den äldsta kartan 

är upprättad av Gabriel Böding 1777, och 

den visar Arholma bys ägor, bl a holmen 

Kielskäret. Den andra kartan upprättades av 

kommissionslantmätaren A. Andersson vid 

laga skifte 1864 och 1865. Även på den kar-

tan finns holmen Kielskäret inom Arholma 

bys ägor, men här med en triangelformad fi-

gur, vilken Norman menade var det röse där 

lotsstugan uppfördes. Han pekade även på en 

blyertslinje från triangeln till södra stranden 

av holmen, vilken Norman hävdade var 

gränslinjen mellan Arholma och Simpnäs 

byars andelar i Källskäret. 

Borgmästare Behmer avvisade Normans på-

ståenden. Han menade att Källskären var en 

samling av tio till tolv holmar, och att kartans 

Kielskäret möjligen var den sydligaste av 

dem - men inte den holme där lotsstugan är 

uppförd. Han bestred även kartornas bevis-

värde, eftersom de saknade beskrivningar. 

Norman kom tydligen i gungning. Han be-

gärde uppskov för att få utreda saken vidare, 

vilket tingsrätten accepterade. 

 

Man tog god tid på sig, till skillnad från da-

gens stressade rättsväsende. 

 

Vintertinget 1884: Vittnen 

När parterna möttes för tredje gången ville 

Norman korrigera protokollet från det före-

gående tinget, då han hade visat en skiftes-

karta med en blyertsritad gränslinje mellan 

Arholma och Simpnäs. Nu visade han upp 

samma karta och menade att gränslinjen var 

ritad med tusch. Borgmästare Behmer avvi-

sade Normans begäran. Tingsrätten slog fast 

att "ifrågakomna linea, såvidt af dess färg-

Borgmästare Behmer företrädde Simpnäsborna Hamnfogde Norman företrädde Arholmaborna 
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skiftning och beskaffenhet kunde utrönas, 

icke syntes vara nyligen eller vid någon 

obetydligt senare tid, än sjelfa kartan ritats, 

uppdragen." Tingsrätten menade alltså att 

linjen ritades ungefär samtidigt som kartan 

upprättades, oavsett om den var ritad med 

blyerts eller tusch. 

 

Den här dagen hade Norman kallat in fyra  

vittnen: Landtmätaren Carl Johan Agaton 

Arnberg, civilingeniören Ossian Appelberg 

samt förre kronolotsarna Johan Backman och 

Johan Österberg. Samtliga intygade under ed, 

men med lite olika utgångspunkter, att Kiel-

skäret var just den holme där den nybyggda 

lotsstugan låg. Kronolotsarnas vittnesmål var 

nästan ordagrant överensstämmande. Jag ci-

terar i sin helhet vad Johan Backman " under 

edlig förpligtelse intygade": 
 

"Då jag omkring år 1834 började som lots, 

befanns å Källskäret, hvarest numera en 

lotsuppassningsstuga nu är uppförd, en större 

aflång rätt uppstående sten, omskolad med 

mindre stenar, att denna sten liknade ett van-

ligt råmärke, flat i toppen och hvars kant vi-

sade rätt i den inre segelleden, ungefär i rikt-

ning mot Ynklubben (troligen dialekt för 

Örnklubben. JP:s anm.), äfvenså att denna 

sten då såväl som alltsedan af såväl lotsar 

som öfriga byns innevånare uppgifvits vara 

det råmärke som utvisade gränsen emellan 

Arholma och Simpnäs byar. Denna sten var 

belägen på sådan plats å skäret att omkring 

3/4delar deraf, tillika med det egentliga fis-

kevattnet var belägen inom Arholma områ-

de." 

 

Norman anhöll om att vittnena även skulle få 

intyga att Arholma hade ett bättre och mer 

vinstgivande fiske än Simpnäs, men tingsrät-

ten "fann det icke skäligt att en så beskaffad 

fråga till vittnena framställa." 

 

Borgmästare Behmer och nämndeman J. A. 

Johansson, Öster Edsvik, anhöll om uppskov 

Lotsstugan på Källskäret för några decennier sedan. Med masten till höger kunde man med en höj– och sänk-

bar kula signalera  om det fanns lotsar på  plats. 
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med målet "för att blifva i tillfälle att förete 

kartor öfver Simpnäs by äfvensom för att i 

öfrigt sig yttra", vilket beviljades. Man slar-

vade inte med språket i den tidens tingsrätter, 

minsann. 

Hösttinget 1884: Nya vittnen 

Den 8 oktober 1884 avgjordes målet. Hamn-

fogden Normans slutplädering för kärandesi-

dan var svag. Han åberopade de kartor han 

tidigare hade visat och krånglade in sig i ett 

resonemang om att vattennivån kunde skifta, 

vilket enligt honom förklarade att Källskären 

såg olika ut på arholmakartan och simpnäs-

kartan. Slutligen betygade han sina vittnens 

trovärdighet och lämnade över målet till 

tingsrättens avgörande. 

 

Borgmästare Behmer var betydligt bättre för-

beredd. Han överraskade med att kalla in tre 

vittnen: fiskarna Per Persson och Gustaf Sö-

derlund från Simpnäs och lotsen Nils Eriks-

son från Sterbsnäs. Deras vittnesmål var 

ganska lika, och jag citerar ur protokollet vad 

Söderlund sa. Det ger en intressant tidsbild 

från våra öar. 

 

"Vittnet var sextiosex år gammal och sedan 

1838 bott i Simpnäs; att vittnet aldrig under 

den tid vittnet bott i trakten hört annat än att 

Källskären tillhört Simpnäs byamän; att 

nämnda byamän alltid med andras uteslutan-

de begagnat skären, derifrån plägat hemta 

sandsten, der betat sina kreatur och uppfört 

samt begagnat fiskekojor; att Simpnäs bya-

män alltid fiskat omkring Källskären men att 

vittnet aldrig sett eller hört att Arholma bya-

män omkring dem idkat fiske eller gjort an-

språk på rätt till fiske derstädes, samt slutli-

gen att Simpnäs byamän alltid besörjt prick-

ning omkring Källskären." 

 

Efter vittnesförhören redovisade Behmer en 

utredning av ägoförhållande på Arholma, och 

kunde visa att kärandesidans uppgifter om 

vem som ägde vad och hur mycket inte stäm-

de med vad kärandesidan uppgivit. Därefter 

överlämnade han målet till tingsrätten. 

 

 

Dom och överklagande 

Tingsrättens dom blev ett hårt slag för arhol-

maborna. Enkan Johanna Lindström miste sin 

talan, eftersom hennes del i Arholma by inte 

hade styrkts. J P Andersson och Johan Olof 

Lindström miste också sin talan, eftersom de 

inte infunnit sig i rätten, ej heller med ombud. 

 

De övriga arholmabornas yrkande om del i 

exproriationsmedlen avvisades och de fick 

stå för svarandesidans rättegångskostnader, 

130 kr. Tingsrätten ansåg att de inte hade 

kunnat bevisa sin äganderätt till Källskäret 

där tullstugan byggdes. Deras yrkande mot-

verkades av att de inte hade anmält sin för-

modade äganderätt redan i samband med ex-

propriationen. 

 

Arholmaborna överklagade tingsrättens ut-

slag till Svea hovrätt. Den 4 december 1885 

föll hovrättens dom, kort och koncist: 

"Kongl. Hofrätten har tagit saken i öfvervä-

gande och pröfvar på ofvan upptagna,af 

Tings Rätten anförda skäl rättvist fastställa 

Tings Rättens domslut." 

 

* 
 

Det vore intressant att veta hur domen påver-

kade umgänget mellan människorna i Simp-

näs och Arholma. Finns det några minnen av 

detta att berätta? 
 

Arholmabornas överklagan till Svea Hovrätt hade 

ingen framgång. Detta är hovrättens dom med sitt 

myndiga sigill. 
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Av Kaj Wicklander 

 

En grå höstskymning sänker sig sakta över 

gårdstunet på  Blekunge. I fotogenlampans 

milda sken försvinner en gosse in i romanens 

spännande värld. Han läser Mathilda Roos 

berättelse Hvad Ivar Lyth hörde i fängelset, 

utgiven av bokförlaget Minerva 1913.  

 

Detta litteraturens mästerverk kunde förvär-

vas för det facila priset av 30 öre. Det är min 

far, Folke Wicklander, som sitter och läser, 

och att han långt senare kunde berätta om 

den här stunden för 90 år sedan beror på en 

fantastisk händelse. Någonting utöver det 

vanliga inträffade. 

 

En silverglänsande farkost 

Vi återvänder till Blekunge denna höstdag. 

Utanför köksfönstret, där Folke sitter och 

läser, går allt i sin vanliga lunk. Pigor och 

drängar sköter sina sysslor, men plötsligt 

bryts friden av höga röster och gälla rop.  

 

8 oktober 1919 - en minnesrik dag! 

I köksfönstret till vänster satt Folke och läste den minnesrika dagen i oktober 1919. På denna bild från 1912 

ser vi från vänster: Nils Andersson (sonson till skeppsredare A F Andersson), Anders Wicklander (med katten 

Grålle), Adolfina Andersdotter Wicklander (dotter till A F Andersson) med Folke Wicklander i knäet, Albert 

Wicklander (artikelförfattarens farfar) samt skeppsredaren Anders Ferdinand Andersson, Kulla Södergård. 
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 Den 12-årige gossen rusar ut och omsluts av 

gårdens folk, som samlas på grusgången 

framför huset. Alla står som förstenade och 

blickar upp mot himlen.  
 

Sakta, tyst och majestätiskt rör sig ett gigan-

tiskt silverglänsande föremål över himmelen 

mot öster. Det nästa snuddar vid vingarna på 

väderkvarnen, som står högt uppe på berget 

ovanför gårdstunet. På den silverglänsande 

kroppen kan man tydligt se texten Bodensee.  

 

Det är alltså det berömda tyska luftskeppet, 

en Zeppelinare, som passerar Björkö. Den är 

ca 120 meter lång och ungefär tre gånger så 

stor som den tidens största segelfartyg, och 

dem betraktade vi som stora. Tidigt, och 

framför allt i Allers Familjejournal, som 

fanns i nästan varje hem, hade man beskrivit 

dessa heliumfyllda farkoster. Gasen helium, 

som är lättare än luft, får alltså luftskeppen 

att lyfta. De drivs framåt med motordrivna 

propellrar. 
 

När den första förskräckelsen och uppstån-

Bodensee över centrala Stockholm 1919. Samma Zeppelinare gled över Björkö i oktober samma år. 

Folke Wicklander med sina Gyllene vingar 
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delsen lagt sig, förstod man vad det var som 

tyst och mäktigt glidit förbi. Under lång tid 

framöver talade man om detta. Någon kame-

ra hann man inte få fram. Min farbror Anders 

Wicklander, som under denna tid börjat ex-

perimentera med lådkamera och framkall-

ning, hann inte med i svängarna. Han hade 

senare en liten ateljé där björköborna lät sig 

avporträtteras. 
 

Bodensee 

Här några uppgifter om luftskeppet Bodensee 

(LZ 120). Nybyggt i Tyskland gör den en 

provtur tur och retur Berlin - Stockholm. 

Landningen sker på Gärdet 1245 den 8 okto-

ber 1919 inför ca 10 000 åskådare. Efter en-

dast 55 minuter lyfter den för återfärd mot 

Berlin. Från Berlin åtföljde ca 20 passagera-

re, bl a Axel Wenner-Gren (1881-1961). På 

återfärden medföljde bl a filmregissören 

Mauritz Stiller (1883-1928) och flygentusias-

ten Axel Petersson, Döderhultaren, (1868-

1925). Trots Döderhultarens stora intresse 

för flyg gav han följande recension av denna 

seglats. "Zeppelinare är fordon för sjuklingar 

och fruntimmer." Bodensees resa till Stock-

holm var en engångsföreteelse. Efter första 

världskriget tar segrarmakterna över Tysk-

lands luftskepp. Bodensee övergår i italiensk 

ägo. 

 

Vad händelserna kring Bodensee betyder för 

min far Folke är svårt att säga. Några år sena-

re flyttar han till Stockholm tillsammans med 

sin bror Anders, och de bor på ett pensionat 

vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm. 

Han läser in en realskolexamen vid Påhlmans 

handelsinstitut för att några år senare avlägga 

mogenhetsexamen (studenten) vid Schartau 

på Södermalm.  
 

Examen och Gyllene vingar 

Vintern 1928 började han ta flyglektioner vid 

Aeromateriels civila flygskola, som höll till 

på isen mellan Lidingö och Lindarängen.  

 

Där fick man köpa flygminuter. Lärare var 

Albin Arenberg och sergeant Nilsson 

(Spetsbergs-Nilsson). Bland eleverna fanns 

Karl Gustaf von Rosen och Ernst Roll. De 

flög med engelska öppna Moth-maskiner, 

dubbeldäckade och försedda med skidor.  

 

Sergeant Nilsson gav min far ett intyg att han 

var lämplig som flygförare. 1929 antogs han 

till militär flygutbildning vid Ljungbyhed, 

där han efter avlagd fältflygarexamen fick 

sina gyllene vingar.  

 

Några år senare blev han kapten vid flygvap-

net och chef för 2 divisionen vid Kungliga 

Roslags Flygflottilj (F2). Men det är en helt 

annan historia. 

 

Här får vi en uppfattning om hur stor zeppelinaren 

Bodensee var. Detta är gondolen under den jättelika 

flygkroppen. 
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Av Jerker Persson 

 

Den vägen som leder till min vän, fallera 

den är både stenig och ojämn, fallera. 
 

Så skriver upplandspoeten Olof Thunman i 

en gånglåt. Den glade vandraren hade möjli-

gen sin käresta på Björkö i början av 1800-

talet, för då var öns "vägar" mellan byar och 

gårdar minst sagt steniga och ojämna. 

Björköborna var ju ett sjöfarande folk, så 

man tog båten om man måste ge sig iväg nå-

gonstans, till exempel för att höra Guds ord i 

Vätö kyrka eller för att låta någon smed ord-

na spik till ett skeppsbygge.  

 

Det var just skeppsbyggandet som gjorde att 

folket på ön omkring 1840 började knorra 

över de dåliga vägarna. Vid den här tiden 

byggdes det fartyg i många av Björkös vikar 

och då krävdes det material av olika slag, 

men vad skulle man gör om isarna var svaga 

och slädföret dåligt. Då kom man inte långt 

ens med den bästa båt, och fartygsbyggena 

kunde inte vänta. Många björköfamiljer var 

beroende av byggena för sin försörjning.  

 

Till all lycka hade ön en egen riksdagsman, 

redaren Matts Pehrsson i Öster Edsvik. Han 

om någon insåg vikten av en riktig väg på ön 

och samlade därför markägarna till samtal 

om vilken vägsträckning som skulle vara 

bäst. Det fanns redan då en enkel väg från 

broarna över sunden vid Granö till Lervik 

som dög för hästtransporter, men även den 

borde förbättras, ansåg man.  

 

1846 hade björköbönderna (och några från 

södra Väddö) ställt samman ritningar och 

kostnadsförslag för en väg mellan Rangarnö 

till nuvarande Östersjö. Det tycks man ha 

gjort väldigt noggrant för slutsumman stan-

nar på 32 462: 36 riksdaler banco. Det var 

inte fråga om några grova avrundningar! 

Matts Pehrsson tog med sig handlingarna till 

Stockholm för att söka statsanslag, men re-

dan då hade vårt land en tungrodd byråkrati. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

"bearbetade" vägprojektet i tio år innan man 

avslog ansökan. 

 

Riksdagsman Pehrsson 

Till slut blev det ändå en landsväg på Björkö 

- och det får vi tacka Matts Pehrsson för. Låt 

oss lära känna honom lite närmare. Han föd-

des 1796 och växte upp på faderns gård i Ös-

ter Edsvik, där allmogeseglation var en viktig 

Björkö landsväg 150 år 

På Samuel Gustaf Hermelins karta från 1802 kan man se hur vägen fån norra Väddö passerar sunden och 

strömmarna vid Granö och fortsätter till Lervik. 
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inkomstkälla. Han gick aldrig i skola utan 

gav sig tidigt ut som sjöman på faderns gale-

aser. Han lärde sig inte läsa förrän i 30-

årsåldern, och då var han redan en av Björk-

ös mest betrodda redare. Bygdens förtroende 

blev grunden för hans långvariga politiska 

engagemang.  

 

Matts Pehrsson var riksdagsman i bondestån-

det från 1840 till riksdagsreformen 1866, och 

därefter satt han i andra kammaren till 1867. 

Han var bl a ledamot av det viktiga statsut-

skottet och fullmäktige i Riksbanken. Han 

satt i styrelsen för Norrtälje stads och Mel-

lersta Roslagens sparbank och var ledamot i 

Stockholms läns landsting. Björkögrabben 

som inte kunde läsa blev alltså med tiden en 

mycket inflytelserik politiker. 

 

Hans sätt att driva politik väckte ett visst 

uppseende i huvudstaden. Lite förenklat kan 

man säga att Matts Pehrsson ägnade sig åt 

björköbygdens lokalpolitik i riksdagen, och 

det med stora gester och pampiga fraser. I 

Svenskt Biografiskt Lexikon kan vi läsa: (...) 

"I hemsocknen var den viljestarke P. respek-

terad men fruktad, och en rik anekdotflora 

har skapats kring hans person. Även i rikspo-

litiken blev 'amiralen' - så kallades ofta P. 

med hänsyftning på hans engagemang för 

örlogsflottans tyngre enheter - en välkänd 

profil. Här var det inte minst det pösande 

övermodet och talekonsten, ymnig men ej 

sällan oklar och med 'bålstora fraser', som 

väckte uppmärksamhet. Många liberaler såg i 

honom en representant för de 'inskränkta hu-

vuden' vilkas lika ohöljda som snäva intres-

sepolitik stod i vägen för en nödvändig sam-

verkan mellan borgare och bönder. Denna 

kritikernas bild av P. har icke i ringa mån 

också blivit eftervärldens." 

 

Ännu ett avslag - och klartecken 

Matts Pehrsson må ha haft en provinsiell och 

yvig framtoning i riksdagen - men han gjorde 

nytta för sin hembygd. 1856 väckte han åter 

vägfrågan på Björkö till liv genom en motion 

i bondeståndet, i vilken han anhöll om ett 

statsanslag på 20 000 kr för projektet. Motio-

nen fick stöd i statsutskottet, där Pehrsson 

själv var ledamot, men i samtliga de fyra 

stånden blev det tvärstopp.  

 

Jag har läst protokollen från ståndens debat-

ter, och många av inläggen är ganska fräna. 

Huvudinvändningarna går ut på att vägbyg-

get är för dyrt, att det är för mycket pengar 

att satsa på en liten skärgårdsförsamling och 

att motionären bara vill gynna sina egna in-

tressen och sin egen hembygd. Den ende som 

egentligen stödde motionen var adelns repre-

sentant G F Liljencrantz, som var landshöv-

ding i Uppland, men i övrigt var adeln myck-

et kritiska till förslaget. Strax före juluppe-

hållet 1957 sa riksdagen nej till en satsning 

på Björkö landsväg.  
 

Nu börjar ett märkligt politiskt spel, som vi-

sar att Matts Pehrsson var smart, välinforme-

rad och hade mäktiga kontakter. Redan i mit-

ten av februari 1858 meddelade han för Vätö 

Riksdagsman Matts Pehrsson 
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byastämma att det nu fanns goda möjligheter 

att få statliga pengar till ett vägbygge.  

 

Som fullmäktige i Riksbanken visste han att 

det fanns pengar i en fond för väganlägg-

ningar och att det just då inte fanns något an-

nat färdigt vägförslag än björkövägen. Han 

lyckades få landshövding Liljencrantz att 

skicka ett memorial direkt till Kunglig Maje-

stät, det vill säga regeringen. Där hade kung 

Karl XV ett avgörande inflytande, och han  

tycks ha haft ett gott öga till Matts Pehrsson. 

Kungen lär ha gjort flera besök i riksdagman-

nens hem i Öster Edsvik och även gästat 

hans båtar, när de legat i hamn i Stockholm. 

 

Kunglig Majestät skickade ärendet vidare till 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, och nu 

behandlades det med våldsam fart. 1846 års 

vägplan omarbetades och godkändes, och 

den 5 maj 1858 anslog regeringen 20 000 

riksdaler till vägbygget på Björkö. 

 

"Amiralen" från Björkö hade visat sina små-

sinta ståndsbröder hur man navigerar bland 

blindskär och får vind i seglen! 

 

Väggen byggs 

Det här var goda nyheter för folket på 

Björkö, där en lågkonjunktur i sjöfarten ställt 

många sjömän och skeppsbyggare utan arbe-

te. Vägbygget påbörjades sommaren 1858, 

och enligt tidplanen skulle vägen stå klar se-

nast den 1 oktober 1860, men redan i oktober 

1859 var den färdigbyggd. Väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen inspekterade bygget och 

påpekade en del fel, men de var inte större än 

att man fick använda vägen. Vid midsom-

martid 1860 godkändes den. 

 

Jag och Börje Justrell har med ljus och lykta 

sökt efter de kartor och kalkyler som låg till 

grund för vår väg på Björkö, men de tycks ha 

förkommit. Det förefaller dock som om 1846 

års vägsträckning försökte binda ihop Björk-

ös större byar, men omarbetningen tolv år 

senare innebar en kraftig förändring av väg-

sträckningen. Vägen blev rakare, kortare och 

billigare, men byar som Marum och Simpnäs 

hamnade vid sidan av allfarvägen.  

Karl XV gav sitt stöd till vägbygget på Björkö. Bilden 

ur Matts Pehrssons fotoalbum på Öster Edsvik. 

Här passerar Björkö landsväg förbi riksdagsmannen 

Matts Pehrssons hem i Öster Edsvik. 
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Av Börje Justrell 

 

Åren 1808-1809 utkämpade Sverige ett krig 

med Ryssland som utvecklades till en kata-

strof. De svenska trupperna tvingades att reti-

rera genom Finland, runt Bottenviken och 

ned genom nuvarande Norrbotten och till 

Västerbotten. I mars 1809 överlämnas Umeå 

till ryssarna och svenskarna längst upp i norr 

lägger ned sina vapen. Samma månad över-

faller en överlägsen rysk styrka Åland, men 

befälhavaren där, von Döbeln, lyckas föra 

över sina trupper till Grisslehamn. Han kom-

mer därefter överens med ryssarna om att de 

inte ska landstiga på svensk jord och dessut-

om lämna Åland. Svenskarna å sin sida lovar 

att inte heller besätta ön.  

 

Under våren 1809 genomförs också en stats-

kupp i Sverige. Kung Gustav IV Adolf av-

sätts och ersätts som regent av sin farbror 

hertig Karl, som under namnet Karl XIII le-

der landet till dess en mer stadigvarande lös-

ning kunde hittas, vilket till slut blir den 

franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte.  

Den 19 augusti 1809 besegrar ryssarna den 

sista större svenska styrkan i ett slag vid Sä-

var utanför Umeå, men dagen därpå lyckas 

svenskarna slå tillbaka ryssarna vid Ratan 

och stoppa den ryska framryckningen. 

Den 17 september sluts ett fredsavtal i Fred-

rikshamn mellan Sverige och Ryssland som 

avslutar det finska kriget 1808–1809. Avtalet 

innebär att Sverige till Ryssland frånträder 

hela Finland, Åland samt de delar av dåva-

rande Västerbotten och Lappland som låg 

öster om Torne-Muonio-Könkämä älv. I no-

vember påbörjar de svenska soldater som 

råkat i rysk fångenskap under kriget mar-

schen hemåt.  

 

I skuggan av dessa dramatiska händelser an-

läggs ett dagsverkstorp i Rumshamn. Inneha-

varen heter Jan Björkström och ska enligt 

den muntliga traditionen ha fått stugan som 

ersättning för att han tjänstgjort i det så kalla-

de lantvärnet istället för en bondson i 

Skeppsmyra. Alla ogifta män i åldrarna 18 

till 25 år, med undantag för t ex studeranden 

och bönder med eget jordbruk, hade tjänste-

plikt i lantvärnet som upprättades för att för-

stärka den svenska reguljära armén när Ryss-

land anföll år 1808.  

 

Dålig utrustning och ringa erfarenhet av krig-

föring gjorde att lantvärnet led stora förlus-

ter. Jan Björkström överlevde dock både sin 

egen tjänstgöringstid och tiden han tjänst-

gjorde för bondsonen. Enligt den muntliga 

traditionen ska han ha deltagit både i slaget 

vid Sävar och vid Ratan, där en bror till ho-

nom lär ska ha stupat. 

 

Vi vet att Jan Björkström var född 1784 och 

alltså 25 år gammal år 1809. Namnet Björk-

ström tyder på att han var son till en båts-

man. Det vanliga namnbruket för torpare och 

bönder var så kallade patronymikon-namn, 

där sönerna till den som hette Lars kom att 

heta Larsson och döttrarna Larsdotter. På 

1680-talet infördes särskilda soldatnamn som 

oftast följde den rote som soldaten tjänade. 

Under 1700-talet återtog i regel soldaten sitt 

gamla namn efter avskedet ur tjänst, men un-

der 1800-talet blev det mer vanligt att solda-

ten behöll sitt soldatnamn även efter att ha 

frånträtt tjänsten. Till en början fick båtsmän-

nen i Skeppsmyra rote namnet Björk men 

efter 1800 tilldelades de namnet Skepp. Det 

var rätt vanligt att soldatsöner tog värvning, 

och att Jan Björkström gjorde extra tjänstgö-

ringstid i lantvärnet mot ersättning sågs nog 

som tämligen normalt. Jan Björkströms älds-

te son Anders blev i mitten av 1800-talet in-

delt båtsman för Arholma rote. Han fick då ta 

den rotens soldatnamn som var Öman. 

 

Hur blev det då med Jans dagsverkstorp i 

Rumshamn? Som ersättning för sin extra 

tjänstgöring fick han en stuga att bo i och 

rätten att bruka en mindre markbit. För detta 

skulle han varje år göra ett antal dagsverken 

hos den bonde som ägde marken, men enligt 

den muntliga traditionen slapp han det under 

Den gamla stugan i Rumshamn 
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sin livstid. Stugan var en så kallad enkelstuga 

som var småbönders, torpares samt indelta 

soldaters och båtsmäns typiska bostad. Den 

bestod av ett bostadsrum med eldstad 

("stugan") samt förstuga och en liten kamma-

re (”kåben”). Jans stuga stod ursprungligen i 

Skeppsmyra by och flyttades till Rumshamn. 

Under 1800-talet fanns det fler enkelstugor i 

Rumshamn, men Jan Björkströms stuga är 

den enda som är kvar idag. Jan levde där res-

ten av sitt liv som fiskare och torpare. Han 

gifte sig 1821 med pigan Katarina Elisabeth 

Andersdotter från Arholma och fick förutom 

sonen Anders ytterligare två söner, Jan som 

blev sjöman och skeppare samt Per som en-

ligt den muntliga traditionen emigrerade till 

Australien.  

 

Efter Jan Björkström tog sonen Jan Jansson 

över dagsverkstorpet. Han drunknade 1868 i 

Öregrund under tjänstgöring som långlots. 

Hans hustru Brita Kristina Persdotter levde 

till 1885 och hann uppleva att enda barnet, 

dottern Karolina, gifte sig och fick två barn: 

Selma född 1876 och August född 1881. Ka-

rolina och hennes man, Jan Erik Jansson, 

byggde till stugan med en bod så att den fick 

dagens utseende, och i början av 1900-talet 

friköpte man dagsverkstorpet. När det hem-

man i Skeppsmyra som torpet legat under 

därefter såldes ut, köpte sonen August till 

ytterligare mark. August, som var skeppstim-

merman, uppförde också år 1909 ett nytt bo-

stadshus som föräldrarna kunde flytta in i. 

Efter att August dött ogift och även Karolina 

avlidit år 1921, flyttade dottern Selma med 

familj tillbaka till Rumshamn. Jan Björk-

ströms gamla stuga användes sedan under 

många år som sommarbostad, medan det nya 

bostadshuset hyrdes ut till sommargäster. 

Sommaren 1947 var sista gången, och däref-

ter har Jans stuga stått obebodd. Under sena-

re år har den renoverats och lär nog stå kvar i 

minst hundra år till. 

Jan Björkmans 200-åriga enkelstuga i Rumshamn. 
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Siste pinnhuggaren städar i  sin 

Rumshamnsskog 
 

Alf Justrell kallar sig själv för Rumshamns 

siste pinnhuggare. Han erinrar sig två tidiga-

re pinnhuggare i byn, båda med stor erfaren-

het av denna urgamla sysselsättning, nämli-

gen Albin Lindberg och Karl-Einar Netter-

lind.  

 

En pinnhuggare går omkring i sin skog och 

samlar grenar och kvistar. Dessa huggs i 

mindre delar, bångar, och läggs på hög för att 

torka.  

 

Våra Öars redaktör slås av att en bånghög 

kan innehålla pinnar av starkt skiftande di-

mensioner. Några pinnar är upp till 3 cm i 

diameter, andra är bara några få millimeter 

tjocka. 

 

- Detta är ett utmärkt bränsle , försäkrar Alf  

Justrell. Jag använder det som sommarved, 

vilket innebär att jag en kulen sommardag 

snabbt kan få värme från vedspisen. Under 

vintern är det lätt att tända vedspisen med  

bångar. 

 

- Pinnhuggaren har stark känsla för miljön, 

säger Alf Justrell. Han eller hon städar upp i 

skogen och tar vara på en billig energikälla.  

 

Troligen är pinnhuggeriet nyttigt för både 

kropp och själ, antar Våra Öars redaktör och 

drar in den härliga skogsdoften från Alf Ju-

strells pyramidala bånghög i Rumshamn. 

Alf Justrell visar att en välkomponerad bånghög skall 

innehålla båda grövre och tunnare pinnar... 

Meterved 
Med bångar håller man inte kylan stången 

någon längre tid. Därför har Alf Justrell även 

ett välförsett lager med annan ved, dels pryd-

ligt staplade i vedboden, dels meterved i lika 

prydliga staplar utomhus. 

… men han har även riklig tillgång till grövre ved, 

huggen i egen skog. 
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Av Lena Svenonius 

 

- Läste Siri Dahlbergs artikel om Björkö-

Arholma kommuns historia i förra numret av 

Våra Öar.  

- Såg rader av gubbar, jag läser listan över 

folkvalda förtroendemän i kommunen, kän-

ner igen namnen på alla kända Björköprofiler 

från tiden det begav sig, det är samma gubbar 

som satt i alla styrelser, och det är byamän-

nen och det är läraren och prästen.  

- Tänkte, oj vad många gubbar som har styrt 

och ställt på Björkö. 

- Frågar mig, fanns det inga kvinnor med ru-

ter i?  

- Fick syn på två kvinnor! Fröken Lea  

Andersson och Fru Maria Boman. 

- Nu blev det intressant, vilka var de och vem 

vet nåt om dem? 

 

Det kanske inte är så märkligt att det var 

gubbar överallt. De var ju vana att ta kom-

mandot, fostrade att ta ansvar och företräda 

hushållet. På redartiden var en gift kvinna 

omyndig, den äkta maken var hennes rättsli-

ga företrädare i alla sammanhang. Det dröjde 

faktisktända till 1921 innan svenska kvinnor 

fick full rösträtt.  

 

Tillbaka till de båda kvinnorna, härliga färg-

klickar i Björköhistorien. Fröken Lea An-

dersson, Finnala, som valdes in i kommunal-

fullmäktige 1942 och Maria (Maja) Boman, 

Simpnäs, som var ledamot i fullmäktige när 

Björkö-Arholma kommun upplöstes och gick 

upp i Väddö kommun 1951. Båda var social-

demokrater.  

 

Lea Andersson och Sune Hansson valdes  

samtidigt in i Björkö-Arholma kommunal-

fullmäktige. De var ett engagerat radarpar, 

båda var socialdemokrater. Iris Sköthagen, 

som var gift med Leas bror Alf, minns att 

den gamle skepparen Rudolf Karlsson i Fin-

nala kommenterade valet så här: "Nu ska det 

bli riktigt rött i politiken på ön." 

   

Hur mycket inflytande fick mina kvinnliga 

föregångare i politiken? Med säkerhet fick 

Lea och Maja ansvar för det som rörde barns 

och familjers väl och ve på ön, men hur gick 

det i  debatterna i Björkö-Arholma kommuns 

fullmäktigesal? Jag får gå till arkiven. 

 

Leas tid i politiken upphörde i och med att 

hon flyttade till Råda 1947. Sune Hansson 

blev kvar mycket längre i politiken, han blev 

med åren en inflytelserik Björköpolitiker i 

storkommunen Väddö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Vad mer finns att berätta om Lea och Maja? 

 

Lea Andersson (Sköthagen) 
 

Lea Andersson föddes 1911 i Sköthagen, 

Finnala by. Eftersom familjen alltid kallades 

”Sköthagens” tog de så småningom efter-

namnet Sköthagen. Leas pappa hette Eugen 

och mamman Emma. Eugen var sjöman i 

Lea och Maja 

Lea Sköthagen 
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unga år och blev sedan stenarbetare.  

 

Lea upplevde en svår sorg i sin ungdom. Hon 

var förlovad med Gösta Hammarkvist, som 

hyrde hos Dalslandarn (som Siri Dahlberg 

skrev om i Våra Öar nr 7), men Gösta avled 

strax före bröllopet. Så småningom träffade 

hon Helge Lindroth, han var skogsarbetare 

från Söderbykarl. När Lea var 36 år gifte de 

sig och flyttade till ett litet rött torp i Råda.  

Lea dog 1953.  

 

Lea var utbildad sömmerska och hade syatel-

jé på övervåningen hemma i Sköthagen. 

Många kvinnor på Björkö gick till Lea för att 

få sina klänningar och dräkter sydda. Min 

mamma Kerstin minns hur hon och hennes 

syster Ulla gick till Lea när de var barn, för 

att ta mått och prova sommarklänningar. ”Vi 

hade nog bara kläder som Lea hade sytt, de 

där åren” säger Kerstin. Tyget hade man med 

sig, det var oftast köpt någon annanstans. Lea 

hjälpte till med modellen, hon hade väl reda 

på vad som var modernt och det blev alltid 

bra. Så småningom kunde man köpa tyger 

hos Lea också.  

 

Lea var med i Björkös teatergrupp och efter 

att ha gått gymnastikkurs startade hon hus-

morsgymnastik i en hage i Simpnäs. Det 

finns många ungdomsbilder i Leas fotoal-

bum, teatergruppen och gänget med Sune, 

Inez, Alex, Affe, Birger, Börje, Frida, Vivi, 

Gösta, Gustav, Iris, Seth och många fler. 

 

Maria (Maja) Boman 
 

Maria Boman föddes i Skomakaretorpet i 

Nybyn. Hennes pappa var skomakare och 

hette Johan Fredrik Eriksson, och hennes 

mamma hette Caresia. Skomakaren och Ca-

resia fick 12 barn, varav 3 dog tidigt. De nio 

övriga var: Fredrik, Gunnar, Nils, Kalle, 

Bror, Gunhild, Gerda, Maja och Greta.  

 

Rolf Eriksson i Nybyn noterar i sina - Min-

nesanteckningar från 1987 - att skomakaren 

var "en liten låghalt 'torr' man, släkt med 

Erikséns, på Arholma" och att hustrun Care-

sia var "stor och kraftig, men böjd av hårt 

arbete och reumatisk värk". Det krävs inte 

mycket fantasi för att inse hur de fick slita 

för att försörja sig och sina många barn. Ma-

jas fattiga barndom kan mycket väl ha varit 

en drivkraft för hennes engagemang i politi-

ken och för ett bättre samhälle. 

 

Maja gifte sig med stenarbetaren John Bo-

man, och i Karl Lindqvists bok - Där jag och 

fäder vandrat (1958) - finns en romantisk 

minnesbild av Johns och Majas första möte 

1907: "Två smålandsynglingar John och 

Oskar hade en dag då kommit resande till 

vårt stenhuggeri och skulle få husrum i mitt 

hem. Jag var vägvisare åt dem. När vi kom 

stigen genom en äng, gick vi förbi några 

kvinnor som satt och mjölkade kor. Bland 

dem satt en rar flicka som John fick ögonen 

på. Han sade då: 'Den där lilla rara flickan 

skulle jag vilja gifta mig med". Hans små-

landshjärta segrade och sommaren 1909 var 

John och Maja gifta. Ännu lever ni tillsam-

mans uti ert eget hem i Simpnäs där snart 

guldbröllopsdagen stundar."  

 

Huset som John och Maja bodde i ligger i 

Simpnäs, nu är det Anders Holmström och 

Karin Lundgren som bor där.  

 

Maja odlade jordgubbar och sålde till som-

margästerna i Simpnäs. Carl Olof Cederblad 

minns att han gick till Maja och köpte färska 

jordgubbar.  

 

Kerstin  och Ulla Edsmark  i sommarklänningar syd-

da av Lea Sköthagen. 
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Jubileumskorsord 
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 

14  15     16 17   18    

19   20  21    22      

23    24           

25   26     27  28   29  

30 31     32 33  34   35   

36    37 38     39     

40   41 42  43 44  45   46   

47   48   49    50   51  

52       53  54    55  

56 57   58         59  

60   61  62  63   64  65   

66 67  68     69   70 71   

72    73 74       75  76 

77    78  79   80      

 

VÅGRÄTA ORD 

 2(8)   Lokal vändplats med båtanknytning 

 2(11) Tar många av oss många på sommaren 

 8(6)   Når kulmen i värmen 

14(2)  Sekundräknare 

15(6)  Spinns med silke 

17(2)  Fyran i solmisationen 

17(5)  Fransk president 

18(4)  Ger pjäsen dess egenart 

19(3)  Direktiv vid jakt 

20(4)  Med ruiner vid Östersjön och Medelhavet 

21(4)  Drottning som ”krossat” Atlanten 

22(5)  Pratade i nattmössan, förstås 

23(15) Nytt mål för Ulvskog 

25(7)  Särskilt avskräckande om dolken är  

 finslipad? 

27(7) Går baptisterna till dopet 

 

 

30(10) Ekan, till exempel (!) , eller jollen 

34(3)   Dras utanför land, växlas med land 

35(3)   Holländskt pålägg utan bakström! 

36(5)   Föga fryntlig 

38(5)   Medaljerad skytt på glid; brittiskt  flytetyg 

39(5)   Där många kröningar dränkts i  

   champagne 

40(3)   Saknar förstummad 

41(4)   Även medelålders ”flicka” numera 

43(6)   Den går före det mesta en viss höstvecka 

44(3)   Ligger i arkiv, står i pose 

46(3)   Oöverträffat ental 

47(3)   Före namnen på våra örlogsfartyg, och 

  även Englands 
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48(12) Präglas kanske till föreningens  

  hundraårsevenemang   

52(7)   En promille av en miljon 

53(3)   Kruka utan a  

54(6)   Har många bilar i brådskan 

56(13) Trädgårdsintresserade spanska  

   nutidsinvandrare 

59(2)   Binder kompanjonerna samman 

60(4)   Elev av vår tid 

61(4)   Grymtar förstås ibland 

63(8)   Dukar upp allsköns frestande mål 

66(3)   En heter Pröysen 

68(9)   Gammal grek, numera Jojje, Jerry eller 

   liknande 

71(3)   Avslutar timplan 

72(5)   Skidort  ”nära” både Bergen och Oslo 

74(9)   Metodisk fördjupning av kunnande 

77(5)   Alldeles särskilt  

78(2)   Mången är besjungen 

79(4)   Därmed besegras även den starkaste 

80(6)   Den är inte grå!, möjligen tankekrävande 

 

LODRÄTA ORD 

 1(6)   Håller generösa öppettider även i sommar 

 2(5)   28 gram klirrande silver 

 3(15) Lokala förbindelser till lands och sjöss 

 4(4)   Spanskt slaktoffer 

 5(3)   Som man ropar i skogen får man svar 

 5(7)   Naturens självskapade rastplats? 

 6(6)   Språk utan land 

 7(5)   Hör sill och potatis till 

 8(6)   Fyller hålet efter Ulvskog 

 9(3)   Å i Åbo 

10(12) Stöder Marie-Louise Ekman 

11(5)   Sluts när makten känner sig hotad 

12(4)   Står för upprepning 

13(14) Då vi är allra närmast solen 

16(4)   Major 

17(12) Präglar våra öar på nyårsnatten 

24(4)   Maskiner i rörelse 

26(4)   Läge för medling 

28(6)   Skalövning 

29(4)   Kan länkas till såväl epi som mond 

31(5)   Älskvärt om mottagande 

32(3)   Ett klart besked 

33(4)   Finare än ölstånka? 

34(2)   Är inte upptäckten av hjulet 

35(6)   Riktigt nostalgiskt om återblickande 

36(5)   Konstnärstyp 

37(5)   Skolexemplet på udda tje-ljud 

38(5)   Ofta uttryck för hysteri 

42(3)   Kan stå för sky 

44(4)   Vanligt betmedel vid färgning 

45(8)   Rikligt utrustad med smaklökar? 

48(4)   Nävkamp i bad(?)rock 

49(7)   Förr med lack, nu räcker stämpel 

50(4)   Distans för britt 

51(4)   Står också för upprepning 

53(6)   Sysselsättning som botemedel 

57(2)   Värde på sedel utan val 

58(3)   Avviker från originalet 

60(4)   Hårmode för kunglig hjälpreda 

62(4)   Tillhör släktings familj 

63(4)   Krögarns rostbiff 

64(3)   Sätter färg på gryningen 

65(2)   Djuriskt kontaktsökande 

67(3)   Kan stå för varsam 

68(3)   Kolla som en uggla 

69(3)   Far! 

70(3)   Gyllene för Herrey 

73(2)   Kan innebära upprepning 

75(2)   En rekorderlig köksträdgård 

76(2)   Pappersdrake 

 

Skicka din lösning till 

Våra Öar 

Öster Edsvik 5480 

760 40 Väddö 

senast 31 oktober, så har du chan-

sen att vinna ett barkat förkläde 

från Redargården eller något av 

fyra bokpriser. 

 

** 

Vi vann korsordstävlingen i Våra 

Öar nr 11 

Första pris - två biljetter till 

”Björköbrödernas huskors” vanns 

av Lasse Oldryd, Harnäset 

 

Nostalgiboken ”Från kalasbyxor 

till fluortant” till vardera 

Iris Sköthagen 

Ingrid o Gunnar Pellkvist 

Siri Dahlberg 

Inger o Erik Hoff 

Grattis! 
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-Tack, det går jättebra! 

 

Hur då jättebra? 

- Många glada människor träffas på många 

spännande evenemang och lär sig en massa 

nytt om Björkö. Det tycker jag är jättebra. 

Det var just det vi ville uppnå med jubiléet. 

 

Kan du ge några exempel? 

- Än i dag känner jag värmen vid invigning-

en i Lennart Blomdins verkstad. Där fanns 

gott om björköbor, och jag kände hur alla 

ville att det här året skulle bli något extra på 

vår ö. Och det har det blivit. Nu i slutet av 

maj har vi genomfört ett tjugotal evenemang, 

många i samverkan med andra föreningar.  

 

- Strövtågen varje månad är något alldeles 

extra. Då lär människor känna varandra och 

sin hembygd, samtidigt som vi får nyttig mo-

tion. Strövtåget mellan Utanå och Bylehamn 

samlade 70 deltagare varav en från Belgien! 

Jag minns också sjömannaföreningens lärori-

ka studiecirkel med Carl Olof Cederblad som 

handledare. Ja, allt har varit trevligt. 

 

Vad har vi att se fram emot? 

- Under sommaren kulminerar jubiléet, om vi 

ser till antalet evenemang. Det bli mycket 

teater, film och musik. Vi har blivit bort-

skämda av öns egen teatergrupp med Robert 

Sjöblom i spetsen, och vi ser med spänning 

fram emot Björköbrödernas huskors, som 

årets föreställning heter. Det blir totalt sex 

föreställningar mitt i sommaren.  

 

- Vi får besök av bandet Royal Modesty, som 

skall delta i Allsång på Ekbacken. Ni som 

gillar att sjunga och spela kan även ta er till 

museet i Simpnäs varje torsdagskväll klock-

an sju. Då är det spelkvällar med allsång. 

  

- Och så blir det tre biokvällar med gamla 

godingar som Waxholm Ettan, Enslingen 

Johannes och Vi på Väddö. 

 

Är det sant att det blir en kappsegling? 

-Jajamen! Lördagen den 25 juli blir det        

 

familjekappsegling enligt konstens alla reg-

ler, med start utanför Sterbsnäs. Du kan läsa 

mer om den här intill.  

 

- När vi ändå pratar båtar vill jag påminna 

om att Väddö och Björkö-Arholma försam-

lingar arrangerar en kyrkbåtstur från Björkö-

varvet till Vätö i augusti. 

 

- I juli får vi  chans att ro med Blanka, en ko-

pia av medeltidsbåten som man hittade under 

Helgeandsholmen i Stockholm. 

 

Har jubiléet satt spår  utanför våra öar? 

- Jag är särskilt glad åt att ett tjugotal 

Roslagsambassadörer var på Björkö en un-

derbar dag i mitten på maj. Vi besökte en av 

redargårdarna i Öster Edsvik, Malaise udde, 

Rumshamn och Bylehamn. Vår ö visade sig 

från sin allra vackraste sida. 

  

-Norrtälje Tidning har skrivit om jubiléet i ett 

stort reportage, och några andra tidningar har 

berättat om vad vi håller på med.  

Hur går jubileumsfirandet, Lena? 

Lena Svenonius 
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Hur kan man enklast följa med  allt  som 

händer resten av året? 

- Alla medlemmar i hembygdsföreningen får 

ett program för andra halvåret tillsammans 

med denna tidning. Alla evenemang affische-

ras vid Backa affär och vid Simpnäs café.  

 

Alla våra evenemang presenteras även varje 

vecka i Norrtelje Tidning på sidan Evene-

mang i Roslagen. 
 

Familjekappsegling på Björkö 
En av aktiviteterna under Björkös jubileums-

år är den kappsegling som går av stapeln lör-

dagen den 25 juli. Alla är välkomna - vuxna 

och barn, vana seglare och de som aldrig 

kappseglat tidigare. Start och mål blir utanför 

Sterbsnäs. På kvällen efter seglingen kan 

man vara med på regattamiddag på Lyck-

hem, där det senare på kvällen är logdans;  

ett annat av hembygdsföreningens jubileums-

arrangemang. 
 

Kappseglingen sker efter det vanligaste han-

dikappsystemet (SRS/LYS) så att alla kan 

tävla mot alla och små båtar kan tävla mot 

stora. Banan kommer att gå över skyddade  

 

vatten inomskärs och omfatta 2-4 timmars 

segling.  

 

Vi strävar mera efter trivsel och rolig segling 

än efter strikt tillämpning av alla regattafor-

malia. Har man aldrig kappseglat tidigare så 

blir detta ett bra tillfälle att prova. 

 

För mera information och anmälan, ring Per 

Anders Flordal, 070-484 10 99 eller 0176-

918 38.  

70 personer på strövtåg mellan Utanå och Bylehamn. Foto Erika Grönlund. 
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Jubileumstävling  
Vad tycker du om Björkö - med nio väl valda ord 

 
Skriv en kortdikt  eller en slogan eller något  annat som 

beskriver vad du tycker om Björkö.  
Bara nio ord, varken fler eller färre.   

 
Våra Öars redaktion utser det bästa  

bidraget som  belönas med en middag för två i  
Blekunge redargårds matsal en kväll i augusti. 

Skicka dina nio väl valda ord tillsammans med 
ditt namn och din adress till Våra Öar, Öster Edsvik 

5480, 760 40 Väddö eller till vår e-postadress 
edsvik@spray.se senast den 25 juli 


