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Rysshärjningarna på Björkö 1719
Av Börje Justrell

Lördagen den 11 juli 1719 siktade en svensk
fregatt som patrullerade i Ålands hav en stor
rysk anfallsflotta som styrde mot den svenska kusten. Fregatten sköt varningsskott, och
snart brann vårdkasarna i skärgården.
Vid fyratiden på eftermiddagen var anfallsflottan framme och ankrade upp utanför Kapellskär. För befolkningen på Rådmansö
måste detta ha varit en skräckinjagande syn:
130 galärer som roddes och dessutom över
100 mindre skärbåtar och ett antal större fartyg för patrullering utomskärs. Den samlade
militära styrka som fanns ombord var också
imponerande. Varje galär hade förutom besättningen en landstigningstrupp på ca 200
man, och vissa s k kosackgalärer var dessutom specialbyggda för transport av hästar.
20 000 människor hemlösa
Anfallet var inget invasionsförsök utan en
påtryckning för att tvinga den svenska regeringen till förhandlingsbordet efter Karl XII:s
död. Även åren1720 och 1721, innan freden i
Nystad avslutade kriget, återkom den ryska
flottan. Då drabbades främst Norrlandskusten. Men 1719 var härjningarna mer omfattande. Inom loppet av en dryg månad härjades kusten från Gävle i norr till Norrköping i
söder. Allt som kom i ryssarnas väg plundrades och brändes: städer, slott, herrgårdar,
järnbruk och byar. Också båtar, redskap, husgeråd och förråd i lador och visthusbodar
brändes eller fördes bort. Boskapen slaktades, och den obärgade skörden på åkrar och
ängar trampades ned . När ryssarna lämnat
landet saknade närmare 20 000 människor
tak över huvudet, i första hand bland skärgårds- och kustbefolkningen men också
bland befolkningen på de uppländska bruken.
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Tsar Peter utstrålar makt och storhet

De som fått behålla sina hus var plundrade på
sina egendomar, och många hade mist sina
försörjningsmöjligheter. Hösten 1719 och
den efterföljande vintern blev en tung och
eländig tid.
En fråga som diskuterade redan i samtiden
var bristerna i försvaret av ostkusten. Varför
satte man sig inte till motvärn? Den ryska
anfallsflottan hade order att i första hand
åstadkomma så stor materiell skada som
möjligt genom att bränna och plundra. Strid
med svensk trupp undveks därför, och det
var i stort sett bara vid framstötar mot större
städer som det kom till regelrätta drabbning-

ar, t ex vid Stäket utanför Stockholm och vid
Gävle. I båda fallen slogs ryssarna tillbaka.
Andra städer som Nyköping lyckades man
bränna ned men inte inta. De svenska flottstyrkor som fanns tillgängliga på ostkusten
låg för ankar under skydd av Vaxholms fästning och undveks av ryssarna. Även på andra
håll drog sig ryssarna tillbaka när de mötte
motstånd. Svartlöga, som var svår att landstiga på, lämnades ifred då ön försvarades av
träffsäkra säljägare med långskjutande vapen.

nar. Truppen leddes av yrkesofficerare. På en
direkt fråga från rannsakningskommissionen
om truppen uträttat något under den tid de
legat vid Björhövda svarade bönderna ”…
att /../ (truppens) hästar betade upp deras
ängar och gjorde dem stor skada, men eljest
gjorde de intet”. Man berättade också att 8
dagar innan galärerna kom så hade ryska örlogsskepp rekognoserat i vattnen mellan
Åland och Vätö socken, men att bönderna
trott att det varit svenska skepp. Rannsakningskommissionen dömde slutligen tre befäl
för underlåtenhetsbrott: generalmajoren Fabian Zöge, som varit ansvarig för delar av lantDet ryska anfallet var inte oväntat. Redan i
försvaret, samt majoren Olof Lagerberg och
början av juli hade en svensk spanare rapporryttmästaren Nils Lilliehöök, de båda senare
terat om anfallsflottan när den samlades vid
för försummelser vid försvaret av Norrtälje.
Hangö i Finland. I Vätö socken, som Björkö
tillhörde på den tiden, stod ständigt åtta man
En viktig fråga för rannsakningskommissiopå vakt vid socknens vårdkasar fram till dess
nen var om ryssarna fått hjälp eller stöd från
fienden kom. Det fanns också mindre militäsvensk sida. I den ryska krigföringen ingick
ra förband utposterade längs kusten, men de
att övertyga den krigströtta svenska befolkretirerade i de flesta fall tillsammans med
ningen om att det som nu drabbade dem var
befolkningen. Inför en rannsakningskommisden svenska regeringens fel, eftersom den
sion om försvaret 1719, som tillsattes några
motsatte sig en fred. I en kungörelse på
år efteråt, berättade representanter för Vätö
svenska och tyska, som delades ut av ryssarsocken att en kapten med 11 finska dragoner
na, betygade tsaren sin stora fredsvilja. På
till häst år 1719 varit förlagda till SkeppsmyVikbolandet utanför Norrköping inledde
ra. De hade sett hur ryssarna bränt kringligbönderna förhandlingar för att undgå att få
gande öar och sedan dragit sig tillbaka. Till
sina hem brända och plundrade mot att man
Björhövda på Vätö kom senare i månaden ett
underkastade sig tsaren. Detta betraktades
allmogeuppbåd om 50 beväpnade män från
som landsförräderi och bestraffades hårt.
Rimbo, Edsbro och andra uppländska sock-

Vårdkasen på Kasberget, tecknad av professorn Lars Roberg under ett besök på Väddö 1712
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Det var den här typen av ryska galärer som härjade i Roslagen 1719

Några bönder sköts på fläcken, ledaren steg- des. Flera av de övriga byarna plundrades
lades och avrättades och övriga fick löpa gat- grundligt. Därefter fortsatte den ryska eskalopp.
dern raskt norrut, men först upprättade man
en flottstation på Arholma, där man stannade
På rannsakningskommissionens fråga om
i en 5 – 6 veckor.
någon svensk undersåte underrättat ryssarna
om vägarna in i vikarna, svarade delegatioDen norrgående eskadern härjade sedan kusnen från Vätö socken ”… att fienden uti deten upp till Gävle, som man misslyckades
ras socken ingen man hade bekommit som
med att inta. Den 3 augusti vände eskadern
kunde visa honom vägen, utan allenast några
åter söderut, och i mitten av augusti var den
kvinnfolk, dem han tagit med sig till Norrkötillbaka på Åland igen. Samtidigt vände den
ping.”
södergående delen av anfallsflottan norrut
och samlades den 18 augusti vid Rådmansö
Härjningarna på och runt Björkö
för att återvända till Åland. Men innan den
Dagen efter ankomsten till Kapellskär, d v s
avseglade hann den åstadkomma stor försöndagen den 12 juli, delade sig den ryska
ödelse. Den 19 augusti, som blev anfallsflotanfallsflottan. En eskader om 21 gälarer och
tans sista dag i skärgården, inleddes med att
21 skärbåtar med ca 5000 man gick norrut,
Tjockö brändes. Därefter seglade flottan in i
medan huvudstyrkan fortsatte söderut. Den
Norrtäljeviken och brände byarna runt viken.
norrgående eskadern började dagen med att
Avslutningsvis brändes och plundrades Norrhärja och bränna i trakten kring ankringsplattälje stad.
sen på östra Rådmansö och på Lidö. Därefter
antändes Arholma by och senare på söndagskvällen Idö. Befolkningen på Arholma och
Hur drabbades befolkningen på Björkö?
Det ryska anfallet kom mitt i sommaren, inIdö, men också på Björkö, hade dock redan
nan höskörden och säden var bärgad, vilket
på söndagsmorgonen flytt från sina hem.
innebar att även den som slapp få hus och
hem nedbrända oftast miste både sin skörd
Måndagen den 13 juli härjades Björkö. Alla
och sina övriga ägodelar. Till detta kom att
byarna på östra sidan mot havet brändes ned
svensk militär förlades på flera håll i Vätö
till grunden: Sterbsnäs, Skeppsmyra, Simpsocken, och den skulle underhållas med mat
näs, Utanå, och Finala. Även Stridsby bräntill manskapet och hö till hästarna. Redan
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domar. En av flottstationens uppgifter bör ha
varit att vårda sjuka och sårade och begrava
dem som dog. Norr om Rumshamn finns en
vik som idag heter Kyrkogårdsviken, och
som ryssarna troligen använde som begravningsplats. Namnen på de två vikarna, Ryssugnsviken och Kyrkogårdsviken, finns belagLiten fattig befolkning
da på en storskifteskarta över Skeppsmyra by
Enligt mantalslängden för 1720 bodde det
totalt 139 personer mellan 16 och 63 år på de från 1783. Då borde det fortfarande ha funnits personer i livet som upplevt härjningarna
delar av själva Björkön som tillhörde Vätö
socken. Lägger vi till 2 barn per hushåll och 1719.
några gamlingar, så uppgick den samlade befolkningen på denna del av Björkö till drygt På Arholma fanns sju kronohemman. Skatten
innehades på livstidsdonation av friherrinnan
200 personer. Med samma beräkningssätt
bodde det uppskattningsvis omkring 30 per- Brita Ulfsparre, änka efter baronen Rålamb
soner på Arholma. Hemmanen på Björkö var på Lidö, och hon gav bönderna totalt åtta års
frihet från skatt för att de skulle kunna bygga
oftast små och ekonomiskt svaga. Andelen
upp sina gårdar igen. Men de skulle under
tjänstefolk var därför tämligen modest. I
mantalslängden 1720 för Vätö socken redovi- den tiden göra ett dagsverke i veckan och
hugga två famnar ved per hemman åt Lidö
sas på Björködelen totalt 10 pigor och 7
sätesgård. Dessutom skulle de bärga hö åt
drängar. På Arholma fanns 4 pigor och 1
dräng. Indelta båtsmän fanns det i Simpnäs, sätesgården, varav en del - liksom veden Finala, Västra Edsvik, Östra Edsvik, Skepps- skulle forslas till Stockholm.
myra, Marum och på Arholma, totalt 13
stycken. 7 av dem verkar ha varit gifta och
Stärbsnäs bestod också av kronohemman,
haft familj. Tillsammans utgjorde alltså båts- och även där var räntan donerad på livstid till
männen och deras familjer en betydande an- ägaren av Lidö säteri. Liksom på Arholma
del av befolkningen.
gav änkefru Ulfsparre bönderna i Sterbsnäs
åtta års frihet från skatt men förbehöll sig rätArholma var en av de öar i området som
ten att ta ut dagsverken, ved och höbärgning.
drabbades hårdast. Ön blev attackerad i ett så För två av de tre bönderna i byn, Erik Börjestidigt skede av det ryska anfallet att befolkson och Anders Jansson, blev bördan tydligen
ningen måste fly hals över huvud i sina båtar alltför tung. De hade inte kraft och ork att
utan att få med sig i stor sett någonting. Ännu starta om på nytt, så när antalet frihetsår skulidag finns i den muntliga traditionen berättel- le utredas år 1722, hade två andra personer
ser om kvinnor som gömde sig kvar på ön för tagit på sig att få deras hemman på fötter
att mjölka och se till den boskap som blev
igen.
kvarlämnad. Men bemanningen vid flottstationen som ryssarna satte upp på Arholma
I grannbyn Skeppsmyra hade invånarna ocklade troligen beslag på allt ätbart under den
så svårt att återhämta sig efter härjningarna.
tid man som man blev där.
Förutom att själva byn blev nedbränd så
brann all skog upp liksom båtar och fiskeutMaten tillreddes inte ombord på skeppen utan
rustning. Byn bestod av 4 mantal skatte uppiland i tillfälligt uppmurade s k ryssugnar,
delade på ett halvt mantal per gård, dvs totalt
som det finns rester av på flera ställen runt
8 gårdar. En av gårdarna saknas i 1720 års
om i skärgården. På Björkösidan, söder om
mantalslängd, men kan vara identisk med en
Rumshamn, finns en vik som idag heter
lägenhet som anges som öde. Av de kvarvaRyssugnsviken. Där bakade man förmodligen
rande sju bönderna gav en, Anders Andersbröd och lagade mat. Anfallsflottan förlorade
son, upp bondesysslan och värvade sig som
folk både i form av stupade och genom sjuk1719 gjordes en värdering av de skador som
ryssarnas härjningar åstadkommit. Den följdes år 1722 av en rannsakning om hur många
fria år från utskylder till kronan som skulle
beviljas de hemman som bränts.
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Kartan visar ryssarnas härjningar på Björkö 1719:
By som plundrades och brändes
By som plundrades
By där det saknas uppgift om den plundrades eller brändes
båtsman. Vid rannsakningen 1722 hade hans
hemman tagits över av fadern Anders Hansson, som också han var bonde i Skeppsmyra.

i Finnala få med sig en del av kreaturen i båtar. Några av byborna måste också ha gömt
sig i närområdet, eftersom man uppgav att
ryssarna kommit tillbaka till byn ytterligare
en gång, och att deras skepp och galärer stänÄven i Utanå, Finnala och Stridsby blev både
digt passerade förbi på havet utanför. Det
byn och skogen nedbränd. Bönderna i Utanå
gjorde att de boende i Finnala inte vågade sig
och Finnala måste därför skaffa byggnadsvirtillbaka för att ta tillvara vad som eventuellt
ke från annat håll för, som man sa vid rannkunde finnas kvar efter att ryssarna varit där.
sakningen 1722, ”… några kojors uppsättande”. Vid flykten lyckades trots allt bönderna
Simpnäs brändes också, men tydligen klara5

de sig skogen, och bönderna lyckades med
konststycket att både få med sig en del kreatur och att ta sig tillbaka till byn efter det ryssarna dragit bort för att bärga vad som gick
att rädda av skörden. Det hade man nu inte så
mycket för.
En militärpostering förlades till Simpnäs efter att ryssarna lämnat landet, och vid rannsakningen 1722 konstaterades ”; så har dock
vad av fienden lämnades orört sedermera blivit förstört av posteringen som vid Simpnäs
år 1719 ställdes, därest den och legat intill
nästkommande år då freden slöts,”
Bönderna i flera av de byar som inte blev
brända drabbades hårt av plundring, och vid
rannsakningen 1722 konstaterades att de också borde bli befriade från utskylder under
några år, ”… helst emedan deras tillstånd är
mycket slättare och svagare än mången annans som mistat sine hus och således en skälig ting, att de på något sätt bliva lindrade
och njuta avkortning uti det som görligt är.”
De byar på Björkö som avsågs var Kulla,
Östra Edsvik, Västra Edsvik , Skenninge och
Glämsta som alla tillhörde Vätö socken. I
jordeboken för 1719 finns dessutom Marum,
Blekunge och Mulnäs upptagna som självständiga enheter, men de omnämns inte med
ett ord, vare sig i handlingarna från rannsakningen 1722 eller i Kommerskollegiets beslut
om skattebefrielser. Eventuellt lyckades dessa byar klara sig undan både brand och
plundring. Enligt mantalslängden för 1720
var Marum den största byn på Björkö och
bestod av nio hemman, varav de flesta omfattade en fjärdedels mantal. Blekunge bestod
av ett halvt mantal och brukades av bonden
Pehr Andersson med hustru, medan Mulnäs
omfattade en fjärdedels mantal och brukades
av bonden Pehr Mattsson med hustru. Ett av
hemmanen i Västra Edsvik som finns upptaget 1720 års mantalslängd saknas vid rannsakningen 1722 och kan också det ha klarat
sig undan härjningarna.
Byarna Lervik, Backa, Samkarby, Salnö,
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Granö och Lingslätö (Barnens Ö) tillhörde
Vätö socken fram till början av 1600-talet,
men blev då överflyttade till Väddö socken
för att bidra till kostnaderna för den s k havsfärja som sedan medeltiden trafikerade rutten Väddö – Åland. Dessa byar behandlas
därför inte här.
Summering
Rysshärjningarna slog hårt mot Björkö. Byarna på östra sidan av ön blev nedbrända och
nästan hälften av öns befolkning på den del
som tillhörde Vätö socken stod därmed utan
tak över huvudet.
Byarna längre in på ön blev plundrade, men
märkligt nog verkar de västra delarna av
Björkö ha klarat sig undan både brand och
plundring. Byarna där nämns åtminstone inte
i den detaljerade rannsakning på hemmansnivå som genomfördes 1722.
Kanske fungerade Marumssundet och Skenningeviken, som på den tiden var något bredare än idag, som ett svårforcerat hinder för
de härjande kosackerna. Ryssarna hade bråttom att fara vidare norrut och slog nog bara
till på de ställen som var enklast att nå från
havssidan. Redan samma dag som Björkö
härjades så brändes byar och gårdar på
Väddö och på Singö.
Det finns inga uppgifter om att några Björköbor fick sätta livet till under rysshärjningarna, men de efterföljande åren måste ha varit
oerhört mödosamma och strapatsrika. Sannolikt ökade dödligheten både bland äldre och
barn. Vissa av bönderna i de byar som bränts
gav också upp och försökte hitta andra utkomstmöjligheter.
Under hundratals år framåt har sedan den
muntliga traditionen förmedlat berättelser
från ödesåret 1719 då ryssen plundrade och
brände i den svenska skärgården och ställde
befolkningen på bar backe.

Rysshärjningarna på Björkö 1912
Av Jerker Persson

I Nya Dagligt Allehanda den 19 juli 1933
finns en artikel med rubriken "Ryska offensivförberedelser". Den är daterad "BjörköArholma, i juli" och signerad av Blue Peter.
Den anonyme skribenten beskriver ryska förberedelser att landstiga på Änklingen och
därifrån invadera Sverige. Här återger vi artikeln i sin helhet. Läs och häpna!
”På södra spetsen av Björkön, vid pass en
fjärdingsväg från Simpnäs lotsstation, ligger
ett hemman, som heter Finala. Det är ett stort
och präktigt Roslagshemman, till vilket hör
en betydande kuststräcka mot Ålands hav.
Kusten är här ganska söndersprängd i skär
och kobbar av en för övrigt sällsynt naturskönhet. Ett av dessa skär heter "Änklingen"
och ligger rakt i väster räknat från fyren
"Skomakaren", eller Simpnäs KLubb, som
den numera heter. "Änklingen" står i direkt
förbindelse med Björkös fastland, och utanför öppnar sig direkt Ålands hav.
Gården Finala ägdes av lantbrukaren Mats
Mattsson till år 1919, då han avled och hemmanet övergick i hans dotters och svärsons
ägo. Björköbönderna ha ständigt varit ett rakryggat och stolt släkte. De hade också anledning därtill, ty det var för en tjugofem år sedan ingenting ovanligt, att en Björköbonde
var god för hundratusen kronor. Vid sidan av
jordbruket bedrevo de rederirörelse med segelfartyg, och det kunde hända, att ett trettiotal barkskepp, skonertskepp och briggar
övervintrade i Björköfjärden. Många av hemmansägarna voro utexaminerade sjökaptener,
som befarit all världens hav. En god representant för detta släkte av bönder och sjöfolk
var Matts Mattsson, redare till briggen
"Fred" och ägare till Finala.
Under åren före krigsutbrottet genomkorsades skärgården av ryska sågfilare. Befolkningen såg dem på sina ställen med oblida
ögon och det hände ibland, att ryssarna omilt
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fingo stifta bekantskap med salthalten i
Ålands hav. Ofrivilligt, naturligtvis.
På sommaren 1912 uppsöktes Matts Mattsson på Finala av ett par personer, som frågade om han ville sälja skäret "Änklingen" till
dem. Mattsson svarade, att han gudskelov
hade det så bra ställt, att han icke behövde
sälja något av sin mark. De båda främlingarna läto sig nöja med svaret, men under den
närmaste tiden sågos de ofta ute på
"Änklingen", där de ritade och kartlade. Båda
voro svensktalande.
Under hösten fick Matts Mattsson mottaga
förnyat besök av de båda personerna, som nu
hade en utlänning, en dansk, i sitt sällskap.
De gåvo nu Mattsson ett köpeanbud på skäret
"Änklingen". Mattsson frågade dem vad de
skulle med det kala skäret att göra. De svarade ganska undvikande, att det funnit
"Änklingen" så fager att de ville förvärva det.
Matts Mattsson avböjde emellertid deras anbud, vilket för övrigt icke preciserades i
pengar. De yttrade blott, att han skulle få bra
betalt för sitt kala skär.
Mattsson fick under den därpå följande tiden
mottaga upprepade besök av spekulanterna
på "Änklingen". Allt flera personer kommo
in i historien, bl. a. voro ett par ryssar ute och
togo skäret i noggrant besiktigande. Vid ett
av sammanträffandena med Mattsson kommo de fram med ett anbud. Mattsson skulle
erhålla 75,000 kronor kontant, om han ville
sälja "Änklingen". Tanken svindlade för
Mattsson. En sådan väldig summa för hans
kala skär "Änklingen". Han trodde, att han
hade dårar framför sig. Men spekulanterna
svarade honom trankilt, att de ämnade anlägga ett stort hotell med en massa villor på skäret. Grunda en badort, alltså. De gåvo Mattsson fjorton dagars betänketid och foro därefter till Stockholm.
Mattsson grubblade över "Änklingen". Det
var under Mölles glansdagar, och spekulan-

historien för honom. Mattsson stämde möte
med spekulanterna på skäret, och gick dit i
general Rappes sällskap. Generalen presenterades naturligtvis icke under sitt rätta namn.
Under detta sammanträffande var bl. a. en
ryss med, och det framgick härvid klart, att
badortsplanerna endast voro mask för ett annat ändamål. General Rappe kom på det klara
med att man hade att göra med spioner. Flera
av "spekulanterna" voro mosaiska trosbekännare, såväl dansken, en av ryssarna som två
av "svenskarna".

Generalen och försvarsministern Axel Rappe var,
sommargäst hos Matts Mattsson i Finala.

terna hade antytt, att "Änklingen" skulle bli
ett Roslagens Mölle. Men ju mer han tänkte
på saken desto omöjligare föreföll det hela.
Björkö ligger sex timmars båtresa från
Stockholm med dåliga kommunikationer.
Vad var det för personer, som enbart för ett
kalt skär kunde betala 75.000 kronor? Helst
som badförhållandena vid "Änklingen" voro
dåliga, och badortsprojektet förföll synnerligen lösligt kalkylerat.
Men så erinrade sig Matts Mattsson, att vattnet vid "Änklingen" är ovanligt djupt. Han
lodade invid skäret och fann, att vattnet här
var fyrtio famnar djupt. En pansarkryssare
skulle alltså här kunna lägga direkt till vid
land.

Anledningen till att man ville köpa ”Änklingen” var naturligtvis den, att man här kunde gå in med stora fartyg. Sedan trupper ilandsatts, behövde man blott marschera över
Björkön och sedan lägga pontoner över
Väddö kanal för att vara på fastlandet och
därefter marschera rakt på Stockholm. Att
man ville förvärva "Änklingen", var givetvis
för att kunna träffa förberedelse till en
landstigning, bygga hus, göra i ordning strålkastare m.m. Vilken betydelse det skulle få
för ryssarna att slippa forcera skärgården förstås lätt.
Matts Mattsson sålde naturligtvis inte "Änklingen". "Jag säljer inte mitt fosterland", svarade han spekulanterna rakt på sak vid det
sista sammanträffandet. Efter general Rappes
besök hos dem tillsammans med Mattsson
anade de ond råd och försvunno. Saken blev
sålunda aldrig helt uppklarad. Deras skriftväxling finnes fortfarande i förvar hos Matts
Mattssons dotter, fru Anna Lindström på Finala gård.

Anledningen till att detta skrives är tvåfaldig.
Dels relateras saken på grund av att de ryska
spionerna i Sverige blivit aktuella på nytt.
Och dels för att Matts Mattsson, en man av
ära och kraft, en sann skärkarl, skall få sin
senkomna honnör. För honom fanns det ingen tvekan om vad som var hans plikt. I detta
Under många år hade f. försvarsministern,
fall som i så många andra visade han sig vara
general Rappe, varit Matts Mattssons somet präktigt skott av en präktig stam. Han vilar
margäst, och ett varmt vänskapsförhållande
nu på Björkö-Arholma kyrkogård, icke långt
uppstod mellan skärkarlen och den gamle
generalstabschefen. Mattsson for in till gene- från den vård, som socknen rest över församralen i Stockholm och berättade hela badorts- lingsbor, som funnit sin grav i havet.
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Från Estland till Björkö som flyktingbarn
Av Margit Rosen Norlin

Sabbatsbergs flyktingförläggning för
"avlusning" och läkarundersökning. Efter två
veckor flyttades vi över till Rosenlund på
Södermalm och därifrån flyttades vi till
Björkö-Arholma i Roslagen.

Den 3 december 1943 kom jag tillsammans
med mina föräldrar Erika och Viktor Rosen
samt min yngre bror Ivar till Björkö från
Stockholm med skärgårdsbåten Storskär. Vi
steg i land på bryggan vid Sterbsnäs med den Med våra få tillhörigheter i den nyinköpta
nyinköpta resväskan.
resväskan gick vi till Skeppsmyra och vårt
blivande hem i Johannes Esplings "drängEn månad tidigare, den 4 november, hade vi stuga" om ett rum och kök med vedspis och
lämnat Nargö med vår fiskebåt, som vi var
tillgång till gårdens bastu.
tvungna att lämna i Hangö i Finland. Med tåg
fortsatte vi till Åbo där mor Erika med oss
Den 7 december 1943 gick jag till "småskobarn fick logi hos Frälsningsarmén och pap- lan" i Kulla och började i första klass. Efter
pa i stadens arrestlokal. Efter några dagar i
jullovet blev jag flyttad till andra klass. Till
Åbo fick vi plats på passagerarfartyget s/s
skolan gick jag till fots. I slutet av februari
Arcturus och steg i land på Skeppsbron i
flyttade vi till Österviken, vilket innebar att
Stockholm den 10 november. Vi fördes till
skolvägen blev mycket längre. Men då kom

Klasserna 3 och 4 i Skenninge skola 1946. Stående från vänster: Elin Klement, Ängholmen, Doris Andersson,
Finnala, Margit Rosen, Österviken, Hilma Österdal, Ängholmen, Siv Boström, Simpnäs, Astrid Lundberg,
Skeppsmyra, Maj-Gret Jöesaar, Arholma, Lilian Andersson, Kulla. Mellanraden från vänster: Hjalmar Grönholm, Ängholmen, Heino Jöesaar, Arholma, Torsten LUndgren, Skeppsmyra, Hugo Rosen, Österviken, Edgar
Österdal, Simpnäs, Folke Berg, Edsvik, Manfred Rosenborg, Ängholmen. Sittande från vänster: Lennart
Wandt, Skenninge, Stig Mattsson, Sterbsnäs, Kjell Eriksén, Simpnäs, Leif Österberg, Simpnäs, Ulf Karlson;
Simpnäs, Lars-Olov Holm, Kulla.
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vår fiskebåt från Finland och i båten fanns
fiskeredskap och de delar av våra tillhörigheter, som ej blivit stulna i Finland, bland annat
mammas cykel. Jag lärde mig cykla och
skolvägen blev lättare.
Efter sommarlovet började jag i tredje klass i
"mellanskolan" i Skenninge. Skolkortet från
vintern 1946 är med vår lärare Linda Lindström, som var pensionerad, men fortsatte
lärartjänsten. Vi var 21 elever i 3:e och 4:e
klass och av dessa var sex elever från Rågöarna och fyra från Nargö.
Nästa skolkort är från våren 1948 med tre
klasser; 5:e, 6:e och 7:e. Vår magister Olof
Ljungström står i mitten. I de tre klasserna
fanns åtta elever från Estland. Ett syskonpar
från Arholma saknas på bilden men skolbarnen på Arholma hade då egen skola med sex
elever varav två var från Nargö.
De estlandsvenska barnens föräldrar försörjde sig av fisket. Några familjer hade lämnat

orten för annan försörjning bland annat i
Grisslehamn. Pappa Viktor fiskade tillsammans med mamma eller någon annan fiskare.
I pappas anteckningsbok kan jag se att, sedan
han hade fått tillbaka fiskebåten i februari
1944, hade han levererat 35 kg strömming
och köpt 40 liter bränsle för 30 kronor. Den
17 mars finns antecknat leverans om 35 kg
strömming och inköp av ett fat (195 liter)
motul? I april står noterat att han erhållit första betalningen för levererade fiskefångster:
174 kr och 36 öre. Under våren fiskade han
omväxlande strömming och torsk. Vid leveransen av 100 kg torsk den 19 april medsändes 18 kg lever och rom. Och samtidigt har
han noterat att han fått betalt 16 kr och 25 öre
för torsk-skallar. Vem har beställt torskskallar och vad användes de till?
Numera finns inga yrkesfiskare i vattnen
kring Björkö-Arholma och torsken är helt
försvunnen.

Klasserna 5, 6 och 7 i Skenninge skola 1948. Stående från vänster: Folke Jansson, Ivar Jansson, Ingvar Österman, Ulf Karlsson, Stig Mattsson, Manfred Rosenborg, Olof Ljungström (lärare), Kjell Eriksén, Edgar Österdal, Hjalmar Grönlund, Leif Österberg, Olof Rosenborg. Mellanraden från vänster: Siv Boström, Kerstin Odstam, Margit Rosen, Astrid Lundberg, Hilma Österdal, Inger Jansson, Gun Janson, Berit Janson, Birgit Karlsson, Siv Söderström. Sittande från vänster: Torsten Lundgren, Lennart Wandt, Lilian Andersson, Kerstin Holm,
Gunborg Sjöström, Elin Klement, Sven-Olov Holm, Folke Berg.
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Björkö konsumtionsförening 1908-1983
Av Georg Karlsson

Simpnäs by bestod under 1800-talet av tre
bondehemman samt en del mindre smådelar.
Ett av hemmanen blev genom olämpliga fartygsaffärer försatt i konkurs och sönderdelades i mindre s k fastigheter. Tidpunkten för
detta kan jag inte bestämt ange, annat än att
det rörde sig om senare delen av 1800-talet.
I början av 1900-talet strandade ett rätt så
stort järnfartyg mellan Simpnäs klubb och
Bokobben. Detta fartyg måste skrotas på
platsen. Det orsakade den så att säga lilla invasionen av Simpnäs by i form av plåtslagare, dykare med flera.
Dykaren vid namn Lindgren blev efter färdigt jobb kvar i Simpnäs by och tog hand om
en änka med fyra barn. Denne Lindgren finns
med i första protokollet för Simpnäs HanGeorg Karlsson
delsförening.
Stenhuggarinvasionen
Så blev det snart dags för nästa stora invasion av Simpnäs by. Stockholms stad behövde en massa sten av olika slag och inköpte av
Finala gård år 1905 rätten till brytning av
berget på stora Enklingen.

De förnödenheter som fanns på platsen var
potatis, mjölk, smör och ägg. Vid Marums
brygga fanns en diversehandel och dit var det
5,5 km och till Skeppsmyra handel 7 km.
Inga fortskaffningsmedel fanns, det var bara
att gå.

För brytningen anlände en stor mängd stenarbetare från olika delar av vårt land. Det var
smålänningar, bohuslänningar, folk ifrån
Blekinge, Halland och Värmland, och även
en del av ortens mannar fick lära sig att hantera sten.

Dessa handlare var heller inte så benägna att
sälja varor på krita till obekant folk som man
brukar säga. Avlöning vid stenhuggeriet
skedde en gång i månaden. Svårigheterna var
stor för en del barnfamiljer.

Till och med kvinnan fick vara med på ett
hörn. Om det nu var en eller två låter vi vara
osagt. Vid sidan av stenbrottet byggdes en
barack som i dagligt tal kallades "futten" där
det tillhandahölls öl och kaffe. De som hade
familj hade sin matlåda med hemifrån.
Nu började det uppstå problem med det stora
antalet folk. Familjerna var stora, mellan 4-6
barn i de flesta, till och med 10-12 i en del.
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10 kronor per andel
Så föddes idén att själva bilda en egen handelsförening. Efter en del funderingar utlystes ett möte den 15 februari 1908.
En interimsstyrelse tillsattes som bestod av
stenhuggare Robert Andersson, A Bergman,
dykare Lindgren och fyrmästare Hammarström. De som var intresserade av förslaget
kunde teckna andelar à 10 kr per styck. Andelarna skulle vara inbetalda till den 1 april.

Konsumbutiken i Simpnäs innan den byggdes om till snabbköp 1953.

Den 4 mars hölls ett nytt möte för att få
igång det hela, dels för att få tomt dels för att
få lokal. Allt utrymme var ju upptaget, till
och med uthus var nödtorftigt inredda till bostad för stenhuggare.

Emellertid fick Robert Andersson i uppdrag
att åka till Stockholm och göra uppköp.
Stockholms stad erbjöd sig att ta med varorna ut till Simpnäs i en tom pråm när gatsten
hämtades.

Vid nytt möte den 12 mars erbjöds föreningen av hemmansägare Mats Mattson att få
köpa en gammal sjöbod och skeppare Emanuel Karlsson upplät tomtplats för en hyra av
5 kr per år.

Avlönad föreståndare
Snart hade ett år gått och vid ett möte den 13
april 1909 beslöt man anställa en ansvarig
föreståndare med en månadslön på 40 kr. Det
blev skomakare August Karlsson, kunnig i
räkning och skrivning vilket var ovanligt på
den tiden.

Nu fick medlemmarna ställa upp för rivning,
flyttning och uppsättning där nuvarande bensinmacken står.

Sjöboden började bli för liten och vid ett
möte den 30 mars 1910 fick föreningen ett
Varulagret kunde inte bli stort, bara det vikti- erbjudande att köpa tomt av hemmansägare
gaste som mjöl, socker, sill, falukorv och
Alfred Karlsson, som ägde mark på motsatta
bräckkorv och öl i stora soffor som det hette sidan av vägen, alltså den nuvarande tomten.
då. Expediering av varorna skedde några tim- Priset var 285 kr.
mar någon dag i veckan och sköttes av fyrmästare Hammarströms dotter.
Nu blev det flyttning. Samtidigt inköptes en
timrad smedja från Skeppsmyra att utöka afI november hölls ett nytt möte för att besluta fären med. Föreståndaren hette nu Axelsson.
om ett vinterlager. Ett halvår hade ju gått och
vid revision visade sig överskottet vara 98 kr. Några år gick och 1920 fanns bostad ovanpå
Detta var för magert och nya satsningar bebutiken och föreståndaren hette August Hehövdes, ingen Åsling fanns att kontakta. Men din med en månadslön på 300 kr samt fri bopengar kom in, hur mycket förmäler inte hi- stad. Några omsättningssiffror har jag inte
storien.
tillgång till.
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1920 var stenindustrin nerlagd. Kvar fanns en
del familjer som byggt egna stugor och männen pendlade mellan Björkö och Vätöberg
som hade stenhuggeri.
Många föreståndare
Nu började också en och annan stockholmare
komma under sommarmånaderna. För varje
år blev de allt fler. 1953 behövdes en ordentlig ansiktslyftning, då infördes snabbköp.
Omsättningen ökade undan för undan, butiken behövde ånyo renoveras och tack vare
skärgårdsstödet kunde vi få se butiken som
den ser ut idag som Björkö Konsum.
Några namn på föreståndare som passerat
revy under årens lopp: Efter skomakare
Karlsson kom Axelsson och efter honom
Gustavsson, som var lite kortväxt. Han använde nedersta lådorna i hyllfacket som
trappstege, så mjöl, socker och gryn var alltid
blandade med sopor från golvet. Snus och
karameller blandades ofta i strutarna.

Kafferep i lägenheten ovanför Konsum-butiken någon
gång i början av 1960-talet. Stående från vänster:
Georg Karlsson, Erik Ståhl, Marianne Ståhl och John
Lundgren. Sittande från vänster: Märta Karlsson,
Greta Lundgren och Solvig Johansson.

Erik Ståhl minns
När redaktionen sökte efter bilder till artikeln fick vi kontakt med Erik och Marianne
Ståhl, som skickade oss bilden ovan och ett
brev med några minnen från tiden i Björkö
Konsum.

Så kom Hedin och efter honom Joel Olsson
som var föreståndare i 27 år och slutade
1944. Sen blev det tätt mellan bytena: Ivar
Schön, Sven Hansson, Arne Andersson, Bert
Wallgren, Sölve Hedmark, Erik Ståhl, Josefs”Jag arbetade i Konsum Björkö 1960-1968.
son och för närvarande Birgit Karlsson.
Under högsäsong var vi 5-6 personer, men
under vintertid var det bara Marianne och jag.
Den här texten av Georg Karlsson, Simpnäs,
har vi hämtat ur en broschyr, som trycktes i
Under de år vi var där bestod styrelsen av
200 exemplar till Björkö konsumtionsföreFridolf Ambrosius, Joel Karlsson, Georg
nings 75-årsjubileum 1983.
Karlsson samt Lennart Blomdin. Revisorer
var Rolf Eriksson och John Lundgren.
Några Konsum-fakta
Årsmötet var alltid i mitten av december.
Den första konsumentkooperativa föreningen Först var det förhandlingar, sedan var det
dans runt granen för barnen med tomte och
i Sverige bildades i Örsundsbro 1850.
påsar. Senare på kvällen var det dans för de
Det kooperativa genombrottet inträffade un- äldre, och det var alltid Knutby-pojkarna som
spelade till dansen.
der de svåra åren i slutet av 1860-talet.
Hundratals konsumtionsföreningar bildades.

Erik Jansson i Stridsby höll alltid i gång med
Vid sekelskiftet 1900 fanns det ca 2000 kon- lekarna och dansen. Greta Lundgren skötte
sumtionsföreningar i Sverige. Roslagens för- kaffekokningen.
sta konsumtionsförening bildades på Vätö
Den här festen var alltid uppskattad. Kon1903. Liksom på Björkö bildades den av
sumfesten, som man då sa.”
stenhuggarna och deras familjer.
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En dag i Marums skola 1914
Av Nanna Johansson och Jerker Persson

gammal och går i fjärde klass.

Jag kan se Nanna sitta i sin skolbänk, doppa
stiftpennan i glasflaskan med bläck, luta sig
framåt och skriva "Min skolväg" på den blå
linjen i den blå skrivboken.

När jag hittar Nannas skrivbok har det gått
85 år sedan hon satt i bänken i Marums skola
och raspade med sin bläckpenna. Skrivboken
är en liten pärla. Den innehåller tre uppsatser
som ger en ung flickas bild av livet i skolan
Hon drar ett streck under de två orden. Hon
på Björkö. Det är samma år som första
lutar sig bakåt och granskar resultatet. Sedan världskriget bröt ut. Uppsatserna heter Min
fortsätter hon: "Jag vill nu göra en liten redo- skolväg, En skoldag och Skolan.
görelse för min skolväg."
Var så god, Nanna. Läs så att din röst hörs
Det är en dag i mars 1914 och Nanna Johans- genom alla åren!
sons klass skriver uppsats. Hon är tolv år
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Min skolväg
Jag vill nu göra en liten redogörelse för min
skolväg. Jag skall först tala om, att mitt hem
är beläget i Östra Edsvik. Först går man genom en stor skog. Sedan kommer man fram
till kyrkvärden Erik Olov Karlsons. Sedan
kommer vi till sjön. Om vintern, när det är
mycket snö, brukar jag få åka ibland. Jag
brukar då åka stora landsvägen. Till att gå är
det dubbelt så långt, som den vanliga skolvägen. Men ibland, när det är så mycket snö, så
att vi inte kan gå den vanliga vägen utan att
trava, brukar jag gå ner till Mulnäs och åka
skridskor därifrån till Marum och därfirån
sedan gå till skolan.

Skolan
Skolan är ett stort tvåvåningshus och ligger
några meter från stranden av Marums sundet.
Det är rödmålat. Det består utav tre rum, två
för magisterns del och den stora skolsalen.
När man träder in i farstun, ligger skolsalen
till höger. Den har åtta fönster, tre på vardera
av de båda långsidorna och två på gaveln. I
skolsalen är det fyra bänkrader, två för gossar
och två för flickor. På den sidan, som är inåt
rummen, står ett stort fastställt (ändrat till
väggfast av läraren) skåp. Där ha gossarna
sina väskor. Utmed skåpet står kaminen. På
ena sidan om dörren sitter gossarnas hängare
och på den andra flickornas. Det finns tre
svarta tavlor. En för räkning, en för väl- och
Sedan kommer man till en stor äng. Mitt ige- rättskrivning och en som sitter upphängd på
nom ängen går ett stort dike, som vi kallar
väggen, men den brukar vi sällan. På långsiStrömsdiket. Därefter kommer man till
dan ner åt sjön, är katedern och utmed den
Spången. Där brukar vi få sällskap med dem orgeln. Över katedern hänger en tavla av
som komma från Skeppsmyra. Sedan komma Gustav II Adolf. På den andra sidan sitter en
vi till ett ganska högt berg, varefter vi äro
gammal klocka och under den en tavla av
framme vid skolan.
skyddade fågler. På gaveln hänger två tavlor
av det förra kungaparet, kung Oskar och
drottning Sofia.
En skoldag
Det är måndag. Jag går upp kl. sex och gör
mig i ordning för att gå i skolan. När jag går
hemifrån, kl. sju, brukar det vara mörkt
ibland på hösten. På skolvägen äro vi fem i
sällskap. När jag kommer till skolan äro
ganska många barn där. Om en liten stund
börjar timmen. Först sjunges en psalm. Sedan göres bön varefter vi läsa några verser i
bibeln. Därpå förhöras vi i katekesen. Tredje
och fjärde klassen hava då olika läxor. Sedan
få vi frukostrast, och sedan vi fått äta, brukar
vi leka någon lek ute eller också vara inne.
Därpå få vi uppsatsskrivning. Då skriva tredje och fjärde klassen olika uppsatser. Därpå
följer en liten rast. Sedan få vi en till skrivtimme. När timmen är slut få vi göra lite
gymnastik. Därefter läsa vi bordsbön. När vi
ätit, så att vi äro mätta, gå vi ut och leker.
När snön är kram, snöbollas vi. Efter den rasten få vi räkning. Sedan få vi en mycket liten
rast. Sedan få vi en timme som vi tycka
mycket om alla. Det är teckning. Sedan är
Nanna Johansson omkring 1914, 12-13 år gammal.
den dagen slut.

Hon var dotter till skeppsredaren J A Johansson och
hans fru Josefina, Öster Edsvik.
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En ny och wacker Wisa från Björkö
Av Jerker Persson

I en kista på vinden i Öster Edsviks redargård hittade jag en bunt tummade och nötta
papper. Några av dem var gamla skillingtryck av typen Tre nya och wackra Sjömanswisor: Och far min, salig, han var en skeppare han; När öfwer hafwet stormen flyger
samt Så drag du hän min unga sånggudinna.
De flesta av dessa enkla tryck är från åren
1850 –1870 och har troligen roat en och annan Björkö-sjöman på långresa.
Många av visorna i dessa enkla häften handlar just om längtan och kärlek, ofta med en
tragisk ton. Skepp som sjunker i storm; kvinnor som står på hemmaöns klippor och väntar.. Här ett exempel från 1871:
...”Men en storm innan kort blåste luftslotten
bort. Med en räddande planka i hand snart
för lifwet jag stred, Då en bölja så wred
wräkte mig på en främmande strand.
Nu war krossadt mitt mod, der jag skeppsbruten stod Och jag ångrade djupt mina fel.
Den tår som du grät då ditt hem jag förlät,
kära moder, låg tung på min själ.”...
Några av texterna är tafatt skrivna med bläck
och tycks vara avskrifter av sådant man har
hört andra sjömän sjunga eller berätta. En av
dessa handskrifter är särskilt spännande. Det
är ett tolvsidigt pappershäfte ihopbundet med
en sytråd. Det är skrivet med brunaktigt
bläck, och på framsidan kan man läsa " Wisor och Dyligt / E. Andersson / från Skeppsmyra".

Detta är ett av de nötta vistryck som fanns i en gammal sjömanskista i Öster Edsvik. .

Jag grävde ner mig i gamla skeppslistor och
fann att Eric Andersson från Skeppsmyra var
befälhavare ombord på Niord från 1859 till
1864. I väntan på lämplig vind skrev han
denna ångbåtsdikt.

Jag Reste vet ni än en gång jag
på ångbåten Roslagen
det var än just Guddomlig dag
Texten är en dikt, som skildrar en färd med
och jag var helt betagen!
m/s Roslagen. Den skrevs ombord på skoner- Förtjust med min sigar i munn
ten Niord enligt texten på häftets sista sida:
jag steg om i Furusund
"Östervikens hamn den 23 oktober 1860 vi
sen jag än frukost starck och sund
afver legat är sedan i Lördagse afton och
os Löjtnanten fraseradt!
skall in uti Bofjärden. Det är ett svår stille för
ty det skall vara pasande vind dit in uti annat Jag földe gammal ångbåtssed
fall är det ojelpt.
att aldrig sig genera
E. Andersson Skonerten Niord"
Jag på en soffa slog mig ned
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för att filosofera
och Resutadet på min ban
blef då som sedan hela Dan
att Roslagen kan gå som fan
Det kan ej Dispoteras!
Capten berömde ångmaskin
förutan minsta klander
jag drack en skål i seryvin
för Hammar och Selander!
Och solen bran och Röken
akterut försvan
och båten Nystade och spann
sitt Silfver garn ur djupet!
Efter sen jag snusat med Capten
och bilfvit hemma stadder
jag stod uti salongen sen
åt tvenne gubbar fadder!
Och het och varm på benck och stol

satt personaln i midags soln
och sjelfa Randel med fioln
kom svettig till Norrtelje!
Der gaf jag hvackra kjönets
färg och fägring all min Dyrkan
för resten såg jag Sten och Berg
och tornet snett på Kyrkan!
I kraft aff malmsten och af hus
är badades för verck och fluss
sjelf källar mester Elviuss
stod vattlagd uppå bryggan!
Men båten gick
och än och hvar
i försalongen trädde
der åt man torsk så färsk och rar
och Stickelbär med Grädde!

s/s Roslagen var den första passagerar-ångbåt som gick i regelbunden trafik med angöringar vid Björköbryggor
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Machinen går
och munnen mår
och knapt man fått sin kaffetår
så var man in i Vädde!
Det landet var ett paradis
longt mera än dess rykte
Cannalen dock onödigtvis
till kronglat som jag tyckte
Allt hetare blef Solens bloss
knapt hendligt för vår ångkolos
Cannaln bockstafligt tryckte oss
i sina gröna harmar!
I lunderna sjöng foglen glad
och gungande stod Rågen
och sippan neg och gres och blad
sig bugade mot vågen!
En munter gjöck i bjyrken satt
han ropte och jag tog af min hatt
och Slotter folck och hö och skratt
och trinda barn gusgåfva!
En färga såg jag tung och trög
för intet fjesk benegen
en Svengbro stolt och himmelskhög
steg artigt nog ur vägen!
Så tung den var med stock och sten
den drogs af blott en enda En
men Gumman hade vackra ben
så långt som jag kund skåda!
Solen glenste svårne
der ängarna de stogo
Ett ögonblick vid Ortala
och ett glas punsch vi togo!
Ej bruket mycket vesent gör
men gummor sprungo strand utför
en mengd af grädde, bär och smör
kröp ner i försalongen!
Men mitt emot en prostgård låg
just en ibland de store
jag vende strax till bön min åg
att själf jag prostfar vore!
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Skepparen Eric Andersson från Skeppsmyra skrev sin
dikt ombord på Niord 1860

Hvad kunde lyckan mera ge
just der vid kullen som vi se
jag låge jemt och rullade
min lilla söta mage!
Sen såg jag en och annan ko
i vassen stå och Dricka
nej det var sant
på Trästa bro
jag såg en vacker flicka!
På kinden helsans purpur flöt
Gud sine dig hvad du var söt
men bilden som jag plötsligt njöt
försvann i ångbåtsröken!
Och som en spegel viken ren
i aftonrännan flammar
jag fylde magens afton kraft
Capten två skott för staden gaf
jag salade pegasen af
och såf uti Östammar!

Calle Melin
Av Kaj Wicklander

Skidturer i gnistrande sol och fint före i början av 1960-talet, som vanligtvis utgick från
Kullboviken i riktning mot Södergården, utmynnade ibland i berättelser från gångna tider. I den gamla vattenvägen mot Harnäset
dök namnet Calle Melin upp i form av en
oansenlig rest av en husgrund och några äppel- och plommonträd.
I sluttningen i ett fantastiskt solljus och en
monumental stillhet avnjöts en apelsin och
en banan varvid min far berättade om platsen. Tyvärr har jag glömt det mesta som Folke berättade under dessa turer.
I våra gamla familjealbum med hundratals
kabinettskort från slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet tittar mängder med intressanta figurer mot betraktaren. Cirka en
tredjedel har jag och min far identifierat. Albumet innehåller släktingar och ungdomskamrater till min farfar och farmor, Albert
och Adolfina Wicklander, födda 1871 och
1874. Bland dessa kabinettskort återfanns
Calle. Vem var han? Här är några fragment
som bildar ett spindelnät av ett jordeliv.

Calle Melin

från Norredesundet berättar följande enligt
boken Det seglade en Björkö-brigg: "Efter
Han föddes troligen i stugan mot Harnäset.
att ha seglat på olika fartyg, mest i östersjöHan var ensamstående och hjälpte till med
fart, var jag 1920 mönstrad ombord på modiverse sysslor, t ex stängsling vid Södergår- torseglaren Boren. Våra resor gällde huvudden i Kulla. Han är omnämnd i Kalle Lindsakligen hamnar i Östersjön. Så fick vi en
qvists bok Där jag och fäder vandrat: "Kalle last till Mäntyluoto i Finland. Som affärslusMelin kom med lite Rigabalsam så att tandten var stor på den tiden och vi hade god tid
värken lugnade sig för Stummelängs Aupå oss, innan nästa last skulle intagas, beslöto
gust." Kalle var tydligen en välkänd figur i
vi oss (d. v. s. besättningen) för att köpa och
vår bygd på den tiden.
bärga ett fartyg som låg sjunket där i hamnen. Affären gjordes upp, och vi köpte fartyUnder en tid arbetade han ombord på bogse- get, där det låg sjunket, för 1.500 kr. Det
raren Niord tillsammans med Edvin Blomdin nödvändiga kapitalet satsades till lika delar
och Rudolf Karlsson. Som gårdfarihandlare
av besättningen. Bärgningen gick bra. Vi
med häst och vagn handlade han med lump
jobbade ett helt dygn i sträck. men då hade vi
och kläder i Stockholm med omnejd.
också skutan läns, så att vi kunde koja en
stund. Sedan togo vi vår nyförvärvade egenUnder åren 1926-1930 (ca) ägde Calle en
dom på släp efter Boren över till svenska siliten skuta på ca 50 dödviktston som hette
dan, närmare bestämt Arholma. Nu kommo
Naima. Hon låg i Marumssundet som hemmin bror Joel och jag överens om att köpa
mahamn. Var kom hon ifrån? Erik Jansson
fartyget av Borens besättning. Affären avslu19

tades också, och för ett pris av 3.200 kr voro
vi nu ensamma ägare till Naima, som skutan
hette. På vintern insattes motor i henne, och
midsommartiden 1921 var hon klar att plöja
böljorna. Hon var inte stor, ca 50 ton d. v.,
och alltså inte ett fartyg att gå till sjöss med,
utan vi seglade i Stockholms skärgård och
Mälaren. Emedan fartyget blev oss ganska
dyrt, omkring 13.000 kr, och krigsårens
glanstider började försämras, blev det ganska
besvärligt för oss att klara finanserna, men
det gick, fast det ville till, att man hade både
energi och arbetslust.

penning av bröderna Jansson, som bodde
tvärs över sundet. Under åren 1926-1930 (ca)
seglade Calle runt i Stockholms skärgård med
diverse frakter.
En spårvagn i Stockholm körde över Calle
som senare avled på Serafimerlasarettet 1930.
Det sägs att det sista som han yttrade till en
sjuksköterska på dödsbädden var: "Skänk
mig en redig tanke."

Skutan Naima som låg förtöjd vid Söder Mälarstrand sjönk kort därefter, eftersom ingen
pumpade henne läns. Så avslutas berättelsen
Efter sex års seglation med Naima började vi om Calle Melin. Vår kunskap är blott ett
styckeverk. Om någon har kompletterande
överlägga om att skaffa oss ett större fartyg
uppgifter så hör av er till mig eller till Våra
för att få bättre möjligheter till större förÖars redaktion.
tjänst. Tillsammans med bror Carl köpte vi
nu motorfartyget Linnéa från Länna. Det ansågs vara ett gott fartyg, och priset på det var Källor:
Arkivet på Blekunge
18.000 kr."
Troligtvis köpte Calle skutan för en billig

Calle Melins Naima såg ungefär ut som denna vedjakt
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Muntliga nerteckningar under 1970-talet med bl a
Edvin Blomdin

När datorn kom till Björkö
Av Jerker Persson

Jag flyttade till Lervik i december 1979 och i
byn fanns en fastighet som hette Granhill.
Där bodde ett trevligt gäng: Birgitta Johansén, Bosse Gidlöf, Åke Ström och hunden
Albin (en bassett) och några av hans avkommor. I Granhill pågick på roslagsvis en massa
projekt av mer eller mindre utvecklat slag.
Det mest storslagna av dem var halvtonnaren
Granhill. Bosse Gidlöf hade konstruerat denna med tiden ganska framgångsrika segelbåt
med hjälp av en - persondator! Varje praktiserande segelbåtskonstruktör med självaktning vet att det s k mätetalet är avgörande för
ett lyckat bygge, och att hitta ett vinnande
mätetal kräver omfattande beräkningar. Därför köpte Bosse en ABC 80, Sveriges första
serietillverkade persondator. Luxor AB hade
börjat producera denna legendariska dator
1978, så Bosse var väldigt tidigt ute. En sådan dator kostade då 6 900 kr + moms. I
jämförelse med dagens normalstora persondatorer är ABC 80 närmast en kul leksak.

ABC 80, Sveriges första serietillverkade persondator.
En sådan köpte Bo Gidlöf i Lervik redan 1979.

alla texter som ett antal manussidor, vilka
fick skrivas om av en sättare för att det skulle
bli en tryckt text. Närmare runristning kan
man knappast komma!

I vår värld började man samtidigt prata och
skriva mycket om ordbehandling med persondator. Med den tekniken kunde man arbeta med texterna på en skärm och lagra dem på
en floppy-disk, som kunden kunde läsa och
Svenska Manus
skriva ut på sin dator. Svenska Manus samarNär jag, min bror Ola och hans fru Ann kom betade med ett företag i Stockholm som höll
till Björkö drev vi företaget Svenska Manus på med grafisk formgivning och informaAB, som skrev texter av olika slag till företionsteknik. De sålde bl a datorer, och 1984
tag, organisationer och tidskriftsredaktioner. lyckades de övertala oss att köpa en IBMVårt viktigaste verktyg åren kring 1980 var
maskin med ordbehandlingsprogrammet Wrien Scribona med minneskapacitet, det vill
ting Assistant för 35 000 kr. Även den framsäga en avancerad skrivmaskin. Vi levererade står som en liten rolig leksak i sällskap med
en modern sjutusenkronors dator för normalbruk.
Simpnäs Elbyrå
I Svenska Manus arkiv finns nr 3/1988 av
småföretagartidskriften Initiativ med temat
Data. Ola Persson har skrivit en artikel om
Simpnäs Elbyrås första datorköp. Under rubriken Omodern dator men inte ett fel kan vi
läsa bl a följande:
"Simpnäs Elbyrå ligger på Björkö, alltså södra delen av Väddö norr om Norrtälje. FöretaEn av Björkös första datorer; en IBM-maskin inköpt
get ägs av Anders Holmström och Christer
1984 av Jerker och Ola Persson och Ann Larsson för
Sköthagen och har två anställda. Elbyrån,
Svenska Manus räkning.
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Så det var bara att skaffa ett program som
innehöll lagerhållning, order, fakturering, reskontra och bokföring. Registerprogrammet
använder vi för att snabbt kunna lista olika
ledningsuppsättningar till de elskåp vi monte1984 köpte företaget en dator, den svensktill- rar.
verkade ABC 806 och ett registerprogram.
Det var visserligen inte så länge sedan men
Sedan köpte vi ett ordbehandlingsprogram, bl
mätt med datateknikens måttstock var det
a för att skriva ut märkskyltar i etikettformat,
längesedan Det var en stor investering på den avslutar Anders..
tiden att skaffa en normalgod dator, i deras
fall närmare 60 000 kr med skrivare och
komplettering av program. Vi uppskattar att
motsvarande i dag kostar hälften. (Detta
skrevs alltså 1988).
som startade 1980, har specialiserat sig på
legotillverkning av automatutrustning för
industrin, men man ägnar sig också åt vanlig
elinstallation.

- Vi skaffade först ett registerprogram, som
jag inbillade mig att jag med lite finurlighet
skulle kunna använda för att underlätta de
flesta administrativa rutinerna, säger Anders
Holmström. Men det var att överskatta både
finurligheten och programmet. Samtidigt
växte företagets verksamhet väldigt snabbt.

Elbyråns ABC 806 från 1984 fungerar perfekt, men i
dag arbetar företaget med kraftfullare datorer.

Simpnäs Elbyrå modell 1988. Christer Sköthagen, Karin Lundgren och Anders Holmström poserar i företagartidningen Initiativ för att de några år tidigare köpt en dator, vilket var en nyhet för drygt 20 år sedan.
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Rätt lösning på Jubileumskorsordet

Nilla Appelberg, Finnala, vann första priset, ett barkat förkläde från Redargårdens hantverk.

Nio väl valda ord om Björkö
Det kom in 25 bidrag till jubileumstävlingen
Nio ord, som gick ut på att beskriva Björkö
med exakt så många ord. Juryn bestod av
Våra Öars redaktör Jerker Persson och Hembygdsföreningens ordförande Lena Svenonius. De var imponerade över alla spänstiga
och roliga bidrag. Med denna koncentrerade
naturskildring vann Carl Olof Cederblad en
middag för två i Blekunges matsal :
Björkö, skärgår´ns paradis:
Vårens blommor, sommarbris
Höstens dimmor, skridskois

Juryn delade även ut två välförtjänta hedersomnämnanden. Inez Hansson i Öster Edsvik
skrev:
Tvivla ej på orden,
”Björkö är bäst på jorden”
Ett kort och övertygande rim från en person
som vet vad hon talar om.
Siri Dahlberg, Karlberg, lyckades få till ett
bidrag som månar om bygdens framtid:

Slöa inte Björköbor!
En höjning av nativiteten
En rytmisk, välrimmad Björködikt, som med
främjar skolverksamheten.
kärlek skildrar årstiderna på skärgårdsön, anser juryn.
Ett skämtsamt bidrag, kryddat med förtvivlad
aktualitet.
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Skicka din
lösning till
Våra Öar
Ö Edsvik 5480
760 40 Väddö
senast 1 juli,
så har du chansen
att vinna en
sommarmiddag
för två på
Pensionat
Lyckhem

41

Konstruktör: Per Svenonius
VÅGRÄTT

LODRÄTT

1(10) Saknades bland tävlingsalternativen på
”regatta”dagen i somras
11(6) Norra Manhattan
14(4) Er i vardagslag
15(10 Har alltför många skidåkare och cyklister
16(4) Kommer sakteliga att försvinna på våra vägar
17(9) Tillsynes en riktig höjdare
21(8) Skall pryda och beundras
24(2) Kompis till Nalle Puh
25(5) Lejonet av Juda
26(5) Försäkringsbrev eller miljöhot
27(2) Landkod
28(4) Hennes vink var avig
31(6) Då namnger man förstås en ”prins”
32(2) Vägleder brevbäraren
33(2) Kan stå för styrka och säkerhet
34(8) Skakig sittplats för unga flickor ?
37(4) Går före kand
38(4) Kuse för små, ATG för stora
39(2) Skall den som drömt om sin käresta
40(10) Drömmar om hägrande chanser

1(3) Tar gärna hand om våra pengar
2(1) Spanien
3(3) Jämte vågrätt 11 känd norska med politiska
meriter
4(3) Ges på order
5(9) Besitter och handhar en chefredaktör
6(1) Hess !
7(9) Nåddes på sin tid ”någonstans i Sverige”
8(4) Flög Sveriges namn över jorden
9(9) Enskild eller sällskaplig förströelse på nätet
10(3) Kan tappas med balanslutning
12(3) Vanlig i kedja
13(9) Når rättvända kor !!
16(7) Sångspel
18(4) Fick enligt bibeln flyga till himmelen
19(4) Lever på ris; betalas med kip
20(7) Fordom värdiga bevis på manlig ärbarhet
22(4) Skönhetsmedel för själen?
23(3) Hög tid för boxaren att resa sig
29(4) Har besegrat världen med sexkantsnycklar
30(4) Fick ta staven och gå ”hem”, enligt bibeln
35(3) Ingen skönhet precis, men kotletterna är prima
36(3) För trohet till tron
38(2) Oolong
41(1) Alfa

Tilläggsövning ”utom tävlan”:
Tag lösenorden Vågrätt 17 och Lodrätt 7
Försök hitta en gemensam nämnare!
Jämför också Lodrätt 5 och Lodrätt 9.
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