
1  

 

V å r a  Ö a r 
Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening                                

Nr 14/2011                                                                                     40 kr                                                

Av Jerker Persson 

Minns du skomakare Gustafsson? Och hans 

lomhörda syster Elna? Och dom två  andra 

gubbarna i byn Bråten? Alla fyra var med i 

TV-filmen "Vem älskar Yngve Frej", som 

bygger på Stig "Slas" Claessons roman med 

samma namn? Skomakaren, spelad av Allan 

Edwall, och de andra gubbarna sätter upp en 

skylt nere vid vägen. "Fornminne" står det på 

skylten, och den visar på en liten väg upp i 

skogen. Visst minns du det! Plötsligt dyker 

det upp turister som frågar efter fornminnet. 

" Ja, det är Yngve Frejs grav", säger skoma-

karen och pekar på en gammal torpgrund. 

 

Jag gillar skomakare Gustafsson, och jag har 

länge funderat på att sätta upp en skylt 

"Fornminne" på Björkö. Det är fint med forn-

minnen. Tänk dig själv! Det skulle stanna 

människor och fråga efter fornminnet, och så 

skulle de gå upp till en stenhög med skylten: 

Röde Orms grav. Besökarna skulle impone-

ras av hur historiens vingslag fläktar med 

kulingstyrka på Björkö. Och så skulle hem-

bygdsföreningen kunna sälja nyckelringar 

med en vikingahjälm på.  

 

Så har jag tänkt, men det blir nog inget av 

med skylten. Det skulle bli ganska jobbigt att 

sitta och vänta och försöka förklara vem 

Röde Orm var. Men det finns riktiga forn-

minnen på Björkö! Flera stycken, faktiskt! 

 

Varaktigt övergivet 
Om gubbarna i Bråten verkligen hade hittat 

Yngve Frejs grav, så hade nog arkeologerna 

betraktat det som ett sensationellt fynd. Men 

fornminnen behöver inte vara särskilt märk-

värdiga; jag menar kungagravar, slottsruiner 

och så'nt. Det kan lika gärna vara en milstol-

pe eller en enkel husgrund. Jag har läst forn-

minneslagen, så jag vet: 

 

"Fasta fornlämningar är följande lämningar 

efter människors verksamhet under forna ti-

der, som har tillkommit genom äldre tiders 

bruk och som är varaktigt övergivna  

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt 

kyrkogårdar och andra begravningsplatser, 

2. resta stenar samt stenar och bergytor med 

inskrifter, symboler, märken och bilder samt 

andra ristningar eller målningar, 

3. kors och minnesvårdar, 

4. samlingsplatser för rättskipning, kult, han-

del och andra allmänna ändamål, 

5. lämningar av bostäder, boplatser och ar-

betsplatser samt kulturlager som uppkommit 

vid bruket av sådana bostäder eller platser, 

liksom lämningar efter arbetsliv och närings-

fång, 

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobygg-

nader och försvarsanläggningar samt av 

andra märkliga byggnader och byggnads-

verk, 

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, 

vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likar-

tade anläggningar för samfärdsel samt 

gränsmärken och labyrinter, 

8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan 

antas ha gått sedan skeppet blev vrak. 

Fasta fornlämningar är också naturbildning-

ar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller 

märkliga historiska minnen är knutna liksom 

lämningar efter äldre folklig kult." 

 

Tänk om Röde Orms grav finns på Björkö! 
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Finns det några varaktigt övergivna lämning-

ar på Björkö? Ja, men det dröjde innan de 

upptäcktes. 

 

Tredje gången gillt 
Riksantikvarieämbetet har genomfört tre 

fornminnesinventeringer i Norrtäljebygden. 

1937-1944 inventerades Norrtälje stad och 

elva närliggande socknar, bl a Björkö-

Arholma. Resultatet av den inventeringen 

publicerades 1946 i boken Norrtäljetrakten 

under forntiden. Vår socken beskrivs med 

fyra meningar: "Björkö-Arholma socken, ut-

bruten 1914 ur Vätö socken, omfattar 46,10 

kvkm. Den utgöres av södra och mellersta 

delarna av Björkö, vars norra del samman-

hänger med Väddö, samt Arholma, Idö, 

Lidö, Tyvö och norra delen av Gisslingö 

jämte omkringliggande skärgård. De större 

öarna äro bergiga och skogbeklädda. Inga 

fasta fornlämningar finns." 

 

Den sista meningen är lite väl kategorisk. 

Sanningen är att inventeringen var slarvig; 

därför hittade man inga fornminnen. 

1952 var det dags för en liknande inventer-

ing, och den var lika slarvig. Inga fornmin-

nen! 1976-1978 inventerades kommunen 

ännu en gång. Då gällde det Norrtälje stad 

och dess omkringliggande tjugofem socknar. 

Under denna inventering, som var noggran-

nare än de tidigare, fann man flera fasta forn-

minnen på Björkö, och jag skall här försöka 

redovisa vad riksantikvarieämbetets tjänste-

män hittade.  

 

Fornminnen på Björkö 

Tre väderkvarnar, s k stolp- eller fotkvarnar. 

Den ena kvarnen finns på Blekunge gård och 

har inskriptionen "Blekunge kvarn byggdes 

1831. Den var i bruk senast 1914-20". Den 

kvarnen har Kaj Wicklander totalrenoverat 

(se Våra Öar nr 10). Den andra kvarnen finns 

på Finnala gård, där en av stockarna har  in-

skriptionen: "Bygd 1867 AES". Den tredje 

registreringen gäller den nyrenoverade kvar-

nen i Marum, som på en av stockarna har 

inristningen "PMS 1801". 

 

Plats för vårdkase. Den här platsen ligger på 

berget Kasen (15-20 m över havet) på Kas-

udden, strax väster om Långören och strax 

norr om den lilla insjön Norrviken i Salnö. 

 

Rumshamns-området. Vid inventeringen på 

1970-talet gjorde Riksantivarieämbetet flera 

registreringar vid Rumshamn, bl a kyrkogår-

den och dess minnesmärke. Vid Ryssugnsvi-

ken har man även registrerat en "Plats med 

tradition", men utan att ha gjort några synliga 

fynd. Vid Deje udde har man gjort denna no-

tering: "Det är ej helt otänkbart att någon be-

byggelse eller hamn med namnet Deje en 

gång funnits i området." 

 

Stenbrott. Några hundra meter nordost om 

Stridsby gård har man registrerat ett runt, 

vattenfyllt  gruvschakt, 7 m i diameter, som 

möjligen kan ha varit en fältspatgruva. 

 

Två väghållningsstenar. Väghållningsstenar 

markerade gränsen mellan en eller flera fas-

tigheter som ansvarade för underhållet av en 

väg. Riksantikvarieämbetet har registrerat två 

Blekunge kvarn, ca 1940. Kai Wicklander har låtit  

renovera kvarnen sedan dess. 
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sådana stenar på Björkö, dels en vid Blek-

unge gård, dels en ett par hundra meter upp i 

backen efter hembygdsgården, på vägen mot 

Marum.  

 

Varv eller slip. Riksantikvarieämbetet har 

gjort denna notering: "På Tallholma, mellan 

systrarna Nordlunds hus och Olle Nykvist 

hus, hade skepparen Per Pettersson på 1800-

talet ett varv. Här drogs även fartyg upp. Fler 

skeppsbyggnadsplatser skall ha funnits längs 

stränderna innanför Norra och Södra Tallhol-

marna." Det andra varvet är registrerat på 

västra stranden, nästan längst in i Dragsvi-

ken. Riksantikvarieämbetet noterar:  

"Rensning i den vassbevuxna och igenslam-

made bäckens lopp i Norrfladen har enligt 

uppgift omöjliggjorts p.g.a. ett ca 2 dm tjockt 

lager av bilat spån och brädlappar. Med an-

ledning av detta har man föreslagit att här 

skulle ha legat fartygsbyggnadsplats". 

 

Två fossila åkrar. Här handlar det om åker-

mark som inte har odlats under lång tid, och 

som då brukades med enkla redskap. I eller 

omkring sådana åkrar finns det ofta röjnings-

rösen, där stenar från åkern har samlats ihop. 

Den ena fossila åkern ligger nära Söderback-

en vid Glämsta, och den andra ligger 200 

meter nordost om Oppgården, nära Mulnäs, 

där det bl a finns ett 2 meter högt odlingsrö-

se. 

 

Skeppsvrak och förlisningar. Riksantikvarie-

ämbetet har registrerat rätt många vrak mer 

eller mindre nära Björkös stränder, de flesta 

åt Ålands hav, naturligtvis. En intressant re-

gistrering gäller ett vrak i mossen mellan 

Rumshamn och Tofladen. "Vraket ligger i  

en mosse som fram till 1900-talets början 

användes som torvtäkt. Vid en utdikning som 

gjordes på 1910-talet stötte man på vraket, 

eller delar av det, och var tvungna att hugga 

sig fram. Enligt muntlig tradition ska vraket 

varit synligt under den tid man tog torv från 

mossen. En person uppger också att vraket 

var synligt under hans skoltid, d v s på 1920-

talet." 

 

Vi kan alltså sätta upp flera fornminnesskyl-

tar på Björkö. En sak är dock klar - Röde 

Orms grav finns tyvärr inte på våra öar. 

Jerker Persson markerar en stensättning i mossen mellan Tofladen och Rumshamn. Den kommer att undersö-

kas av arkeologer under våren 2011. 
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Olle Grinder, Vällingby 

 

Jag har nu försiktigt börjat trappa ner efter att 

ha varit yrkesverksam mer än 40 år med 

forskning, utveckling och användning av 

avancerade metalliska material bland annat 

som egen företagare, forskare och lärare vid 

KTH i Stockholm. Det mest spännande och 

fantasieggande som jag upplevt i min karriär 

är det så kallade Väddö-fallet då ett flygande 

tefat sågs i Älmsta på Väddö av två personer 

i oktober 1956. Händelsen är mycket väl och 

detaljerat beskriven av Jerker Persson i denna 

tidning år 2008 nr 10. 

 

Det finns många beskrivningar av observa-

tioner av flygande tefat, så kallade UFO-n, 

d.v.s. Unidentified Flying Objects. Väddö-

fallet är dock helt unikt i världshistorien då 

det är det enda fall (hitintills) där det finns ett 

fysiskt bevis i form av en metallbit som stöd-

jer observationen. När jag varit utomlands 

har jag flera gånger fått frågan om ”the Vad-

do-case”. Hur är läget? Har verkligen ingen 

kunnat analysera metallbiten?  Myterna runt 

denna metallbit är många och dyker upp 

gång på gång t.ex. i en nyutkommen bok.  

 

Mystiken runt denna metallbit är fascineran-

de och fortfarande anses på många håll att; 

metallbiten bevisligen kommer från ett rymd-

skepp 

egenskaperna hos biten är sådana att den inte 

har kunnat framställas på jorden 

det har varit mycket svårt att analysera me-

tallbiten 

det finns, om den trots allt tillverkats på jor-

den, inget tänkbart användningsområde 

 

Kortfattad bakgrund 

En kväll i oktober 1956 åkte Stig Ekberg och 

Harry Sjöberg från Stockholm till Väddö. I 

närheten av Söderängen började motorn 

hacka och samtidigt ser de ett starkt lysande 

föremål ca 100 meter framför bilen. De ser 

då ett lysande tillplattat föremål svävande 

över vägbanan. Efter några minuter lyfter 

föremålet och försvinner. Stig och Harry går 

då ur bilen och hittar i vägkanten en varm, 

triangelformad metallbit ungefär 1 cm tjock 

och längden hos triangelns sidor är 4 – 5 cm. 

Tätheten var mycket hög och ca 15 gram/

cm3 . Denna metallbit anses inom UFO-

kretsar vara ett klart och odiskutabelt bevis 

på existensen av flygande tefat. 

 

Ett flertal företag och ett par universitet för-

sökte under många år analysera metallbiten 

och förklara dess funktion och ursprung. Det-

ta var svårt då metallbiten var extremt hård, 

hållfast och kemisk resistent vilket försvåra-

de konventionell våtkemisk analys.  

 

Vid röntgenanalys framkom att metallbiten i 

huvudsak bestod av volframkarbid (WC) och 

koboltmetall. Ett genombrott erhölls 1975 då 

professor James A. Harder vid det berömda 

Berkeley-universitetet genomförde en myck-

et omfattande materialteknisk undersökning. 

Hans bestämda slutsats var att metallbiten 

inte kunde ha tillverkats på jorden utan var 

ett fragment från ett UFO. 

                                                                                                                                             

Undersökning vid Institutet för Metall-

forskning, Stockholm   
1981 fick Sveriges Radio i Malmö informa-

tion om Väddö-fallet och bestämde sig för att 

en gång för alla fastställa metallbitens ur-

sprung – jordisk eller utomjordisk.  

 

Hösten 1981 förestod jag en av forskningsav-

delningarna vid Institutet för Metallforsk-

ning, Stockholm och uppdraget hamnade på 

mig. Sveriges Radio utlovade vidare att jag 

skulle få vara med i ett kvällsprogram om jag 

kunde bevisa att biten var utomjordisk. 

 

Jag genomförde undersökningen tillsammans 

med min medarbetare Leif Berglin och vi 

kunde konstatera att;  

Det flygande tefatet på Väddö och metallbiten 

som ingen kan analysera. 



5  

 

- den kemiska sammansättningen var 96 % 

volframkarbid och 4 % kobolt 

- biten hade tillverkats pulvermetallurgiskt 

genom varmpressning av en blandning av 

volframkarbid- och koboltpulver 

-biten innehöll lite mer porer än vanlig hård-

metall 
-bitens mikrostruktur motsvarade i övrigt 

konventionell hårdmetall, som används för 

främst skärande bearbetning, bergborrning 

och i många slitdetaljer 
-minst 6-8 svenska företag hade kunnat till-

verka metallbiten runt 1950, t.ex. Sandvik 

Coromant AB, Fagersta AB, Uddeholm AB, 

Söderfors Bruk, Avesta Jernverks AB och 

Wikmanshyttan AB 

 

Det fanns dock kvar två frågetecken; 

-vi kunde inte hitta någon tillämpning för 

metallbiten; hållfastheten var för låg för att 

den skulle kunna ha använts som skärande 

verktyg eller vid bergborrning 

-vi kunde inte bevisa ursprunget – jordisk 

eller utomjordisk 

 

Våra slutsatser var inte tillräckligt spännande 

för att jag och Leif Berglin skulle få vara 

med i TV! 

 

Kohlswa Jernverks Aktiebolag, Kolsva 

Några år senare visades metallbiten i en ut-

ställning om flygande tefat i Köping. En äld-

re man, tidigare anställd vid Kohlswa Jern-

verks AB, kände då igen metallbiten då han 

själv hade tillverkat denna i början 1950-talet 

på Jernverket. Han kunde då berätta att me-

tallbiten satt i spetsen på en lysgranat och 

fungerade som en motvikt.  

 

Kohlswa Jernverks AB hade redan på 1950-

talet en pulvermetallurgisk tillverkning av 

olika produkter. Denna verksamhet övergick 

sedan i början av 1980-talet i ett separat före-

tag, vilket under årens lopp haft många 

namn, senast GKN SinterMetals Kolsva AB. 

 

Min gode vän och kollega Olov Jacobson har 

varit verksam i detta företag under närmare 

40 år som bland annat teknisk direktör och 

ansvarig för produktion och utveckling. En-

ligt Olov Jacobson tillverkade dåvarande 

Kohlswa Jernverks AB redan i början av 

1950-talet komponenter till försvaret genom 

varmpressning av volframkarbid- och kobolt-

pulver i slutna pressverktyg. Exempelvis till-

verkades under många år på detta sätt strid-

spetsar till pansarbrytande ammunition för 

försvarets 10.5 cm kanoner.  

 

Det föreligger inte längre något tvivel om att 

metallbiten är tillverkad på jorden, närmare 

bestämt i Kolsva strax norr om Köping. Samt 

att den användes som en motvikt i en lysgra-

nat. Det senare ger en rimlig förklaring till 

observationerna som gjordes på Väddö för 

över 50 år sedan. Då hade kustartilleriet ofta 

skjutövningar vid Grisslehamn, så det var 

troligen en lysgranat från en sådan övning 

som svävade ner framför herrarna Ekberg 

och Sjöberg. 
 

Detta är första gången som jag publicerar 

denna information om metallbitens jordiska 

bakgrund och det är naturligt att det görs i 

Våra Öar. 
 

Olle Grinder 
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Text och foto: Lennart Rahm 

 

På väggen i min stuga i Rumshamn hänger 

ett porträtt: en man med skarpskuren profil, 

framträdande örnnäsa och buskiga ögonbryn. 

På huvudet en röd kalott av obestämt slag, 

kanske en turkisk fez? Under kalotten rufsiga 

grå hårtestar. En kraftig tjurnacke, en tröja av 

obestämbar färg och kvalitet. Blicken riktad 

något nedåt, som om han tankfullt och med 

kisande ögon betraktar  något han har i han-

den. Eller har han möjligen slumrat till efter 

förmiddagens kaffekopp och försjunkit i 

drömmarnas värld? Fast det inte syns på bil-

den, så vet jag att prillan med snus vilar un-

der läppen. Den fattades sällan och gav sig 

ofta tillkänna genom två diskreta, svagt brun-

färgade salivsträngar vid mungiporna.  

 

Bilden, som andas frid och harmoni, är en 

akvarell utförd av konstnären Harald Lind-

berg. Den är målad med värme och känsla. 

Harald Lindberg var sedan gammalt väl för-

trogen med sitt motiv, rumshamnsbon och 

originalet Erik Andreas Vitalis Holm. 

 

Udda urinvånare 

När jag i början på fyrtiotalet tillbringade 

mina första somrar i Rumshamn var Erik, 

eller Jerker som han ofta kallades, en av de 

urinvånare som fortfarande fanns kvar i byn.  

 

Hans förflutna och det sätt på vilket hans för-

fäder kom till trakten förtjänar sin egen histo-

ria. Om den får de berätta som vet mer om 

honom och stod honom närmare än jag. 

Sommarboende släktingar finns fortfarande 

kvar i byn.  

 

Erik Holm var på ett sätt en typisk skärgårds-

bo, på ett annat inte. Därtill var han för speci-

ell. Hans många märkliga tilltag och påhitt 

under åren var en ständig källa till munterhet 

i byn. Varje sommar fick man sig till livs en 

eller flera historier, mer eller mindre uppse-

endeväckande och oftast kantade med löjets 

skimmer; historier som skulle kunnat få ho-

nom att framstå som en löjlig figur. Men Erik 

Holm var ingen löjlig figur. Han var inte by- 

fåne eller pajas. Han hade, trots sitt sätt att 

leva och verka, en form av värdighet och in-

tegritet.  

 

Det skulle behövas en hel bok för att närmare 

beskriva hans liv och person. Jag kan endast 

bedöma honom från mitt perspektiv och re-

dogöra för ett par episoder från den tid jag 

hade förmånen att se honom som en vän i 

vuxenvärlden. 

 

Erik Holm var alltid mycket vänlig och tole-

rant mot oss sommargästande barn, som gär-

na uppehöll oss vid hans båtar och brygga 

och förmodligen störde honom i hans pyss-

lande med motorer och andra tekniska prylar. 

 

Till motorer hyste han för övrigt en olycklig 

kärlek i den meningen att de sällan gick som 

de skulle. Ifall en båtmotor fungerade i det 

ögonblick han förvärvade den, slutade den 

snart att tjäna sin ägare. Erik kunde nämligen 

Rumshamnsoriginalet Erik Holm 

Erik Holm. Akvarell av Harald Lindberg 
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aldrig låta bli att förändra och förbättra. De 

fel som då uppstod var ofta svårbestämda. 

Ibland kunde det bero på att han råkat hälla 

något annat än bensin i tanken. Han var vid 

sådana tillfällen mycket uppgiven.  

 

Ibland så uppgiven att han lät mig försöka 

tala en motsträvig motor tillrätta. Vid ett till-

fälle lyckades jag. Jag vet än idag inte hur det 

gick till. Mitt kunnande var på den tiden inte 

större än hans, men på något sätt kom motorn 

igång. Han tog mig därefter gärna med i bå-

ten då han skulle lägga ut eller ta upp sina 

nät, han kunde ju aldrig veta vad motorn 

skulle ta sig till när han väl var ute på sjön.  

 

Äventyrlig verkstad 

Jag kan aldrig minnas att han blev irriterad 

eller körde bort oss. Han behandlade alla 

lika, barn som vuxna, vilket vi unga givetvis 

uppskattade. Vi fick vistas på hans strand 

och bland hans båtar så mycket vi ville.  

 

Mest spännande var hans båthus, det enda i 

viken. Man fick gå in på egen risk. Golvbrä-

derna var inte så noggrant spikade, vissa låg 

helt lösa, och vattnet kluckade hotfullt i mel-

lanrummen under fötterna. Det fanns möjlig-

het att vid behov vinscha upp en båt ur vatt-

net, vilket verkade något äventyrligt med tan-

ke på husets konstruktion. Lika äventyrligt 

var det att besöka båthusets toalett; en kon-

struktion av enklaste slag som förde det ut-

rättade direkt ut i sjön utan onödiga mellan-

liggande rörsystem. Var man oförsiktig kun-

de man själv gå samma väg. 

 

Cykelslang som livrem 

Min mor bjöd ibland in Erik på kaffe. Han 

var vår närmaste granne. Erik tog denna invit 

på fullaste allvar. Han kom alltid fint klädd i 

en svart rock, förmodligen använd vid såväl 

bröllop som begravning. Han hade käpp och 

en svart slokhatt samt en vackert mönstrad 

snusnäsduk runt halsen. Han hade en någor-

lunda ren randig skjorta och ett par svarta 

byxor som hölls på plats med hjälp av ett 

snöre. Arrangemanget doldes hjälpligt av 

kavajen. Rumshamnsborna kunde till vardags 

se Erik Holm hålla byxorna uppe med en röd 

cykelslang.  

 

Vid några tillfällen medförde Erik hunden 

Björn, en svart, lurvig spets förmodligen inte 

helt rasren och något opålitlig. Björn brukade 

vid sådana tillfällen bära en röd rosett i hals-



8  

 

bordet i väntan på de bullbitar som han visste 

att husse skulle smyga till honom när ingen 

såg. 

 

Det var inte svårt att få Erik att berätta om 

livet i byn under gångna tider. Jag är ledsen 

att jag inte bemödade mej att teckna ned hans 

berättelser då möjligheten fanns. Hans min-

nen sträckte sig långt tillbaka i tiden och 

mycket var han säkert ensam om att minnas. 

Han berättade med halvslutna ögon och fjärr-

skådande blick, vilket gav ett  något vörd-

nadsvärt, ja nästan profetiskt intryck.  

 

När han skulle dricka sitt kaffe och äta sin 

bulle erinrade han sig plötsligt tuggbussen 

under läppen. Med den kvar i munnen skulle 

inte kaffebordets kakor och bullar göra sig 

särskilt bra. Diskret och omärkligt kletade 

han fast den under bordet, vilket förtretade 

min mor då hon dagen efter städade upp efter 

besöket. Detta sätt att göra sig av med en un-

der läppen kvarglömd tuggbuss var för övrigt 

inte helt ovanligt förr i tiden. 

 

När Erik såg tiden mogen reste han sig, tack-

ade belevat för kaffet, tog sin käpp och hund 

och gick. Det var en skärgårdens gentleman 

som värdigt stegade iväg mot grindhålet. 

 

Gök på Mellanskär 

Jag erinrar mig flera mörka höstkvällar då 

jag fick följa med konstnären Harald Lind-

berg och Erik Holm ut till Mellanskär, ett av 

de tre större skär som sträcker sig mellan Ar-

holma nordkap och Simpnäs lotsstation.  

 

Avsikten med besöket var att titta på stjärnor 

och ljusen från de många kustfyrar som då 

fortfarande svepte sina strålknippen över sep-

temberhimlen. Det kan tilläggas att det var 

ovanligt på den tiden att ortsbefolkningen 

gjorde sig mödan att åka ut till skären av 

andra anledningar än jakt och fiske.  

 

Vid en sprakande vedeld kokades starkt kaf-

fe, vilket spetsades med ”gök” och konsume-

rades tillsammans med medhavda smörgåsar. 

Gnistorna från elden steg rakt upp mot skyn 

och förenade sig med hösthimlens stjärnor. 

Att jag inte tecknade ned de många historier 

jag då fick höra om skären och gångna tiders 

fiske och sjöfärder, ångrar jag än idag.  

 

Erik Holm var en fantasins och visionernas 

man. Han sökte gärna sina egna, ofta ovanli-

ga, lösningar på vardagens problem. Dess-

värre ville han ofta mer än han förmådde. 

Det vore orätt att säga att Erik var en prak-

tiskt anlagd man. Hade han inte tummen mitt 

i handen så satt den åtminstone inte riktigt 

där den borde. Trots allt tvekade han inte att 

förverkliga det han föresatt sig. Med allvar 

och nit grep han sig an sina projekt. Ibland 

gick det bra, ibland sämre. I det senare fallet 

såg ännu en märklig historia dagens ljus och 

påbörjade sin vandring genom byn. 

 

Erik Holm dog 1957 i den asiateninfluensa 

som det året glesade leden på ålderdomshem-

met i Älmsta. Enligt personalen på hemmet 

lär hans dödskamp ha varit svår.  

 

På hans gravsten på kyrkogården i Marum 

står att läsa 

 

E A V HOLM,  1888 – 1957. 

Erik Holms brygga i Rumshamn 
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Av Börje Justrell 

 

Detta är den första i en serie artiklar om kar-

tan och dess betydelse för vår kunskap om 

hur det såg ut ”förr i tiden”, men också om 

hur människor under olika tider uppfattat sin 

samtid och verklighet.  

 

I denna artikel beskriver jag översiktligt kar-

tans historia och bakgrund samt de första 

svenska försöken att nyttja kartografin. Jag 

stannar omkring 1650 och behandlar i kom-

mande artiklar svenskt kartmaterial från tiden 

därefter. Självklart finns Björkö hela tiden 

med i bakgrunden, även om jag tillåter mig 

att göra omfattande utvikningarna i såväl tid 

som rum.  

 

Med kartan som hjälpmedel 

Det har alltid funnits ett behov av att beskri-

va geografiska områden och förmedla rums-

lig information mellan människor, och meto-

den att använda en karta har därför nyttjats i 

princip lika länge som människan existerat. 

Det har handlat om allt från enkla beskriv-

ningar från stenåldern, som visar hur man 

hittar från boplatsen till jaktplatsen, till mo-

derna världskartor över vädersystem och 

geologi, skapade med hjälp av satelliter. Kar-

tan kom troligen till efter bildkonsten, men 

innan skrivkonsten. Det känns naturligt, ef-

tersom man måste kunna rita men inte skriva 

för att kunna göra en karta. Det går att spåra 

någon sorts ursprung till enkla kartor 10 000-

tals år bakåt i tiden, men det är en karta från 

en stenåldersbosättning i Turkiet från om-

kring år 6200 före Kristus som brukar anses 

som den första kända ”riktiga” kartan. Män-

niskors världsbild och hur man trodde att jor-

den såg ut, har under årtusendena påverkat 

hur man ritat kartor. I nordisk mytologi be-

skrevs t ex världsalltet som ett träd 

(Yggdrasil), medan man i Kina beskrev det 

som en fyrkant. De antika grekerna var först 

med att på vetenskaplig grund fastställa att 

jorden var ett klot. Det var också de som på 

allvar började räkna ut jordens omkrets och 

upprätta en världskarta liknande dagens kar-

tor. Grekerna utvecklade även det gradsys-

tem som används än idag inom kartografin. 

 

Men kartor hade redan innan dess en stor 

spridning, och då inom Mesopotamien. Där 

har man hittat bland annat kartor för stads-

planering, skattkartor men även världskartor 

från tiden omkring 3800 före Kristus. Kartor 

fanns också i det forntida Egypten, men 

egyptierna använde främst sitt skriftspråk 

(hieroglyfer) istället för kartor för att förmed-

la geografisk information. 

 

Romarna var fokuserade på den praktiska 

aspekten av kartor. För dem var detaljerade 

vägkartor viktiga med tanke på romarrikets 

stora spridning, och man var normalt noga 

med att märka ut administrativa gränser. 

Lantmäteriet fick sitt genomslag under denna 

tid, då romarna genomförde stora landrefor-

mer för att organisera de nya landområden 

man successivt erövrade. 

Under medeltiden började man i Europa 

framställa så kallade portolaner, eller porto-

lankartor, som är en föregångare till dagens 

sjökort. Ordet portolan kommer från italiens-

ka och har sitt ursprung i ordet portus som 

betyder hamn. Kännetecknande för dessa 

kartor är att de i första hand tar upp hamnar, 

och att kända segelrutter och kompassrikt-

ningar är inritade. De flesta portolaner är be-

skrivningar av Medelhavet, Svarta havet, Af-

rikas västkust och Europas västkust, samt 

senare även Sydamerikas östra kust. Portola-

nerna är ofta exakta ifråga avstånd mellan 

hamnar och olika kuster. Men de saknar en 

omräkning av jordytans rundning till den 

platta kartan, vilket gjorde att de inte längre 

kunde användas när allt fler fartyg mot slutet 

av 1500-talet gav sig ut på långfärder över 

Atlanten och till Asien. Det finns ingen känd 

medeltida portolan bevarad från Sverige. 

Däremot finns en nedskriven seglingsbe-

skrivning från slutet av 1200-talet som i de-

talj anger den väg som danska och förmodli-

gen även andra sjöfarare brukade följa från 

Björkö på kartan 
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sydöstra Östersjön genom Kalmarsund, upp 

längs svenska ostkusten till Arholma och 

därifrån via Åland till Finska viken för vidare 

färd till Estland. 

Under 1600-talet ökade intresset för karto-

grafi i Europa. Den tekniska utvecklingen 

medförde också att det gick att framställa 

alltmer precisa kartor. Under 1800-talet bör-

jade man använda flygbilder för dokumenta-

tion. Världens första flygfoto togs år 1858 

från en varmluftsballong över Paris, och där-

med inleddes en utveckling där kartografin 

alltmer kom att baseras på fototeknik. 1900-

talets två världskrig påskyndade utveckling-

en av flygfotograferingen som gav ökade 

möjligheter att mer i detalj kartlägga land-

ytan. På 1960-talet kunde slutligen hela jor-

den karteras med hjälp av satellitbilder, och 

några ”vita fläckar” att tala om finns därför 

inte längre på jordens yta.  

 

Den tidiga svenska kartografin 

Den tidigaste någorlunda korrekta kartan 

över Nordens länder är den så kallade Carta 

marina, vars upphovsman är Olaus Magnus, 

Sveriges siste katolske ärkebiskop. Det tog 

honom tolv år att skapa kartan som trycktes i 

Venedig 1539. Den var ett förarbete till hans 

verkliga storverk ”Historia om de nordiska 

folken” (Historia de gentibus septentrionali-

bus). Över hundra av kartans bilder återfinns 

i boken, som trycktes på svenska med kom-

mentarer senast 1976 (Gidlunds förlag). 

 

Det äldsta kända bidraget till svensk storska-

lig kartografi är Rasmus Ludvigssons sche-

matiska kartskisser över sjöar och åar från 

slutet av 1550-talet. Ludvigsson var kansli-

sekreterare hos Gustav Vasa, och syftet var 

att kartlägga landets vid den tiden mest pro-

duktiva områden. De var normalt belägna vid 

vattenanknutna miljöer. Fram till 1850-talet 

styrdes kommunikationerna i hög grad av 

tillgången på sjöar och vattendrag som kunde 

utnyttjas som transportleder och kraftkällor. I 

Rasmus Ludvigssons ”kartbok” presenteras 

därför ett stort antal vattendrag med sjöar och 

biflöden, ofta i anslutning till viktiga kungs-

gårdar. Eliz Lundin, ingenjör vid Väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen, sammanställde ef-

ter sin pensionering Rasmus Ludvigssons 

kartor och dokument samt transkriberade tex-

ter och identifierade de karterade objekten. 

Dessutom besökte han flera platser och 

fotodokumenterade hur de såg ut omkring 

2000. Detta stora material fanns vid hans död 

samlat i ett manus som Lundin kallade 

”Sverige i kartskisser och texter från 1550-

talet”. Det har senare publicerats på Internet 

(www.riksarkivet.se).  

 

Björkö är inte omnämnt i Ludvig Rasmusson 

”kartbok”, men det framgår vilken vikt man 

på hans tid lade vid bl a vattenleden från Ös-

tersjön till Upplands inland via Norrtäljeån 

och sjön Lommaren. Även leden via nuva-

rande Väddö kanal beskrivs ingående. Björk-

ös betydelse som handelsplats var på 1500-

talet sedan länge förbi, men det strategiska 

läget i korsvägen mellan olika handelsleder 

framgår tydligt. 

 

Den svenska kartografin i modern bemärkel-

se har sin grund i de pionjärarbeten som 

genomfördes av Anders Bure. Han samman-

ställde bl a en karta över Sverige kallad Or-

bis Arctoi nova et accurata delineatio. Den 

blev färdig år 1626 och omfattar även stora 

delar av våra grannländer. 

 

De geometriska jordeböckerna 

1628 utnämndes Anders Bure till generalma-

tematicus; han är ensam i Sverige om att ha 

haft den titeln. Samma år inrättades lantmäte-

riet, och i egenskap av generalmatematicus 

fick Anders Bure i uppdrag av Gustav II 

Adolf att framställa så kallade geometriska 

jordeböcker och geografiska kartor samt att 

utbilda nya lantmätare. 

 

De geometriska jordeböckerna innehåller 

geometriska kartor som upprättades av lant-

mäteriet mellan åren 1630 och 1655. De är 

Sveriges äldsta storskaliga kartor, och Riks-

arkivet har idag en databas med 12 000 kar-

tor över byar och gårdar från den tiden. Syf-

tet var att genom kartläggningen ge en bild 

av den ekonomiska basen för den expande-

rande stormakten Sverige. Man upprättade 

kartor över åker och äng och redogjorde för 
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avkastning och andra förhållanden av ekono-

misk natur. Det är oklart om avsikten var att 

kartorna skulle ligga till grund för beskatt-

ning, men kartorna bör hur som helst betrak-

tas som föregångare till dagens ekonomiska 

kartverk. Kartorna utfördes i skala 1:5000. 

På varje karta är gårdarnas läge markerat 

med hustecken, och byns åker, äng och 

skogsmark är också utritad, men inte som 

den såg ut i verkligheten. Åkergärdena har en 

kantig form som troligen har sin grund både i 

att mätningen skedde med stänger och att 

formen underlättade arealberäkningen. På 

vissa kartor finns även båthus, kvarnar mm 

markerade med olika tecken. På kartorna 

över Skeppsmyra och Finala finns t ex ett 

antal båthus, och på kartan över Simpnäs två 

sk skvaltkvarnar som drevs av vatten vår och 

höst. I den kortfattade bybeskrivningen som 

finns på varje karta framgår byns namn, antal 

hemman, jordenatur (skatte, krono eller fräl-

se), byns utsäde mätt i tunnor utsäde samt 

höskörd mätt i antal lass. Det är heller inte 

ovanligt med uppgifter av andra slag, som att 

fisket är gott (t ex för Skeppsmyra) eller att 

stenhuggande är en viktig inkomstkälla (i 

Simpnäs). Även jordmånen kan ibland anges 

(t ex lerjord för Västra Edsvik). Utsädesangi-

velserna avser egentligen antalet tunnland, 

där varje tunnland var14 000 kvadratalnar 

enligt Kammarkollegiets instruktioner för 

lantmätare från 1634. Det alnmått som an-

vändes var 59,4 cm enligt Karl IX:s påbud 

om riksmått från 1605. Tunnlandet blev där-

med 4937 kvadratmeter.  

  

För Björkös del skedde den geometriska 

kartläggningen under åren 1640 – 42, och 

lantmätaren hette Sven Månsson. Det saknas 

kartor för Blekunge och dessutom för Arhol-

ma, Idö, Tyvö, Tjockö och Lidö, i övrigt är 

alla byar karterade. För Södermarum är upp-

gifterna på kartan inte kompletta Det framgår 

tydligt av Sven Månssons kartor hur små den 

tidens jordbruk var och hur beroende björkö-

By Antal hemman  

enligt Geometriska jordeboken 

Byns totala åkerareal i hektar 

Stärbsnäs  3 Ca 3 

Skeppsmyra 3 (4 angivna på kartan) Ca 6,5 

Skenninge 1 Ca 1,5 

Finnala 2 Ca 2,5 

Mulnäs 1/2 Ca 1,25 

Östermarum 3 Ca 7 

Öster Edsvik 2 Ca 1,5 

Utanå 1 Ca 2 

Stridsby 1 1/2 Ca 1,5 

Kulla 3 Ca 3,5 

Väster Edsvik 2 Ca 4 

Lervik 1 Ca 5 

Glämsta 1 Ca 1,5 

Ett utsnitt av titelbladet i den geometriska jordeboken 

för Bro, Vätö, Väddö och Häverö skeppslag.  
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borna måste ha varit av komplementnäringar. 

I samtliga byar tillämpades tvåskifte med en 

uppdelning av åkerarealen i två gärden som 

växelvis låg i träda. Jag har i tabellen på för-

gående sida uppskattat vad Sven Månssons 

arealuppgifter innebär om de räknas om till 

dagens arealmått hektar (om 10 000 kvm). 

Men det går inte säga säkert hur tunnlandet 

räknades, för i den lantmäteriinstruktion från 

1634 som nämns ovan, så kunde lantmätaren 

räkna något mer än 14 000 kvadratalnar per 

tunnland om åkern var dålig och inte kunde 

förbättras. 

 

Även om de geometriska kartorna bara ger en 

schematisk bild av verkligheten, så får man 

en bra uppfattning av hur de karterade byarna 

och gårdarna såg ut. Med lite lokalkännedom 

går det att känna igen sig, åtminstone i stora 

drag. Man måste ha i minnet att landskapet 

förändrats rätt rejält sedan 1600-talet. Som 

exempel kan nämnas att på kartan över Söder 

Marum finns inritat en smal vik med en ö 

som måste ha legat på gärdena öster om 

Björkö-Arholma kyrkogård. Idag ger marken 

där intryck av att vara lite sank, men det är 

också allt. Vikar och sund var betydligt större 

än idag och låg därför närmare byarna än vad 

vi är vana vid. Vissa sund har också försvun-

nit. På kartan över Granö anges att den är en 

fristående ö, vilket den upphörde att vara vid 

mitten av 1800-talet.  

 

Man kan även ana spåren av bybildningen på 

Björkö som sannolikt skedde under 1200-

talet. Då genomfördes en större skatteom-

läggning i Svealandskapen, troligen initierad 

av Birger Jarl. Nyodlingen på Björkö verkar 

därefter ha varit tämligen begränsad fram till 

1600-talet.  

 

Att studera de geometriska kartorna från 

1600-talet 

De geometriska jordeböckerna  finns på  

Riksarkivets hemsida (www.riksarkivet.se), 

där de gjorts tillgängliga av projektet 

”Nationalutgåvan av de äldre geometriska 

kartorna” som genomförts på uppdrag av Vit-

terhetsakademiens kommitté för historiska 

kartor och finansierats av Kungl. Vitterhets-

akademien och Riksbankens jubileumsfond. 

Arbetet har skett i samarbete med Institutet 

för språk och folkminnen, Lantmäteriverket 

och Riksarkivet. Flertalet kartor är inbundna i 

så kallade geometriska jordeböcker men det 

finns också många lösbladskartor, varav en 

del nya upptäckts under arbetets gång. Sam-

mantaget rör det sig om 100 kartsamlingar 

som man kan söka i på olika sätt:  
  

Söka en bebyggelseenhet: Alla byar och en-

samgårdar (bebyggelseenheter) som har en 

geometrisk karta från 1630-1655 finns regi-

strerade i alfabetisk ordning. De kan sökas 

utifrån socken, härad och landskap eller ett 

eget sökord. Alla bebyggelseenheter samt ett 

15-tal kartobjekt, bland annat gårdar, kvarnar 

och kyrkor, är också koordinatsatta och kan 

sökas på Internet via karta (Google Maps). 

  

Söka i kartans originaltext: All text på kar-

torna och i kartans tecken- och textbeskriv-

ning (kallas på kartan Notarum Explicatio) 

har tolkats och renskrivits. Det går därför att 

söka efter ord eller företeelser i kartornas 

text, men man måste vara medveten om att 

texten följer lantmätarnas stavning. Inte minst 

för geografiska namn kan stavningen skilja 

sig avsevärt från dagens. 

 

Söka efter ort- och personnamn: Institutet 

för språk och folkminnen i Uppsala (SOFI) 

har excerperat bebyggelsenamn, naturnamn, 

ägonamn och personnamn. Registret är under 

uppbyggnad, men det går att söka de ort- och 

personnamn som lagts in. 

 

Se en bild av kartan: Via ett register som är 

uppbyggt landskapsvis kan man också se bil-

der av originalkartorna. För varje karta redo-

visas också en renskrift av texten som finns 

på kartan. En papperskopia av samtliga kartor 

i originalskala kan beställas fram på Riksarki-

vet (Marieberg) i Stockholm. 

 

Här finns en guldgruva både för den akade-

miska forskningen och släkt- och hembygds-

forskare. Det är bara att logga in och börja 

surfa. 
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Håknäs på Vätö (till vänster) och Sterbnäs (till höger) enligt Geometriska jordeboken från 1640-talet 

Utveda på Vätö (till vänster) och Södermarum  (till höger) enligt Geometriska jordeboken från 1640-talet 
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Av Jerker Persson 

 

"En tidig junimorgon 1908 samlas ett tjugo-

tal förväntansfulla barn utanför Arbetsstugan 

på Bondegatan. Föreståndarinnan Anna Hög-

stadius konstaterar att barnen har sina kollo-

uniformer på sig. Orangerutiga klänningar 

för flickorna. Bruna manchesterbyxor och 

vita skjortor med blå ränder för pojkarna. 

Barnen är mellan 8 och 13 år gamla. I räns-

larna har alla ett par likadana trätofflor, en 

bärkorg, extra kollokläder och så en bit vax-

duk för dem som är sängvätare. Samtliga 

barn har sina nya sandaler på sig (...) Tåget 

av nervösa och förväntansfulla ungar börjar 

röra sig mot Nybrokajen. Där väntar ångbå-

ten. Där väntar äventyret." 

 

Den här ögonblicksbilden finns i boken Bar-

nens judiska Ö. Glämsta sommarkoloni 100 

år av Mattias Grosin och Urban Orzolek. Det 

är judiska barn som här för första gången re-

ser ut till sommarlovskolonin Glämsta på 

Björkö.  

 

Efter sju timmar lägger ångbåten till vid en 

brygga och barnen få gå en stund genom sko-

gen, innan stigen leder ut i ängar och koha-

gar. Längre bort ser de en ladugård och ett 

rött hus. I huset skall de bo under nio härliga 

veckor. 

 

 

 

Isaak Hirsch 

Det är den förmögne grosshandlaren Isaak 

Hirsch som har sett till att det här äventyret 

blev av. På våren 1908 hade han ett par gång-

er stämt möte med sjökaptenen C J Jansson, 

som ägde fastigheten Glämsta N:o 1. Samta-

len ledda fram till följande Köpebref: 

"Till Herr Grosshandlaren Isaak Hirsch upp-

låter och försäljer jag härigenom den mig 

tillhöriga, å fri och egen grund belägna fasta 

egendomen 1/4 mantal Glämsta N:o 1 i Vätö 

socken mot en öfverenskommen köpeskilling 

af Tio Tusen /10000/ kronor; och som denna 

köpeskilling blifvit till fullo gulden, varder 

den här med qvitterad. / Stockholm den 15 

April 1908 / C J Jansson / Befälhafvare" 

 

Isaak Hirsch tänker inte behålla Glämsta som 

ett eget sommarnöje. Den 4 november 1909 

får Mosaiska församlingen ett brev med bl a 

detta meddelande: "Till Mosaiska försam-

lingen i Stockholm öfverlåter jag med varm 

hand som gåfva med full äganderätt, den mig 

tillhöriga, å fri och egen grund belägna fasta 

egendomen 1/4 mantal Glämsta N:o 1 i Vätö 

socken..." 

 

En plats för anpassning 

I boken Barnens judiska Ö beskriver Mattias 

Grosin den historiska bakgrunden till Hirschs 

generösa donation - som faktiskt inte var så 

oegennyttig. I början av 1900-talet fanns det 

två judiska grupper i Stockholm. Den ena var 

de sedan decennier etablerade och förmögna 

svensk-judarna, varav många bodde på Ös-

termalm. Den andra var södermalmsjudarna, 

fattiga hantverkare och arbetare, som under 

åren kring 1900 flytt från förföljelser i Ryss-

land, Polen och de baltiska områdena. Det 

var ca tretusen judar som bodde nära var-

andra på sydöstra Södermalm. "Existensen 

av dessa båda världar är samtidigt en förut-

sättning för att Glämsta skollovskoloni ska 

sparka igång till sommaren" (1908), skriver 

Grosin. 

 

Glämsta - ett judiskt paradis på Björkö 

Det äldsta kolonihuset på Glämsta låg på nuvarande 

fotbollsplanen, strax intill ladugården. Fotomontage 

ur boken Barnens judiska Ö. 
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Den svensk-judiska gruppen menade "att en 

skollovskoloni öppnade möjligheten att varje 

sommar ta hand om söderjudarnas barn och 

uppfostra dem i svenska traditioner." 

Grosin fortsätter: "Söderjudarna är beroende 

av hjälpen och tvingas till undfallenhet. 

Drömmen om ett bättre liv är starkare än vil-

jan att bevara sina gamla liv. Något naturligt 

hemland att drömma om, att återvända till, 

finns heller inte. Därför är många familjer 

inriktade på att göra sig bekväma i det nya 

landet, lära sig språket, anpassa sig till tradi-

tioner." 

 

Gamla Glämsta döms ut 

Mosaiska församlingen var till en början 

måttligt förtjusta över Glämsta. Gården låg 

för långt från Stockholm, och det orsakade en 

massa praktiska problem. Andra tyckte att 

man inte skulle klumpa ihop de judiska bar-

nen på ett och samma ställe. Församlingen 

diskuterade faktiskt möjligheterna att sälja 

gården, men den tanken förverkligades ald-

rig, så sommar efter sommar fylldes det röda 

huset med barn.   

 

1929 tillsatte skollovskolonins styrelse en 

kommitté för att "undersöka om och i vad 

mån kolonibyggnaderna å församlingens 

egendom Glämsta inom Björkö Arholma 

Socken vore i behov av reparationer och ef-

tersyn." 

 

I juli 1930 föll domen över gamla Glämsta. 

Huvudbyggnaden skulle rivas och ersättas 

med två paviljonger, en för pojkarna 

(Kavaljersflygeln) och en för flickorna 

(Mamsellflygeln). Grannbonden Mattsson 

köpte huset för 700 kr, men han måste se till 

att det kom bort från Glämstas marker. Ste-

narna från grunden fick han lägga bakom ar-

rendatorns ladugård. 

 

Andra världskriget fick påtagliga konsekven-

ser för Glämsta. Ostkustens marindistrikt ar-

renderade ett område nere vid fjärden och 

Hjärtat av Glämsta koloniområde. Torget syns upp till vänster. Till höger går vägen ut mot Lervik. 
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betalade 50 kr per år för att få bygga "vissa 

fortifikatoriska anläggningar å området", vil-

ket i klartext betydde två maffiga kanoner 

med tillhörande värn. När kanonerna sedan 

försvann blev värnen spännande mötesplatser 

i Hemliga bergen. Där har pojkar och flickor 

sedan dess smygrökt, pussats och kramats 

och gjort annat förbjudet.  

 

Glämsta växer vidare 

Efter Hitlers fasansfulla krig slöt judarna sig 

än starkare samman. Förundrade björköbor 

kunde höra den israeliska kampsången "Am 

Yisrael chai" ljuda över vikarna kring 

Glämsta. Det var dags att skapa en koloni 

med mer judisk prägel än att tillämpa anpass-

ningsfilosofin som dittills hade gällt.  

 

Ännu en kommitté tillsattes, denna gång med 

uppgift att hitta möjligheter att låta Glämsta 

växa ytterligare. Utredningen var klar 1954 

och resultatet blev att församlingen satsade 

260 000 kr på ett nytt Glämsta. Drygt 50 000 

gick åt för att köpa Glämsta 1:3 (av familjen 

Jacobowsky), det vill säga den sydliga delen 

av den nuvarande anläggningen. I det områ-

det byggde man sedan bl a Universitetet och 

Barnkammaren (BK).  

 

Glämsta i dag — och i drömmen 

För hundra år sedan var den totala kostnaden 

för kolonin på Glämsta 1 300 kr, nu är den ca 

4 000 000 kr. Då var det ett tjugotal barn som 

gästade Glämsta under sommaren, i dag är 

det ca 500. 1908 var det tre kvinnor som tog 

hand om allt arbete på kolonin; nu är det fler 

än 100 ledare varje sommar. Affe Eriksson i 

Backa hör till veteranerna i personalen. Han 

hade arbetat som vaktmästare i 30 år, när han 

1999 lämnade över till sonen Mats (Matte). 

 

En stor del av boken "Barnens judiska Ö" har 

skrivits av kvinnor och män som varit kolo-

nibarn på Glämsta. De flesta av dem berättar 

om underbara somrar, även om man till en 

början har längtat hem till mamma och pap-

pa. 

 

Netta Frister har varit med om fler än tjugo 

Glämsta-somrar, både som barn och som le-

dare. Hon skriver: "Med tiden blev Glämsta 

mitt andra hem, eller kanske mitt första. I 

flera år mindes jag många drömmar. Även 

när jag bodde i Israel, valde mina drömmar 

alltid en och samma spelplats. På nätterna 

återvände jag till Glämsta. Alltid Glämsta." 

 

Källa: 

Grosin, Mattias - Orzolek, Urban: "Barnens 

judiska ö. Glämsta sommarkoloni 100 år". 

2009, Hillelförlaget. 

 

* 

 

Äldre skolovskolonier på Björkö 
Jerker Persson 

 

Judiska församlingen var inte först med att  

starta skollovskolonier på Glämsta. Redan 

under första halvan av 1890-talet skickades 

nästan 50 barn från Jakobs och Johannes för-

samlingar till gården.  Föreståndaren hette  

Anton Wassberg.  

 

Samma församlingar skickade 24 barn till 

Stridsby, där P E Persson var föreståndare 

och 32 barn till Söder Byle (mellan Backa 

och Bylehamn) med Anna Risenius som fö-

reståndare. 

 

Stockholmslärarinnan Agnes Lagerstedt tog 

initiativet till den första skollovskolonin i 

Sverige. Det var 1884, och samma år bilda-

des Föreningen för skollovskolonier. Den 

hyrde hus på gårdar i skärgården, där barnen 

fick bo och hjälpa till med olika sysslor un-

der ledning av en föreståndare. Jakobs och 

Johannes församlingar hade tydligen fattat 

särskilt intresse för Björkö, där de alltså re-

dan på 1890-talet inrättade tre skollovskolo-

nier. 

 

Den judiska församlingens koloni i Glämsta 

invigdes 1908 och Barnens Ö startade 1912. 

Det har även funnits skollovskolonier i Väst-

ra Edsvik, i Salnö (Björkbacken) och i Ma-

rum (Sjövik), där Norra Latin hade en egen 

”stad”. 

 



17  

 

 

Av Jerker Persson 

 

Omkring 1960 gav Alga ut det populära sjö-

fartsspelet Wangaratta. Spelarna är redare, 

och det gäller att köpa varor ute i världen och 

skeppa dem till London eller New York. Man 

kan tjäna mycket pengar på att utnyttja växel-

kurserna mellan olika valutor.  

 

I ingressen till spelreglerna står det att spelet 

är uppkallat efter m/s Wangaratta, som 1945 

byggdes av Rederi AB Transatlantic. Båten 

beskrivs som en cargoliner, ett lastfartyg som 

även tar passagerare. Det var 145 meter långt 

och gjorde 16,75 knop med full last. Det kun-

de ta 12 passagerare fördelade på åtta mycket 

bekväma hytter. Passagerarna hade dessutom 

tillgång till smakfullt inredda salonger. 1967 

sålde Transatlantic Wangaratta till ett Pana-

ma-registrerat rederi och 1995 höggs det 

vackra fartyget upp i Turkiet. 

 

Våra Öar har upptäckt att m/s Wangaratta har 

koppling till Björkö. Edvin Edsmark var far-

tygets förste befälhavare. Han föddes i Berg-

ängen 1892, och hans föräldrar var skepparen 

Johan Petter Johansson och hans hustru Karo-

lina.  
 

 

 

Han gifte sig med Nanna Johansson, Öster 

Edsvik, och paret blev med tiden morföräld-

rar till hembygdsföreningens ordförande 

Lena Svenonius - som många gånger spelat 

Wangaratta med sin familj. 

 Björköskeppare förde Wangaratta 

Björkösonen Edvin Edsmark, befälhavare på Wanga-

ratta, som trafikerade bl a Australien. 
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Av Kaj Wicklander 

 

Edvin Wicklanders namn hittade jag i en bi-

bel från 1894, inköpt hos Gustaf Syréns Bok, 

Musik och Pappershandel i Norrtelje. Inget 

märkvärdigt med det, annat än att på sista 

sidan i bibeln finns en anteckning som lyder: 

"Den 23 februari på middagen omkom på 

svag is min skolkamrat Jakob Söderlund på 

Wiberön 1896." 

 

Edvin var född 15 januari 1887 och hans bror 

Arnold den 2 februari 1886. Vid tiden för 

olyckan gick pojkarna i småskolan på Arhol-

ma och bodde på Isskär med sina föräldrar 

August och Charlotta. August var sjökapten 

och hade en fin skeppsbyggnadsexamen från 

S:t Petersburg. 

 

På ett skolkort, som bör vara från 1895-1896, 

finns Arnold, Edvin och troligtvis Jakob Sö-

derlund. Lärarinnan heter Matilda Eriksson, 

och hon undervisade under många år de små 

telningarna i Arholma skola. Hon var född 

1848 i torpet Engsta på Vätö och dog på Ar 

 
 

holma 1936. Hon började undervisa 1883 

och efterträddes 1909 av Agnes Westerberg.  

 

Vad hände med pojkarna Wicklander? Efter-

som alla i släkten hade sitt levebröd på havet 

så föll det sig naturligt att man mönstrade på 

något fartyg. Edvin blev skeppstimmerman 

och segelmakare. Han seglade på bl a fullrig-

garen Monkbarns, som gick på vetetraden till 

Australien. I Melbourn mönstrade han av och 

gick iland. Där bildade han familj och släkten 

finns enligt uppgift fortfarande kvar i Austra-

lien. Ett antal brev finns kvar som minne av 

honom. 

 

Arnold försvann någon gång på 1910-talet. 

Edvin skriver i ett telegram den 22 december 

1904: "Jag har ej hört något af Arnold på 

länge." Artikelförfattarens farfar, Albert 

Wicklander, gjorde efterforskningar via bl a 

sjömanshemmet i Köpenhamn, dock utan 

resultat. 

En drunkningsolycka på Arholma 1896 

Arholma skola 1895-1896. Lärarinnan Matilda Eriksson längst till höger 
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Arnold Wicklander Edvin Wicklander 

Matilda Eriksson Telegram om den saknade Arnold 
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Av Jerker Persson 

 

- Jag har inte längre något stort kommunalt 

intresse. Vi skall ju bli storkommun nu till-

sammans med Väddö. Vem kan ha intresse 

för kommunala angelägenheter under sådana 

förhållanden? Väddö kommer att sluka oss. 

Vi kommer väl att få några män i ledningen, 

men vi blir en avkrok i kommunen. Nej, det 

hade varit bättre om vi bildat kommun med 

Vätö, som inte är så stort. Då hade vi kunnat 

göra oss gällande. Men vi har själva valt. Vi 

var bara några stycken gamla, som röstade 

för sammanslagning med Vätö. Jag var en av 

dem. 

 

Det är John Ljungström, som så bittert uttalar 

sig i Norrtelje Tidning den 24 september 

1949. Han var folkskollärare, kantor, nämn-

deman och ordförande i Björkö-Arholma 

kommunalfullmäktige. Det han talar om är 

storkommunreformen, som skulle träda i 

kraft 1 januari 1952 - men det hade hänt 

mycket dessförinnan. Låt mig ta det från bör-

jan. 

 

Björkö-Arholma egen kommun 1917 

Den 1 januari 1863 trädde förordningen om 

kommunalstyrelse på landet i kraft och ca 

2400 landskommuner bildades. Björkö-

Arholma och Vätö sammanslogs till Vätö 

kommun. De båda ögrupperna hade redan 

sedan medeltiden samsats i Vätö socken, 

men i början av 1910-talet började björkö- 

och arholmaborna knorra. De ville ta eget 

ansvar för både sitt andliga och politiska liv, 

och det lyckas de driva igenom. Från och 

med 1914 blir Björkö-Arholma en egen för-

samling och från och med 1917 en egen 

kommun. 

 

I landskommunerna var det kommunalnämn-

den som fattade de viktigaste besluten, och 

dess ordförande var kommunens starke man. 

Den förste kommunalnämndsordföranden i 

Björkö-Arholma var agronom Ernst A. Nils-

son från Marum, men den som uträttade mest 

var John Ljungström (stämmoordförande  

 

 

1928-1942 och fullmäktiges ordförande 1943

-1951). Det var inte tal om att anställa speci-

aliserade tjänstemän.   

 

Med tiden fick kommunerna allt större, dyra-

re och mer komplicerade projekt att ta hand 

om. Både politikernas kompetens och skatte-

underlaget började svikta. Regeringen grep in 

och tillsatte 1943 den så kallade kommunin-

delningskommittén. Målet var att skapa stör-

re kommuner.  

 

Kommittén arbetade ganska snabbt, så den 

21 juni 1946 fick Sverige en lag som reglera-

de indelningen av riket i borgerliga kommu-

ner.  

 

Björkö-Arholma till Lyhundra kommun? 

Enligt lagen skulle varje länsstyrelse föreslå 

en ny kommunindelning för sitt län. Kommu-

nerna skulle yttra sig över förslagen, innan de 

gick vidare till kammarkollegiet för bered-

ning och slutligen regeringens beslut. 

 

Frampå sommarkanten 1946 stod det klart att 

Björkö-Arholma tänktes ingå i Lyhundra 

kommun tillsammans med Estuna, Lohärad, 

Malsta, Roslagsbro, Söderby-Karl och Vätö. 

I den kommunen skulle det bo ca 4100 invå-

nare, varav Björkö-Arholma svarade för ca 

670. Nu fick man något att prata om ute i 

bygderna! För och emot! Ack o ve! Hurra, va 

bra!  

 

I augusti träffades de berörda kommunerna i 

tingshuset i Norrtälje för att med civilför-

svarsdirektör Gösta Falk som ordförande få 

någon ordning på alla åsikter. I själva verket 

fanns det inte så många idéer - de flesta ville 

ha det som förut! Kyrkoherden Gustaf Fri-

borg på Vätö tog då till orda och föreslog en 

sammanslagning av Vätö och Björkö-

Arholma. Björkö-Arholmas representant, 

stenarbetaren David Kämpe, anslöt sig till 

förslaget, liksom Vätös Anton Söderqvist.  

 

När Björkö höll på att hamna i Lyhundra  
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Gösta Falk lyssnade, åkte hem och vred på 

alternativen. Några månader senare presente-

rade han ett nytt förslag: Björkö-Arholma, 

Vätö och Roslags-Bro skulle bilda Bro och 

Vätö kommun med huvudort i Nysättra. Mo-

tivet var att dessa tre tillhörde samma skepps-

lag, domsaga och landsfiskalsdistrikt.  

 

De bristfälliga kommunikationerna mellan 

kommundelarna gick att förbättra med en fär-

ja mellan Björkö-Arholma och fastlandet. 

Inte heller detta förslag väckte någon större 

förtjusning. Björkö-Arholmas kommunalmän 

hade plötsligt ändrat sig och ville nu gå sam-

man med Väddö kommun! Det ville däremot 

inte väddöborna; de tyckte att kommunen 

skulle bli för lång! 

 

Björkö-Arholma + Väddö = Sant 

Nu samlade sig länsstyrelsen till ett prelimi-

närt förslag, och för Björkö-Arholmas del 

överensstämde det med Gösta Falks alterna-

tiv, vilket innebar att våra öar skulle ingå Bro 

och Vätö kommun. Det behandlades i kom-

munernas fullmäktige och stämmor under 

våren och sommaren 1947.  

 

På Björkö-Arholma genomfördes något slags 

omröstning som gav en stor majoritet för an-

slutning till Väddö socken. Det är den om-

röstningen som John Ljungström kommente-

rar i inledningen till den här artikeln. 

 

Det var dags för kammarkollegiet att samla 

materialet till ett slutligt förslag, och det inne-

bar att Björkö-Arholma från och med 1 janu-

ari 1952 skulle gå samman med Väddö i 

Väddö kommun. De övriga sex småkommu-

nerna samlade sig i Lyhundra kommun.  

 

Så blev det fram till 1971, då både Väddö och 

Lyhundra tillsammans med några kommuner 

till gick upp i Norrtälje kommun, men det är 

en annan historia.  

 

 

Källor:  

Bertil Helmersson: Lyhundra - en parentes, 

1996 

Siri Dahlberg: Björkö-Arholma kommun 

1917-1951 ( i Våra Öar nr 11 / 2009) 

Norrtelje Tidning 24.9.1949 
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Av Jerker Persson 

 

I förra numret av Våra Öar berättade vi om 

hur ett gäng ryssar sommaren 1912 besökte 

Mats Mattsson på Finnala gård i avsikt att 

köpa Änklingen för 75 000 kr. Han misstänk-

te att de var ute efter en militär landstignings-

punkt i den svenska skärgården och kontak-

tade general Axel Rappe, som var sommar-

gäst på hans gård. När Mats Mattsson nästa 

gång träffade ryssarna gav han besked: "Jag 

säljer inte mitt fosterland!"  Ryssarna anade 

oråd och försvann - men då det dök upp en 

vacker kvinna! 

 

Jag upptäckte henne som omslagsflicka på 

ett nummer av Vecko-Journalen från 1914: 

"Operasångerskans lantliga idyll. Signe Rap-

pe på Björkö." Den berömda sångerskan  var 

dotter till general Rappe. Under rubriken 

"Primadonnan idkar lantliv" kan vi läsa: 

"Signe Rappe, vår firade operasångerska, till-

bringar för närvarande efter säsongens arbete 

och en tröttsam amerikaresa en angenäm se-

mestervila på Finnala å Björkö i den stock-

holmska skärgården. Tiden fördrives med 

fiske och andra lantliga sysselsättningar var-

om bilden å vårt omslag ger en antydan. Men  

arbetet får inte helt och hållet ligga nere. Fri-

herrinnan Rappe studerar ock in nya opera-

partier bl. a. Rosenkavaljeren av Strauss. Och 

nästa säsong bär det åter av till alla operapri-

madonnors förlovade land: Amerika." 

 

På Kungliga hovoperans hemsida hittade jag 

denna text om henne: "Hon debuterade i 

Mannheim 1906 och blev berömd  för sin 

vokalt och dramatiskt temperamentsfulla 

framställning. 1908 anställdes hon i Mann-

heim och var knuten till hovoperan i Wien 

åren 1908-1911. År 1909 utnämndes hon till 

hovsångerska i Sverige. 

 

Hennes största framgång var rollen som Sa-

lome i Covent Garden i London 1910. Hon 

gjorde senare samma roll med kompositören 

Richard Strauss som dirigent. Under åren  

Världsberömd operasångerska i Finnala 

Mats och Anna-Karin Mattsson, Finnala 

Omslagsflickan Sigrid Rappe på Finnala gård. Vad är 

det som sticker upp bakom huset? 
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1912-13 var Signe Rappe verksam vid Kung-

liga Teatern (Kungl. Operan i Stockholm), 

och fortsatte därefter att ge konserter i Euro-

pa och USA." 

 

Den firade Signe Rappe drog sig alltså tillba-

ka till Finnala gård för att vila upp efter om-

talade rolltolkningar och samla krafter för  

nya framgångar på världens operascener. Där 

hyrde familjen Rappe ett sommarhus av Mats 

Mattsson, och nu kan vi  presentera även ho-

nom på  bild. Emy-Ann Wik, som är barn-

barnbarnsbarn till Mats Mattsson har förmed-

lat ett fint porträtt av honom och hans hustru 

Anna-Karin. 

Mete i Finnalabukten. Vem är pojken vid årorna? 
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Av Kaj Wicklander 

 

Jag trodde att jag hade städat och gått igenom 

allt, men plötsligt hittade jag ett gammalt 

skrivhäfte på översta vinden i Blekunge gård. 

I det svaga ljuset under takåsen synar jag det 

ömtåliga och sköra häftet. Det är från Blek-

unges allra första tid på Björkö. Huvudbygg-

naden flyttades hit på galeaser 1831 och hade 

tidigare stått i Hälsingland sedan slutet av 

1700-talet.  

 

Häftets omslag är av grovt papper; hopsytt 

och vikt för att ge stadga. Texten på den tra-

siga framsidan är skriven med röd krita och 

det första ordet börjar med Skrif-. Resten av 

texten saknas, tyvärr. De första 20 sidorna är 

upprepningar av alfabetet: aa...bb...c...d...e 

och så vidare. Pikturen är ett barns osäkra 

och trevande försök att skiva fint på ett 

streckat papper. Stora bokstäver och siffror 

kom efter hand att bilda enstaka ord och me-

ningar, som ofta är hämtade från bibelns om-

råde. Stavningen är enligt gammal svenska: 

hiertlig, herlighet, Verldens, öfvervunnen. 

Efter en mängd kristna och profana meningar 

börjar mera vardagsnära ord och meningar 

framträda. Här följer ett exempel, som är 

upprepat ett antal gånger. 

 

"Till skepparen Pehr Lindström i Blekunge 

betalar undertäknad vid första anfordran en 

låntagen penningesumma af Två Hundrade 

Riksdaler Banco /200/ R d Banco med därå 

löpande Fem /5/ Procents årlig Renta tils full 

betalning sker. Varför full valuta är Contant 

bekommett som hermed reverseras och för-

sekras af Blekunge den 1ta February 1843. 

Bonden Nils Ersson i Pulko by. Låntagare. 

Närvarande vittnen Olof Pehrsson och Johan 

Carlsson i Blesta. 

 

Skrivet i Simpnäs Den 12te Mars 1842. Gre-

ta ErsDotter i Blekunge. Denna är den sista 

dagen jag är i skrif Skolan i Simpnäs för den-

na gång. Den 12te Mars 1842. Bondedottren 

Greta Ersdotter i Blekunge Amen." 

 

Den som präntar denna text är Margareta 

ErsDotter Ahlström, född 3 december 1823 

på Blekunge Gård. Hon dog 1903 på Lassas 

Gården, Solliden, Arholma. Hennes far var 

redaren och sjökaptenen Erik Persson Ahl-

ström, född 29 juli 1787 på Lassas, Solliden, 

Arholma. Hans hustru var Anna Olsdotter 

från Blekunge. Greta ErsDotter var 19 år när 

hon gick på skrivskolan, och hon fick efter-

hand en fin handstil när hon gick på skriv-

skolan i Simpnäs, som man kan se i slutet av 

skrivhäftet. Där kan man se vilka dagar hon 

varit på skivskolan: 12 mars 1842, 18-20 ja-

nuari 1843, 24-31 januari 1843, 1-4 februari 

1843, 8-10 februari 1843. Den sista dagen 

som noteras i skrivboken är 20 februari 1843. 

 

Greta gifte sig med Anders Petter Holm, re-

dare och skeppare på Lassas, Arholma. Gif-

termålet bör ha ingåtts i slutet av 1840-talet. 

Jag är nyfiken på hur hon och Anders såg 

och har därför letat efter fotografier i Blek-

unges album och frågat runt på Björkö, men 

inget svar, tyvärr. Lärdom: Ni som läser detta 

och har album som innehåller fotografier av 

anhöriga; skriv namn och lite övriga data på 

baksidan av bilden. För att ta en nött fras: En 

bild säger mer än tusen ord. 

 

Åter till skrivskolan i Simpnäs. Jag har ingen 

aning om var den låg, men här är en del in-

formation om de lagar som styrde undervis-

Skrivskolan i Simpnäs - Björkös första skola? 

Omslaget på den gamla skrivboken från Blekunge har 

vittrat sönder 
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 ningen. Enligt 1842 års folkskoleförfattning 

skulle varje församling i stad och på landet 

inom fem år upprätta minst en fast skola med 

vederbörlig godkänd lärare. Socknen skulle 

stå för kostnaden för skolhuset och för lärar-

lön, men statsbidrag kunde utgå vid behov. 

Stadgan från 1842 innehöll dock en del kryp-

hål för de mindre villiga församlingarna. De 

kunde t ex nöja sig med en ambulerande sko-

la, vilket innebar att läraren flyttade sin un-

dervisning från by till by. Vidare behövde 

fattiga och obegåvade elever inte lära sig mer 

ån ett minimum, d v s kristendomskunskap, 

läsning, skrivning, räkning och kyrkosång. 

 

Föräldrar kunde låta undervisa sina barn i 

hemmen, om de underkastade sig en kun-

skapskontroll från skolan. I och med detta 

fanns alltså allmän undervisningsplikt, men 

icke någon obligatorisk folkskola. 1859 gick 

endast 65 procent av barnen i åldern 7-13 år i 

folkskola, och endast 7 procent erhöll under-

visning utöver minimum. Före 1842 hade 

undervisningen bedrivits av socknens präster, 

indelta soldater, båtsmän eller någon annan 

skrivkunnig person. 

 

Av ovan framgår att någon ordnad undervis-

ning under dessa tidiga år ej var vanligt före-

kommande. I våra kusttrakter, där man hade 

mycket kontakt med omvärlden genom sjö-

farten, var läskunnigheten ganska stor. Greta 

hörde dessutom till den mer besuttna delen 

av kustbefolkningen. Gretas far, Erik Ahl-

ström, redare och skeppare från Blekunge, 

blev 1850 sexman. Gretas bror Olle Ahl-

ström fick denna titel 1876. Denna för oss 

tvetydiga titel innebar att man var rotemästa-

re och en ordningsmyndighet inom socknen, 

särskilt för upprätthållandet av bl a kyrkotuk-

ten. En sexman var en betydande person. 

 

Blekunge småskola 

Vi förflyttar oss ett antal år framåt i tiden, till 

mitten av 1880-talet. Olle Ahlström gick i 

konkurs 1883 och fick gå från sin gård, vil-

ken övertogs av min farmors far, Anders Fer-

dinand Andersson, från Södergården i Kulla. 

Under ett antal år 1885-1901 användes Blek-

unge mangårdsbyggnad som småskola. Det 

stora köket och salen blev skolsalar. 

 

Lärarinnorna bodde en trappa upp. En vakt-

mästare skötte den övriga ruljangsen. Det har 

sagts mig att han kviade. Jag har utan fram-

gång försökt få fram skolkort från Blekunge 

småskola. Under de femton år skolan existe-

rade bör ca 200 elever ha fått sin undevisning 

där.  

 

En av lärarinnorna hette Laura Levedahl. Det 

har sagts mig att hon var en ståtlig organist-

dotter från Gotland. Hon gifte sig sedemera 

med sjökaptenen August Pettersson (Per-

Matts August) från Finala. Paret flyttade till 

Strömsbacken i Öster Marum, strax väster 

om spången Söderfladen i Marumssundet. 

Per-Matts August förde under en tid den sto-

ra barken Frans, som byggts av den kände 

norrtäljeredaren Frans Lundman. Min farfars 

far, Anders Wicklander, och senare hans son 

August Wicklander, förde också fartyget, 

som de även var delägare i. 

 

Kulla småskola 

En annan känd lärarinna på Björkö var Anna 

Holmgren, som under många år arbetade i 

småskolan i Kulla. Min far, min farbror och 

många av våra vänner hade henne som lära-

Laura Levedahl var lärarinna i Blekunge småskola 
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rinna. Omdömena om henne var enbart posi-

tiva. Författaren Kalle Lindqvist som skrivit 

boken "Där jag och fäder vandrat" har be-

skrivit sina första år i Kulla småskola. Anna 

beskrivs som glad och snäll. Här några episo-

der från klassrummet: 

 

""Några mystiska tal på svarta tavlan förmör-

kade vårt själsliv någon timme. En lektion 

stod på svarta tavlan talet 3 x 4 som vi skulle 

lösa. Minuter och timmar gick, och alla bar-

nen tittade hopplöst på varandra. Fröken 

Anna blev hård och kommenderade kvarsitt-

ning. Det drog ut på tiden i dödstyst grubbel. 

Till slut räckte en liten knatting upp handen 

och ropade tolv. Ljuset tändes åter i våra bar-

nasjälar, när fröken Anna sa att vi fick gå 

hem. Lilla Emil blev nu vår räknemästare 

och idol. Men det var lektionstimmar som 

gick i gladare tecken. Vår Anna spelade för 

oss en dag på orgeln. När hon slutat frågade 

hon oss, om vi kunde säga vilket stycke hon 

spelade. Jag räckte upp handen och sade: 

'Det liknade Gubben Noak.' Nu blev det gla-

da skratt i skolsalen, som ej tystnade förrän 

Anna med milt våld stängde in mig i väskor-

nas rum. När skratten hade slutat i skolsalen 

och ordningen var återställd kom rara Anna 

och släppte ut mig igen. Då frågade hon om 

jag inte kunde sjunga en sång för dem. Då 

reste jag mig upp och började: 

Daga, Dolle, Johanna med 

sitter och gungar i mormors knä. 

 

Ja, nu var skolordningen slut för Anna den 

dagen. Det var mitt första och sista offentliga 

uppträdande som sångare." 

 

En annan Anna Holmgren, från Skeppsmyra, 

dyker upp i mina album. Kortet är taget i 

Gand, Brüxelles, omkring 1900. Hon är dot-

Kulla småskola 1905. Lärarinnan heter Anna Holm-

gren. Kvarnen bakom skolan finns inte längre. 

Anna Holmgren, lärarinna i Kulla småskola Anna Holmgren från Skeppsmyra 
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ter till Per och Maria Holmgren i Skeppsmy-

ra gård (Fürst). En syster till henne, Emma 

Augusta, gifter sig 30 april 1899 med handla-

ren i Skeppsmyra, Albert Efraim Törnqvist.  

 

Tyvärr dör Emma Augusta 5 april 1900, ef-

terlämnande en nyfödd dotter som får namnet 

Emma. Denna lilla flicka tas om hand av 

mostern Anna Holmgren och får sitt hem i 

Skeppsmyra gård. Emma växer upp och ut-

bildar sig till barnsköterska. Hon gifter sig 

med en Nils Segerfelt. De emigrerar till 

Amerika i mitten av 1920-talet. Emma åter-

vänder till Sverige och driver under några år 

ett pensionat på Smålandsgatan i Stockholm. 

 

Vi återvänder till handlaren A E Törnqvist i 

Skeppsmyra, som några år senare gifter om 

sig med Matilda. Hon var lärarinna i Kulla 

småskola 1903. Giftermålet bör ha skett 

1904. Kalle Lindqvist skriver följande: "Nu 

hade fröken Tilda åter en ny kull att lära skri-

va och räkna. Det var lite svårt att förstå sig 

på kulramen, men hur det var så fastnade det 

väl något i skallarna på oss. Tilda var snäll, 

och det kanske ej är att undra på. Det var det 

året Törnqvist friade till Tilda.  

 

Nästa år satt hon som välbärgad handlarfru i 

Skeppsmyra. Vi ungar gick och funderade på 

hur det hängde ihop med den där Törnqvist 

som försov sig hos Tilda om mornarna. En 

gång såg vi att han tog fönstervägen ut. Då 

sade vi: "Tilda har fått fästman." 

 

Matildas efterträdare i Kulla småskola var 

Anna Holmgren. Cirkeln är sluten. 

 

Om läsarna har några kompletterande uppgif-

ter, så är jag och redaktionen tacksamma om 

ni kontaktar oss. Någon av er kanske har ett 

skolkort från Blekunge småskola. 

 

 

 

 

Albert Efraim Törnqvist med  brud , som antingen är 

den första hustrun Emma Augusta eller den andra 

hustrun Matilda 

Emma Törnqvist, dotter till Albert Efraim och Emma 

Augusta Törnqvist 
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 Skicka din lösning 

till  

Våra Öar  

Öster Edsvik 5480 

760 40 Väddö  

senast 1 juli, så 

har du chansen att 

vinna ett  

 

Båtkort på Wax-

holmsbolaget: 

Valfria resor för 

1000 kr! 
 

Vårkryss / Våra Öar nr 15 

Konstruktör: 

Per Svenonius 

Rätt lösning till korsordet i Våra Öar nr 14 finns på hembygdsföreningens 

hemsida bjorkoarholma.se. Vi gratulerar Nilla Appelberg, som vann en mid-

dag för två på pensionat Lyckhem. 


