
1 

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

Nr 15/2012    40 kr  

Av Kjell Weinius 

I slutet av 1930-talet funderade några nybliv-

na Norra Latin-studenter på möjligheten att 

starta en skollovskoloni för yngre pojkar vid 

sitt gamla läroverk. En av dem, Sigge Bruce, 

fick skolans rektor, några lärare samt skolans 

inspektor positiva till tanken och efter att ha 

besett ett par möjliga områden för kolonin 

fastnade man för egendomen Sjövik vid Ma-

rum på Björkö. Den ägdes av Barnens Dags 

Förening och hade nyttjats för koloniverk-

samhet men stod för tillfället ledig.  

Parterna kom snart överens och egendomen 

hyrdes ut till den för ändamålet bildade före-

ningen. Stället blev känt som Pojkstaden vid 

Ålands hav eller Norra Latins Sommarhem 

eller Sommis rätt och slätt. 

5000 grabbar på Sommis 

Tillträde till egendomen fick inte Sigge Bru-

ce och hans sex medhjälpare förrän den 7 

juni 1938 och sedan följde en bråd tid för att 

ställa allt i ordning. Några år senare skrev 

Bruce själv: ”Allt, allt fingo vi göra själva 

och för hand. De olika villorna skulle inredas 

för att kunna taga emot de 60 norralatinare, 

som väntades, sportplatser ordnas, badstran-

den rensas, tvätthus byggas, ping-pongsalong 

inredas, fotbollsplan iordningställas, sängar 

monteras, sängkläder piskas, ved huggas, 

överallt måste såg och hammare göra tjänst 

för att allt skulle bli så användbart som möj-

ligt.” Den 14 juni slog Norra Latins Sommar-

hem upp sina portar för den första kontingen-

ten pojkar, som tillbringade 36 dagar här ute. 

Enligt en uppgift betalade varje pojke 1 kro-

Pojkstaden vid Ålands hav 

Sjövillan, Hamnkontoret och Hamnhuset 1956. 
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na per dag för vistelsen! I mitten av somma-

ren började en andra period med 60 nya poj-

kar. Sommarloven var längre på den tiden! 

Året därpå kunde föreningen köpa Sjövik av 

Barnens Dag och verksamheten pågick däref-

ter utan avbrott till 1979, dock efter 1965 i 

betydligt mindre skala. Omkring 5000 pojkar 

och en handfull flickor har tillbringat en eller 

flera sommarmånader på Sommis.  

 

Redan första året fanns alltså ett antal hus på 

egendomen. De användes främst som sovsa-

lar, för måltider och hygien samt till praktiskt 

arbete. Under årens lopp tillkom ytterligare 

byggnader. På 1940-talet utvidgades köks- 

och matsalsbyggnaden och i slutet av årtion-

det flyttades en monteringsfärdig ”Barack för 

12 man + 1 kocka”(!) från Stärbsnästrakten 

till Sjövik för att året därpå följas av ytterli-

gare en likadan. På 1950-talet tillkom hamn-

hus och hamnkontor och en ny tvätthall 

byggdes.  

 

Det märkligaste tillskottet kom 1957. Dåva-

rande SS (Stockholms Spårvägar) hade be-

slutat att göra sig av med de elektrifierade 

ledbussar av märket Alfa Romeo som trafike-

rat staden i några år men aldrig blivit särskilt 

populära bland stadens trafikanter. Sommar-

hemmets styrelse lade in ett bud (ryktesvis 1 

krona) på en av bussarna och SS accepterade 

budet! En vacker vårdag bogserades bussen 

ut till Sommarhemmet och gjordes om till två 

sovsalar för de allra minsta killarna. Därmed 

kunde man totalt hysa ca 110 pojkar och un-

gefär 30 anställda.  

 

Frihet under ansvar 

Det fanns redan från allra första början tre 

verksamheter som var framträdande på Som-

marhemmet: sjöverksamheten, sporten och 

det praktiska arbetet. Allt eftersom Sommis 

byggdes ut, tillkom en icke obetydlig teknisk 

verksamhet.  

 

Alla verksamhetsgrenar hade som mål att ge 

killarna kunskaper och färdigheter under lätt-

samma former. Det fanns enkla och tydliga 

regler för samvaron men också ett för koloni-

er ovanligt stort mått av frihet. I grunden 

handlade det naturligtvis om att hjälpa unga  

människor att bli socialt dugliga människor 

Arbetet sammanfattades så småningom i de-

visen ”Frihet under ansvar”, ord som redan 

vid den fina ingångsportalen mötte alla som 

kom till Sjövik. 

 

Sjövik skulle ha kunnat stanna vid att bli yt-

terligare en i raden av kolonier på Väddö. 

Men det fanns något som gjorde Norra Latins 

Sommarhem till något unikt: Hela verksam-

heten var organiserad som en stad med en 

stads alla funktioner. Här fanns politiska par-

tier och val, stadsfullmäktige och domstol, 

hamnarbetare och sjukskötare, telefonister 

och poliser, nattvakter och bibliotekarier. 

Varje kille på Sommis hade sin egen arbets-

uppgift, ja, en del skötte flera sysslor. Så här 

skrev Sigge Bruce i en broschyr 1958: 

”...Du kommer till Sommarhemmet, 

’Pojkstaden vid Ålands hav’, som en aktad 

medborgare i ett litet pojksamhälle, där vi 

försöker låtsas och leka det som en gång i 

Din framtid skall bli vardagligt allvar. På 

Sommarhemmet kan Du inte blott få en trev-

lig sommarferie, Du får även vara med om en 

spännande och lärorik lektion i praktisk sam-

hällslära.  Vi försöker organisera vårt som-

marhem och leva där som man lever i det 

verkliga samhället utanför vårt staket. Vår 

stadsverksamhet är visserligen en lek, men 

en lek med allvarlig bakgrund. Men samti-

digt som vi leker, gör vi nytta. Vi bygger för 

framtiden. Både när det gäller oss själva och 

Sommarhemmet.  

 

Kanhända blir Du inte genast ledamot av 

stadsfullmäktige, sjukhusdirektör eller radio-

chef på Sommarhemmet, men i vår lilla stad 

har varje pojke möjlighet att skapa sig en 

"samhällsställning", som motsvarar hans sär-

skilda egenskaper och kunskaper - bara han 

vill och tar leken på allvar. När Du blir vux-

en, förvandlas den här leken till allvar. Det 

skadar inte att pröva sig själv och sina möj-

ligheter redan nu. Det tillfället ger Dig Som-

marhemmet och dess verksamhet. Gör Ditt 

bästa att vara en god kamrat och var med i 

leken från början. Då blir Du en värdig med-

borgare i ’Pojkstaden vid Ålands Hav’." 
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Put 

Hur kunde man då få en sådan låtsaslek att 

fungera, som om det vore allvar? Jo, smörj-

medlet i maskineriet var Sommis’ egen valu-

ta, put. Puten kunde inte växlas till svensk 

valuta utan var endast gångbara på Sommis. 

Vid periodens början fick varje kille ett start-

kapital på 20 put och för allt arbete som han 

utförde fick han betalt i put. Detta gällde 

även de på kolonierna vanliga sysslorna ved-

huggning, dukning och diskning. Diskningen 

var ett mycket välbetalt jobb och till skillnad 

mot andra kolonier knotades det därför sällan 

när man hade ”disken” en dag. Det samma 

gällde dukning och städning i matsalen. 

Även för olika former av praktiskt arbete på 

egendomen utgick ganska hög lön. Det kun-

de gälla trädfällning, målning, gräsklippning, 

mm. Jag återkommer till vedhuggningen. 

 

Nu har jag beskrivit inkomstkällorna. Till 

vad behövde man då put? Först ska det fram-

hållas, att förmiddagspasset i hamnen eller på 

sportområdet var gratis liksom bad och alla 

de tävlingar som arrangerades varje dag. Det 

ingick liksom i själva koloniverksamheten. 

Ville man däremot segla med några kompisar 

en söndag eftermiddag, så kostade det ett an-

tal put i timmen att hyra en segelbåt. Som-

marhemmet hade möjlighet att från en radio-

central sända ut Sveriges radios eller egna 

program till varje rum på området. För killar-

na på en lucka, ett sovrum, kostade radioli-

censen några put i veckan. När Sommis fått 

sin första TV kunde medborgarna i staden gå 

till den stora logen, lösa inträdesbiljett för ett 

par put och titta på Perry Mason och andra 

spännande svart-vita program en lördagkväll; 

det var bara på lördagarna tv-tittande var 

möjligt.  

 

Någon gång per period anordnades ett stads-

lotteri. Förutom rena penningvinster fanns 

hemliga vinster, som ofta relaterades till den 

kille som vunnit. En kille hade tjej på flick-

kolonin Västra Edsvik och fick bjuda henne 

på middag på Sommis. Att middagen skulle 

serveras på flotten ca 50 meter ut från stran-

den fick han dock inte reda på förrän samma 

dag! Slutligen var man också tvungen att be-

tala en slant för att få stanna ute efter normal 

läggdags på lördag kväll. Jag återkommer 

även till detta. 

 

Vad vore livet på Sommis utan put? 

http://www.norra-latin.se/cms/upload/Put2/Alla Put 1.jpg
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Regelbrott bötfälldes 

Jag nämnde tidigare att det fanns ett antal 

enkla samlevnadsregler på Sommis. Man 

fick inte svära, man skulle hålla ordning på 

sina ägodelar och man skulle sköta sin dagli-

ga hygien. Visst låter det enkelt, men var och 

en förstår att det inte alltid var så enkelt för 

12-17-åringar att följa dessa regler, inte ens 

på den s.k. gamla goda tien.  

 

På Sommis bestraffades överträdelser inte 

med hårda ord, telefonsamtal till föräldrar 

eller aga. I stället bötfälldes den skyldige och 

böterna skulle naturligtvis erläggas i put. En 

borttappad tröja återfick man morgonen där-

på mot en bot på ett par put. En svordom ren-

derade den svärande några puts böter, om 

någon ledare hörde den; storleken på boten 

varierade beroende på grad av osande och 

omständighet. Hade man oordning i sitt skåp 

kunde det kosta den felande 10 put. Fanns 

det dessutom smutsiga kläder i skåpet, kunde 

beloppet dubbleras. Den som ertappats med 

att hoppa över kvällstvättningen fick, förut-

om att behöva springa ner till tvätthallen ef-

ter läggdags, även kraftiga böter.  

 

 I denna stadsekonomiska avdelning ska jag 

nu koppla samman vedhuggningen med per-

missionen på lördagkvällar. Tre km norrut 

låg Västra Edsviks flickkoloni, eller dam-

hem, som vi oftast kallade den. Där anordna-

des danser varje lördag kväll och till dessa 

inbjöds Sommiskillarna. Det var säkert ett 

alldeles utmärkt sätt för båda parterna att få 

släppa ut lite av tonårsångan i sig. Men för 

Sommiskillarna gällde, att man måste vara 

skuldfri för att få permission. Talesättet ”den 

som är satt i skuld, är inte fri” skulle ha kun-

nat myntas redan för länge sedan på Sommis!  

 

Det fanns självfallet killar som dragit på sig 

höga böter för olika förseelser och/eller levt 

på för stor fot och som hade en skuld till 

stadsbanken. När lördagen kom såg permis-

sionen ut att frysa inne. Men det fanns en 

räddning: vedhuggning! För varje lass ved 

utgick det självfallet ersättning i put och till 

slut kunde killen oftast kila upp till kansliet, 

lösa sin skuld och betala för permissionen, 

rusa till bastun och sanera sig, byta till fina 

lördagskläder, vattenkamma sig, kasta i sig 

kvällsmålet, och susa i väg på sin cykel ge-

nom skogen mot Västra Edsvik och den häg-

rande dansen. Se där vad penningens makt 

och kvinnans dragningskraft i förening kan 

åstadkomma! 

 

Sjö, sport, arbete och studier 

Sjöverksamheten var den del som tilldrog sig 

det största intresset bland killarna. Efter såväl 

praktisk som teoretisk utbildning kunde de ta 

ett s.k. Småskepparbevis, vilket möjliggjorde 

för dem att på egen hand föra Sommis’ båtar. 

 

Det ordnades också kurser i navigation och 

semaforering och många lärde sig att göra de 

mest konstfulla sjömansarbeten. Båt- och 

badlivet omramades av få men tvingande 

regler. Tack vare det inträffade under en 

drygt fyrtioårig verksamhet inte en enda all-

varlig incident, trots många gånger hundrata-

let badande och lekande tonåringar och mer 

än 50 flytetyg igång i hamnen och på fjärden. 

 

Sportverksamheten var för det mesta traditio-

nell med framför allt fri idrott och fotboll. På 

50-talet prövades dock ett antal egenpåhitta-

de idrotter: ficklampsfotboll (ledde till för 

många skador) och blindboxning (kunde ock-

så gå illa) avfärdades, men skogsgolf blev 

populärt och lever än. Det spelas i skogen 

med bandyklubba och tennisboll. Hålen är 

gamla tvättbaljor av emalj. Då och då före-

kom idrottsutbyte med framför allt Glämsta-

kolonin och vid ett tillfälle förlade Djurgår-

dens fotbollslag sitt träningsläger på Som-

mis. 

 

Det praktiska arbetet leddes av Sommis’ för-

valtare, Thure Westerlund, en gammal 

rospigg som blev många unga läroverksgrab-

bars vän för livet. Med trygg hand och låg-

mäld humor lärde han ut sina snickerikon-

ster. Verkstan blev för en del killar, som var-

ken var speciellt roade av vatten eller sport, 

en förnämlig tillflyktsort. På samma sätt till-

drog sig Sommis’ radiocentral och telefon-

växel en del killars stora intresse. Här fanns 

apparater att pilla med hela sommaren och 
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kilometerlånga telefon- och radioledningar 

skulle underhållas. 

 

Så länge de gamla student- och realexamina 

fanns kvar och elever kunde bli kvarsatta om 

de hade underkända betyg, ordnades ferie-

skola på Sommis. Andra perioden varje som-

mar var det vanligen minst ett femtiotal killar 

som utnyttjade denna möjlighet. På sextiota-

let ordnades också några somrar konfirma-

tionsundervisning i samarbete med Björkö-

Arholma kyrka. 

 

I början av 1960-talet blev det allt svårare för 

Sommarhemmet att fylla det stora antalet 

platser två gånger per sommar. Den ökade 

levnadsstandarden möjliggjorde för svens-

karna att ordna sina somrar på nya sätt. Ut-

landsvistelser, språkresor och egna sommar-

nöjen gjorde att behovet av sommarlovskolo-

nier minskade. Lägg därtill att kraven på 

standard ökade liksom regelverket kring 

verksamheter som Sommis’.  

 

År 1966 beslöts därför att skära ner verksam-

heten till ett seglarläger med ca 30 ungdomar 

under tre perioder per sommar och nu väl-

komnades även flickor. Sommis började an-

vändas vid andra tider på året (sportlovs-

aktiviteter hade ordnats sedan länge) för 

veckoslutskurser i bridge, filmkunskap, orni-

tologi, ledarskap, mm.   

 

Det faktum att skolan Norra Latin i Stock-

holm under hela 1970-talet levde under hotet 

att läggas ner, att den förlorade sin grundsko-

ledel och att antalet gymnasieelever stadigt 

minskade, ledde sakta med säkert fram till 

beslutet att sälja egendomen. Efter åtskilliga 

turer köptes den 1980 av ett antal privatper-

soner, varav flera varit på Sjövik som koloni-

barn och sedan också arbetat där som ledare. 

 

När man i dag träffar äldre människor i Ma-

rumstrakten, kommer samtalet ofta in på 

”Gamla Norra Latin”. Lika ofta nämns sedan 

”Bruce”. Norra latinaren Sigge Bruce var den 

som 1938 vid 22 års ålder tog initiativet till 

kolonin Sommis och han förblev dess före-

ståndare ända till slutet. Med enorm plikttro-

het och aldrig sinande uppfinningsrikedom 

fanns han till hands - i bakgrunden med väl-

menande råd, för att vi unga skulle kunna 

klara av uppgifterna själva - i förgrunden 

med ledargestaltens självklara pondus, då 

läget var kärvt eller nya vågspel planerades. 

Han delade frikostigt med sig av sin praktis-

ka klokhet och stora levnadsvisdom till alla 

som tillbringade längre eller kortare tid på 

Sjövik. Hans var verket och vi är många som 

tänker tillbaka och låter våra tacksamma tan-

kar gå till honom. 
 

** 

 

Läs mer 
Googla på Norra Latins sommarhem så hittar 

du massor med trevlig läsning, kartor  och 

hundratals bilder från 1930-talet och framåt.  

 

Våra Öars redaktion tackar för att vi fick låna 

några bilder från hemsidan. 

 
 

Sigge Bruce var den självklara centralgestalten på  

Norra Latins sommarhem på Björkö. 

http://www.norra-latin.se/cms/upload/Sigge2/Sigge_p_exp.jpg
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Text och foto: Lennart Khan 

 

Vid ett sammanträde 29 mars 1953 med öbor 

på Arholma väcktes tanken på en reguljär 

båtförbindelse mellan ön och fastlandet. En 

framställning gjordes till Länsstyrelsen vilken 

i sin tur remitterade ärendet till kommunal-

nämnden i Väddö (detta var före kommun-

sammanslagningarnas tid). Nämnden var 

mycket positiv till förslaget:  

 

”Kommunalnämnden tillstyrker på det allra 

livligaste att högsta möjliga statsbidrag utgår 

till ifrågavarande passbåt, då ön Arholma 

endast en kort tid varje sommar trafikeras 

genom Vaxholmsbolagets båtar och för öv-

rigt är i avsaknad av reguljära förbindelser.” 

 

En av de drivande krafterna i nämnden var 

målarmästare Sune Hansson. Trots hans och 

nämndens helhjärtade engagemang  bollades 

ärendet fram och tillbaka och drog ut på ti-

den. Först hösten 1955 blev det klartecken för 

företaget. Uppdraget att driva passtrafiken 

anförtroddes arholmabon Rudolf Jöesaar.  

 

  - Han skulle som bidrag till inköp av lämp-

lig båt erhålla 10.000 kr.  

  - Han skulle för personbefordran få ta en 

och femtio per person, enkel resa.  

  - Han skulle för extra beställning få ta tio 

kronor. 

  - Han skulle för gods i större parti få begära 

ett öre per kilo.  

  - Han skulle erhålla tretusen kronor i årligt 

arvode.  

Beloppen verkar minst sagt blygsamma men 

måste givetvis ses mot bakgrund av den ti-

dens penningvärde. De kom med åren att hö-

jas, men någon guldgruva blev verksamheten 

aldrig. 

 

Som passbåt inköpte Rudolf en större fiske-

båt från Alnön i  Sundsvall. Båtens lastrum 

överbyggdes och försågs med bänkar. Den 

fick flytvästar och övrig föreskriven utrust-

ning för att kunna användas i passagerartra-

fik. Rudolf måste dessutom skaffa sig gällade 

nautisk behörighet för att tillåtas frakta passa-

gerare. 

 

Motorn var, som brukligt på äldre fiskebåtar, 

en tändkulemotor. Den startades genom upp-

värmning med en kraftig, fotogendriven 

blåslampa, som i sin tur måste förvärmas med 

en mindre blåslampa. Efter den omständliga 

uppvärmningen skulle det stora svänghjulet 

dras igång för hand. Det gällde att få det att 

gå åt rätt håll. Gamla tändkulemotorer snurra-

de lika villigt fram som back. Startandet av 

en sådan motor och övriga förberedelser som 

uppvärmning av passagerarutrymmet, bort-

hackande av is med mera tog sin tid. Vissa 

bussturer tvingade upp Rudolf  tidigt i vinter-

mörkret. Vid de nyår, som jag hade förmånen 

att få fira med familjen under en följd av år, 

fann man alltid Rudolfs säng tom långt före 

solens uppgång. 

 

Svenska fiskare styr sina båtar från aktern, 

och lägger ut nät föröver. Estländska fiskare 

styr sina båtar från fören och lägger ut näten 

akteröver. En tid såg man fiskebåtar av båda 

slag i verksamhet bland öar och skär i Rosla-

gen. Den båt Rudolf köpte och byggde om 

var av svensk modell. Den var avsedd för fis-

ke och givetvis ohanterlig som passbåt. Ru-

dolf styrde sittande på en toft akterut ovanför 

motorn. Vid landning eller andra manövrar 

tvingades han släppa rodret och hoppa ner till 

motorn för att komma åt reglagen. Endast en 

mycket snabb och vig person kunde föra en 

båt på det sättet. Rudolf var en sådan. 

Arholmas förste passbåtsskeppare 

Rudolf Jöesaar i sin fiskebåt 
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De vintrar isen lade sig runt öarna kunde gi-

vetvis ingen överfart med båt ske. Rudolf 

mötte då passagerarna vid Östersjö brygga så 

fort isen bar. Han var utrustad med en ordent-

lig ispik och över axeln bar han en uppkran-

sad lina. I hans sällskap kunde arholmabor 

tryggt ge sig ut i Granösundet. När isen bröts 

upp för passerande fartyg, och det var ofta på 

den tiden, hade han med sig en eka som slä-

pades ut på isen. Var det överhuvudtaget 

möjligt att lotsa över folk så fanns Rudolf på 

plats. 

 

Men vem var egentligen denne Arholmas för-

sta passbåtsskeppare och isguide som de äld-

re av oss så väl lärde känna? Rudolf var född 

1899 av estländska föräldrar i St.Petersburg. 

Han kom emellertid att växa upp i staden 

Kotlas dit föräldrarna flyttade. Kotlas är belä-

gen ett åttiotal mil öster om St.Petersburg. 

När han var i tjugoårsåldern lämnade famil-

jen Ryssland och bosatte sig i Narva i Est-

land. Rudolf placerades som militär på 

Nargö, en mindre ö strax nordväst om Narva. 

På Nargö träffade han sin fru, Ester, med vil-

ken han fick barnen  Maj-Gret f 1933 och 

Heino f 1935. Genom sin svärfar, som var 

fiskare, kom han att ägna sig åt dennes yrke. 

 

Familjens livssituation kom givetvis att på-

verkas av det komplicerade politiska läge 

som då rådde. Enligt den pakt som Hitler och 

Stalin ingick 1939 skulle Estland tillhöra den 

ryska intressesfären. Estland besattes av rys-

ka trupper och ryska flottbaser upprättades 

vid Östersjön, vilket i synnerhet var kännbart 

för kustbefolkningen. 1941 invaderades Est-

land av tyskarna, vilka givetvis hade samma 

intresse av kusten som ryssarna. Efter Tysk-

lands nederlag 1944 återintogs Estland av 

sovjetisk militär. Inför den sovjetiska återer-

övringen hade många fått nog och flydde i 

stort antal till Sverige. En del som hade egna 

båtar lämnade landet i dessa. Somliga styrde 

direkt mot svenska kusten, andra nöjde sig 

med att korsa Finska viken för av via Hangö 

komma in i Finland och vidare  till Sverige. 

Rudolf Jöesaar och hans familj föredrog den 

vägen. Med ett reguljärt passagerarfartyg, s/s 

Innaren, kom de från Åbo till Stockholm vin-

tern 1944. Fiskebåten som man tvingades 

lämna kvar fraktades efter någon månad över 

till Sverige. Den gav Rudolf möjlighet att 

återuppta sitt fiske. Det faktum att familjen 

gav bort en del medförda livsförnödenheter i 

Finland, som vid den tiden led brist på det 

mesta, lär ha bidragit till att båten kom till 

Sverige så snabbt.  Denna flykt under brin-

nande krig var givetvis ett stort äventyr och 

värd sin särskilda berättelse. 
 

Man kan förmoda att svenska myndigheter 

hade problem då det gällde att på ett effektivt 

sätt ta hand om alla flyktingar som samtidigt 

och på olika sätt kom till landet under en re-

lativt kort period. Genom att placera dem i 

miljöer som de var vana att leva i och där de 

kunde försörja sig lyckades myndigheterna 

ganska snabbt integrera de inflyttade i det 

svenska samhället. De som kom till Sveri-

ge1944 fick ofta hjälp av släktingar och vän-

ner som tagit sig över tidigare. Roslagen var 

ett avfolkningsområde där det fanns tomma 

bostäder och möjlighet till försörjning utan 

nämnvärd konkurrens med befintlig ortsbe-

folkning. Många tidigare näringsfång på öar-

na och utefter kusterna var redan nedlagda. 

Hit kom nu estländska familjer vars namn vi 

sedan länge förknippar med trakten som Jöe-

saar, Rosen, Luther, Klement, Espling m. fl.  

 

Efter en månad i Norrviken på Vätö kom Ru-

dolf Jöesaar och hans familj att hamna i byn 

Rumshamn, belägen mellan Simpnäs och Ös-

tersjö på Björkö. Rumshamn hade på den ti-

den ett tiotal fastboende. Jöesaars bodde för-

sta vintern hos Astrid och Kalle Jansson mitt 

i byn för att därefter disponera ett äldre hus, 

som en gång i tiden flyttats till Rumshamn 

från Sängsmyren i Skeppsmyra. Här blev de 

boende i två år, och Rudolf kunde, efter att ha 

fått tillbaka sin båt, bedriva fiske. 

 

Vid denna tid hade mina föräldrar köpt en bit 

mark av rumshamnsbon Kalle Öhrberg, som 

vi dittills hyrt en stuga av under några år. Fa-

miljen Jöesaar blev våra grannar och vänner. 

Rudolf, som sökte arbete vid sidan av fisket, 

kom att utföra åtskilliga uppdrag på den fas-

tighet som blev vår sommarbostad. Hans 
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energi och mångsidighet hade inga gränser. 

Än idag, efter drygt sextiofem år, kan vi 

glädja oss åt mycket som han då gjorde. Ru-

dolf grävde brunnar, satte upp staket och 

hjälpte till med byggandet av sjöbodar och 

bryggor. Han var arbetsam och mångkunnig. 

Han tillhörde den grupp av människor som 

alltid tar sig fram trots motigheter och svåra 

livsbetingelser. Han skapade, i en svår tid, 

drägliga villkor för sig och sin familj med de 

medel och under de förutsättningar som stod 

till buds.  

  

1946 flyttade Jöesaars från Rumshamn till 

Arholma. De bodde första tiden hos Ström-

bergs vid viken innanför Lambörarna. Närhe-

ten till sjön och tillgång till brygga möjlig-

gjorde fortsatt fiske. Här bodde de i åtta år. 

Familjens nästa hem blev en liten röd stuga 

vid Björkliden utefter vägen längre upp på 

ön. Rudolf var nu ansvarig för passbåttrafi-

ken och fick bygga en egen brygga och en 

mindre sjöbod inne i viken vid Norra bryg-

gan. Efter sex år var det åter dags för byte av 

bostad. Denna gång blev lärarbostaden i den 

nedlagda skolan familjens hem.  

 

Efter sex år i skolhuset inträffade något länge 

efterlängtat – möjligheten till ett eget boende. 

Efter tjugotvå år, i tillfälliga och ofta bristfäl-

liga bostäder, fick familjen möjlighet att 

köpa en tomt belägen strax söder om Båkber-

get. Rudolf uppförde där ett modernt en-

planshus med källare. Detta innebar en bety-

dande förbättring av levnadsstandarden och 

hopp om ett tryggare boende på ålderdomen. 

Tyvärr fick Ester och Rudolf inte njuta sär-

skilt länge av det förbättrade liv som huset 

innebar. Ester dog 1971 och Rudolf fem år 

senare.  

    

Sonen Heino gick till sjöss i unga år. Däref-

ter lämnade han föräldrahemmet och Arhol-

ma och försörjde sig som resemontör, specia-

liserad på innertak i industrilokaler. Han ver-

kade även som egen företagare i säljbran-

schen. Han gifte sig och var i många år bosatt 

i Hedesunda tillsamman med sin fru, Eivi, 

och sina barn. Så småningom flyttade  han 

och Eivi till Bålsta och därefter till Kungs-

ängen där Heino avled 1999.  

 

Dottern Maj-Gret, som efter Rudolfs död 

flyttade till Stockholm och arbetade på Riks-

arkivet, återvände efter sin pensionering 

1994 till Arholma. Hon har sedan dess bott i 

föräldrahemmet fram till hösten 2011, då hon 

lämnade ön och flyttade till Älmsta. Därmed 

försvann den sista medlemmen av familjen 

Jöesaar  från Arholma; den ö de varit trogna i 

sextiofem år. 

    

Rudolf och Ester Jöesaar 
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Av Annika Sandström 

 
Siri Derkert flyttade i mitten av 1920- talet 

till Simpnäs. Större delen av tiden bodde hon 

hos Gerda Hedström i flygelbyggnaden till 

Simpnäs redaregård, Flygeln allmänt kallad. 

Hur kom det sig att hon flyttade till Simpnäs? 

Hon som gått konstskolor i Stockholm och 

Paris, som rest i Algeriet och bott i Italien 

och Danmark. Hon som målat fantastiska ku-

bistiska målningar och som försörjt sig som 

modetecknerska en tid. Det är svårt att få svar 

på vad det var hon sökte, men en förklaring 

kan vara att hon drabbats hårt av den tidens 

dubbelmoral och kvinnoförtryck. Konstens 

värld var männens och Siri Derkert var en-

samstående mor till tre barn, Carlo, Liv och 

Sara, som under många år bott hos fosterför-

äldrar. Carlo i Italien, Liv och Sara i Dan-

mark.  

 

Siri längtade efter att få leva med sina barn. 

Hon hade även beslutat sig för att på allvar 

ägna sig åt konsten. I ett brev från denna tid 

skriver hon: ”Jag känner ett behov av att arbeta och 

en tro på att det ska lyckas… är fast besluten att inte 

låta något få mig från mitt måleri förrän jag spruckit 

totalt, eller lyckats, en skön känsla som inger frid, all-

ting annat rinner av mig som vatten på en gås.” 

 

För att klara av dessa båda föresatser behöv-

de Siri Derkert arbetsro. Att försörja sig som 

konstnär var en mycket svår uppgift, små in-

komster förutsatte små utgifter. Ett billigt bo-

ende var en nödvändighet och det kunde 

 

hon hitta i vintertomma sommarhus i skärgår-

den. Där fanns heller inga dyra nöjen som 

lockade. Att det blev just Simpnäs verkar ha 

berott på  en väninna, Violet Bödtker, som 

sommartid bodde i byn. Hon tipsade Siri om 

ett litet hus nere vid hamnen, Signebo. Det 

huset verkar ha varit ett riktigt ruckel, så efter 

ett år, våren 1926, flyttade hon upp till Fly-

geln. Huset är en långsträckt, timrad 1700-

talsbyggnad som i den norra delen inrymmer 

en bostad med stort kök och liten kammare. 

Om vintern värmde Siri bara upp i köket. Det 

fungerade även som sovrum och ateljé. Stu-

gan var omodern, det saknades både vatten 

och elektricitet. Vedspisen gav hjälplig värme 

och fotogenlampan ljus.  
 

Kåserier 

Under åretruntboendet i Simpnäs skrev Siri 

Derkert kåserier i Dagens Nyheter under 

pseudonymen ”Blonda frun”. Som konstnär 

var hon en tränad iakttagare och det märks 

även i kåserierna. Språket är målande, hon 

skriver så att man får bilder för sitt inre öga. 

Berättelserna kan handla om så vitt skilda 

ting som potatisupptagning, syföreningsmö-

ten, auktioner. I kåseriet ”Varsel” berättar 

hon om Frun, eller Vita frun, som bodde på 

gården i stora vita huset och som visade sig 

endast för utvalda. Gubben Lindgren i Vika - 

som porträtteras i Våra Öar 6/ 2005 - var en 

av dem som på sin tid kunde berätta att han 

mött Vita frun. Kanske var Siris pseudonym 

inspirerad av gårdens vita fru? 

Siri Derkerts tid i Simpnäs 

Flygeln i Simpnäs 
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Siri och barnen 

Vid jultid 1927 lämnade Siri Simpnäs som 

åretruntboende. Men hon fortsatte att komma 

dit med sina barn somrarna 1929–32 samt 

sommaren 1935. På gården vistades sommar-

tid även Gerda Hedström med sina fyra barn 

Magnus, Christel, Susel och Marja. De hade 

ofta besök av släkt och vänner. Speciellt en 

av byns flickor, Greta Alstrin som var 

jämngammal med Liv, var också ofta där.  

    

Siri samlade alla barn omkring sig. De var 

hennes modeller. Ibland kunde det bli för 

mycket stillasittande, speciellt för Siris egna 

barn. Liv skrev i sin dagbok 1931: ”Nu ska 

Greta och jag ligga modell igen inte så trå-

kigt idag när jag har Söderhavets vildar att 

läsa.” Några dagar senare: ”Idag har det inte 

varit någon vidare rolig dag för vi har legat 

modell för det mesta och jag kunde inte hitta 

någon rolig berättelse att läsa alla voro så 

sorgliga”. 

    

Men barnen behövde inte alltid sitta stilla. 

Ofta är det lekande barn som Siri fångar på 

papperet med levande, rytmisk pennföring.   

Hon hade även målarskola med barnen. De 

fick kol att rita med och i handelsboden häm-

tade de sockerlådor att ha att sitta på. Barnen 

målade själva sina lådor i olika färger. Siri 

instruerade barnen, tränade dem att se, samti-

digt som hon tecknade av dem. Hon respek-

terade barnen, tog dem på allvar och såg dem 

verkligen som medmänniskor. Susel Hed-

ström-Huveröd och Suzanne Törnqvist 

minns Siri som en stor inspiratör och upp-

muntrande pedagog som var övertygad om 

att vem som helst kunde träna upp sitt seende 

och sitt handlag. Susel och Suzanne berättar 

att de än i dag kan se Siri för sin inre syn, 

deklamerande: ”Måla kan alla människor, 

rita kan alla människor. Det är bra att lära sig 

se, se, se”. Orden gick rakt in i barnens med-

vetande och gav dem självkänsla.  

 

Säkert trivdes Siri med barnen omkring sig, 

barn är ju av naturen nyfikna och kreativa. 

För att citera henne igen: ”Glöm inte att leka. 

Man blir aldrig för gammal för att leka. Man 

måste kunna slå sig lös för att kunna skapa! 

Man måste låta känslan i bröstet svara mot 

sinnenas upplevelse, inte bara i den spontana 

Siri i kretsen av barn och grannar. Övre raden: Tyra Jansson, Siri Derkert med basker, Anna Jansson, Siris 

dotter Sara, Marja Hedström, Märta Alstrin, Susel Hedström-Huveröd, Karolina Carlsson. Nedre raden: Su-

zanne Törnqvist f. Holm, Lars Holm, Greta Alstrin och Maja Alstrin. Foto på Larsdagen 1927.  
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barndomen och ungdomen utan hela livet. Ty 

det märkliga är ju att när man inte är spänd 

utan avslappnad, då kommer infallen, idéer-

na, de nya tankarna”.  

 

Dottern Liv intog en särställning bland Siris 

lärlingar och Liv blev också viktig för Siris 

eget konstnärskap. Hon inspirerades av Livs 

sätt att arbeta och se. Liv hann bli en driven 

konstnär trots att hon så tragiskt gick bort i 

unga år.  

 

Sonen Carlo blev en fantastisk konstpeda-

gog. Hans visningar av konst för barn var 

banbrytande, liksom Siri tog han barnen på 

största allvar. Om Siris konstnärskap under 

Simpnäsåren har han sagt att det är sympto-

matiskt att Siri uttryckte sig expressionistiskt 

när hon hade barnen omkring sig. Innan hon 

tagit dem till sig, och sedan de flyttat hem-

ifrån, var hon mer kubistisk i sitt uttryckssätt. 

Siri själv var inte så intresserad av -ismer. 

Hon ville inte stelna i någon form, hon strä-

vade heller aldrig efter det fullbordade. 

Skicklighet och virtuositet tyckte hon var 

avskyvärt. 

    

Konstnär och ensamstående mor 

En av Siris åsikter var att det är mannen som 

det är svårt att leva ihop med när man har ett 

konstnärligt yrke. Barnen var inte samma 

hinder, de var både inspirationskällor och 

modeller. Det är fascinerande att se hur Siri 

löste konflikten mellan de två rollerna som 

konstnär och ensamstående mor. Istället för 

att isolera sig med sitt måleri och kräva ar-

betsro så införlivade hon barnen i sitt skapan-

de.  

 

Ett av de stora problemen var den ständiga 

bristen på pengar. Att vara ensamstående 

mor på den tiden innebar ingen hjälp från 

samhällets sida, inget underhåll, inga barnbi-

drag eller bostadsbidrag. Men Siri ansåg 

ändå att de yttre hindren inte var de största 

för en kvinnlig konstnär, utan de inre barriä-

rerna. Det faktum att kvinnorna saknar 

kvinnliga förebilder att identifiera sig med, 

och att de inte förväntas vara aktiva och ska-

pande. Siri har beskrivit dessa problem i an-

teckningar om manligt kontra kvinnligt måle-

ri, material som finns arkiverat i Kungliga 

Bibliotekets handskriftavdelning. ”Idealen 

har alla skapats av män, t.o.m. kvinnoidealen 

har hittills varit efter hans snitt. I detta sam-

hälle ska kvinnan växa upp och göra sitt yr-

kesval. Vi är till stor del omedvetna om våra 

”mer” – svårigheter som kvinnor – i vårt ar-

bete – vårt liv – ute i samhället där ytterst lite 

är tillvarataget av vad kvinnor gjort. Kvinnan 

är utan tradition i fråga om social medbe-

stämmanderätt. Kvinnans livsinställning – 

hennes ideal, måste uppmuntras och utfor-

mas – hon måste upptäcka sig själv genom 

sig själv. Vi måste få en insikt i och kunskap 

om den kultur som vi medverkar att upprätt-

hålla. Vi måste få respekt för och tro på våra 

egna omdömen – våra egna värdesättningar. 

Befriade från fördomar och griller som upp-

fostran och sed påtvingat oss. Den kultur 

som överhuvudtaget vill leva skall slutligen 

nödgas lyssna till oss. Fria och fulla av le-

vande erfarenheter ska vi få mod att skapa 

även i konst. Måleriet och skulpturen skall 

även för oss bli ett medel till vår personlig-

hetsutveckling. Vägen är svår. Vi har det 

merhinder som heter att vara kvinna, men 

många har trots allt lyckats”. 

 

Siris sätt att teckna förändrades under de år 

hon vistades i Simpnäs. Från rofyllda lite för-

siktiga studier av människor i vila till dyna-

miska karaktärstolkningar där pennföringen 

blivit fri och levande. Hennes idoga skissan-

Siri har målarskola med ungdomar på tunet framför 

Flygeln. Från vänster: Märta Bilde, Siris dotter Liv, 

Sara, Christel Kriland  f. Hedström, Siris son Carlo 

och Max Bilde.  Foto c:a 1932. 
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 de gav resultat i form av en ökad säkerhet 

och snabbhet när det gällde att gestalta figu-

rerna. Hon tränade seendet under det ständi-

ga skissandet. Det verkar som om hon ville 

nå fram till ett omedelbart spontant uttryck. 

Till handens omedelbara tolkning av vad 

ögat iakttog. Hon arbetade med ett motiv tills 

det satt i ryggmärgen. Men hon ville inte 

teckna bildlikt utan hon ville ge uttryck för 

känslan i det hon iakttog. Det gick fort när 

hon arbetade. Hon omprövade, förkastade 

och försökte om och om igen. Hildur Holm 

(syster till Gerda Hedström) beskrev sin min-

nesbild av Siri i ett brev, troligtvis inför den 

stora retrospektiva utställningen på Moderna 

Museet 1960. ”Hur väl minns vi ej denna in-

tensivt arbetande Siri, med ett snöfall av pap-

per runt omkring sig på golvet i det gamla 

trivsamma köket, tecknande en liten detalj 

åter och åter, koncentrerad och dock fullt 

medveten om den skara barn, egna och 

andras, som kvillrade runtomkring. Simpnäs-

sommar”.  

 

Man kan likna Siri Derkerts målargärning 

vid en dokumentation av verkligheten färgad 

av hennes seende. Hon ville göra mer än 

konventionella porträtt, hon ville göra män-

niskoskildringar, ville hitta karaktären hos 

sina modeller. Uttalanden som ”Arbetande 

människor äro vackra – för de äro uttrycks-

fulla”, ”en spårvagnsresa är mer värd som 

studium än ett museibesök” och ”jag gör ald-

rig karikatyrer, jag ser dem sådana” är be-

tecknande för Siri Derkerts syn på sitt konst-

skapande. Hon ville inte återge verkligheten 

exakt så som ögats näthinna eller en kamera 

uppfattade den, utan så som verkligheten såg 

ut i hennes medvetande. 

 

** 

 

Källor 

Artikeln grundar sig på min C-uppsats i 

konstvetenskap vid Umeå universitet 1996: 

 ”Siri Derkert. Hennes liv och konst i Simp-

näs by i Roslagen på 1920- och 30-talen”. 

 

Vill ni veta mer? Fredag 6 juli kl 18.30 är ni 

välkomna till Simpnäs redaregård av nuva-

rande ägare, Karin och Joakim Collin. Jag 

kommer då att visa bilder och berätta mer om 

Siri Derkerts tid i Simpnäs och kanske läsa 

ur några av ”Blonda fruns” kåserier. Varmt 

välkomna! 
Porträtt av Susel. Olja,1931 

Porträtt av Susel. Kolteckning, ca 1925. 
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Av Stina Behm 

 
Under rubriken "Fastrarna, Dalslandarn och 

en tavla" skrev Siri Dahlberg  i Våra Öar nr 

7, 2005 bl a om Maria Kristina Johansson 

och Maria Sofia Svensson. De bodde sina 

sista år i huset Skogshill vid Marums brygga. 

Tomten hade de styckat av från Norrgården, 

Marum nr 5, när de sålde gården till Olle Le-

mon år 1900. 

 

Jag bor i ett hus, som tidigare  hade fastig-

hetsbeteckningen Skogshill 2, i Uppveda vid 

Vätösund. Enligt flera uppgifter har huset 

någon gång varit pensionat. Jag hittade frök-

narna Maria Kristina och Maria Sofia i hus-

förhörslängden boende på Skogshill, och 

med titlarna hotellvärdinna och sömmerska.  

 

Jag blev intresserad av dem och tänkte att det 

kanske var dessa två som drivit pensionatet. 

Det var ett villospår men jag fann två intres-

santa kvinnor. 

 

Aldrig så fattigt mer! 

Maria Kristina Johansson (Maja Stina Jo-

hansdotter) var född 14/8 1838 i Färgelanda, 

Dalsland. Modern Catharina bodde på torpet 

Larstorp under Maja Stinas uppväxt. Fyra av 

hennes sex barn dog som späda, och även 

hennes man dog i kolik, (troligen blindtarms-

inflammation) när hon väntade sitt yngsta 

barn Maja Stina. Hon bodde kvar på torpet 

men fick flera gånger hjälp från fattigvården, 

så det var säkert mycket fattigt. 

 

 Hon tog även hand om rotehjonet, änkeman-

nen, Lars Andersson, i några år.  Men flytta-

de 1852 till torpet Flintelid och änkemannen, 

torparen Andreas Hansson, som hon även 

gifte sig med. Han har i sitt hem två döttrar, 

Stina Maria, svagsint, och Lovisa, enfaldig. 

Lovisa får en dotter, Augusta Magnusdotter 

1860 med drängen Magnus Johansson. 

 

Maria Kristina började arbeta som piga 1853  

på Färgelanda prästgård och sedan hos flera 

bönder i Färgelanda, innan hon 1860 flyttade 

till Kampenhofs bolagsfabrik i Uddevalla. 

Där tillverkades garn till segelduk och fiske-

redskap mm. Efter några år där flyttade hon 

till Göteborg, troligen som piga. 

 

I Lundby utanför Göteborg föddes Maria So-

fia Svensson 13/12 1841 som dotter till en 

timmerman. Hon arbetade också några år 

som piga i Göteborg och förmodligen träffa-

des de två där.  

 

Till Vänersborg flyttade de nämligen samti-

digt och arbetade som pigor, Maria Sofia hos 

en gelbgjutare och Kristina  några år hos en f 

d gästgifvare. Det var säkert där hon lärde sig 

om uthyrningsverksamhet.   

 

Men de två vill något mer! Jag kan tänka mig  

Maria Kristinas målsättning, att hon aldrig 

skulle ha det så fattigt som hennes mor hade. 

 

Till Stockholm 

Tillsammans åkte de 1876 till Stockholm. 

Med sig hade de den 16-åriga Augusta, 

Catharinas styvdotterdotter, som sedan i flera 

år arbetade hos dem som piga. Catharina 

hade dött 1875 och maken med sina döttrar 

hade blivit fattighjon.  

 

I Stockholm bosatte de sig på Mäster Samu-

elsgatan 63 och hyrde ut rum. Så småningom 

Mer om fastrarna från Dalsland 

Skogshill 
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flyttade de till Norrlandsgatan 11, och nu hyr-

de de ut rum på båda ställena. I mantalsläng-

den kan man se att det var ett otal människor 

som bodde hos dem. Vid den tiden fanns det 

inga egentliga hotell i Stockholm, utan det är 

rumsuthyrning som gällde. Maria Kristina 

kallade sig nu resanderumsinnehaverska.  

 

Maria Kristina måste haft stor släktkärlek och 

stor närhet till sin bror Andreas. Han var äldst 

i syskonskaran och var med om att fyra sys-

kon dog, innan Maja Stina föddes.  

 

Han bodde kvar i Färgelanda och arbetade 

som torpare på flera olika torp. Han fick 

många barn i två äktenskap.  

 

Det skulle ha varit roligt att följa Maria Kris-

tinas brevväxling med sin bror. För fyra av 

hennes brorsbarn kom att arbeta för henne.  

 

Den första var Josefina Katarina som kom till 

Stockholm 1881 och först arbetade som piga 

i några familjer tills hon flyttade till Norr-

landsgatan 11. Hon var där som piga till 1893 

då hon gifte sig. Innan dess hade hon fått en 

dotter 1892 och bodde då kvar hos Maria 

Kristina i ett år. 

 

Augusta gifte sig 1886 och fick tvillingar 

1887. Då kom ännu en brorsdotter, Maria 

Kristina Andreasdotter och hjälpte henne. 

Någon tid senare fortsätter hon som piga hos 

sin faster på Norrlandsgatan. 

 

Till Björkö 

1893 flyttade fröknarna till Marum efter att 

ha köpt Norrgården några år tidigare. Av 

egen kraft hade de arbetat ihop så mycket att 

de hade möjlighet till detta. Med till Norrgår-

den följde brorsdottern Maria Kristina Andre-

asdotter och två brorsöner, Jonas och Jan Ja-

kob.  

 

Dessa två skötte gården. Brorsdottern arbeta-

de sedan några år som piga på olika ställen på 

Björkö, innan hon lämnade Sverige för Skott-

land 1897. 

 

Till slut sålde fröknarna Norrgården och bo-

satte sig vid Marums brygga. Av deras bo-

uppteckning kan jag se att de hade ett gediget 

hem med många soffgrupper, bokhyllor med 

böcker m m.  

 

Så deras arbete under alla år gav det de öns-

kade sig, från fattigdom till ett välbärgat hem. 

 

Norrgården (prästgården) 1931 
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Av Olle och Anders Djerf (inledningen) 
 

Mitt eget minne av Bengt Segersten är när 

han, ofta i hällande regn i sin öppna Petters-

sonbåt, klädd i sitt väl inbodda oljeställ och 

sydväst, kom för att hämta oss vid bryggan 

på Östra Lagnö för att köra oss till Vättersö 

södra och s/s STORSKÄR, för det årliga 

sommarbesöket uppe hos morfar och mormor 

i Rumshamn.  

 

Det var ofta mamma, jag och min bror. Pap-

pas semester var kort, och han kunde komma 

resande direkt från Stockholm upp till Björkö 

för ett kortare besök. Det är på 1950-talet, 

flera år innan vi hade skaffat bil.  

 

När Segersten ensam kom i sin Pettersonbåt 

hade den sin typiska slagsida åt styrbord, 

 

förarplats på styrbords toft midskepps med 

ratt fäst vid relingens insida.  

 

”Så det ska ut å åkas ida’ i regnet – ja de e ju 

sån't där Lindbergsväder!” småflinade Bengt 

med sin omisskännligt gälla stämma, den 

hördes väl genom motorbullret. 

 

I Rospiggen 1957 finns en intervju med 

Bengt Segersten gjord av min pappa Olle 

1956. Som den lyssnande och noterande 

journalist han var, har pappa väl fångat Bengt 

Segerstens person. Pappa var också en god 

fotograf med sin Rolleiflex. 

 

Jag har efter en titt i kyrkböckerna hittat 

kompletterande uppgifter om familjen Seger-

sten, och fått göra en liten revidering av ori-

Bengt Segersten, sjöman och skeppare 

Bengt Segersten. Foto: Olle Djerf 
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ginaltexten, som även är något kortad jämfört 

med Rospiggen 1957.  

 

1964 öppnar broförbindelsen mellan Västra 

och Östra  Lagnö, och behovet av passbåt 

över Klintsundet upphör. 

 

Om familjen Segersten som handlande i 

Skeppsmyra vill jag återkomma i ett kom-

mande nummer av Våra Öar. 

 

Till minne av pappa, som dessvärre somnade 

in en sista gång 23 juni 2011, 86 1/2 år gam-

mal, lämnar jag här över penna och kamera 

till honom. 

 

Bengt Segersten berättar 
Hemma hos Bengt i stugan på Lilla Sunds-

holmen i Klintsundet, mellan Västra och  

Östra Lagnö, sommaren 1956. 

 

”Att få trätjära på fingrarna, det tyckte jag var 

trevligt! Tio år gammal var jag bara när jag 

fick sitta och tjära segelgarn i lag med skep-

pare, styrmän och timmermän. Det var de 

mörka kvällarna efter julhelgen, och trasiga 

segel hade hämtats hem från skutorna som 

låg upplagda i vikarna. Man satt och lappade 

revor och bättrade på dukarna, som under den 

sistlidna seglationssäsongen varit med om en 

hel del påfrestningar.” 

 

”Detta var god atmosfär för bedrifters berät-

tande. Och jag satt där som lillpojken och 

lyssnade till historier om äventyrliga hamn-

besök och om hårda tag till sjöss. Så det var 

inte att undra på att jag inte ville bli lant-

brukare, när jag några år senare blev ombedd 

till detta. Om sjölivet hade jag hört så myck-

et, att det inte gick för mig att tänka på andra 

vägar.” 

 

Många i Roslagen känner honom och det är 

nog inte utan att han själv med sitt vakna in-

tresse för människor känner lika många. Fa-

dern Henrik Viktor var handlare  i Skepps-

myra. Han var född 16 september 1856 i Sex- 

dräga i Älvsborgs län, flyttade till Nysättra,  

Vätö 11 juni 1872 och till Skeppsmyra på 

Björkö 2 november 1880.  Han gifte sig med 

”hemmadottern” Emma Katarina f. Eriksdot-

ter, från Stridsby, 30 september 1885.  Första 

barnet,  Karl Viktor, föds 21 januari 1886. 

Bengt föds 5 februari 1887.  Bengt fick 1889 

– 1903 ytterligare fem syskon. 

 

Skoltiden var uppdelad på småskolan med 

Tilda Törnkvist i Kulla och på folkskolan 

med magister Joel Hydén i Marum. Faderns 

skeppshandel i Skeppsmyra råkade ut för då-

liga konjunkturer, och gick i konkurs 1894.  

 

Bengt är sju år, familjen tvingas flytta, de 

kommer till Väddö, där en släkting bor. 

Bengt kommer vid 12 års ålder, november 

1899, som fosterbarn till skeppsredare J A 

Johansson på Öster Edsviks redargård. J A 

Johansson blir hans fosterfar. Här finner sig 

Bengt väl tillrätta. J A Johansson har tagit sig 

an åtminstone ytterligare ett fosterbarn.  

 

Under de tjärdoftande samtalen med skeppare 

och sjömän vid segellagning och andra syss-

lor i redargården föds längtan hos Bengt att 

gå till sjöss. Läste för prästen gjorde Bengt i 

komministergården vid Hargs by, och våren 

då han fyllt 15 var det dags för konfirmation i 

Vätö kyrka. 

 

”Den våren blev det tidigt ett häftigt töväder, 

isarna löstes upp och var snart slut. Hos 

Bengt Segersten i berättartagen. Foto: Olle Djerf 
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 skeppsredarna blev det brått att få i ordning 

för skutornas nya säsong, och ingen hemifrån 

hade tid att gå med mig till kyrkan.   

 

Ensam på hemväg från nattvardsgången mås-

te jag över Småholmssunden, och jag tog 

mig en gärdesgårdsstör under vardera armen 

för att ha någon chans om jag skulle hamna i 

en vak. Till mötes kom emellertid Rudolf 

Karlsson. Han var skeppare på skonaren Ni-

ord, tillhörig skeppsredare Johansson, min 

fosterfar.” 

 

” Denne sistnämnde hade som sagts ingen 

framgång med sitt förslag, att jag skulle få ta 

hand om gården, och då han kände min in-

ställning lät han mig mönstra på Niord.  

 

Johansson hade alltid varit vänlig och förstå-

ende, och nu insåg han fuller väl vad jag 

skull trivas bäst med. ”  

 

”Skonaren Niords besättning bestod av sju 

man: Kapten Rudolf Karlsson, styrman Man-

ne Lindström, timmerman Jan-Petter Jansson 

i Utanå och så grabben Bengt Segersten och 

tre till.” 

"Hon var 90 fot lång och 33 fot bred, det sä-

ger en del om formen, men seglade bra. Men 

om sjön kom in akterligt eller om låringen, 

då uppförde hon sig som ett as. Riggen var 

hög, och kölen hade samma form som på en 

rospigg, så hon vände fint. Och kastade man 

i en plankstump akteröver, kunde brädlappen 

ligga och snurra i kölvattnet flera dar. Fint 

sug, de!” 

 

Efter denna följde flera resor, på olika fartyg. 

 

Efter sina ungdomsår på världshaven tog 

Bengt tjänst hos Waxholmsbolaget. Som be-

fälhavare på STORSKÄR blev han välbekant 

för resenärerna på Arholmatraden. Och nu 

som pensionerad har han slutligen gjort sig 

känd och oumbärlig på Östra Lagnö, vilken ö 

av den vackra farleden Klintsundet är skiljd 

från Västra Lagnö och nordöstra Ljusterölan-

det. 

 

 
Bengt Olof Natanael Segersten, L Sundsholmen, Väst-

ra Lagnö avled 3 juli 1962.       

 

 

 

Med hälsning från Olle Djerf. Foto: Anders Djerf 
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Av Rolf Blomgren 

 

Vi vet nog alla som bor på Björkö var SAL-

NÖLOKALEN står, lite så där i gränsen mel-

lan Barnens Ö och Björkö. Tittar vi på verk-

samheter och historik är byggnaden väl värd 

att bevara och underhålla. 

  

Väddöbacka Badhusförening u.p.a. äger själ-

va Salnölokalen, som står på mark som ägs 

av Stiftelsen Barnens Dag. Så sent som förra 

året var det tveksamt om lokalen skulle kun-

na vara kvar. Den dåvarande styrelsen som 

verkligen arbetat med underhåll och ekonomi 

med en tynande ”lönsamhet” krävde avlös-

ning om lokalen skulle kunna behållas och 

verksamheten drivas vidare.  

 

En ny styrelse tog över ansvaret för förening-

en, och lyckades genom olika aktioner och 

aktiviteter få med över 150 medlemmar. Det-

ta innebär att vi kan behålla lokalen och fort-

sätta att planera för aktiviteter i vår och som-

mar. Det finns även en fotbollsplan på den 

mark vi hyr, som används flitigt av ungdo 

 

 

mar och vuxna tillsammans med ungdomsle-

dare.  

 

Fast det måste till fler entusiaster med idéer 

och konkreta projekt. Lokalen ligger lätt åt-

komlig vid Salnö vägskäl.  

  

Badhus 

Byggnaden har tidigare stått på Söderarm 

och inköptes av Kronan 1947 genom anbuds-

förfarande och forslades via ”motorskuta” till 

Väddö. I bygdegemenskap byggdes huset 

upp 1948 på den plats där det nu står. Loka-

len har lite svaj på taknocken vilket kan kän-

nas arkitektoniskt lite pittoreskt, fast denna 

design fanns som befintliga sättningar i huset 

från tidigare. Har blivit lite mer accentuerad 

efter markfyllnad framför byggnaden. En 

dränering till vägdike är en planerad åtgärd 

när vi har budget för det. 

 

Ett behov fanns vid denna tid att ordna bad, 

dusch och bastu för ortsbefolkningen. Då 

Salnölokalen - träffpunkt förr och nu 

Så här såg planlösningen för Salnölokalen ut när huset användes som badhus (1947-ca 1960). Ritningen har 

gjorts av Ann Lindegren Westerman. 
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 fanns det en vedeldad bastu, bad i tunnor 

samt duschar. Vatten handpumpades upp till 

fallhöjd. Då hade man möjlighet att bli riktigt 

ren en gång per vecka. Fast jag misstänker att 

man löste detta tidigare också, men det var ett 

tidskrävande jobb med tvagning i köket med 

uppvärmt vatten från spis samt hämtning av 

vatten från brunn eller en monterad hand-

pump för kallvatten.  

 

Privat sauna fanns hos vissa skeppare. Egent-

ligen något som är svårt för oss att förstå 

idag, när vi har dusch och varmvattenbereda-

re – fast vi oroar oss för elkostnaden. När 

dessa moderniteter kom in i skärgårdshusen 

förändrades Salnölokalen. Den utnyttjades i 

många år som skola samt senare till före-

ningslokal och biograf. 

 

Mötesplats 

I mitten av 60-talet höll föreningsverksamhe-

ten på att ”dö” ut varvid en generation av 

både fastboende och fritidsboende la ner ett 

enormt arbete för att få lokalen till en funge-

rande samlingsplats både för unga och äldre. 

En stor satsning gjordes för ungdomen i byg-

den. På vintern fanns en isbana framför huset 

med belysning. Det ordnades med skidspår 

och varm dryck och macka i lokalen m.m.  

 

Lokalen blev också en kvalificerad filmlokal. 

Diskotek ordnades av medlemmar, vilket 

drog folk från hela Norrtäljeregionen. Före-

ningen var under en period en av de förening-

ar i Norrtälje kommun som hade flest med-

lemmar! Bussförbindelserna var kanske något 

mer frekventa då fast många kom med båt 

och la till vid Vedgrundet (en liten bit nedan-

för lokalen). Naturligtvis kom man också 

med bilar som på 60-talet blev ”friheten”.  

 

En kul grej hörde jag av Björn Engardt; när 

det var dans i lokalen, då var det nödvändigt 

att placera grammofonen hängande från taket 

i fjädrande konstruktion. Javisst; man dansa-

de! Jag har träffat många par som träffats här 

och sedan bildat familj.  

 

Kanske var det också här man hade sin första 

förälskelse. Har som hastigast tittat igenom 

verifikationer från denna tid och glasmästar-

insatser var en del av utgifterna. Så visst gick 

det livat till, när det begav sig. Byggnadens 

historia före transporten från Söderarm vet 

jag inget om (Ni som eventuellt vet; hör av 

er). 

 

Efter denna period blev lokalen en naturlig 

plats för fester, loppisar, utställningar, före-

ningsmöten osv. Detta för ett kanske lite för 

lågt pris som inte motsvarade kostnader för 

underhåll, el, försäkringar i relation till med-

lemsavgifter och uthyrningsavgift. Medlem-

marna har lagt ned ett jättejobb för att ekono-

min skulle gå ihop.  

 

Nya tag 

Men till slut var föreningen tvungen att säga 

upp vissa åtaganden som bl.a. gällde badplats 

och hopptorn på Vedgrundet. Försäkringen 

blev ohållbar för dessa åtaganden. Bl.a. togs 

tornet ner. Det var enligt föreningsstadgarna 

läge att riva lokalen och återlämna marken 

till Stiftelsen Barnens Ö. Självklart kan vi 

inte göra det.  

 

En ny styrelse gick vidare med den gamla 

som backup. Under förra året sattes det upp 

en banderoll (BEVARA SALNÖLOKA-

LEN!) på lokalen med inbjudan till öppet hus 

för att få en uppfattning om intresset. Intres-

set var över alla förväntningar.  Det anordna-

des filmaftnar, fester, öppet hus, fotboll m.m.  

 

Vi fick in över 150 nya medlemmar. Styrkta 

av detta har styrelsen ambitionen att före-

ningens medlemsantal ökar ännu mer under 

2012. Fast det viktiga är ju att vi fortsätter att 

tillsammans på ön ordna roliga och intressan-

ta aktiviteter! Och att inkomsterna kan täcka 

driften.  

 

Ambitionen är som tidigare att inte kollidera 

med aktiviteter som anordnas av Björkö-

Arholma Hembygdsförening eller Skärgårds-

föreningen, vilket var viktigt redan förra året. 

Verksamheten ska vara ett komplement i 

samverkan fast lite längre ”norr ut”.  
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 Planer för kommande säsong 
Vi kommer även i vår att bjuda in till ett öp-

pet hus, för att prata idéer och önskemål. Lo-

kalen ligger perfekt och kan användas till 

mycket! Håll ögonen öppna för våra anslag! 

 

Fotbollsskola för tjejer och killar 7- 80 år 

fortsätter förstås! 

Självklart också möjligheterna för loppis och 

utställningar. 

Filmkvällar med servering för medlemmarna.  

Fester med dans för medlemmar. 

En byggnadsvårdskurs med experter som lär 

ut slamfärgning, kitta fönster,  

kalkputsning och målning på och i lokalen. 

Kanske en träff för byten, försäljning av 

skott (plantor) av äldre kulturväxter som 

överlevt och klarat sig bra på ön? 

Kurs i motorsågsteknik till hösten. 

 

OBS att det går att hyra lokalen för annan 

förening eller privatperson för särskild dag 

och ändamål. För uthyrning av Salnölokalen 

kontakta Maud Öhman tel 93142 eller 0707 

528926 

För att bli medlem betala 100 kr/vuxen, 50 kr 

för ungdomar upp till 18 år. Inbetalningskon-

to plusgiro 57 42 77 - 0. Ange namn, adress, 

telefon, e-postadress. För ungdomar under 18 

år även födelseår (för ev ungdomsbidrag). 

 

 

** 

 

 

Kontaktpersoner för Väddöbacka Bad-

husförening 

 

Ann Lindegren Westerman (ordförande) 

93173 eller 0739 860775; E-post 

ann.w@albatross.se 

 

Rolf Blomgren (vice ordförande) 93165 eller 

0707 466863; E-post 

rolf.blomgren@spray.se 

 

Dyveke Frimodt (kassör) 0707 157881; E-

post dyvekefrimodt@hotmail.com 
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Av Kaj Wicklander 

 

"Vårt dagliga bröd giv oss idag" har för alla 

människor varit en viktig del i vardagen. 

Fransmännen har alltid, tidigt på morgonen, 

givit sig iväg till sitt närbelägna bageri för att 

få sitt färska bröd i form av en lång 

"baguette", som bärs under armen. 

 

I äldre tider bakades allt bröd vid den egna 

härden. Hos oss i vår närhet fanns ett antal 

små bagerier. Så här minns Kalle Lindqvist: 

”En morgon innan jag skulle till skolan, var 

jag tidigt uppe för att gå ner till Sterbnäsba-

garen Unge för att hämta halvöres– och ettö-

res skorpor, som min mor sålde åt honom. 

När jag rusade in i det halvskumma bageriet 

stod den ofantligt tjocke bagaren naken och 

trampade i baktråget. ’Du får vänta tills jag 

trampat färdigt.’ 

Bäst det var slutade slutade han pusta och 

trampa, började skrapa av degsmeten med en 

träspak. Det tog lång tid innan han fick bort 

degen mellan tårna, men goda var Unges 

skorpor!” (Ur ”Där jag och fäder vandrat”, 

1958) 

 

Slant för renovering 

Mitt tidigaste minne var i början på 50-talet 

när jag besökte bagare Bergmark och hans 

trevliga hustru Lisa i Marum. Bageriet låg 

inrymt i huset mitt emot den i dag fint reno-

verade väderkvarnen.  

 

Doften av nybakat bröd är alltid en välkom-

nande invit. En sak som jag tydligt kommer 

ihåg är att det fanns en bössa där man skulle 

lägga i en slant för renoveringen av den gam-

la väderkvarnen tvär över vägen. Det var lite 

spännande att bli upplyft av sin far, Folke 

Wicklander, och lägga ner slantarna i bössan. 

Det rasslade så spännande. 

 

Som den lille gosse man var på den tiden, så 

tänkte jag nog att bagaren i morgon går ut 

och renoverar kvarnen för de slantar som jag 

nerlagt i bössan. Troligtvis blev det inte någ-

ra större summor som flöt in i bössan, men 

bidragen kan ha inneburit att kvarnen fick 

lite tjära och några friska plankor på utsatta 

ställen. Så , Gustav Bergmark, du kan ha bi-

dragit till att kvarnen inte förföll totalt utan 

några årtionden senare fick en kärleksfull 

renovering. Heder till dig! 

 

Bröd, läsk och kola 

Intill bageriet fanns ett hönshus där det häng-

de en stormlykta som lyste upp fönstret mot 

vägen. Det enda som idag påminner om att 

det funnits ett bageri i huset är den enormt 

stora pannmuren. 

 

I bageriet kunde man inhandla bröd av olika 

slag, kakor och tårtor, men även läskedryck-

er, t ex Sockerdricka, Pommac och Coca 

Cola, som introducerades i Sverige 1953. För 

barnen fanns det naturligtvis kolor, t ex 

Coco, Dixi samt lakrits- och nötkola. Där 

fanns även ett rikt utbud tablettaskar, såsom 

Viol, Domino, Tenor, Nigrol, Pix, Zig-Zag, 

Tutti Frutti, Trix, Tulo, Salmiak, Salta Katten 

och andra för tänderna nyttiga produkter. 

 

Gustav Bergmarks bageri i Marum 

Gustav och Lisa Bergmark tar paus på trappan med 

spetsen Vargo. 
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Bröd levererades till bland andra Norra La-

tins sommarkoloni och det var inte små 

mängder som gossarna konsumerade. 

 

Forden Jojo 

Många äldre kommer ihåg Gustav Berglunds 

mörkblå Ford Junior, Jojo, som i långsamt 

mak framfördes längs vägarna och runt om-

kring ilade hans lila svarta spets, som lystra-

de till namnet Vargo. 

 

På äldre dagar blev synen på Gustav Berg-

lund allt sämre och framfarten med lilla For-

den Jojo allt långsammare. Det har berättats 

mig att våren innebar en stor lättnad för hans 

bilkörning och hans seende. Maskrosornas 

gula färg lyste upp dikeskanterna så att bil-

färden blev något säkrare.  

 

Gustav var född 16 augusti 1878 och han dog 

3 maj 1957. Auktion hölls den 25 augusti 

1957. 

 

På 1910- och 20-talen fanns det en bagare på 

Björkö som kallades Bagar Olle och han 

stammade.  

 

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till 

två trevliga damer, Anna på Holmen och Si-

grid i Sveden, för mycket information.   

                                                  

I strålande solsken kom man cyklande, bilan-

de och gående för att besöka de 16 utställarna 

på 2011 års Ateljérunda. Det var den tredje 

konstrundan i rad som arrangerades av 

Björkö-Arholma Hembygdsförening och det 

blev en stor succé. Utställarna bjöd in till 

sina hem/ateljéer där man fick träffa konstnä-

rerna själva och ta del av deras alster. Mål-

ningar i olika tekniker, textilt skapande och 

diverse andra konstnärliga framställningar 

visades. Intresset var väldigt stort och varje 

konstnär hade närmare 100 besökare – mer 

än dubbelt så många som året innan. Det blev 

en fin final på juli månads aktiviteter i Hem-

bygdsföreningen och många besökare kunde 

glädja sig åt nya målningar att sätta upp på 

väggarna hemma.  

 

Vi i konstnärsgruppen vill gärna bjuda in fle-

ra deltagare till årets Ateljérunda. Det skulle 

vara roligt att utöka gruppen med keramiker 

och andra konsthantverkare. Hör av er till 

Gunilla Jarnlert, tel  070 6905351. 

Och Ni – kära besökare – välkomna åter och 

ta med era vänner!  

Ateljérundan 2012 kommer att bli 28-29 juli 

11-17. 

  

Så här fina var bagare Bergmans påsar! 

Missa inte årets Ateljérunda! 



23  

 

 

Av Börje Justrell 

 

I nummer 14/2011 av Våra Öar skrev jag om 

kartans historia och om de första svenska för-

söken att nyttja kartografin. Jag stannande 

vid mitten av 1600-talet och de så kallade 

geometriska jordeböckerna, kartor som på 

bynivå beskriver hur Björkö såg ut vid den 

tiden. I denna artikel går jag drygt 100 år 

framåt i tiden och behandlar kartmaterialet 

från storskiftet, den första större jordrefor-

men i Sverige. 

 

Skiftesreformerna  

Storskiftet innebar att marken i landsbygdens 

byar ägoskiftades. Syftet var att öka avkast-

ningen i jordbruket genom att varje gård fick 

färre men större tegar. Innan storskiftet var 

ägorna i stora delar av landet, bl a Uppland 

och Roslagen, fördelade efter det så kallade 

teg- eller solskiftet, vilket innebar att varje 

gård hade en andel mark i byns samtliga 

åkergärden och ängsmarker utlagda från 

vänster till höger (dvs efter solens gång). An-

delen i varje gärde motsvarade gårdens andel 

av bytomten som därmed tjänade som 

”ägodokument”.  Det handlade om rättvisa 

och riskspridning. Olika gärden kunde vara 

mer eller mindre bördiga, torra, svårplöjda 

mm. Resultatet blev oftast långsmala åkerte-

gar med relativt liten area som var svåra att 

bruka rationellt. De enskilda brukarna måste 

ständigt förflytta sig för att kunna utnyttja 

alla sina åkerremsor i de olika gärdena. På 

Björkö infördes solskiftet troligen under 

1200-talet i samband med att det utvecklades 

en stabil bybildning i skärgården med skatt-

lagda gårdar.  

 

Storskiftet var på sätt och vis en vidareut-

veckling av solskiftet genom att jorden lades 

samman till ett mindre antal skiften per bru-

kare. Men för att detta skulle kunna genom-

föras måste jorden först värderas utifrån dess 

avkastningsförmåga. En större areal av sämre 

jord kunde då bli ersättning för en mindre 

areal av bättre kvalitet. 

 

 
Initiativtagare till storskiftet var lantmäteriets 

chef, Jacob Faggot. Reformarbetet började år 

1749, och 1757 utfärdades en statlig förord-

ning, Storskiftesstadgan, om hur skiftet skul-

le genomföras. För att effektivisera de enskil-

da brukningsenheternas produktion så be-

gränsade Storskiftesstadgan den andel som 

varje gårds skulle ha till maximalt fyra tegar 

per åkergärde eller äng. Till en början gällde 

en koncensusregel, där alla i byn måste vara 

överens om att genomföra ett storskifte, men 

i Storskiftesstadgan skärptes regeln så att det 

räckte med att en bonde i byn begärde stor-

skifte för att det skulle genomföras. 

 

Men genomförandet av reformen gick lång-

samt, och de förväntade resultaten uppnåddes 

inte. Det finns många bevarade kartor från 

storskiftet, cirka 40 000 stycken, och de visar 

att reformen ledde till en minskning av anta-

let åkertegar men inte alls i den omfattning 

som reformivrarna hade hoppats på. För att 

skynda på förändringsarbetet beslöts därför 

år 1807 om enskifte som var betydligt mera 

radikalt, och som i sin tur att kom att följas 

av laga skifte från 1827. Enskiftet innebar att 

en delägare i byn hade rätt att få sina ägor i 

ett enda sammanhängande skifte, om han 

krävde det. Laga skifte gick ett steg vidare, 

och syftet var då att oskiftade eller redan 

skiftade men fortfarande blandade ägor dela-

des upp på delägarna i byn i så stora delar 

som det var möjligt.  

 

Storskiftet på Björkö 

För själva Björkön, både de delar som ingick 

i Vätö socken och i Väddö socken, har jag 

funnit storskifteskartor för alla dagens byar 

utom Mulnäs och Glämsta. Även för Salnö, 

Granö och Lingslätö (Barnens Ö) finns det 

kartor kvar. Kartmaterialet är av två slag och 

ingår bland de historiska kartor som lantmä-

teriet lagt ut på sin hemsida (http://

lantmateriet.se).  

 

Storskiftet – 1700-talets  jordreform på Björkö 
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Man hittar där storskiftes kartor i 

Lantmäteristyrelsens arkiv som omfattar 

material från år 1630 fram till 1928. Här åter-

finns förutom storskifteskartor också vägkar-

tor, läns- och landskapskartor, sockenkartor, 

stadskartor, geometriska jordeböcker samt 

och en del annat förrättningsmaterial från 

lantmäterimyndigheternas arkiv. 

 

Lantmäterimyndigheternas arkiv som är 

ett virtuellt arkiv och som innefattar både de 

kommunala och de statliga lantmäterimyn-

digheternas förrättningsarkiv. Här finns bl.a. 

1700- och 1800-talets skifteskartor och 

många andra lantmäteriförrättningar från ti-

den före år 1928. 

 

Det är gratis att titta på kartorna efter att man 

laddat ned en s k ”plug-in” som behövs för 

att se dem. Vill man beställa kartor så kan 

man göra detta mot avgift. 

 

Följande kartor från Björkö har jag hittat 

bland de historiska kartorna på Lantmäteriets 

hemsida.  

 

LM = Lantmäteriet och LS = Lantmäteristy-

elsen 

____________________________________ 

Byar      LM    LS 

____________________________________ 

 

Arholma   1   2 

 

Backa, Byle och 

Samkarby  

(gemensam karta) 1   1 

 

Blekunge   1   2 

 

Finnala   1   1 

 

Kulla    1   1 

 

Lervik   1   - 

 

Marum    3   2 

 

Simpnäs   1   1 

Skenninge   1   1 

 

Skeppsmyra  2   1 

 

Stärbsnäs   1   1 

 

Stridsby   1   3 

 

Utanå   1   2 

 

Vika (utjord)  1   2 

 

Västra Edsvik  1   1 

 

Östra Edsvik  1   1 

____________________________________ 

 

 

Av kartmaterialet framgår att storskiftet på 

Björkö inte var någon enkel operation, och 

det drog därför ut på tiden. Från det skiftet 

påbörjade och till dess alla byar var skiftade 

tog det närmare 70 år. Man började inte 

oväntat med öns största by, Marum. Under 

århundradenas lopp hade det ursprungliga 

Marum kommit att delas upp i två byar, Sö-

dermarum och Norrmarum, och för lantmä-

tarna gällde det nu att försöka bringa ordning 

i byarnas ägoskiften som delvis låg blandade. 

 

Uppmätningarna i Södermarum ledde fram 

till en karta som sammanställdes 1760 - 61. 

För Norrmarum gjordes en uppmätning av 

åker och skog 1761 och av gårdar och vretar 

1772 -73, då också all mark storskiftades. 

Men uppenbarligen så var allt inte bra i och 

med detta, utan åren 1823 - 1827 samman-

ställdes en ny karta över samtliga ägor i Norr 

och Södermarum som sedan fastställdes vid 

sommartinget i Bro och Vätö skeppslag i juni 

1827.  

 

Nu blev inte alla förrättningar så komplicera-

de som i Marum, men processen tog lång tid 

även i andra byar. I Skeppsmyra gjordes upp-

mätningarna mellan åren 1775 - 79, och en 

storskifteskarta kunde därefter fastställas vid 

vintertinget 1780. Därefter följde arbetet med 

att genomföra skiftet, vilket också tog tid, 

och uppdelningen av skogsmarken i Skepps-
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 myra skedde först 1782. Den 29 juli det året 

började lantmätaren att tillsammans med del-

ägarna i byn att se över gränserna mot kring-

liggande byar, och detta arbete var klart den 

4 oktober. Den karta som då upprättades 

kunde sedan fastställas vid nästkommande 

vinterting i början av 1783. 

 

Även för Viks utjord, eller Banshalsen som 

den också kallas på storskifteskartorna, tog 

skiftet lång tid att genomföra. Delägare i ut-

jorden var bönder i Simpnäs, Östra Edsvik 

och Skenninge. År 1772 upprättades en kon-

ceptkarta som delägarna godkände, men först 

1784 upprättades den slutliga kartan som se-

dan fastställdes vid vintertinget i februari 

1785.  

 

Slutord 

Genom att nyttja webbtjänsten Historiska 

Kartor hos Lantmäteriet är det möjligt att 

idag komma åt mer än en miljon historiska 

kartor från hela Sverige, bl a storskifteskar-

torna. Men - det är bara ett urval av det totala 

kartbeståndet som är digitaliserat och till-

gängligt via Internet. Vill man se vad som 

finns i övrigt får man kontakta Riksarkivet i 

Stockholm.  

 

Det finns också andra felkällor att beakta. 

Till exempel kan de digitaliserade kartorna 

redovisas under fel socken. Ett sådant exem-

pel är storskifteskartan för Rosättra och Björ-

hövda i Vätö socken som återfinns under 

Väddö socken.  

 

Men oberoende av detta så är storskifteskar-

torna på Lantmäteriets hemsida en guldgruva 

för den som vill skaffa sig kunskap om hem-

bygden och de enskilda byarna under andra 

halvan av 1700-talet. 

 

För den som är intresserad av att fördjupa sig 

i kartan som källmaterial har Släktforskarför-

bundet gett ut en handbok om kartforskning. 

Den finns att köpa på deras hemsida.  

 

Adressen är http://genealogi.netrix.se/shop 

  

 

Björköhus på Gräddö 
 

Hej, sedan 1950 äger och bebor min familj 

ett timrat och panelat hus med måtten 17,6 x 

9,4 meter, beläget centralt i Gräddö. Huset är 

enligt uppgift nertaget och flyttat över isen 

från Marum och åtruppfört på Gräddö någon 

gång under senare delen av 1800-talet.Vid en 

smärre ändring av rumsdispositionen konsta-

terades märkning av timmerstockarna och att 

vid återuppförandet vissa lite ankomna stock-

ar tidigare legat utsatta för väder och vind 

placerats som mellanväggar i garderober etc. 

 

 Det är ju känt att vid nedgången av bonde-

seglationen och partrederiernas konkurser när 

ångfartygen tog över fraktmarknaden så 

tvingades en del av "Björköadeln" avyttra 

sina hus och fastigheter. Det vore mycket 

intressant om det inom Björkö-Arholma 

hembygdsförening finns någon förteckning 

öch dokumentation över sådana försäljningar 

och ägarbyten där man kan spåra vårt hus, 

dess ursprungliga placering, ålder, ägare och 

årtal för flytten till Gräddö. Det är känt att 

huset under 1920-talet fungerade som pen-

sionat under namnet Villa Strand.  

 

Vi skulle med stor tacksamhet ta emot infor-

mation om huset och dess öden. 

 

Carl Hyberg, Gräddö 

carlhyberg@gmail.com 

 
 

Björköhuset på Gräddö 
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Av Jerker Persson 
 

Camilla Forsberg och Claes Örtendahl på 

Arholma är två eldsjälar som brinner för 

vindkraft, en klyscha som här känns själv-

klar. Redan för några år sedan började de un-

dersöka intresset för ett vindkraftverk på Ar-

holma eller någon närliggande ö. De samlade 

en grupp arholmabor som studerade vind-

kraft och hur man skulle kunna driva ett eget 

projekt. De väckte tanken på att bilda en fö-

rening och gärna i samverkan med Björkö. 

 

Sagt och gjort, hösten 2011 startade man fö-

reningen Björkö Arholma Vindkraft, ekono-

misk förening med syftet "att främja med-

lemmarnas intresse genom planering för mil-

jövänliga och ekonomiskt fördelaktiga lös-

ningar på medlemmarnas behov av elkraft, 

genom samverkan för produktion av och/

eller inköp av vindkraftsproducerad elektrici-

tet. Föreningen skall också sprida saklig upp-

lysning om lokal produktion av elektricitet." 

 

Vid årsmötet den 17 mars valdes följande 

styrelse: Camilla Forsberg (ordförande), Dan 

Johansson, Per-Erik Nordin, Hans Wahllöf 

och Claes Örtendahl. Till ersättare utsågs 

Torbjörn Jansson och Klas Widström.  

 

Verksamhetsplan 

Föreningen har en ambitiös verksamhetsplan 

för det kommande året. Först och främst gäll-

er det att bredda och fördjupa kunskapen om  

 
energifrågor, och därför planerar man bl a en 

seminarieserie i höst på Väddö folkhögskola. 

 

Föreningen studerar för närvarande tio plat-

ser där det är tänkbart att bygga vindkraft-

verk. Det är ett arbete som kräver många av-

vägningar och hänsyn, bl a tillgång på lämp-

lig vind, markägares, nätägares och berörd 

befolknings synpunkter. Även försvaret och 

tillståndsgivande myndigheter måste vara 

med på noterna. 

 

När ett lokaliseringsalternativ förefaller möj-

ligt att fullfölja är det dags att göra en nog-

grann driftskostnads- och priskalkyl. Den 

ligger till grund för ett prospekt och en risk-

analys, som föreningen får ta ställning till. 

Prospektet ger även en bild av hur projektet 

skall finansieras. 

 

Enligt verksamhetsplanen kan det ta mellan 

två och fem år innan ett vindkraftverk är på 

plats och producerar el - om man nu får till-

stånd. Under tiden undersöker föreningen 

möjligheterna att bli delägare i redan befintli-

ga vindkraftprojekt. 

 

Stöd det här positiva projektet genom att bli 

medlem i Björkö-Arholma Vindkraft, ekono-

misk förening. Sätt in 200 kr på bankgiro  

771-0015, varav 100 kr är din insats och 100 

kr din årliga medlemsavgift.                                                

Starkt engagemang för vindkraft på våra öar 

Vindkraftföreningens styrelse. Från vänster: Camilla Forsberg, Claes Örtendahl, Dan Johansson, Hans Wahl-

löf och Torbjörn Jansson. Per-Erik Nordin och Claes Widlöf saknas på bilden. Foto: Lena Svenonius 
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 Grattis, Ingrid! 
Ingrid Nordstrand var en av ganska många 

som löste korsordet i Våra Öar nr 14. Hon 

vann ett båtkort på Waxholmsbolaget och 

kan därför tuffa runt i skärgården för sam-

manlagt 1000 kr. Grattis! Här är den rätta 

lösningen: 
 

Bildtävlingen Förr och Nu 
 

Den här tävlingen går ut på att samla in gam-

la och nya bilder från Björkö. Så här går det 

till:  

 

I början av maj, juni, juli, augusti och sep-

tember lägger vi ut ett gammalt fotografi 

med motiv från Björkö. Den som vill vara 

med och tävla letar upp en egen bild på sam-

ma plats eller tar med sig kameran och foto-

graferar  platsen. Skicka bilderna som origi-

nal eller som e-post till Lena Svenonius,  

Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö 

info@bjorkoarholma.se senast den 25 i re-

spektive månad. Alla originalbilder scannas 

och returneras. 

 

Varje månad lottas två priser ut, ett till dem 

som skickat in en gammal bild och ett till 

dem som skickat in en nytagen bild. Priserna 

delas ut söndagen den 23 oktober kl 15, då vi 

träffas på Lyckhem för att titta på gamla bil-

der.  

 

Här några exempel på bilder från förr: 

S T Å L Ä G L I G 

O R D A G R A N N 

T I O N D E T R O 

B A R T E N D E R 

A N T I K O R D A 

D G E S O N Ö N G 

A L L A N E M I L 

R A N G O R D N A 

P R Y O M V A G N 

Våra Öar. Ansvarig utgivare: Lena Svenonius  Redaktör: Jerker Persson 
Redaktionens adress: Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö  

Tel: 0176-916 70  e-post: marant@lopgruppen.se 
Alla äldre nummer av Våra Öar— med bilderna i färg — finns på  

hembygdsföreningens hemsida www.bjorkoarholma.se 

m/s Slite vid Simpnäs brygga 

 
Tidigare Blekunge-bor 

Barken Agda som byggdes på Björkö 1872 



28  

 

 

 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 KX 

R1 
11     
 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 1X 

R2 
21     26   29  

R3 
31  33 34      3X 

R4 
41 42 43  45 46     

R5 
51   54       

R6 
61   64   67  69 6X 

R7 
71    75  77    

R8 
81  83   86 87    

R9 
91       98   

 VÅGRÄTA ORD 

R1  11(10) Gå i kvav 

       15(6)   Gå i lås 

       18(3)   Gå upp i rök 

R2   21(6)   Det norska fallet med det tunga vattnet 

        26(5)   Chans att stärka styrelsen? 

R3   31(2)   En korsordens vattengud 

        33(8)   Var nog skumraskaffären som senare  

                    uppdagades 

R4   41(5)   Bildas av närstående 

        46(5)   Traumatisk upplevelse 

R5   51(5)   Gör muren i folkmun 

        54(6)   Den ger banken miljarder 

R6   61(4)   Snäll naturgas 

        64(4)   Oftast träkarl i spalterna 

        67(4)   Likaledes, ofta i tråkig text 

R7   71(4)    I tub på böljan blå 

        75(4)   Vasavirket 

        77(4)   Skapas av goda föredömen 

R8   81(2)   Stockholms universitet 

        83(4)   Är förståss esset i rockärmen 

        86(3)   Får plats på pallen 

        87(4)   Skörda vinbär eller öva ny pjäs 

R9   91(10) Dock-alternativ 

        98(3)   Håller kungen 

LODRÄTA ORD 

K1  11(9)   Jungmans favorit, gärna med nubbe 

K2  12(3)   Gammal gotländsk kyrka 

       42(6)   Oansenligt grundämne, faktiskt lättast av 

         alla metaller 

K3  13(3)   Öppen om sjö enligt sjöbussen 

       43(6)   Innebär full förfoganderätt 

K4  14(2)   Ofta lätt över axlarna 

       34(7)   Står högt i Ekvatorialafrika 

K5  15(3)   Apa i Thailand, husgud i Rom 

       45(6)   Filmade Mobergs epos om utvandrarna 

K6  16(3)   Låter medlidsamt 

       46(6)   Såg och förstod som en aha-insikt 

K7  17(8)   Äkta hög hatt 

K8  18(9)   Mängd, av något mätbart 

K9  19(1)   Alfa i Aten 

       29(5)   Släkting på manslinjen 

       69(4)   Kåta på prärien 

KX  1X(2)  Betyder mycket för oss på orten 

        3X(3)  Utpekande med här och där 

        6X(4)  Blir aldrig araben 

 Konstruktör: Per Svenonius 

Kors-
ordet 

 
De två först öppnade 

rätta lösningarna  
vinner var sitt  

presentkort à 500 kr, 
som gäller för köp av 

konst under årets  
ateljérunda! 

Till Våra Öar, Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö  
 -  senast den 15 juni 2012 


