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Våra fyrar
Av Lennart Khan

med tyngre trafik, sedan länge funnits sjömärken och fyrar till ledning för sjöfarten.
Tekniken att vägleda sjöfarande med fyrar
har mycket gamla anor. Ett klassiskt exempel
är fyren Pharos i Alexandria, som byggdes
redan år 280 före vår tideräkning och lär ha
stått kvar till 1300-talet då den förstördes av
en jordbävning. Kusterna runt Medelhavet
Vattnen mellan våra öar förefaller ganska
var de första som försågs med fyrar tack vare
problemfria för en fritidsbåt, men skulle du, romarna, som var flitiga sjöfarare. De tog
liksom större fartyg ha kölen flera meter un- även med sig fyrbyggarkonsten till de länder
der vattenytan ter sig saken annorlunda. Fär- i Europa som de erövrade. Fyrar byggdes
den mellan Simpnäsklubb och Östersjö kan
runt Irlands, Skottlands, Englands, Frankrivara nog så äventyrlig; farliga hinder lurar
kes och Hollands kuster. Här uppe i Norden
några meter under en till synes ofarlig vatten- bidrog under medeltiden hansasjöfarten till
yta. Därför har det här, som i alla skärgårdar att fyrar byggdes runt Östersjökusten.
Åk en mörk och klar höstkväll ut i farleden
mellan Björkö och Arholma (glöm inte att ta
med en stark ficklampa om du saknar lanternor). Låt blicken följa farleden och gläd dig
åt den rad med blinkande ljus av olika karaktär och färg som möter ditt öga, och som ger
farleden liv i mörka och dystra höstnätter.

Högskärs fyr på Skrivarkobben. Höstskiss av Gunilla Khan.
1

Sverige fick sin första fyr, Nidingen, 1645
men den byggde vi inte själva. Den övertog
vi av danskarna efter freden i Brömsebro.
Danskarna hade rest den redan 1624. Även
våra nästa två fyrar, nämligen Falsterbo och
Kullen byggdes av danskar men övertogs
efter en annan fredsuppgörelse; denna gång
freden i Roskilde 1658.
Har vi då inte byggt något själva? Jo, 1669
restes en fyr på Landsort som då var en
mycket viktig orienteringspunkt för sjöfarten
mellan Tyskland, Baltstaterna och Finland.
Under 1700-talet byggdes därefter ett stort
antal kustfyrar utefter Ostkusten från Ölands
södra udde till Holmögadd; fyrar som står
kvar än i dag.
Men hur ser historien ut då det gäller ”Våra
Öars” fyrar? Den skulle kunna börja 1768
med båken på Arholma och de två 6 m höga
kummel som samtidigt uppfördes på Simpnäsklubb (senare riven) och skäret Skräddaren som i kortet benämnes Högskär. Men
historien är äldre än så. Ända sedan tidig medeltid har Arholma figurerat i urkunderna
som riktpunkt för sjöfart bland annat i en tidigt beskriven farled mellan Danmark och
Reval. Redan då lär någon form av sjömärke
funnits. Den båk vi ser idag har med all säkerhet ersatt tidigare stenkummel eller andra
på långt håll iakttagbara konstruktioner. Båkberget har för övrigt varit en utmärkt plats för
vårdkasar, vilka både gagnat sjöfarten och
tjänat som signaleldar. Båken är emellertid
en så kallad ”känningsbåk”, som har haft sin
betydelse som sjömärke och utkikstorn men
aldrig fungerat som fyr.
De fyrar vi här skall lära känna är, utom
Simpnäsklubb, så kallade ledfyrar. Deras
funktion är enkel. Du styr din båt mot vitt
ljus i en sektor som garanterar tillräckligt
djup. De olika fyrarna känns lätt igen på sina
individuella fyrkaraktärer (olika kombinationer av ljussignaler enligt angivelser i sjökortet). Skulle du komma för långt åt babord,
börjar fyren lysa rött och du får hålla styrbord tills du åter är i vit sektor. Råkar du
komma ur leden åt styrbord, visar fyren grönt
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ljus och du får hålla babord för att följa leden. När du ser vit sektor från nästa fyr skall
du enligt kortets anvisningar ändra kurs mot
denna. Utskjutande grund nära leden brukar
markeras med rött respektive grönt ljus från
fyrar, lysbojar och lysprickar. Med hjälp av
ledfyrar har jag många kolsvarta höstkvällar
och nätter styrt i timmar mellan öar och skär
knappt utan att se dem; en rolig och spännande upplevelse.
De olika sätt som man under årens lopp drivit fyrarna förtjänar sin egen berättelse. Den
är alltför omfattande för att behandlas här.
Det handlar om allt från eldning med ved,
kol, olja, talg, stearinljus och fotogenlampor
till senare fyrar med gas och dagens el- och
solenergisystem. Under årens lopp har även
tekniken att koncentrera ljuset med hjälp av
speglar, senare även linser, lett fram till de
fyrar vi har idag.
I detta sammanhang kan man inte förbigå
Gustav Dalén (1869 – 1937), Sveriges mest
kända fyrkonstruktör. År 1906 uppfann han
klippapparaten som möjliggör de olika lysintervaller som identifierar fyren, och året efter
solventilen, som möjliggör automatisk tändning och släckning av ledfyrar. Dessa konstruktioner har gjort att skärgårdslederna
kunnat beseglas även nattetid, vilket betytt
mycket för kusttrafiken. Först under senare
delen av nittonhundratalet har hans uppfinningar efterhand bytts ut mot modernare teknik. Den första farledsfyren konstruerad av
Gustav Dalén står på en av Fjäderholmarna
väl inom synhåll från AGA på Lidingö
Låt oss återvända till Björkö/Arholma och
våra fyrar. Kronologiskt ser deras historia ut
så här:
1850 Näskubben
1869 Simpnäsklubb
1883 Svedudden
1905 Arholma nedre och övre
1915 Högskärs fyr (Skrivarkobben)
1939 Dejeudden
1968 Simpnäsgrynnan
1974 Gävlehästen

Simpnäsklubb
Om vi tänker oss en båtfärd norrifrån i farleden, möter vi dem i en annan ordning. Vi
passerar först Simpnäsklubb, angöringsfyren
mot Ålandshav. Den ligger på en liten ö som
kallas Skomakaren. Simpnäsklubb byggdes
först som ett fyr- och bostadshus av trä med
fyrtornet på taket. Klubben hade fyrmästare.
Stenkumlet från 1768 stod dessvärre i vägen
och revs utan större betänkligheter. Någon
myndighet för kulturminnesvård besvärade
tydligen inte fyrbyggandet på den tiden.

”Gamla” och ”nya” Simpnäsklubb. Stugan med fyrtornet på taket revs 1955.

Den första fyren drevs en tid med en tvåvekig fotogenlampa, som 1924 ersattes av så
kallat luxljus (fotogenglödljus) med rotator.
1944 byggdes en helt ny fyr; ett drygt 16 m
högt betongtorn med ellampa, och 1955 revs
fyr- och bostadshuset. I början på 70-talet
blev den helautomatiserad. När kustfyrarna
inte längre anses nödvändiga släcks de ner.
Klubben lyser idag dessvärre med starkt reducerat ljus.
Den som är intresserad bör göra ett besök på
sjöfartsmuseet i Simpnäs, där man bland annat kan lära mer om våra fyrar samt uppleva
den ursprungliga lanterninen från Simpnäsklubb.
.
Vid färden söderut passerar vi en röd lysboj
som markerar Bredbådan, en bränning strax
väster om leden.

1955 revs Simpnäsklubbs fyrstuga av bl a Einar Sjöström (överst), John Lundgren (i mitten) och Ingvar
Österman (nederst)
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Arholma nedre och övre
Redan vid inseglingen norrifrån får vi hjälp
av två ensfyrar: fyrar placerade i farledens
förlängning och i linje med denna. Genom att
hålla den ena exakt över den andra styr man i
leden hela vägen ned till Simpnäsviken. De
två fyrarna är placerade på Arholma och kallas Arholma nedre och Arholma övre. De ger
bäringen 164,5º det vill säga den kurs som
skall styras för att följa farleden vid infart
norrifrån.

Näskubbens fyr. Fyrvaktarstugan revs 1948

Arholma nedre är placerad strax söder om
Kasholmen. Den består av en åttakantig lanternin på en 3 m hög betongsockel. Arholma
övre är belägen 500 m högre upp på land och
består av en lykta på konisk järnställning och
betongfundament. De båda fyrarna byggdes
1905. De drevs tidigare med gas men idag
med ström från elskåp och har, som alla fyrar
i området, reservbatterier för att fungera även
efter strömavbrott. Det kan tilläggas att elektrifieringen av bygden påbörjades 1937.
Gävlehästen
Vi får snart fyren Gävlehästen (märkligt
namn) om babord. Den står på en uppgrundning nära leden ungefär en halv distansminut
söder om Klubben och markerar grund öster
om farleden genom att lysa rött för norrifrån
kommande trafik och grönt för trafik söderifrån. Den fick 1997 fyrljuscentral, solpaneler mm från Högskärsfyren som då inte längre var i bruk.
Näskubben
Nästa fyr som vi passerar, Näskubben på
Björkö, är särskilt intressant. Den är den
äldsta fyren i systemet och har från början
fungerat som angöringsfyr. Den bestod ursprungligen av en enkel fyrlykta placerad på
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långväggen till Fyrhuset. 1870 fick fyren en
envekig rovoljelampa, som efterhand daterades upp med nyare system. På fyrplatsen har
hela tiden funnits bostäder. Ett nytt bostadshus som flyttades till Näskubben från Huvudskär 1932, kom att tjäna som fyrvaktarbostad. 1933 byggdes den 7m höga betongfyr
som vi ser idag och 1948 revs den gamla fyren och tillhörande bostadshus. Näskubben
visar rött och grönt ljus samt en vit sektor
söderut. Innan vi når nästa fyr, passerar vi
en blinkande grön lysprick placerad vid ett
grund rakt öster om betongpiren vid stora
bryggan i Simpnäs.
Simpnäsgrynnan
Efter Näskubben styr vi mot Simpnäsgrynnan som har sin egen lilla historia. Den 11
april 1967 totalhavererade Rederi AB Transatlantics lastfartyg Alabama på 8200 tons
dödvikt utanför Simpnäs. Olyckan inträffade
under svåra förhållanden i tät dimma och
kunde, trots erfaren lots ombord, inte undvikas. Detta underströk vikten av ytterligare en
fyr i leden. Ett betongtorn på 8 m restes då på
en utgrundning väster om farleden vid Simpnäsvikens södra udde. Den nya fyren omgavs
av röda och gröna sektorer samt en vit sektor
som visade inloppet österifrån norr om Hög-

skär. Den kom därmed att ersätta den på
Skrivarkobben placerade fyren som i kortet
kallas Högskär. Simpnäsgrynnan kom redan
från början att bli en olycksfyr. Den stod inte
rak utan lutade och blev senare påseglad och
kom att ersättas med en ny, som vi idag kan
se från stora bryggan i Simpnäs. Men lutar
inte Simpnäsgrynnans fyr fortfarande? Titta
efter vid tillfälle.
Högskär
Då vi passerar Simpnäsgrynnan kan vi kasta
en blick mot skären österut. På Skrivarkobben utanför Skräddaren står en ståtlig vit fyr
väl synlig långt ut till havs. Den har sedan
den byggdes 1915 möjliggjort en genväg österifrån mot Simpnäsviken och farleden. Den
kom senare att släckas, varvid viss apparatur
flyttades till Gävlehästen. På sjökortet kallas
den Högskärs fyr och är idag inte mer än ett
vackert exempel på klassisk fyrbyggarkonst.

söderut belägna fyrarna på Tyfö och Tjockö
ta över den vidare färden mot Kapellskär,
Söderarmsleden och Stockholm. Idag är den
tyngre trafiken nästan obefintlig i ”vår del”
av farleden mot Stockholm. Det var annorlunda på 40-talet då nästan all trafik så långt
möjligt passerade inomskärs på grund av risk
för minor och ubåtar. Aldrig tidigare har farleden varit så frekventerad som under denna
tid.
Såväl kustfyrar som farledsfyrar har haft avgörande betydelse för sjöfart i mörker. Men
tiderna förändras. Många kustfyrar, som i
satellitnavigeringens tidevarv ansetts onödiga
och kostsamma att driva, har släckts ner. Förr
eller senare kommer ny teknik med all säkerhet även att ersätta ledfyrar. Då blir det
mörkt i våra farleder. Åk ut och gläd er åt det
blinkande vita, röda och gröna ”fyrverkeriet”
så länge det finns kvar.

Dejeudden
När vi fortsätter söderut passerar vi Dejeudden som uppfördes så sent som 1939. Den
visar rött ljus mot norr och grönt ljus mot
öster och söder samt en vit sektor mot farleden söderut. Den står på berg väster om farleden på Björkölandet och består av ett fyrkantigt betongfundament med fyrlykta på
stolpe. Den totala höjden är 6 meter.
Svedudden
Även nästa fyr, Svedudden, står på berg väster om farleden men är byggd långt tidigare;
redan 1883. Den består idag av en rund
fyrkur på ett fyra meter högt betongfundament, vilket ger en totalhöjd av 8m. Betongfundamentet innehåller dessutom ett förråd.
Den har, som alla äldre fyrar, under åren blivit föremål för modernisering och bland annat, liksom de övriga, försetts med solceller.
Svedudden har, förutom röda och gröna sektorer, vita sektorer mot farleden såväl norrsom söderut. Passagen av Svedudden underlättas dessutom av en grön lysboj, placerad
på en utgrundning från Arholmalandet.
Komna hit har vi nått den sista fyren i passagen mellan Björkö och Arholma och låter de
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Våra fyrar—från Simpnäsklubb i norr till Svedudden i
söder.

Kasbergs grufva i Simpnäs
Av Jerker Persson

Sommaren 1856 kom en ung lantmäterielev
till Simpnäs. Han försåg sig med slägga och
huggjärn och gav sig ut mot havet. Byborna
tittade långt efter honom och undrade vad
den där figuren skulle ta sig för. Hä´ det ryssen, heller va ska man tro?

"å dragande kall och embetets vägnar". Sedan hackade och högg han uppe på berget ett
par dagar innan han återvände till Stockholm.

I slutet av november fick kyrkoherden i Wätö
församling ett dokument att läsa upp i kyrkan, vilket han gjorde den 7 december 1856.
Det var en Mut-Sedel som gjorde församlingen underkunnig om att landtmäterieleven
Den oväntade besökaren styrde sina steg till H. Hansson tillgodogjort sig "en stenkolsanen rejäl bergknalle strax intill Själviken. Den ledning, belägen inom Wätö socken af Stockkallades då för Kasberget, för uppe på toppen holms län på Björkön och Simpnäs bys mark,
omkring Ett Tusen Trehundra alnar i nordost
fanns en vårdkase, som vid det här tillfället
vaktades av ett par bönder. Det var orostider; från nämnde by, på norra sluttningen af det
Krimkriget hade slutat att mullra för mindre så kallade Kasberget."
än ett år sedan.
Mer än så blev det inte av Kasbergs grufva,
som den kallades i mutsedeln, men det finns
Bönderna grep tag i sina högafflar när mannen dök upp med sina redskap. Han presente- fortfarande spår av Hanssons framfart på berrade sig och lugnade ner bönderna med något get. Ingvar och Peter Österman i Simpnäs har
slags förklaring om en lantmäteriförrättning, länge undrat hur borrhålen på bergets norrsimöjligen med det respektingivande tillägget da har kommit till. Själv har jag låtit en

Ett utsnitt av mutsedeln som finns i Norrtälje stadsarkiv.
6

På denna karta från 1786 är vårdkasen markerad nordost om Simpnäs. Även på Arholma är vårdkasen inritad. Notera även de annorlunda ortnamnen, t ex Rundsandsvik (vid Rumshamn) och Ålinslöjan (Arslejan). Väderkvarnen till vänster på kartan ligger i Väster Edsvik.

expert på mineraler undersöka stenflisor från
borrhålen. Han granskade dem en stund med
en lupp och konstaterade att de inte hade några geologiska finesser att avslöja - i varje fall
inte stenkol.
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Hanssons sökande efter kol i Kasbergs grufa
slutade lite snöpligt kan man tycka, men jag
gläder mig åt att hans mutsedel har hjälpt oss
att återupptäcka platsen för en av Björkös
vårdkasar.

Kasberget i Simpnäs har haft betydelse för
sjöfarten även i vår tid. Där finns ett av flera
s k ensmärken på våra öar som markerar var
"heta linjen" mellan Washington och Moskva
gick. Heta linjen var en telefonkabel för
krypterade meddelanden som 1963 kopplaKasarna tändes för att mobilisera försvar mot des från Washington via London, Köpenen annalkande fiende, och senaste gången det hamn, Stockholms skärgård, Helsingfors till
här signalsystemet användes i större skala var Moskva. Kabeln gick tvärs över Björkö och
under Krimkriget. Då var det en kasvakt i
ut i Ålands hav. På 1960-talet levde vi i
den bohuslänska skärgården som siktade en
skuggan av det kalla kriget, och kabeln var
engelsk eskader och misstolkade det som ett till för att undvika att stormakterna av missanfall mot Sverige. Han tände sin kase och
tag skulle utlösa ett kärnvapenkrig.
det tog ungefär ett dygn innan de övriga signaleldarna tänts runt götalandskusten och
larmet nått fram till stockholmstrakten och
försvarsledningen.
Vårdkasar på Björkö och Arholma
I Upplandslagen från 1296 finns stränga regler om hur man skulle hålla vakt vid vårdkasar. Eftersom det handlade om vaksamhet i
orostider accepterades inget slarv.

Det har funnits minst tre vårdkasar på
Björkö, och två av dem är inritade på en karta från 1786, dels Salnökasen rakt norr om
den lilla insjön Norrviken, dels Kasberget i
Simpnäs.
Kartan har den märkliga titeln "Sjöstranden
imellan Arholma och Grisslehamn" och är
upprättad av sjöofficeren Bernhard Berndes.
Originalkartan finns i Krigsarkivet och den är
reproducerad i det storslagna bokverket
"Sveriges sjökartor 1539-1836" av Anders
Hedin.
Den tredje kända vårdkasen på Björkö låg på
Svedudden mellan Rumshamn och Östersjö.
Den är markerad på en karta av Johan Leitz
från 1713 med noteringen "gl. Wåhlkase".
På Arholma har det stått en vårdkase där Båken byggdes 1768. Det är kanske den som
givit upphov till namnet på Kasholmen, som
ligger strax väster om Båken.
Vårdkasen som sjömärke
Många vårdkasar hade inte bara betydelse
som signaleldar; de fungerade även som sjömärken. I Rospiggen nr 73 (2013) berättar
Dan Thunman om hur bl a postroddarna i
våra farvatten använt vårdkasar som hjälp vid
navigeringen. Ett exempel är kasen vid gamla Grisslehamn, som underlättade inseglingen
i hamnen.
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Ett sjömärke bland tallarna på Kasberget markerar var
det kalla krigets ”heta linje” drog fram.

Källor:
Mutsedel i Norrtälje stadsarkiv
Kartor
Wikipedia
Samtal med Ingvar Österman, Simpnäs
Thunman, Dan: Postfararnas fyrar
(Rospiggen 2013)

Anna-Brita och Erik på Björkös äldsta fotografi
Av Jerker Persson

Sommaren 1844 är det fest i riksdagsmannagården i Öster Edsvik. Anna-Brita Mattsdotter gifter sig med skepparen och redaren Erik
Ohlsson i Östergården i Simpnäs. Han är 35
år och hans brud är 19 år. Ingen av de många
bröllopsgästerna tvivlar på att de skålar för
ett gott parti. Han är gårdsägare och huvudredare för galeasen Enigheten och hon är dot-

ter till Björkös förmögne riksdagsman Matts
Pehrsson.
1850 bygger Erik Ohlsson skonaren Niord
som genom åren kommer att segla hem stora
inkomster till sina ägare, men pengar är inte
allt. Erik och Anna-Brita får inga barn och
1858 dör Erik i lungsot.

Anna-Brita Mattsdotter och Erik Ohlsson, gissningsvis omkring 1850. (Det är inte lätt att fotografera av en
daguerrotypi. Kameran måste hållas i just den vinkel som ger en skarp bild. Här har Lena Svenonius lyckats
riktigt bra.)
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Det finns en bild på det här paret, en tidig typ
av fotografi som kallas daguerrotypi. Den
bilden är sannolikt det äldsta bevarade fotografiet av någon björköbo, kanske till och
med av någon rospigg över huvud taget. Bilden är märkt med en etikett där det står
"Renard, Kiel", en ateljé som startades av
Gregorius Renard 1843. Flera av hans få bevarade bilder är tagna kring 1850.

De flesta kända daguerrotypier i Sverige är
porträtt av människor som tyvärr alltför ofta
är anonyma. Därför är det extra roligt med
bilden på Erik och Anna-Brita som både förundrat och roat betraktar en omtalad ny uppfinning - kameran.

Erik i olja
Det var främst människor i den tidens överklass som lät sig sig avbildas med den nya
Kan det vara så att Erik och Anna-Brita följt tekniken. President Abraham Lincoln finns
med på en av Niords första seglatser och låtit på daguerrotypi från ca 1845, för att dra till
sig fotograferas i Kiel?
med ett riktigt extremt exempel. Det var alltså fint och det var säkert dyrt att fotografera
sig, och det tycks ha tilltalat Erik. Han ville
Daguerrotypi
Fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre visa att han var någon.
uppfann fotografin i slutet av 1830-talet genom att via ett objektiv släppa in ljus mot en Det är inte ett par osäkra och lantliga rospigförsilvrad kopparplåt i en ljustät låda. Man
gar som sitter framför fotografen. De är välkan enkelt säga att motivet avbildades på
klädda och utstrålar en trygghet som bottnar i
kopparplåten genom att silvret oxiderade.
ett ekonomiskt välstånd. Guldklocka, fingerDen exponerade bilden fästes mellan två
ringar och guldbrosch. De är goda represenglasskivor som förseglades i kanterna. Man
tanter för den framväxande björköadeln.
måste hålla bilden i en viss vinkel för att motivet skall framträda tydligt.
Det finns ytterligare ett exempel på Eriks fåfänga självkänsla — ett porträtt i olja. Mig
veterligt har inte ens hans svärfar, den myndige riksdagsmannen Matts Pehrsson , tillåtit
sig en sådan utsvävning.
Oljemålningen på Erik förefaller vara mycket
porträttlik. Han har ett rödbrunt hår med uppkammad lugg och framkammade polisonger.
Den höga pannan är påfallande blek, särskilt
som kontrast mot de väderbitna kinderna.
Han ser bestämd och sammanbiten ut, en
man som ser ut att förvänta sig respekt.
Kläderna är direkt snobbiga. En elegant knuten halsduk över det manglade skjortbröstet
och under jackan skymtar en väst med en
broderad kant.
Porträttet finns i Öster Edsvik, men jag vet
inte vem konstnären är, inte heller när eller
var porträttet är målat. Jag anar att Erik Ohlsson ler förnöjt i sin himmel om jag säger att
han ser ut som en adelsman från Björkö.
Simpnäsredaren Erik Ohlsson. Porträtt i olja av okänd
konstnär.
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Romanen om ont och gott på Björkö
Av Ola Persson

1937 gav Bonniers ut en roman med titeln
Grynnor. Författaren var Carl-Teodor Löfstad. På omslaget flyger en flock ejdrar över
några holmar i skärgården. Det är i Roslagen
handlingen utspelar sig.
I Tracka bor "Nellfors och Mattsson och de
andra micklarna" som tillhör Efterföljarnas
frikyrkoförsamling. I Balö bor skärkarlarna
med sina familjer, bland andra Liss-Juel
Tjernström, Jan-Petter Fjärn, Eliord Fjärn
med hustru Yalma. På ön Storholmen, dit
man kan gå från Balö vid lågvatten, bor
byggmästare Johan Augustsson. Hos honom
vistas Rolf Meller, en ung man som förvisats
från Stockholm av sin fader direktören för att
lära sig veta hut.
Efterföljarna i Tracka
Det är en mycket dramatisk berättelse, rent
av melodramatisk. Författaren målar i svart
eller vitt. De onda är lika onda som de goda
är goda. Något psykologiskt finlir är det inte
fråga om. De litterära finesserna lyser också i
stort med sin frånvaro, även om miljöskildringarna ibland blänker till med friska sinBortglömd roman om religiösa fejder på Björkö.
nesintryck.
Den slipade och vältalige pastor Josefsson
dyker upp hos Efterföljarna i Tracka och drar
i gång en intensiv frälsningskampanj. I nätet
fastnar stackars Yalma, trots hårt motstånd
från den rejäle maken Eliord. Deras äktenskap tynar bort. Yalma ger sig hellre till Jesus än till Eliord. Pastor Josefsson stjäl emellertid inte bara själar, han stjäl också bokstavligt gård och grund från en av bygdens
bönder.
Det blir byggmästare Johan Augustsson, Rolf
Meller och fiskarna i Balö som får sätta
stopp för Efterföljarnas framfart. Och de gör
det med gott humör och hiskeligt många supar innanför västen. Blodvite uppstår titt som
tätt när de är ute och skipar rättvisa. Till och
med smugglarbröderna Lundholm från Kylle
11

får kasta in handduken och lämna bygden.
Romanens tragiska slut påminner lite om
Strindbergs Hemsöborna. Den gode Eliord
går under på isen när han och Yalma äntligen
försonats. Det blir deras duktige son Robert
som får stå för det framtidsdugliga och förhoppningsfulla.
Om vi översätter Tracka med Backa och
Balö med Byle så anar läsaren ett samband
mellan boken, författaren och Björkö.
Författaren Carl-Teodor Löfstad bodde på
Björkö vid den här tiden. Han föddes 1899
och var alltså 38 år när romanen publicerades. Violet Jansson i Backa, som gick bort i
vintras, har berättat att Löfstad hyrde vid
Skäret i Utanå men att han vistades mycket

Finnala förr
Av Bertil Karlsson (1916-1995)

Bertil Karlsson i Finnala var en välkänd
björköprofil. I januari 1995, samma år som
han avled, skrev han ner minnen från bl a
Finnala by. Bertils son Lasse Karlsson, som
nu bor i sina föräldrars hus, har låtit Våra Öar
få läsa Bertils noteringar. Vi har redigerat
texten lite grann för att få den i artikelform.
Någon kanske saknar uppgifter om Finnala
gård, och i det fallet hänvisar Bertil till bl a
Kerstin G:son Bergs uppsats "Med hoppet
som ankare" (1971), som innehåller mycket
information om Finnala gård. Var så goda,
här följer Bertils text.
Sjöstaden
Sjöstaden består i dag av tolv fritidstomter
med tillhörande grön- och hamnområde enligt fastställd byggnadsplan från 1959. På
minst fyra platser finns det lämningar av

gammal bebyggelse. Där har legat backstugor på ofri grund, d v s någon fick bygga en
stuga och fick markägarens tillstånd att under
en viss tid förfoga över tomtmark kring stugan. I allmänhet gällde tillståndet för 50 år,
och därefter hade stugägaren rätt att lösa in
marken genom en överenskommelse med
markägaren.
Jag kan bara gissa när dessa backstugor
byggdes; möjligen sent 1700-tal eller tidigt
1800-tal. På den byggnadsplan som finns
över Sjöstaden har lantmätaren på ett flertal
ställen markerat gamla källare samt stenmurar, som inhägnat markområden fär man förmodligen odlade potatis och grönsaker.
I min tidiga barndom på 1920-talet var dessa
stugor borta, möjligen med undantag av en

Jordkällare till en riven backsuga i Sjöstaden. Foto: Jerker Persson (2013)
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Den här fastigheten (Finnala 2:6) övertog Bertil Karlsson av sina föräldrar. Nu bor Bertils son Lasse och hans
fru Camilla i huset. Foto: Jerker Persson (2013)

stuga ovanför den gamla sjöboden. Där lär
det ha bott en gammal kvinna kallad
"Sjöannagreta", och hon var den som sist
bodde i stugan.
Man kan fråga sig hur dessa bosättare klarade försörjningen för sig och familjen. Det
förefaller naturligt att större delen av manfolket var sjömän, som under sommarhalvåret
var anställda på ortens segelskutor. Närheten
till havet gjorde givetvis att fisket till stor del
bidrog till familjernas försörjning.
I tidigaste skedet kan även sandstenshuggeri
ha varit en del av sysselsättningen. Att brytning, huggning och utskeppning har förekommit styrks till fullo av att strandbanken
övanför mitt båthus till större delen består av
sandstensflis. Sandstenshuggningen började
redan på 1600-talet. De gropar man kan se i
angänsande skogar är bevis på att man brutit
upp sandstenar och fraktat ner dem till stranden för upphuggning och utskeppning av den
färdiga stenen.
Sköthagen (Finnala 2:6)
Sköthagens historia är knuten till Finnala
14

gård, som på 1880-talet ägdes av Anders Andersson. Han var en av många björköredare
som vid den här tiden gick i konkurs på
grund av den djupa ekonomiska krisen i sjöfarten. Han fick frånträda Finnala gård och
erhöll som undantag fastigheten Sköthagen.
Namnet Sköthagen torde kunna hänföras till
att platsen för 100-150 år sedan användes för
gistning av skötar och andra fiskredskap. Vid
den tiden nådde Finnalaviken långt upp mot
Öster Edsvik, men som nu är uppgrundad till
en vassbevuxen träskmark. I min barndom
fanns stocklämningar av båthus så långt upp
som nedanför nuvarande Finnala 1:3.
När jag under 1960-talet övertog fastigheten
efter mina föräldrar ansökte jag om att få
planlägga den för fritidstomter. Länsstyrelsen
fastställde byggnadsplanen 1970. Samtidigt
bildades Söderängens väg- och tomtägarförening, som bestod av 8 nya tomter samt de
tidigare 16 fastigheter som fanns i området.
När byggnadsplanen fastställdes yrkade länsstyrelsen på att holmarna Klippan och Nästholmen, som ingick i planens grönområden,
skulle bli naturreservat. Som utbyte härför

Finnala 1:18 kallades en gång i tiden för Västerkärret, senare för Amandas efter Amanda Karlsson, som hade
en kiosk på tomten. Där kunde man köpa godis och läsk, minns många björköbor. Foto: Jerker Persson (2013)

fick jag rätt att på Klippan avstycka en tomt
kring en fiskestuga som byggdes 1933. Jag
fick även lov att bygga ytterligare 45 kvadratmeter på tomten, vilket jag utnyttjade
1972, då jag byggde en timmerstuga på 30
kvadratmeter.

tigheten uthyrd, bl a till målaren och konstnären J. A. Svedholm, död 1927. Nya hyresgäster var sedan smeden Frits Karlsson och
hans hustru Amanda. De köpte senare fastigheten, där de på 1950-talet uppförde ett nytt
bostadshus.

Några övriga fastigheter
Nuvarande Finnala 1:6 (tidigare kallat Nybygget) ägdes enligt 1886-91 års husförhörslängder av sjömannen Matts Pettersson, född
1834, död i Kalifornien 1889. Ågaren i nästa
generation var Verner Mattsson, född 1873
och son till Matts. Nästa ägare var Verners
son Evert Mattsson och därefter i nutid
Everts son och dotter.
Nuvarande Finnala 1:18 kallades tidigare för
"Västerkärret". Den fastigheten ägdes 18861891 av mina farföräldrar Karl Ersson, född
1839, och inflyttad från Söderbykarl, samt
hans hustru Anna Greta Jansson, född 1838,
inflyttad från Rådmansö; vidare sonen Rudolf Karlsson och dottern Josefina, senare
gift med redaren J. A. Johansson i Öster
Bertil Karlsson
Edsvik. Efter mina farföräldrars död var fas15

Sommarkoloni på Stridsby gård på 1890-talet

Tidig koloni

Tidig förening

Stockholmslärarinnan Agnes Lagerstedt startade 1884 den första svenska skollovskolonin
i Tulka by i Häverödals socken. Där fortsatte
koloniverksamheten endast ett par år för sommaren 1887 utbröt difteri i Tulka och stockholmsbarnen fick åka till Björkö och Arholma.

I Norrtelje Tidning från den 18 januari 1896
finns denna notis om Björkö:

"Vätö skeppsredare- och landtmannaförening
bildades på ett möte i Skeppsmyra den 28
sistlidne december och valdes till styrelse hrr
P J Sandberg (ordf.), P Holmgren (v. ordf.)
och Altin i Sterbsnäs (sekreterare). Inträdesavgiften bestämdes till 1 kr. I föreningen ingAgnes Lagerstedt bildade även Föreningen
för skollovskolonier som hyrde hus på gårdar ingo på mötet 25 personer.
i skärgården. Där fick barnen hjälpa till med
olika sysslor under ledning av en förestånda- En hel del frågor diskuterades. Sålunda uttare. Jakobs och Johannes församlingar inrätta- lade man sig emot byggande af slöjd- och
de tre skollovskolonier på Björkö i början av bagarestuga vid Björkö skola, för önskvärd1890-talet. De hade fastnat för gårdarna Sö- heten af såväl telefon som telegraf, för önskder Byle (mellan Backa och Byehamn),
värdheten af att ett läkaredistrikt bildades af
Glämsta och Stridsby.
Häfverö, Väddö och Björkö med säte för läkare och apotekare vid Elmsta, samt för önskDe stora kolonier vi har på våra öar i dag
värdheten att erhålla vid Östersjö en inklarekom inte igång förrän drygt tio år senare. Den ringsstation för sjöfartens lättnad och nytta.
judiska församlingens koloni i Glämsta invig- Till komiterade att upprätta förslag till ansökdes 1908 och Barnens Ö startade 1912.
ning i sistnämnde syfte valdes kaptenen P J
Sandberg, S Johansson i Skeppsmyra och J E
I Norrtälje stadsarkiv finns en bild från kolo- Jansson i Sterbsnäs."
nin i Stridsby någon gång på 1890-talet.
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Stridsby såg
Av Jerker Persson

År 1944 flyttade jägmästaren Niels Holst
med familj till Björkö. Han hade köpt Stridsby gård av Annie Juhlin, farmor till Per Juhlin på Västergården i Marum. Jordbruket arrenderades av Valter och Anna-Lisa Karlsson. (Deras dräng Persson vann två hyfsade
vinster på fotbollstips och blev därmed en av
de första i Roslagen som köpte TV. Detta
minns jägmästarens son Jan, som tack vare
TV:n kunde se VM i fotboll 1958).
Stridsby var en skogsgård med stora timmerbestånd. Det passade jägmästaren bra; han
skulle nämligen starta ett sågverk på ön. Som
skogskarl visste han mycket väl vad som
hände en trädstam från stubbe till färdigt hus.
Han var i själva verket expert på virkesmarknaden, eftersom det var i den världen han
rörde sig i sitt yrke. Han hade arbetat på bl a
Domänverket och Södra Sveriges Skogsägares Förbund (nuvarande Södra), innan han
blev direktör på Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR) och fick bära
tungt ansvar i prisförhandlingarna med
skogsbolagen. (Jag var arbetskamrat med
Niels Holst på SSR, och det var genom den
kontakten jag hamnade på Björkö. Vi köpte
ett hus i Lervik som han ägde och till stor del
hade renoverat med virke från Stridsby såg.)

Stridsby gård i mitten av 1940-talet.
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Margit och Niels Holst, nyinflyttade på Stridsby.

Sågverket startade i blygsam skala. 1946
köpte Holst en sågbänk från Säter i Dalarna,
och den monterades upp under bar himmel
intill jordkällaren mitt emot den nuvarande
sågen. Det är osäkert hur länge den stod där,
men ganska snart flyttades den över landsvägen och försågs med ett enkelt brädtak.
Sedan växte Stridsby såg med en utbyggnad
här och en annan där. I början av 1950-talet
kompletterades sågbänken med en hyvel från
det nedlagda sågverket i Skebobruk. Därmed
kunde Stridsby såg leverera bl a spontat
golvvirke och lister med allehanda profiler.
Hyveln spottade även ifrån sig försvarliga
mängder kutterspån som användes för att
isolera väggar och golv.

Stridsby såg 1964

Virke från egna skogar
Det mesta av sågtimret kom från Niels Holsts
egna marker, i första hand Stridsby gård. Under 1950-talet köpte han Lerviks gård av
pensionatsägaren Kalle Sohlén och Skeppsmyra gård av entreprenörstrion Eriksson,
Lindeberg och Strömberg, som drev skivfabriken i Östersjö kring mitten av 1940-talet.
Klas-Göran Johansson i Marum började arbeta på Stridsby gård i början av 1960-talet.
Hans främsta uppgift var att köra fram virke
från skogen.
- Jag hade en traktor, en vagn och ett Edsbrospel för att vinscha upp virket på vagnen.
Timret kördes till sågen och massaveden till
närmaste bilväg för vidare transport till Holmens i Hallstavik. Jag minns ett sortiment
som kallades för tysktimmer. Det var ett
klent virke som jag till och med kunde lasta
för hand.
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Roine Jansson, som jobbade på Stridsby såg i
två omgångar, tror att det virket klövs på mitten och exporterades till Finland för produktion av stockvirkeshus.
Niels Holst hade som sagt goda kontakter på
virkesmarknaden, inte minst med Statens
Järnvägar, som köpte slipers för att bygga
och reparera järnvägar. Därför blev slipers
(av engelskans sleep = vila) under några år
ett stort sortiment för Stridsby såg. Slipersstaplarna kördes med lastbil till järnvägsstationen i Norrtälje för vidare transport till något impregneringsverk.
I början av 1960-talet köpte Holst en stor
post grovt virke på rot i Össebygarn, som
Erik Jansson i Stridsby och Olle Jansson i
Simpnäs avverkade. Virket kördes till Stridsby såg för att bli s k stamblock. Det sortimentet används för snickerivirke med hög
kvalitet, t ex fönsterkarmar, dörrar och trappräcken.
Jobb för björkögrabbar

Yrkesfiskarna från Utanå, Elon och Knut Johansson, var anställda på sågen i många år.
Elon visade sig vara en duktig sågare och
blev förman, och Knut var en skicklig snickare. Han var s k hjälpsågare. De bodde i de
två villor som ligger omedelbart öster om
sågen. En av de först anställda var Fritz Steiding, far till Björn Steiding, som i slutet av
1960-talet tog över Stridsby såg. Ingvar
Karlsson i Backa ansvarade för byggmaterielhandeln, vilket innebar att han bl a mätte
och tog betalt för virke som såldes över disk.
Det är rätt många björköbor som vid olika
tider jobbat mer eller mindre fast på Stridsby
såg. Här är ett urval i bokstavsordning: Stig
Eriksson, som jobbade som skogsarbetare,
Hammarstedt i Backa, Klas-Göran Johansson, som körde fram virke från skogen, Olle
Jansson, jobbade både på sågen och som
skogsarbetare, Roine Jansson, som kapade
grovändarna på stockarna och sorterade sågat
virke, Bert Johansson, Veino Joud (som var
gift med Elons dotter Monica), Agne Lundgren, Bengt Sundström, dräng från Prästgården och Gösta Zetterström. Jan Holst, som
jobbade på sågen då och då, minns att Elons
döttrar Birgitta och Gun hade en tuff uppgift.

De skulle rulla runt tunga slipers för att kunna skrapa bort barkrester.
Stridsby såg hade sin blomstringstid kring
mitten av 1960-talet. Då hade den ett fullsortiment för den tidens brädgårdar. Någon sa
att på Stridsby såg kunde man köpa allt som
behövdes för att bygga en villa.
Sedan ökade konkurrensen. De små brädgårdarna slogs ut av byggvaruhus. Småsågarna
fick slå igen eller nöja sig med en och annan
leverans till gör-det-självarna i hembygden.
För ett halvsekel sedan hördes vinandet från
klingan i Stridsby vida kring, men nu är det
bara vinden som viner i den gamla träbyggnaden.
**
Sågens ägare
Niels Holst 1946-1968
Björn Steiding 1968-1977
Niels Holst 1977-1981 (under åren1976-1981
var det ingen verksamhet på sågen).
Björn Hansson 1981-2007. Han bytte namn
på sågen till Björkö såg.
Christian Piovesan 2007-

Nu är det tyst och stilla på sågen. Foto: Jerker Persson, mars 2013
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Kommunens minne
Av Jerker Persson

Stadsarkivet i Norrtälje presenterar sig med
rätta som "kommunens minne". Det innehåller en viktig del av det kulturarv som vi skall
överlämna till framtidens människor, men
som vi själva naturligtvis kan ta del av. Tre
av inslagen i detta nummer av Våra Öar har
sitt ursprung i Norrtälje stadsarkiv. Det är
mutsedeln som avslöjade Kasbergs grufva i
Simpnäs, det är fotografiet på kolonin i
Stridsby och det är notisen ”Tidig förening”
på sidan 16. Tro mig, det finns mycket mer
om våra öar i detta välordnade arkiv.

tidigare landskommunernas arkiv. I detta
kommunarkiv finns de handlingar som upprättats efter 1863, det år då kommunerna bildades i Sverige. Du som vill djupdyka i
Björkö-Arholmas kommunala historia söker
dig alltså hit. Det kan handla om det man förr
kallade fattigvård, om lärare och skolbyggen
eller om att anställa en barnmorska för att nu
nämna några inslag i vår äldre kommunalpolitik.

Ett rikt material om Björkö-Arholma
Våren 1999 inledde stadsakivet en by-och
gårdsinventering i Björkö-Arholma socken.
Vi ombads att leta igenom vindar, garderober
och byråer efter intressanta handlingar. Det
Fina lokaler
gick ganska trögt i början, men sedan började
Hela härligheten finns i nyrenoverade lokaler
materialet flöda in. Resultatat blev en 166
på Lundmansgatan 6 (Eneberg) i Norrtälje.
sidor tjock skrift som på ett överskådligt sätt
Kunnig och hjälpsam personal, ett rejält forsredovisar vad Björkö och Arholma bidrog
karrum med moderna hjälpmedel och ett remed. Det kom in mer eller mindre rikt mateferensbibliotek med huvudsaklig inriktning
rial från Arholma, Blekunge, Glämsta, Kulla,
på Roslagen.
Marum (Söder och Öster), Mulnäs, Simpnäs,
Vika, Skenninge, Skeppsmyra, Stridsby,
Här inrättades ett centralarkiv 1974 för att
Stärbsnäs, Utanå och Öster Edsvik. En del
förvara bl a Norrtälje stads handlingar och de

En del av forskarrummet och referensbiblioteket
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-1909), tingsrättsprotokoll 1872, kostnadsberäkning för "Villan i Mulnäs" (odaterad),
brandstodsförsäkring 1916 samt ritning över
"Villan i Mulnäs" (odaterad). Hon har dessutom deponerat ett mycket omfattande material om sin egen redargård Öster Edsvik 3:1
(där jag bor).
Om nu inte detta räcker för att stilla din lokalhistoriska hunger så kan du botanisera i
föreningsarkivet, i företagsarkivet, i personoch släktarkivet eller i bildarkivet.
I föreningsarkivet finns protokoll och annat
smått och gott från Björkö-Arholma Intresseförening (nu hembygdsföreningen), BjörköArholma Magasinskassa, Björkö-Arholma
Sjömannaförening och Björkö-Arholma
Skytteförening.
Björkö-Arholma kommuns första kommunalstämmoprotokoll, daterat 18 februari 1917. Före 1917 hörde
Björkö till Vätö Kommun.

har överlämnat sina dokument som gåva till
stadsarkivet, men de flesta har deponerat
dem, vilket betyder att överlämnaren fortfarande äger dokumenten.
Det är ett rikt material som Björkö- och
Arholmaborna har lämnat till stadsarkivet,
t ex bystämmoprotokoll, kartor, handlingar
som rör skiften och gränsdragningar, köpebrev, bouppteckningar, ritningar, fotografier,
avtal och andra dokument som rör segelsjöfarten.
Lätt att hitta
Svårt att hitta? Inte alls! Stadsarkivet har som
nämnts redovisat inventeringen på våra öar i
en skrift: "Arkivinventeringen. Rapporter
från Björkö-Arholma socken 1999". Den
finns i referensbiblioteket och i den kan man
by för by se vad som finns, vem som har
lämnat in vad samt korta historiska kommentarer om byar och gårdar.
Här är ett exempel som ligger mig varmt om
hjärtat. Kerstin Svenonius i Öster Edsvik har
deponerat bl a handlingar om Mulnäs gård
(Mulnäs 1:1): Köpebrev- och -kontrakt (1871
21

Bra service
Norrtälje stadsarkiv ligger på Lundmansgatan 6 och är öppet på vardagar från klockan
nio till halv fyra. Där kan du lämna in sådant
som vill arkivera eller så kan du skriva in dig
i en liggare och ta plats i det lugna forskarrummet (där det sällan finns mer än ett par
personer). Prata med någon av damerna vid
expeditionsdisken så bär de fram vad du önskar. Ha det så trevligt!
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Konstruktör: Per Svenonius

Skicka din lösning till
Våra Öar, Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö
senast den 17 juni 2013
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VÅGRÄTA ORD

LODRÄTA ORD

R1 11(10) Vacker mask (!) i blomstermiljö
R2 21(5) Missvisande, minst sagt
26(3) Sexsidig, med åtta hörn
28(3) Kan man se som mått på välmåga
R3 31(4) Kräver auktoriserad domare
34(3) Varken fast eller flytande
37(4) Tidlöst flott bostad ?
R4 41(4) Uppbär särskilda privilegier
45(4) Piggar upp en del vid femsnåret
49(2) Följer ofta med
R5 51(6) Söker träffa mellan hornen
55(4) Gås i vitt
59(2) Förvisso ingen porrtidning, trots
namnet
R6 61(6) Att drunkna i den blå, det är
romantik
65(3) Den är ofta den andre lik bland
tvillingar
68(3) Flödar i Tokyo
R7 71(3) Torr i halsen!
73(8) Föder ofta i det fria på sommaren
R8 81(5) Innebär att falla för lockelsen
86(5) Det säkrar posten
R9 91(4) Gammaldags storsint
95(6) Sjuda
RA A1(4) Många medicinska botemedel
A5(6) Grundbult i rabatten
RB B1(2) Går som silver
B2(8) Här landade SAS-planet oavisat
…
B6(4) …och blev det förstås på Arlanda

K1 11(11) Profil utan fågelassociationer
K2 12(5) Adverb som fungerar undanhållande
52(5) Kvar trots utförsäljningen ?
92(3) Möjligen en klump av sprängmedel
K3 13(5) Trä i dekorativt sammanhang
63(2) Förr med OK
83(3) Tapper korsordsmakare enligt
dopattesten
A3(2) Årlig insats, kan man väl säga
K4 14(2) Kan ses i Råå
34(4) Som väven i jutesäcken
64(3) Fortfarande störst
94(3) Spottar inte så ofta i nävarna
K5 15(4) Petimäter
45(3) Fyller en eftertraktad pall
75(5) Ersätter upp i samband med ge
K6 16(2) För styrka och säkerhet
36(5) Afrikanskt bergland, här utan
berg
76(3) Från Köln?? Men inte tyska!!
96(3) Ur Nordatlantens djup
K7 17(7) Oftast vildväxande, färgrika ärt
växter
87(4) Mellan puder och pärl
K8 28(7) Ligger på ”Studenternas” i Upp
sala
78(5) Flott
K9 19(4) Glimmar från mången topp
59(7) Returkärlen
KX 1X(1) Går ofta före
2X(10) Lyser gul, även i gap

De två först öppnade rätta lösningarna vinner var
sitt presentkort à 500 kr, som gäller för köp av
konst under årets konstrunda.
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