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

Nr 18/2015                                                                                     40 kr                         

 

Min historia om Maria Holmberg börjar vid 
en stuggrund i Marum. Den ligger på en ma-
ger bergknalle strax sydväst om hembygds-
gården på Björkö. Jag stegar upp stenraderna 
till så där fem gånger sex meter och gissar att 
det har legat en enkammarstuga där. Stugans 
framsida med dörren och två fönster var vänd 
mot den väg som en gång sträckte förbi i ha-
gen nedanför sluttningen. Strax intill ligger 
jordkällarens höga stengrund kvar och vilar 
mot en bergvägg.  (I. Th. Norlin från Karl-
stad köpte stugan 1930 för 400 kr och flyt-
tade den till en annan plats). 
 
Mulnäs-Marie 
 I stugan bodde för många decennier sedan 
Per och Maria Matilda, och de fick fem  
barn, varav Maria var den  fjärde  i ordning-
en, född 1886. Vi vet inte så mycket om hen-
nes liv förrän hon 1911 blev hushållerska åt 
en familj i Mulnäs. Sedan dess kom hon att 
kallas Mulnäs-Marie.  
 
Det var en märklig familj hon kom att tjäna i 
fyrtio år: Fadern Matts Persson och modern 
Mulnäs-Kristin samt deras tre vuxna och 
ogifta söner: August (född 1862), Walfrid 
(född 1864) och Anders-Petter (född 1866). 
De var rika som troll! 
 
Sagan om gullgossarna 
Bröderna Mattssons liv är som en saga. De 
föddes i Gammelgården i Mulnäs och som de 
flesta björkögrabbar började de med tiden  
jobba som sjömän på olika roslagsskutor.  
Walfrid och Anders-Petter nöjde sig inte med 
de dåliga hyrorna på hemmatraderna utan 
mönstrade på en engelsk skuta som gick på 
Australien, där bröderna visste att man hade 
hittat guld. När de väl var framme i Mel-
bourne smet de från fartyget och lyckades 
efter många umbäranden få arbete på en 
gård. 

När de två unga rospiggarna vant sig nå-
gorlunda vid livet i Australien och tjänat ihop 
en del pengar begav de sig på den långa och 
tuffa färden västerut mot Stora Victoriaök-
nen. 1885 var de framme, slog läger och bör-
jade gräva.  Storebror August hade fått brev 
om det fantastiska äventyret, och han dök 
efter ett par år upp i sina bröders tält.  
 
Många guldgrävare gick under av sjukdomar 
och fattigdom på Australiens guldfält kring 
kåkstäderna Coolgardie och Kalgoorlie, men 
inte bröderna Mattsson från Mulnäs. De 
hjälpte varandra, grävde och grävde, sparade 
och sparade. Det finns en bild där de poserar 
framför sina tält i något som kallas Stock-
holm Camp i staden Goongarrie. Där fanns 
andra svenskar, bl a Edvard Eriksson från 
Stridsby, som kom dit under 1890-talet. Ing-
en vet hur mycket guld bröderna Mattsson 
hade vägt in när hemfärden mot Björkö på-

Maria och de tre guldgrävarna 

Maria vid sitt födelsehem i Marum. Bakom henne 
står farmor (t v) och en moster 

Av Jerker Persson 
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börjades efter ett tiotal år, men i hembygden 
menade man att de hade guld i skorna när de 
landsteg i Sverige. 
 
Björköborna fick mycket att tala om när de 
tre ”främlingarna” dök upp på ön i fina klä-
der och pratade annorlunda än förr. Tänka 
sig, dom hade till och med en skorpion i en 
spritflaska!  
 
Ryktet om att Mattsson-pojkarna hade blivit 
väldigt rika på guld bekräftades när bröderna 
plötsligt blev redare. De köpte galeasen Ener
-Friser och satsade pengar i skonerten Anna 
och barken Wiik.  
 
August, Walfrid och Anders-Petter stod på 
topp 1909 när storredaren Johan Alrik Jo-
hansson i Öster Edsvik erbjöd dem att köpa 
Mulnäs gård med den nybyggda och stiliga 
huvudbyggnaden. De tackade ja och betalade 
19000 kr kontant. 
 
Trotjänarinnan  
Det måsta ha varit en mäktig upplevelse för 
Maria Holmberg när hon 1911 flyttade från 
enkammarstugan i Marum till det stora, och 
för sin tid mycket moderna huset på Mulnäs 
gård. För att inte tala om hur spännande det 
måste ha varit att få ansvar för de omtalade 
guldgrävarbrödernas hushåll. 
 
Här är det möjligt att någon kommer att 
tänka på folklustspelet Björköbrödernas hus-
kors, som spelades i hembygdsgårdens träd-
gård 2009 och 2010. Huvudpersonen i den 
pjäsen är en rivig hushållerska som försöker 
få pli på tre lata och ogifta bröder. 

Minnena berättar något helt annat om  
Mulnäs-Marie. Ordet ”Trotjänarinnan” på 
hennes gravsten är säkert en god karaktä-
ristik.  Hon var inte bara hushållerska utan 
skötte familjen Mattsson, inte minst bröder-
nas åldriga föräldrar, vid sjuk- och dödsbäd-
dar. Hon blev något av en dotter och syster i 
Mulnäshemmet. 
 

Bröderna Mattsson på väg hem från Australien. De 
har köpt fina reskläder och gått till Vandyck Studios i 
Melbourne för att fotografera sig. 

Walfrid Mattsson, Edvard Eriksson från Stridsby och Anders-Petter Mattsson i guldgrävarlägret Goongarrie. 
Bilden är tagen mellan 1895, då de kom till lägret, och 1897, då August Mattsson anslöt sig till gruppen. 
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Hennes omsorger tycks ha omfattat även 
andra människor på Björkö. I handlingarna 
efter bröderna Mattsson finns en räkning 
som gäller omvårdnaden av ”Fyrvaktarenkan 
Anna Brita Andersson” (vars make Anders 
ansvarade för Näskubbens fyr). Mulnäs-
Marie hade enligt räkningen ägnat åtskilliga 
dagar åt att ta hand om den sjuka Anna Brita 
före hennes bortgång. 
 
1939 sålde Walfrid och Anders-Petter 
(August dog 1930) Mulnäs gård och flyttade 
tillsammans med Mulnäs-Marie till vad de 
själva kallade Lillgården, som de hade styck-
at av från huvudgården. Gården kallades i 
vanliga fall för Österlundska gården efter 
skepparen A. Österlund, som hade bott där 
till sin död 1906. Där huserade de i den lilla 
stugan resten av sina liv. Anders-Petter dog 
1941 och mellanbrodern Walfrid dog 1950,  
86 år gammal. 
 
Mulnäs-Marie ärvde Lillgården, där hon 
bodde till sin död 1972. Hon begravdes bred-
vid bröderna Mattsson på Björkö kyrkogård. 

 
Källor: 
Lindqvist, Karl: Där jag och fäder vandrat 
(1958). 
 
Minnesanteckningar av och samtal med Tor-
sten Löv, Mulnäs. Han har även bidragit med 
de flesta av bilderna. 
 
Per Öhman har bidragit med personhisto-
riska uppgifter. 
 
Dokument i Kerstin Svenonius arkiv. 

Detta är den våg som bröderna Mattsson vägde sitt 
guld med i Australien. 

Damen i vitt vid jordkällaren är Mulnäs-Marie, och farbröderna i mitten är Anders-Petter (med armarna på 
staketet) och Walfrid. De stor utanför Lill-stugan i Mulnäs  som de nyss har flyttat in i (1939). 
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Mulnäs gård 

Mulnäs gård var tidigare ett kronohemman 
med beteckningen Mulnäs N:o 1, 1/8 mantal. 
De två sista arrendatorerna (interimsåbor) 
var  bonden Pehr Andersson och riksdags-
mannen Matts Pehrsson.  
 
1859 köpte Anders Andersson från Älmsta 
hemmanet, som därmed blev ett skattehem-
man. Matts Pehrsson och Pehr Pehrsson 
Sjölund (Pehr Anderssons son) gick till 
tingsrätten för att stoppa försäljningen. De 
åberopade utan framgång sina tidigare åbo-
rätter. 
 
1871 köpte redaren Johan Alrik Johansson, 
Öster Edsvik, gården för 4000 riksdaler riks-
mynt. Han lät i början av 1900-talet uppföra 
den nuvarande huvudbyggnaden som en 
framtida bostad åt sin hustru Josefina och 
dottern Nanna. 
 
Josefina ville uppenbarligen något annat, för 
1909 sålde Johansson gården till bröderna 
August, Walfrid och Anders-Petter Mattsson 
för 19000 kr. De lär ha lagt upp pengarna på 
bordet när köpeavtalet var signerat. 
 
 
 

1939 sålde Walfrid och Anders-Petter Matts-
son gården till fanjunkaren Ernst Elmertz, 
som redan 1944 sålde den vidare  till Arvid 
Jansson. När han avled ärvde en dotter går-
den, och hennes familj behöll den till 1974, 
då Tor Hedberg tog över och bildade Mulnäs 
Stuteri. Han styckade av huvudbyggnaden  
1989 och sålde den till Kristoffer och Ingalill 
Sygel. 
 
1993 gick Mulnäs Stuteri i konkurs och över-
togs av Tor Hedbergs syster Birgit Svärd, 
som styckade av ungefär en tredjedel av 
Mulnäs gård för att bebygga den med fritids-
hus. Det projektet  förverkligades aldrig utan 
området (Mulnäs 1:18) såldes till ingenjör 
Torsten Löv, vars fru Simone (Mona) hade 
ärvt Lillgården. Hon var brorsdotterdotter till 
Mulnäs-Marie. 
 
Vid en konkursauktion 1996 köpte Kristoffer 
och Ingalill Sygel resten av Mulnäs gård. 
 
Mulnäs gårds tidigaste historia beskrivs av 
Kurt Krona och Nils-Sture Brandt i Kom-
mentarer till Karta över Björkö-Arholma 
(1997).  
 

 
Här är huvudbyggnaden på Mulnäs gård just färdigbyggd och ännu inte målad. En lektor Bergström och hans 
familj var de första hyresgästerna. 
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Av Kerstin Danielsson och Eva Faye-Wevle 
 

På Norrgården i Utanå påträffades gömda på 
vinden ett litet antal brev skrivna av lättma-
trosen Petter Pettersson. Mottagarna är hans 
föräldrar boende i Västra Edsvik. Anledning-
en till att breven återfanns på Norrgården är 
att brevskrivarens syster Anna Britta Malm-
ström flyttade in på gården 1901 tillsammans 
med sin make Carl Gustaf. Om familjen 
Malmströms liv på Norrgården kan man läsa 
i Våra Öar nr 17/2014. 
 
Breven ger en intressant inblick i livet till 
sjöss på de stora segelfartygen under 1800-
talets mitt. Man slås av den stora skillnaden 
mellan livet på de sju haven och livet på land 
där man knappast kom utanför den egna 
socknen. Petter Pettersson skriver om Austra- 
 
 
lien, Cardiff och Bombay som om det vore 
Simpnäs och Marum. Han träffar också 
många Björköpojkar ute i världen, som lik-
som han själv gått till sjöss. Man märker ett 
dåligt samvete hos Petter för att han inte, som 
ende sonen, stannar hemma och tar hand om 
gården, vilket föräldrarna önskar. Han åter-
kommer till detta flera gånger. 
 
Vi återger breven så som de är skrivna med 
Petter Petterssons stavning och interpunktion. 
Man noterar de dialektala dragen, t ex använ-
dandet av bokstaven H, som ibland faller bort 
och ibland läggs till (”an” i ställer för han, 
”här” i stället för er). 
 

Breven är fyra, daterade mellan 1864 och 
1868. 
 
Breven 
 
Gefle den 30 Ag 1864 
 
Mina ömma och älskade för äldrar jag skall Låta är få 
veta att jag har hälsan och mår bra nu som för för de 
första jag Reste hem i från till stockholm så fick Jag 
plast på Ånbåten umbold jag blef om bord i 8 dar se-
dan steg jag i land i Gefle Stad sedan gick jag till ma-
dam Olson och fick luskerningsplast och nu går jag å  

 
 
 
sjåar På skeppet gustaf vasa för Kappten klasson och 
nu afver jag mönstrat på skeppet Gustaf vasa med 
kappten Clas för 28 Rd i månan såsom lätt mattros 
men nu mina förälldrar kan jag intet lemna mer en 20 
Rd för jag vet intet ur lenge jag får luskera i land man 
får intet gå om bord med de samma man är mönstrad 
men jag till tror mig att få stig om bord i skeppet först 
i nesta vicka men nu vill jag be är mina för älldrar om 
i ville vara af den Godheten och skicka mig något ko-
jjkleder med de snaraste de kan i skicka på sten sture 
eller på axel umbolt och var god och skrif några rader 
till mig min kära pappa Adress hvem i skall stilla bre-
fen till madam Olsson i Gefle 

 
Mina för älldrar 
War intet lesna på mig för vad har jag mär om jag 
skall gå hemma i vinter men de förstås de kan vara 
tråket för både för är och mig att vi skall skilljas åt för 
en tid men så en menniska skall gå i genom både Sorg 
och gledje är i världen men mina för älldrar sorg intet 
öfver mig om hälsan är så hoppas jag att intet jag skall 
för glömma är så lenge som blodet är varmt uti mig 
Skeppet skall af gå in uti medel Hafvet till spanngens 
kust och komma till bakast i nesta sommar om jag har 
hälsan och mina för älldrar och så, så tror jag att vi ska 
treffas med gledje i gen men jag får be om ur sekt för 
jag har intet fått till fälle att skrifa något för inga vi-
dare Nyheter att berätta men var god och ällsa min 
syster anna britta att hon intet sorger mig för jag ko-
mer snart åter och hällsa min farmor så mycket att jag 
har hällsan nu som för  
hur sekta min slarfvig het för jag ar brått 
                                                                                
Tecknar med venskap 
 P Petter Son   
 
    * 

 
Lisabon d 4 janniuari 1866 
 
Ömma och älskade föräldrar och Syster jag har ricktigt 
bekommit ärat bräf d. 19/12 månat och det var mycket 
kärkommit för mig jag får berätta förr är att vi hade 
mycket tråkit väder under resan till Lisabon men jag 
hoppas om bättre och jag mår bra och jag önskar är 
äfven lädes i är ganska ledsna öfver att inte jag kom 
hem jag löfva sist är pappa innan vi skilljdes i från 
varandra att jag skulle bli hemma i vinnter men när jag 
kom till Stockholm då kunde jag inte få någon hyra 
och derföre måste jag resa till Gefle de vet jag att jag 
har gjort stor sorg emot är men jag tycker att den 
ursekt är inte klen alls som jag säger i förgående bräf 
om mina kamrater de är inte lika på landet å sjön för 
den som tänker fara som sjöman 
håller alla barn sina för äldrar så kär som jag så är de 
ingenting att klandra öfver i ganska rätt som i säger att 

”… urseckta min slarfvighet för jag har skrifvit 

ved en dålig lampa…”  
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pröfva dina kamrater först innan du anförtror dem för 
mycke jag var i land julafton för att roa mig en stund 
men Söderman stannade om bord som guds lycka var 
jag blef slagen utaf janson som är i från Stockholms 
Skärgård att jag börja blöda och jag tog flykten undan 
och gick om bord om talte dett för kapiten jul mårgo-
nen ville kapiten sätta bojjorna pån men jag bad att 
han skulle slippa de är inte annat en gräl om bord i 
detta fartyg men om jag får behålla mitt förstånd och 
hälsa så tror jag att jag går klar jag har ångrat mig 
många gånger för att jag gjort mot är villja  
Kapiten vät inte på va plass vi ska gå men att vi kom-
mer att gå till Englan sädan på medelhafve jag kan 
inte begera något svar på detta bräf jag vet inte om jag 
följer den kapiten på medelhafve jag var lycklig att jag 
mönstra som Lätt mattros att jag kan sköta min stjenst 
ricktigt med briggen Sohpia hade jag 30 i mån nu har 
jag 29 i mån för hyrorna var inte större ner jag mönst-
rade jag hälsar min syster så mycket i från mig att hon 
inte ska gråta öfver mig för jag kommer snart till 
henne igen inga vidare underrättelse för denna gång 
men var god och hälsa bysborna att jag kommer snart 
åter i gen och hälsa till alla bekanta och mina kusiner 
 
för liden resa hade kapiten fängslat  6 man 
 
Widare under rättelse när vi kom till Englan urseckta 
min slarfvighet för jag har skrifvit ved en dålig lampa  
 
Tecknar  
P Pettersson 
 
Jag har fått vidare under rättelse vart vi ska gå jag tror 
visst att vi kommer att gå till Svans Cea eller Califf 
var god och skrif till svanscea till mig så fort som 
möjligt Pappa kan ju vara af den godheten och skrifva 
sjelf några rader till mig utan att anlita Någon annan 
min mamma har lika kära hälsningar som pappa och 
syster postpenningar betalar jag inte för jag tror att de 
går osäkrare fram  
  
Addres  
Sjömannen P Pettersson  
Svenska Skeppet Sir Charles (?)  
Kapiten Johansson  
Enland Svanscea 
Svenska och Norska Consulatet    
 
    * 
 
Gefle d 9 juli 1868 

 
Ömma å älskade föräldrar å syster  
 
jag ska berätta för här att jag gick i från jakten vid 
furusund om måndagsaftonnen å samma afton reste 
jag till Gefle med Ångbåten Stensture på tisda för 
middi kl. 11 kom jag till Gefle å jag Logerar hos ma-
dam Lingren å der här de en bekant Gosse som härs 
uppfostrad i Roslagen som heter Lagerström som for 
också från Gefle  
min ömma å älskade föräldrar jag bär här så mycket 
att ni inte vara ledsna på mig å intet sorga mig någon 
ting för om gud gifver mig helsan i lifstiden så härnar 
jag mig hit till Roslagen igen först de kommer att  

 
dröja en tid för jag har mönstrad idag med Kapiten 
Lingren som hörs hemma i Gefle å de här ett 
Barkskepp som äro nytt å ska gå ut för första resan å 
ska gå på Australien. Kapiten säger att han inte kan 
bestämma om det ska bli 2. eller 3. års resa å gud 
gifve att jag finge en god helsa å ett gott för stånd att 
fullborda min skyldig het uti all ting som kan på-
komma mig å gud gifve att Skeppet får komma till 
bakast i gen å Ankra på sin fäders-Rädd i gen då voro 
vi hjerteligen glade att vi komma till våra Anhöriga 
igen jag ska gå om bord om Lörda om det här vinn så 
kommer vi att segla om månda jag ska berätta för här 
att jag träffa många utaf skeppskamrater som var på 
de Skeppet som jag rymde ifrån i utlandet jag har 
också träffat Lodin i Gefle 
jag skulle vist villa hafva ett Bref till Australien me-
dan jag inte har fått något reda på Addresen så kan jag 
inte be här skrifva till mig för sent här de att skrifva 
till Gefle till mig men Ni kan skicka bref till Helsin Ör 
till mig för vi kommer att Ankra der å der i från kan 
Ni få vidare underrättelser om addressen till Austra-
lien 
jag har inte vidare att berätta för denna gång utan jag 
helsar till alla bekanta med ett gott å vänligt hjerta jag 
ser nog att jag voro som jag vore försjuten utaf en del 
minneskor på min hemort men jag hoppas på att inte 
Herren mig försjuter Anders Petter Olsson har sagt att 
jag skall sjukna i gen lika som förr å komma hem tra-
sig å tigga honom om hjelp igen hom det så är att jag 

Brev till föräldrarna, 1868 
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ska tigga honom i gen så skulle han vara lagom stålt 
för de han kommer intet för i håg när han var fattig 
sjelf  
 
intet vidare för denna gång utan att jag träffat många 
Roslags Gossar i Gefle  
     
Tecknar 
Petter Pettersson 
 
War god å helsa Gustaf i Simpnäs att han har sin son i 
Gefle han hafver mönstrat af dessa dagar å han kom-
mer från England till Australien är de inte lönt att 
skrifva för det kostar för mycke pengar men när jag 
kommer från Australien eller i från skit öarna och 
kommer till Europa då ska jag skrifva hem till här 
mina föräldrar å syster hom helsan mig medger  

 
Addres 
Till Helsing Ör 
Svenska Skeppet Tropik 
Kapiten Lingren   
 
    * 
 
Gefle d 28 juli (1868) 
Ömma å älskade föräldrar - jag får berätta för här att 
jag blef sjuk å blef efter Lemnad af Skeppet Tropik 
men Nu ska jag berätta för här att jag hafver mönstrat 
i gen å här nu frisk i gen jag ska gå om bord i bark 
skeppet Argtig med kapiten Norback å Skeppet ska gå 
på Ostinnien till en plass som kallandes Bommbej å 
jag ska gå om bord i öfvermårgon å troligen kommer 
att afsegla först i nesta vicka de har sagt att vi ska bli 
borta i 2 år men kanske vi kommer hem i nesta som-

mar var god å skrif till bommbäj till mig.   
Tecknar                                                                      
 
Petter Pettersson  
Address 
Sjömannen Petter Petterson 
Svenska Skeppet Argtig 
Kapiten Norbeck  
Ostinnien & Bommbäj 
Svenska å Norska Consulatet 
 
Gustaf Söderlund i Simpnäs ska bli Skepps kamrat 
med mig 
 
Jag helsar så mycket till min syster att om Gud förle-
nar mig helsan å lifstiden att jag kommer hem igen till 
till mitt fädernesland å jag hafver någonting för-
värfvadt så skall du intet vara glömd av mig å äfven 
mina föräldrar om ni läfver Nu afver jag inga penning-
ar att skicka som ni väl kan förstå sen jag blef sjuk 
utaf mig  

 

Den sista försändelsen 
I januari 1869 kommer en sista försändelse till föräld-
rarna från svensk-norska konsulatet i Bombay. 
 
Royal Swedish Norwegian Consulat at Bombay the 20 

January 1869 

Before me Augustus Charles Gumpert Knight of the 

R. Swed. order of Wasa, consul for Sweden and Nor-

way and a Justice of the Peace for the town and island 

of Bombay etc etc appeared  personally this day  

Petter Pettersson mönstrade på barken Arctic, som vi inte har hittat någon bild på. Här seglar den tvåmastade 
barken Agda, byggd av J A Johansson i Öster Edsvik för över 50 000 riksdaler. Foto: Lena Svenonius 
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Mr Eric Nordback, master of the Swed bark Arctic of 

Gefle  

Mr Lorens G Pettersson, second male,  

H. A. I. Astrom, able Seaman 

A.G. Forsberg, able Seaman 

all of the Said bark Arctic. 

 

Captain Nordback produced the muster-Roll of the 

said vessel, dated at Gefle 27 july 1868 and the ships 

logbook in which he points to an entry made and ente-

red on the 12 november last of which the following is 

a copy. 

 

Något bedarrad vind med hög sjö. Satt ? Fock o För-

släng samt ? Stor Märssegl. Kl 9 vid revn af (?) Stor 

Märssegl gick Lättmatrosen Petter Pettersson över-

bord, lovade genast till men i anseende till den höga 

sjön var det omöjligt att rädda honom. 

True Copy 

E. Nordback               Lorens G. Pettersson 

 

The said appearers depose: Petter Pettersson was an 

ordinary Seaman of the Arctic and was born at Wätö 

in Sweden. I, Captain E. Nordback, say that I saw him 

fall overbord into the sea and that it was entirely 

owing to an accident, the vessel rolling very much 

while Petter Pettersson and six other seamen were 

oloft to reef in the maintop-sail. As soon as I saw him 

falling overbord the helm was ported with a view of 

safing him, but the sea wasso heavy that before we 

could bring the vessel to he had sunk.  

 

And we the other three apperers say that what captain 

Nordback has stated is true and that we saw Petter 

Pettersson in the water efter he had been aloft and we 

all say that we believe he Petter Pettersson was there 

and then drowned. 

 

In witness whereof we have hereunto subscribed our 

names. 

E. Nordback   Lorens G. Pettersson 

H. Åström  AG Forsberg 

 

Done before me 

A.C. Gumpert, Consul for Sweden and Norway 

* 

 

Det är betryggande att konstatera att Petter 

Petterssons död blev föremål för en så nog-

grann utredning med sjöförhör, vittnes mål 

etc. 

”Lättmatrosen Petter Pettersson överbord, lovade genast till men i anseende till den höga sjön var det omöj-
ligt att rädda honom.”  (Ur brevet ovan). Okänd konstnär. 
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Av Oskar Johansson (1897-1937) och Jerker Persson 

 
"Det blev liv i luckan, order om mobilisering. 
På med bästa munderingen och det fort, 
lydde orden vid 11. komp. I 2. den 22 Febr. 
kl 9 f.m. Det blev att fort få ut nya kläder av 
alla slag och packa maran. Därpå uppställ-
ning till vestation och indelning, nu bildades 
kompanier på två plutoner." 
 
Den 23.2. " I dag skall vi ge oss iväg till 
Åland, det sa major Falkenberg för oss i går 
kväll. Avresan var bestämd till kl 11 f.m. 
men nu blir det inte något förän i kväll, har 
inte hunnit lasta båtarna. Gör annars ingen-
ting i dag. Folk börja samla sig redan kl 9 i 
morse men har nu gott igen. Kl 7 i kväll ska 
vi ställa upp." 
 
Den 24.2 "På anbefald tid stod vi uppställda 
på kasängården efter att väderbörligen blivit 
avlämnade till allt befäl marcherade vi under 
musik iväg då klockan slog 7. Så mycket folk 
så vi nästan fick tränga oss fram ända från 
vakten till galärvarvet, vi mottogs med hurra-
rop överallt där vi gick fram. Klockan 8.15 
e.m. är vi ombord på pansarskeppet Sverige, 
instuvade i lastrummet, jag ligger i förrum-
met, men här är trångt så det förslår, madras-
ser över hela botten och hängmattor oppe 
under däck, här kommer allt att bli härligt. 
Vill man opp på däck i natt, trampar man nog 
ihjäl flera stycken, man liger så trångt så jag 
tror jag inte kan vrida mej. Månljust kommer 
att bli fint väder i natt." 
 
Åland mellan öst och väst 
Det är 21-åringen Oskar Johansson från 
Marum som så dramatiskt inleder en dagbok 
med rubriken "Min Ålandsresa som beväring 
i Febr. år 1918." Han var inkallad vid Göta 
Livgarde (I 2) som 120 Johansson vid 11 
kompaniet, och där fungerade han som rap-
portkarl. Det var ingen nöjesresa han skulle 
ge sig iväg på; enligt hans inskrivningsbok 
handlade det om "Krigstjänstgöring". Han 
ingick i ålandsdetachementet som bestod av 
4 kompanier och en kulsprutepluton, tillsam-
mans ca 500 man. Sverige var på väg att 
landsätta militär på Åland, men innan vi tar 
del av Oskar Johanssons upplevelser skall  
jag sammanfatta vad krisen handlade om. 

 
 

”Den svenska tiden” i Ålands historia sträck-
er sig fram till 1809, då Sverige vid fredsav-
talet i Fredrikshamn förlorade Finland till 
Ryssland. Det ryska tsarväldets skugga drab-
bade inte minst ålänningarna, som språkligt 
och kulturellt står svenskarna nära.  
 
Ett knappt halvsekel senare drogs Åland in i 
Krimkriget. De förenade engelska och 
franska flottorna sköt sönder de ryska befäst-

Björköbeväring mötte ryssen under ålandskrisen 

Nr 199 Johansson, andra kompaniet I2 var inkallad 
till krigstjänstgöring 3.12.1918 — 5.2.1919. 
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 ningarna vid Bomarsund 1854 och vid freds-
slutet i Paris 1856 tillkom det så kallade 
ålandsservitutet. Åland demilitariserades; 
inget land fick bygga befästningar där. 
 
1915 bröt Ryssland denna överenskommelse 
genom att landsätta trupp och börja bygga 
kaserner och skyttegravar – allt för att 
skydda ögruppen mot tyskarna! I samband 
med separatfreden 1917 mellan Ryssland och 
Tyskland förklarade sig Finland som en 
självständig stat. Ålänningarna såg detta som 
en möjlighet att återförenas med Sverige. I 
december 1917 beslöt ett folkmöte att vända 
sig till Sveriges konung och folk för att få 
stöd för en återförening. Det uppstod en di-
plomatisk kris mellan Finland och Sverige 
med kraftfulla notväxlingar. Det gick så långt 
att den svenska regeringen beslöt att skicka 
trupp till Åland för att skydda svenska intres-
sen, och på pansarskeppet Sverige fanns 
alltså Oskar Johansson från Marum. Här fort-
sätter hans dagbok. 
 
Den 25.2. Så där , nu är  vi ändtligen 
framme efter många om och men, sakta har 
det gått. Passera Arholma 7.45 i går f.m och 
kom fram hit en kvart över 5 på kvällen efter 
en massa äventyr, satt fast i isen en massa 

gånger, och så hälsad välkommen med en 6-7 
stycken granater. I morse gick reveljen halv 
fyra och kl 4 gick vi av båten sedan vi fått 
lite kaffe så börja vi lossa båten. 
 
En olycka skulle dock hända, en kokvagn 
med par hästar körde ned och sjönk med en 
gong. Efter mycket bråk marchera vi kl halv 
1äntligen mot land, vid Storby för att gå mot 
Överby cirka 5 km. 1 1/2 timme på oländiga 
vägar i mycke snö. Inkvarterade i en skola, 
jag tror det blir lika trångt här som på båten. 
123 (Olsson) å jag kommenderades ut med 
raport kl. 6 em till Alarby (?) 2 1/2 km var 
tillbaka kl 7 em. 123 mycke rädd för ryssar. 
Nu först få vi middag första ordentliga målet 
i dag, i morse kl 4 kaffe o bröd å kl 12 ett 
lock(?) buljång kokt på tärningar, annas 
ingenting förän nu. Därefter kaffe i halmen 
som blivit inburen på golvet. 
 
Den 26.2. Reveljen går , pojkar  opp å 
skaka halmen av er, kl är halv 8 ni har fått 
sova länge i dag, tvättvatten finns i brunn 
men det är kallt ute. 
 
Kl. 9 får vi frukost potatis, strömming med 
gröt å mjölk, men den är snart överstyrd, å 
matgrejerna diskade. Därefter får vi göra inte 

Pansarskeppet Sverige. 
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 till kl 3 em då det blir uppställning å övning i 
spridning av skyttelinje å nattliga överfall 
sedan detta är slut blir vi tilldelade nya num-
mer och dödsbrickor utdelas, mitt är nu 24 på 
61a(?) fältkomp.  
 
Middag kl. 7 em i dag också, 10 tim sen fru-
kost det är inte utan att jag börjar känna mej 
sugen, men nu får vi ärter och stekt fläsk med 
fruktsoppa. Korum hålls kl. 9 i kväll. 
 
Den 27.2. I dag gick reveljen kl. 7. Vi skall 
flytta plats i dag, därför är det bråttom. Fru-
kosten serveras kl. 8 och en timme sennare 
skall vi vara på march från Överby till Ham-
marland som ligger på Åland. Vi kom fram 
till Näsby kl. 1 em. Fick så hinna ut med en 
raport till än postsering.Då jag kom tillbaka 
fick vi mjölkvälling som blev färdig då. 
 
Å så ut igen men nu får jag åka, kapten 
skulle ut och se på byggden, å då skall en 
man sitta framme i släden mä geväret i näven 
för att det skall vara ricktigt säkert, o denna 
tur tog omk. 1 1/2 tim. 
 
I dag fick vi se de första ryska soldaterna, de 
se allt lite ruskiga ut i sina blacka uniformer. 
Här i Hammarland fick vi se de första ryska 
befästningarna byggda skyttegravar med 
taggtrådstängsel ser temligen ofarliga ut. 
Middagen kom i dag kl. 6, 20 em, potatis, 
fläsk å ärtvälling, jag har ätit ärter så jag mår 
illa, jag åt upp minst ett helt kokkärl med är-
ter. 
 
Den 28.2. Revelj kl. 7 i dag, jag har  hela 
natten legat på en 8 tum bred träbänk känner 
mig lite öm i ena sidan, men vi har i natt haft 
det varmt och könt. Frukost kl. 8 potatis stekt 
fläsk å kaffe. Här ha vi fått köpa mjölk det är 
nämligen ett mejeri vi legat i natt. Orderna 
för dagen lyder på march med stridspack-
ning. Men jag å 2 man till fick göra om igen 
och kränga på oss ränsel istället samt gå och 
förstärka posteringen i Hellsby. Där korpral 
Fransson å 3 man funnos förut, nu börjar det 
med att gå post. 2 man på natten och 1 på 
dagen. Logerar i en bondgård där vi även har 
maten. Middag kl 2 potatis fläsk å mjölk, var 
även ute och köpte 1 liter mjölk kostar 50 
penni, men man får 12 mark för 5 kr. Matbud 
igen vad betyder detta kl är 9 em, nu serveras 
gröt och mjölk sådant är man inte van vid nu. 

 
Den 1.3. Här  blåses ingen revelj utan man 
ligger tills man får frukost om man är fri från 
vakten. Maten kommer kl 9 Potatis kött å 
mjölk. Å så ut i byn å köpa mjölk å prata å 
dricka kaffe men kaffe bröd finnes ej nu på 
Åland. Nu har vi fått det så bra som möjligt. 
Middag kl 2, samma sort som i går. Därefter 
ut i byn igen var först till en skomakare å 
laga en pjål å så försöka få 1 liter mjölk igen 
blir nog tjock å fet här. Dit vi var nu spela de 
orgel för oss medan vi drack kaffe å papy-
rosser el. cigaretter blir man bjuden på över 
allt här. Kl. 8 blir det gröt och mjölk igen. 
 
Den 2.3. I dag är  det rätt bister tt. 12 gra-
der kallt i soluppgången. Det är kallt att 
posta, men man sitter mest inne om nätterna, 
det är tur så länge det går bra. Frukost fick vi 
halv 9 i dag, potatis strömming å mjölk. 
 
En timma senare kom det order om poste-
ringens förflyttning till Mellantorp, vi fingo 5 
minuter till att plocka ihop våra grejor, för 
skjutsen väntar. Till Mellantorp komma vi 
vid middagstiden. Mat skall vi nu också få 
hos en bonde, men middag kan vi inte få för-
än kl. 5 i dag, får väl ut å försöka skaffa lite 
mjölk tilldess. Styrkan har nu ökat till 9 man 
och 2 korpraler. 
  
Den 3.3. Detta är  första söndagen på 
Åland den är vacker ett härligt solsken. Vi 
äro förlaggda i en skola det skall vist inte 
vara långt till en rysk kasärn här. Kommer 
nog att bli utmärkt att vara på den här plat-
sen, bibliotek, i det rummet vi bo, som vi få 
använda, skolläran tycks vara en trevlig karl. 
Vi få nu ett stycke att gå och äta. 
 
Mycket trevliga människor i gården där vi 
äter. Det syns, det är en storbonde, fin gård, 
skall vist var 110 tunnland, och så mycke 
mat som vi nu få, har vi nog aldrig fått sen vi 
kom i kommisen vi är formligen sjuka alli-
hop. 
 
Den 4.3. I dag vacker t väder  men rätt så 
kallt, hur pass många grader vet jag ej, men 
vill gissa på 15. Vi få fortfarande vara kvar 
här annars börjar man nu bli van vid flytta. 
kapten fotografera posteringen i går. Ryssar 
fins det det gott om här i Torp, vi se dem allt 
som oftast, de häämta föräxten vatten här vid 
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skolan. men det ser ut som om de tänka flytta 
härifrån snart. 
 
Den 5.3. I dag har  Ryssarna fått bråttom 
att komma härifrån de köra lass på lass. Ett 
ryckte säger att Tyskarna ligga med fartyg 
utanför Ekerö. Annars har ingenting inträffat 
utan bara det vanliga 
 
Den 6.3. Vi ligga for tfarande kvar  i Torp 
skola, underligt nog. Detta är ju 5 dagar på 
denna plats. I går kväll var det dans i en 
stuga här i närheten, vi tura om att gå dit. Lo-
kalen var ju inte så stor ungefär lagom för 2 
par i taget, men det var fröjd i alla fall. Rys-
sarna ha rest härifrån i dag. Skoläran hissade 
i glädjen finska flaggan, i väntan på att en 
gång hissa den svenska som han sa. Vid Bon-
detorp bjöd av samma anledning på kaffe 
efter middan. Nyckeln till kasärn fick vi hand 
om, varför vi med det snaraste marchera i 
väg dit för att titta på. 
 
Det var intresant att se men det var också lika 
smutsigt, endast nyfikenheten kunde över-
vinna näsans ovilja mot att gå in och titta på. 
Där var ju allt i största oreda.Uppe vid batte-
riet fick vi se solen gå ned i havet det var 
första gången för mej och för alla andra av 
oss också tänker jag. 
 
Posteringens stora Rysshatare 158 
(Lindstedt) passa under vår från varo att 
skjute ett skott genom två tallar, mer trodde 
han inte en ryss skulle tåla. Men hels vill han 
ha haft dem i ett led och skjuta tills ingen 
fanns kvar som kunde stå längre sa han. 
 
Här gör vi ett hopp i Oskar Johanssons dag-
bok; den militära vardagen lunkar på utan 
dramatik, men den 13 mars får han och hans 
kamrater en glad nyhet. 
 
Den 13.3. Nu är  vi på väg hemåt. Mar -
chera från Svartmara kl 10 i morse. Som det 
skulle vara c:a 4 mil fick vi vara utan pack-
ningar. Vi kommo till Storby på Ekerö kl 4 
em. Under vägen fick vi vid Freddenby kokt 
mjölk vid kokvagnen som mellanmål. Major 
Falkenberg, som är vår bataljonschef, höll 
sedan ett tal och avtacka oss för den tid vi 
varit med på expeditionen. 
 
 

Vår middag fick vi efter framkomsten till 
Storby, den fick vi sitta långt ut på isen och 
äta, det var kallt för nordan svepte rätt bra 
maten var förståss kall innan man hann äta 
upp hälften men sådant får man ej tänka på. 
Det var ju makaroner och fläsk som det bjöds 
på och det är ej alla dagar man får sån mat. 
Därefter fick vi embarkera H. M. Sverige 
som skall föra oss tillbaka. 
 
På den får vi nu vara i natt. Här fick jag det 
första brevet hemifrån då posten delas ut i 
kväll. Å i morgon bär det nu iväg från Åland, 
man både vill och inte vill. Vi har haft det 
bra ibland, fast det emellan varit mer än lov-
ligt kymigt. 
 
Den 14.3. En natt på en Svensk pansarbåt 
troligen den enda för min del. Inte var det 
bekvämt men utrymmet var nog bättre en vad 
vi haft många gånger förr. Det är inte prisis 
bekvämt att ligga på durken el. träbänkar och 
bord, ja allt vad man kan hitta på, för några 
kojer bestås inte oss. Men det bli väl ej så 
lång stund heller för kl. 5 går reveljen. Och 
en halv timme senare börjar H. M. Sverige 
röra på sig och kursen sättes västerut. Snart 
kommer en order alla man på däck ingen får 
stanna som ej har något att göra där, på däck 
plockas livbälten fram och hänges på alla lätt 
åtkomliga ställen. 
 
Vi skall vist gå rätt igenom ett Ryskt minfält 
i Ålands hav. Därför alla dessa säkerhets åt-
gärder. Det är mindre is i Ålands hav nu än 
när vi reste till Åland. Det går fortare nu 
också, vi passera Arholma kl 9 fm. och var 
framme i Stockholm en kvart före 3 em. Där 
fälldes ankaret ute på strömmen, varför vi 
gardister landsattes till Galärvarvet. Där bör-
jade äventyret och där får det väl sluta också, 
för då ha vi svensk mark under fötterna igen. 
Middag vankas det då vi kommer till kasärn. 
Under resan genom skärgården fingo vi bese 
pansarbåten Sverige allt ifrån torpedrum, ma-
növercentral och kanontorn m. m.I  kväll få 
vi permission då ska man ut och se på stan 
igen. Å så är resan ett minne blott. Få se om 
man någon gång mer kommer till de 
åländska öarna. 
 
Slutskrivet i Stockholm den 14 Mars 1918. 
120 Johansson 11 komp. 
I 2:s Kasärn 
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Av Bo Gidlöf 
 

Skolorna i vår hembygd speglar vår historia. 
Framgångssagans tid i mitten av 1800-talet, 
när ”Björköadeln” spred välstånd  i vår 
socken, satte också avtryck i en lyckosam 
skolverksamhet.  
 
När folkskolan infördes 1842 fick socknarna 
ansvaret för skolan, och på Björkö och      
Arholma fanns det gott om resurser. Marums 
skola byggdes 1850, ett av de tidigare skol-
husen som byggdes i landet. Skolbygget i 
Marum blev ett föredöme på sin tid och 
framhölls som ett exempel för andra att ta 
efter. Folkskoleinspektören Vestin skrev i sin 
rapport från 1863: ”Marums skola på Björkö 
i Wätö socken var den skola i inspektions-
området som var ”den ända-målsenligaste, 
rymligaste, och prydligaste skolan.” 
 
Vid en senare skolinspektion 1868 av 
inspektören H Norborg, berättades att:  
 

 

 

”Eklatanta exempel på huru lärares 
personlighet inverkar på barnens skolgång  
har man på flera ställen och särskilt må 
nämnas Björkö skola (Wätö pastorat). Denna 
skolas läge ställer många hinder i vägen, så 
att ordföranden (kyrkoherden) mera sällan 
kan med sin närvaro lifva verksamheten och 
skolrådets övriga ledamöter, som bo på ön, 
äro ej över vanligheten intresserade för 
folkskolan. Likväl gaf en blick i journalen 
tillkänna att här fanns den största flit och 
ordentlighet i skolgången. Läraren hade ock 
infört den goda vanan att barnen uttalade sina 
svar högt och redigt som man högst sällan 
finner på landsbygden…”  
 
Fina omdömen från skolinspektionen som 
vittnar om att vår hembygd var rätt ute ända 
från början när det gällde skolan. På den här 
tiden delade Landstinget ut uppmuntrings-
pengar till förtjänta lärare. Förmodligen fick 
C E Bergström vid skolan i Marum del av 
dessa. 

”...särskilt må nämnas Björkö skola”.  

Marums skola 1914. 
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 Skolhuset finns kvar än i dag och är vackert 
beläget vid Marumsvikens strand. Under 
loppet av åtta decennier fick många hundra 
björköbor en viktig del av sin skolgång här i 
Marums skola. 
 
Vid 1800-talets slut sjöng den framgångsrika 
redarepoken på sista versen. Konkurser drog 
ner många familjer på obestånd och de väl-
bärgade hemmen på Björkö och Arholma 
blev allt färre. Det var fler än en familj som 
fick det goda livet utbytt mot ren fattigdom. 
Även socknen blev fattig och skolorna blev 
därför alltmer eftersatta. Skolinspektörernas 
rapporter var inte nådiga under den här bistra 
tiden utan skvallrade om förfallna skolhus 
som måste repareras. Skolorna var dessutom 
för få och hade inte plats för det växande 
antalet barn. Det blev vanligt med varannan-
dagsskola för att fler barn skulle kunna få gå 
i skolan. 
 
När stenhuggeriet startade i Finala 1907, 
lockades nya människor till Björkö och 
barnantalet ökade ytterligare. Bristen på 
skollokaler blev akut. Men med sten-
huggeriet öppnades också nya möjligheter; 
 allt fler fick jobb och det kom nya friska 
pengar till bygden.  

Lösningen på den infekterade skolfrågan 
blev att en helt ny skola byggdes i 
Skenninge. Björkö-Arholma kyrkskola såg 
dagens ljus. Många byar ville ha den nya 
skolan men Skenninge ansågs ligga mest 
centralt och 1917 invigdes den. Nu fanns en 
fast skola även för tredje och fjärde klass. De 
yngsta barnen hade fortfarande sina skolor 
ute i byarna. De äldre barnen hade Marums 
skola och skolan i Salnö. 
 
Den sexåriga folkskolan infördes i Sverige 
1842. Folkskoleförfattningen stadgade att 
varje församling ska upprätta ”minst en fast 
skola med vederbörligen godkänd lärare.” 
Förutom en fast skola var det brukligt att 
socknarna hyste in skolverksamhet hemma 
hos folk i villor och i andra hus överallt där 
det var möjligt. Så skedde också på Björkö 
och på Arholma.  
 
Arholma skola 
Arholma skola startades 1875. Något skolhus 
fanns inte från början utan Arholmaborna 
turades om att hysa in skolan i sina hem. 
Skolan var en så kallad lotsbarnskola. För att 
bli lots måste man kunna skriva och räkna. 
Skola behövdes därför på Arholma. 
Lotsverket bidrog till lärarlönen. 1880 

Arholma skola omkring 1895. Till höger står lärarinnan Matilda Eriksson. 
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inköpte lotsåldermannen Johan Olov Lind-
ström en mangårdsbyggnad som blev ett 
permanent skolhus. Strax därefter tog 
socknen ansvar för skolan även på Arholma. 
Från 1883 till 1909 var Mathilda Eriksson 
lärare i skolan och efter hennes pensionering 
började Agnes Westerberg sin långa 
lärargärning på Arholma. Skolans lades ner 
1956. 
 
Kulla skola 
Småskolan i Kulla skola startade omkring år 
1900 och var en skola för de yngre åldrarna. 
Anna Holmgren var en uppskattad lärare i 
skolan under många år. Kulla skola levde 
kvar mycket länge men stängdes slutligen år 
1966.  
 
Finala småskola 
Finala småskola i Söderängen startade år 
1917. Edith Jansson som var en av lärarna 
och hon flyttade till Skeppsmyra skola år 
1927 när Finala småskola stängdes.  
 
Skeppsmyra skola 
I Skeppsmyra startades en skola 1927 i en 
villa mitt emot infarten till Lyckhem. Efter 
fem år flyttades skolverksamheten till ett an-
nat hus längs vägen ner mot Östersjö. 

Salnö skola 
Skolan startades på 1920-talet. De yngsta 
barnen gick i Backa skola som låg i ett hus 
nere vid Backa brygga. Marta Rönnmark, 
Ellen Pettersson och magister Strömgren var 
lärare. När skolan var som störst användes 
även Salnölokalen som extra klassrum.  
Salnö skola hade intagning vartannat år och 
drev årskurserna 1-3-5 ena året och 
årskurserna 2-4-6 påföljande år. 
 
Marums skola 
Skolan var vår första fasta skola. Den 
byggdes 1850. Där gick de äldre barnen fram 
till 1927. Då hade John Ljungström nyligen 
blivit lärare i Marum. Han följde med när de 
äldre barnen flyttades till det nybyggda 
skolhuset i Skenninge. Marums skola 
stängdes. 
 
Björkö-Arholma kyrkskola 
Skolan har bytt namn två gånger. Först till 
Skenninge skola och därefter till det 
nuvarande namnet Björkö-Arholma skola. 

Det första skolhuset byggdes i Skenninge 
1917. Skolan kom att kallas mellanskolan 
eftersom årskurserna 3-4 fanns där. 

Andra skolhuset, Storskolan, byggdes 1927. 

Kulla småskola 1905. Lärarinnan heter Anna Holmgren. 
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Hit flyttade årskurserna 5-6 från Marums 
skola. Här bedrevs också fortsättningsskola 
under sex vinterveckor när de övriga 
skolbarnen hade vinterlov mellan den 15 dec 
och 15 feb. Fortsättningsskolan var en 
påbyggnad för de som gått sex år i 
folkskolan. Fortsättningsskolan ersattes 
senare med ett sjunde skolår som fanns kvar 
ända till enhetsskolans införande. 

1952 började man servera skolmåltider i 
Hembygdsgården. Dessförinnan hade barnen 
med sig matsäck hemifrån. 

1953 började skolskjutsarna. Salnö skola 
stängdes. Arholma, Kulla och Skenninge 
skolor var de enda som fanns kvar på Björkö 
och Arholma. 

1956 moderniserades Skenninge skola med 
centralvärme och vattentoaletter. Arholma 
skola stängdes. 

1970 Nedläggningshot. Skolan har för få 

elever. 

1991 Skolan har växt rejält. Ett extra 

klassrum inreddes på övervåningen i 

Storskolan. Ett tredje skolhus byggdes för 

förskolebarnen. Det fick namnet Piggskutan. 

Från och med nu fanns både skola och 

förskola på Björkö och Arholma samlad på 

ett enda ställe - i Skenninge. 

1992 Skenninge skola bytte namn till Björkö

-Arholma skola. Skolan hade över 60 elever. 

1993 Köket i Hembyggdsgården 
moderniserades. 

1994 Föräldrar byggde om pingishuset till 
gymnastiksal. 

1994 Skolhusen rustades. Taken lades om 
och husen målades. 

Elevantalet på Björkö-Arholma skola har 
varierat mycket genom åren. Under första 
halva 1900-talet fanns det gott om barn på 
både Björkö och Arholma. Omkring 1970 
var skolan nästan utplånad i brist på elever. 
Röster höjdes för att skolan skulle stängas. 
Men skolan växte och hade uppemot sjuttio 
elever i början på 1990-talet. Därefter har 
elevantalet åter minskat. I dag år 2015 finns 
det 14 elever i skolan och sju på förskolan.  

Av detta kan man lära att skolor ständigt 
speglar sin bygd. Den största otjänsten man 
kan göra en bygd är att titta på ett enda 
ögonblick i bygdens historia och därifrån 
bestämma skolans framtid. En nedlagd skola 
gör det omöjligt för bygden att leva sitt 
naturliga liv med upp- och nedgångar. 

Vi som tror på en framtid för vår bygd vill ha 
skolan kvar. Vi vet att elevunderlag går upp 
och ned. De stora barnkullarna som växte 
upp här på 1990-talet när skolan var riktigt 
stor - är nu i familjebildande ålder. En del av 
dem vill flytta tillbaks till sin hembygd. Då 
måste vi kunna erbjuda deras barn en bra 
skola. 

Det har redan börjat vända. Under det senaste 
året har familjer med sammanlagt 11 barn i 
skol- och förskoleåldern flyttat till oss på 
Björkö. 

Fortsättning i nästa nummer av Våra Öar: 

Röster ifrån våra skolor 

Framtidens skola 

 

Björkö-Arholma kyrkskola togs i bruk 1917. Den bytte senare namn till Skenninge skola och till Björkö-
Arholma skola. 
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Av Jerker Persson 
 

På Stridsby gård vimlar det av spännande in-
divider. En är gentleman, en annan är char-
mör och en tredje är en riktig tjejtjusare. Det 
handlar inte om gårdens ägare, om någon 
trodde det, utan om Topaz, Bilosh och 
Chislav. Det är tre basjkirer, hästar från vid-
derna kring de ryska Uralbergen. 
 
Det finns ytterligare sex basjkirer på gården, 
shetlandsponnyn Pysen, en lusitano (en por-
tugisisk hästras), femtiovå roslagsfår och 
några höns. Och dessutom sex inackorderade 
hästar. Sist men inte minst Ann Kristin 
Wiklund och Håkan Kristensson, de två 
homo sapiens som driver Stridsby gård. 
 
De tog över gården 2006 och gav sig på sko-
gen med buller och bång. De började restau-
rera eftersatta bestånd och fällde mörk barr-
skog för att öppna gamla betesmarker, några  
kartlagda redan på 1700-talet. 
 

 
 
Bo, rida, paddla och cykla 
2009 kom de första hästarna till Stridsby och 
sedan har den verksamheten utvecklats i full 
galopp. Ann-Kristin och Håkan har bland an-
nat byggt en ridbana och ett imponerande 
stort ridhus. Det är investeringar i linje med 
affärsidén att arrangera ridlektioner, hästläger 
och hästkurser. Det finns ett tiotal platser för 
övernattande gäster och ett fint renoverat ma-
gasin för umgänge kring grillens varma sken. 
 
Det handlar inte bara om att rida. Stridsbys 
ägare har tillsammans med vännerna Stefan 
och Ylva Haglund startat Väddö kanotcentral 
för att vidga möjligheterna till ekoturism på 
Björkö. I den verksamheten hyr de ut kano-
ter, kajaker, båtar och cyklar. Tanken är att 
besökare skall kunna bo, rida, paddla, ro och 
cykla i Björkös vackra natur. 
 
 

Hästparadis på Björkö 

Ann-Kristin Wiklund och gentlemannen Topaz framför det nya ridhuset på Stridsby. 
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Stridsby gård 
Byns namn har verkligen skiftat genom sek-
lerna: Studzby, Strykby, Strysby, Skripby, 
Strypby, Stryxby, Strössbij och slutligen 
Stridsby (1717). Åke Axell menar i Rospig-
gen 1991 att namnet kan ha samband med 
personnamnet Stryk. 
 
Fram till mitten av 1500-talet bestod 
Stridsby av en gård, då den delades till en  
Västergård och en Östergård. I slutet av 
1800-talet slogs de åter ihop till en fastighet. 

 

 
Enligt Kjell Bjervers intressanta skrift 
”Björköadelns föga blåblodiga gener” har 
den så kallade björköadeln sitt ursprung i 
Stridsby genom ”anfadern” Per Johansson 
(1675-1755). 
 
Under rysshärjningarna 1719 brändes Strids-
bygårdarna och all skogen. 
 
1946 köpte jägmästare Niels Holst gården 
och byggde ett sågverk som lades ner 2010. 



19  

 

 

Av Jerker Persson 

 
Det dånar av kanonskott och osar krutrök i 
Sveriges historia. Vårt land har varit inblan-
dat i ett trettiotal krig sedan början av 1400-
talet och fram till det norska fälttåget 1814. 
Krig slukar soldater, så våra regenter och 
fältherrar har under seklerna försökt hitta bra 
metoder att rekrytera manskap till arméer och 
flottor.  
 
Gustaf II Adolf drev i början av 1620-talet 
igenom ett  framgångsrikt rekryteringssystem 
för flottan - det ständiga båtsmanshållet. Det 
utvecklades med tiden och 1634 hade Sveri-
ges alla kustsocknar delats in i rotar. I varje 
rote skulle några bönder värva och försörja 
en båtsman med ett båtsmanstorp, utsäde, 
ved och annat för livsuppehället.  
 
Samma system kom sedan att användas när 
indelningsverket för armén infördes 1682. 
Därmed hade krigsherrarna fått Sveriges all-
moge att svara för rekryteringen av - och 
kostnaden för - en stor del av landets strids-
krafter. 

 
 

Rotarna grupperades i kompanier och kom-
panierna i skeppsregementen. I mitten av 
1600-talet fanns det 17 kompanier fördelade 
på 3 skeppsregementen. Björkö och Arhol-
mas 9 rotar ingick i Södra Roslags 1:a båts-
manskompani. Lervik hörde till Norra Ro-
slags 2:a båtsmanskompani.  (1870 fördes 
samtliga dessa rotar till Roslags 2:a båts-
manskompani). Båtsmännen i en viss rote 
fick ofta samma namn, t ex Öman på Ar-
holma och Dahlgren i Öster Edsvik. 
 
I fredstid kallades båtsmännen till tjänstgö-
ring (uppfordrades) var tredje år, antingen till 
helårstjänst eller till sex månaders sommar-
tjänst. Björkö-Arholmas båtsmän hade sin 
samlingsplats i Norrtälje, och därifrån trans-
porterades de vidare, ofta till ett skepp vid 
Stockholms örlogsstation. På ett stort örlogs-
fartyg kunde det finnas fler än 200 båtsmän. 
 
I Våra Öar nr 8/2006 har Siri Dahlberg be-
rättat om flera båtsmän på Björkö, deras fa-
miljer och vardagsliv. 

Björkö-Arholmas båtsmän 

Båtsmanstorpet i Öster Edsviks rote. När stugan revs någon gång under 1930-talet kallades den för Sved-
holms stuga. Jordkällaren finns kvar och syns från landsvägen strax norr om övre gården i Öster Edsvik. 
Marken framför stugan kallas Stillmanskärret efter båtsmannen Erik Eriksson Stillman, som bodde där i bör-
jan av 1800-talet 
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 Båtsmansrotar på Björkö 
 
Följande information om Björkö-Arholmas 
rotar bygger helt på ett material som fram-
lidne Bo Pettersson, Vätö, har lagt ner myck-
et arkivstudier på.  
 
Rote 84, Södra Marum. Båtsmännens 
namn: Wessman 
Den först kände båtsmannen hette Johan 
Wessman, inskriven 1727, och den siste hette 
John Zakarias Widman Wessman, avskedad 
1892. 
Rote nr 85, Östra Marum. Båtsmännens 
namn: Fredag och Österman 
Den först kände båtsmannen hette Pehder 
Fredag, inskriven 1747, och den siste hette 
Johan Petter Jansson Österman, avskedad på 
egen begäran 1897. 
Rote nr 89,  Simpnäs / Bleckunge. Båts-
männen hette Granholm. 
Den först kände båtsmannen hette Anders 
Granholm, inskriven 1747, och den siste 
hette Clas Johan Sundström Granholm, av-
skedad 1899. 
Rote nr 90, Skeppsmyra. Båtsmännen 
hette Björk och Skepp. 
Den först kände båtsmannen hette Hindric 
Björk, inskriven 1734, och den siste hette 
John Gustav Andersson Skepp, avskedad 
1889. 
Rote nr 91, Str idsby / Finnala. Båtsmän-
nens namn: Stridsberg. 
Den först kände båtsmannen hette Per Strids- 
man (som senare blev Stridsberg), inskriven  
 

 

 
 

1736, och den siste hette Johan Eric Karlsson  
Stridsberg, avskedad 1895. 
Rote nr 92, Västra Edsvik / Sterbsnäs. 
Båtsmännen hette Lindholm.  
Den först kände båtsmannen hette (Mats?) 
Eric Lindholm, inskriven 1725, och den siste 
hette Carl Eric Sundin Lindholm, avskedad 
på egen begäran 1895. 
Rote nr 93, Glämsta / Kulla. Båtsmännens 
namn: Forsberg och Gläm 
Det är oklart vem som var den förste båts-
mannen på denna rote. Den siste hette Julius 
Vilhelm Gläm. 
Rote nr 94, Östra Edsvik. Båtsmännen 
hette Dahlgren. 
Den först kände båtsmannen hette Johan 
(Jonas) Dahlgren, okänt inskrivningsår, och 
den siste hette Anders Ekström Dahlgren, 
avskedad 1888. 
Rote nr 98, Arholma. Båtsmännen hette 
Öman eller Öhman. 
Den först kände båtsmannen hette Mats An-
ders Öman, inskriven 1732, och den siste 
hette Gustav Jansson Öhman, avskedad på 
egen begäran 1888. 
 
Det fanns en Lerviks rote  (Nr 95), som 
hörde till Norra Roslags 2:a båtsmanskom-
pani. Den bytte senare namn till S. Byhle och 
Samkarby rote. 
Den först kände båtsmannen hette Johan Er-
icsson Sundgren, inskriven 1767, och den 
sist kände hette Lars Nilsson, avskedad 1825. 
 

Båtsmanstorpet för rote nr 92, Västra Edsvik, där båtsmännen hette Lindholm. Foto: Jerker Persson 
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                             Björkös  båtsmanstorp 

På generalstabskartorna markeras båtsmanstorp med BT. Pilarna markerar Björkös båts-
manstorp enligt generalstabskartan från 1879 (uppmätt 1875).  
 
1. Lerviks rote (stugan riven). 2. Rote nr 91 Stridsby. 3. Rote 94 Östra Edsvik (stugan riven, 
kallades tidvis Svedholms stuga). 4. Rote nr 92 Västra Edsvik o Sterbsnäs (stugan finns kvar 
på den fastighet som än i dag kallas Båtsmanstorpet). 5. Rote nr 85 Östra Marum (stugan 
finns kvar och kallas i dag för Sveden). 6. Rote nr 93 Kulla (stugan riven, kallades tidvis för 
Snickar-Linas stuga). 7. Rote nr 84 Södra Marum. 8. Rote nr 90 Skeppsmyra. 9. Rote nr 89 
Simpnäs (stugan finns kvar på Bergudden) 

9 



22  

 

 

 
 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

R1 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

R2 
21  23   26    

R3 
31  33   36    

R4 
41 42        

R5 
51     56    

R6 
61   64 65  67   

R7 
71  73 74  76  78  

R8 
81 82  84  86 87 88  

     R9             
91         

 Per har ordet! 

 Konstruktör: Per Svenonius 

Rätt lösning för korsordet 
i Våra Öar nr 17: 

 
NACKSPEGEL 
ORENALMENY 
STRAMYONYX 
HUVUDSTUPA 
ÖRASEATSER 
RONTGRAFIT 
NOTKEKGENI 
IDEALBANSK 
NÖSIEUROPE 

GRUNDREGEL 
 

 
 
 
Vi gratulerar vinnarna 
Thomas Eriksson och 
Ulla Gribbe. 
 
De fick äta och dricka gott 
för 500 kr på någon av 
Björkös trevliga sommar- 
restauranger. 
 
 
 

 
 
 
Om du löser årets korsord 
har du chansen att vinna ett 
av tre bokpriser: Lars Holms  
underbara Björköbok  
”Natur i fyra väderstreck”.                    
Skicka din  lösning senast 
den 20 juni till 
 
Våra Öar 
Öster Edsvik 4 
764 92 Väddö 
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VÅGRÄTA ORD 
 
Rad1   11(9)     Biter sjöbussen i skinnet 
Rad2   21(3)     Korsas på blodigt allvar 
            23(4)     Ligger lågt för symfoniker 
            26(4)     Fylls av glitter 
Rad3    31(2)     Gud på driven 
            33(4)     Bryts av den fördömande 
            36(4)     Mått av kvinnlig vikt 
 
Rad4    41(9)    Blev tidsbestämd  
Rad5    51(7)    Går till försvar av kristen tro 
            56(4)    Trampas i Italien          
Rad6    61(5)    Går, men  varken på ben eller fötter 
            64(3)    Arlanda 
            67(3)    En som sväljer det mesta 
Rad7    71(3)    Ordrik musik 
            73(6)    Förtrolig 
            78(2)    Tulium 
Rad8    81(3)    Uppstickare i Spanien 
            84(4)    Fordom en skyddsväst för grekiska  
                         stridstuppar; i våra historieböcker  
                         ett ståtligt ord för regenters beskydd 
                         av medborgarna 
            86(4)    Invandrad pionjär för 
                         kvinnlig gymnastik 
Rad9    91(9)    Friska, leka och viska 
  

  
LODRÄTA ORD 
 
Kol1    11(9)    Exegetisk programförklaring 
Kol2    12(3)    Vana på pub 
            42(2)    För fond   
            42(4)    Säte för kungen av Samoa    
            82(2)    Anses kunna peka 
Kol3    13(3)    Snällposten 
            33(7)    Ett skjuter kavaljeren avslutningsvis 

   in mellan två under bordet  
Kol4    14(5)    Fru 
            74(3)    Illa att gå på till sjöss  
Kol5    15(6)    Många av många 
            65(4)    Uppstickare i Schweiz  
Kol6    16(6)    Står kanske redo med småbröd   
                         och avec  
            76(3)    Kan komma från knutarna 
Kol7    17(7)    Bör även kverulanter undvika    
                        att bli på natt(!!)kröken                              
            87(2)    Nagelbitare för hästbitna spelare 
Kol8    18(7)    Fynd på gammal  lastageplats 
            88(2)    Störst i Kalifornien 
Kol9    19(9)    Höjdpunkt för nordbor     
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Av Jerker Persson 

 
Mikael Sanderhem från Lidingö tog över 
ICA Barometern i Backa den 1 december 
2014. Han är gammal kompis till Stefan och 
Ylva Haglund, som har skött affären på ett 
utmärkt sätt sedan 2002. Tack för många 
trevliga och givande samtal i kassan och 
kundkön! Det gläder oss att ni stannar kvar 
på ön och driver bl a Väddö kanotcentral. 
 
Mikael, som har drivit ICA Näset och ett 
Waynes Coffee på Lidingö, började genast 
sätta sin prägel på butiken. Hyllor och diskar 
flyttades och byttes ut, så Leksands brun-
gräddade rundrut hamnade där det tidigare 
fanns hallonbåtar och annat godis. Falukorv 
och stekfläsk hamnade där det tidigare fanns 
skorpor och småkakor. Det var ett liv och ett 
kiv innan man hade plockat ihop sin mat-
kasse! 

 

 
Men nu har allt hamnat på plats, och Mikael 
berättar med stolthet om vad han har ställt till 
med: 
Sortimentet har breddats, bl a har det till-
kommit en stor avdelning ”asiatiskt”.  
Det finns en lågprishandel i källaren. 
I butiken finns ett café med bl a en espresso-
maskin och 30 uteplatser. 
Under sommaren får butiken en manuellt be-
tjänad fiskdisk (med fisk från våra öar). 
Det blir även ca 20 nya parkeringsplatser. 
Som tidigare är butiken ombud för Systemet, 
Svenska spel och ATG. 
 
Nya öppettider: Under juni – augusti är 
butiken öppen kl 0800 – 2100 alla dagar.  
Under övriga året 0900 – 1800 alla dagar 
utom fredagar, då butiken är öppen till kl 
2000. 

Högtryck i ICA-Barometern 

Vi välkomnar den nye ICA-handlaren Mikael Sanderhem till  Björkö och önskar honom lycka till.  
Foto: Jerker Persson 


