
   

 

 

V å r a      Ö a r 

Av Siri Dahlberg 
 
Musik och musikanter är ”ett stort, vitt och brett 
område” för att citera Magnus Härenstam inför 
finalerna i Jeopardy. Fakta har jag hämtat från 
Rospiggen 1956, Birger Björnerstedts Ölåtar och spel-
män samt Arholma-Kalles böcker Arholma och 
Skärgårdskvällar.  

 Sänkmyren ligger bakom Stornorrgårdens arren-
datorbostad. En gång ett populärt ställe för skrid-
skoåkning, det kan äldre Skeppsmyrabor vittna 
om. Sänkmyren blev i folkmun Sengsmyren, och 
nu förflyttar vi oss bakåt i tiden till 1829. Då föd-
des fiolspelmannen  Anders Ersson, "Sengsmyrs-
Ante". Enligt honom själv lärde han sig spela av 
"Gåsvikarn", Anders Andersson, redan vid 12 års 
ålder. Den fiol som ännu finns kvar i släkten köp-
te Ante i Visby 1856. Om den fiolen skriver Ha-
rald Lindberg: "Båken själv ser ut som pärlemor-
knappen på en fiolstråke. När jag var barn kombi 
 

 

 
nerade jag den med den enda fiolstråkeknapp jag  
då kände till - 'Sengsmyrsantes'. Högskärsbåken 
såg jag i stugfönstret och hade då i min fantasi 
inte en aning om dess proportioner. Kanske bi-
drog detta till att jag kände en sån häftig längtan 
att äga Sengsmyrarns fiol med stråke att jag fällde 
strida tårar. Både glädje och sorg har säkert den 
fiolen frambringat. På hur många midsommar- 
och juldanser har den inte sjungit sin vemods-
sång? Erik Holm, Sengsmyrarns dotterson, drar en 
låt på den svartnade fiolen." 
 
 Jag antar att det var i samband med sitt giftermål 
som Ante rev linbastun vid Sänkmyren och flytta-
de den till Rumshamn. Där blev den bostad för 
Sängsmyrsläkten tills Anna och Lars Söderman 
rev den och byggde nytt. 
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Musik och musikanter på Björkö 

Erik Holm med Sengsmyrs-Antes fiol, tecknad av Ha-
rald Lindberg. 

Sengsmyrs-Ante, tecknad av Harald Lindberg 
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 Ante var sjöman och skeppare, men hans törst 
var omvittnad så han tvingades sluta med sjö-
manslivet. Som spelman på en godtemplaredans 
på Granskär var han ändå tvungen att hålla sig 
nykter.  
 
Han spelade på bröllop och danser, ibland tillsam-
mans med Isak Mickelsson från Idö. Det var 
schottis, polskor och valser men även kadriljer, då 
för herrskapet på Lidö., Vilhelm Jansson, Simes-
Ville på Arholma, ska ha lärt sig spela fiol av 
Ante, det lär ha skett en natt på Rumshamns kyr-
kogård!  Tro't den som vill. Ville spelade även en-
radigt dragspel och på en egenhändigt byggd nyck-
elharpa. En låt som tillskrivs Ante är hambon 
"Sengsmyrarn". Den spelades i midsomras vid 
hembygdsgården av Lars Granat och Leif Karls-
son. 
 
 Vilt liv — och väckelse 
På Arholma fanns en "gammal och kär tradition" - 
Gubbdans. Beslut om en sådan togs vid en bond-
tolva hos Hagas. Det var grånade gentlemän som 
höll i trådarna. Av rådman Ahlman  i Norrtälje 
fick man löfte om att hyra storbyggningen. Ett lass 
torrved anskaffades och en kutting sändes till 
Norrtälje.  Hagas stora skeppskaffepanna, av  

Ossian Ahlmann döpt till Appolonia, hämtades 
av Liss-Janne osv. Så var det spelmän. 
"Sengsmyrarn" lämnade återbud med sorg i sin-
net. Det var dåligt väglag och han hade blivit en 
"gammal orkel". Men styrman Jan Olov ställde 
upp med sin fiol, skomakare Edvard Mattsson 
från Skeppsmyra med sitt magdeburgerspel likaså. 
Han var ändå på Arholma å yrkets vägnar. Där 
fanns Rävberg-Mats, som fram på kvällen drog en 
polka han lärt sig på "Klämman" i Lübeck. Stäm-
ningen blev hög, gubbarna dansade i långstrum-
por och smorläderstövlar. Kvinnfolken fick fullt 
upp. Jan-Olof drog en låt från Quistens bröllop.  
 
 Vi dröjer oss kvar på Arholma. Där sitter Ossian 
Ahlman en midsommardagsmorgon i syrenbersån 
och har tråkigt. Alla sover. Han tar dragspelet, 
klättrar upp på taket, sätter sig på skorstenen och 
låter reveljen gå. Ska vi gissa på Kväsarvalsen? Alla 
vaknar, fru Lina ganska förargad, försöker få sin 
man att komma ner, men Ossian trivs där han 
sitter.  Det görs upp eld i kakelugnen i ett försök 
att röka ner honom från taket, varpå Ossian tar av 
sig byxorna och stoppar dem i skorstenspipan. 
Post-Ante, Anders Österberg, övertalas att gå upp 
och tala Ahlman tillrätta. Han blir bjuden på en 
klunk ur flaskan och får låna spelet för att själv 

Ossian Ahlman, Arholma Lina Ahlman, född Wicklander, Arholma 
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dra en låt. Historien finns att läsa i Arholma-
Kalles bok Skärgårdskvällar. Här får gubbarna stå 
som exempel på musikanter genom tiderna.  
 
I boken Ölåtar och spelmän kan man i intervjun 
med Frida Holmgren läsa inte bara att sista jul-
dansen i Skeppsmyra hölls 1902, utan också att 
dansen slutade "när mor Klara kom med väckel-
sen. Hon lyckades vända om folk och samla ihop 
pengar till ett bönhus och sen blev det samlingslo-
kalen." 
 
Samtidigt med väckelserörelsen kom även nykter-
hetsrörelsen. Naturligtvis måste det ha sjungits 
och spelats på deras möten, men några spelmän 
nämns inte. Vid Finala stenhuggeri bildade arbe-
tarna en musikkår med instrument skänkta av 
Stockholms stad. Det skall ha skett runt 1917. 
 
Vår tids musikanter 
Går vi ett par decennier framåt i tiden dansades 
det på Skeppsmyra Ö, Tallåsen och Björkvallen. 
Under kriget i livräddningsskjulet i Simpnäs. 
Sommardanserna på Arholma, Tyvö och i Perols 
loge på Gräddö avslutades med en danskväll i 
Medborgarhuset. Skytteföreningen festade och 
dansade i Norra Latins koloni och det dansades i 
båthuset på Barnens Ö.  
 
Men musiken bestod mest av utsocknes orkestrar. 
Wallenrudarna är omtalade. Till undantagen hör 

Eje Ömans trio från Arholma och Karl Axel Ek-
ström från Kulla. Fridner Svärd stod för dansba-
nan i Östersjö. Där debuterade Karl Axel som 
dansbanemusiker redan som 16-åring. Han är still 
going strong; vid 88 års ålder tar han dragspelet 
med sig när han t. ex. drar till Spanien på solse-
mester. Det blir säkert en låt på någon bodega! 
 
 En annan tidig debutant har vi i Roine Jansson i 
Marum. Han spelade som 10-åring för Sonja 
Mattsson när hon satt och mjölkade i Kofållan vid 
Sjöängen. Då på pappa Ture Janssons dragspel. 
Som kompositör står han för Tjockövalsen, Älgs-
noa och för både text och musik till Björkövalsen 
(som vi publicerar på annan plats i denna tid-
ning).  
 
 Vad har vi mer för musikliv på Björkö i dag? Vi 
har kyrkans körverksamhet, som är rätt omfattan-
de. Vi får heller inte glömma "buskspelet" vid mu-
seet i Simpnäs. Det går i Sjömannaföreningens 
regi, varje torsdagskväll i juli månad. Där kan man 
höra Ingvar Österman på gitarr, Lars Granat, 
Sven Gustavsson och Ingemar Beskow på drag-
spel, Leif Karlsson durspel, Carl-Olof Cederblad 
fiol och Birgitta Berglund nyckelharpa.  
 
Välkomna! 
Kom och lyssna på ”buskspelet”! Alla är välkom-
na; trakterar du inte något instrument är det bara 
att falla in i allsången. 

Buskspel i Simpnäs en torsdagskväll mitt i sommaren 
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Av Jerker Persson 
 
Det finns flera versioner av den än i dag mycket omtyck-
ta Arholmavalsen. Här ett försök att klargöra hur de 
har komit till.  
 
En junidag 1909 stiger försäkringstjänstemannen 
Albin Carlsson från Eskilstuna av Waxholm III 
vid norra bryggan på Arholma. Han skall vila upp 
sig på Ahlmans pensionat. Carlsson blir en om-
tyckt gäst eftersom han trakterar både drag- och 
munspel. Han satt i solskenet och skrev några 
egna låtar, bland annat en vals, som han fick spela 
om och om igen. Den döpte han till Arholmaval-
sen. 
 

Senare samma sommar anländer den unge apote-
karen Herman Svenonius med III:an, och även 
han styr stegen till Ahlmans pensionat för att nju-
ta skärgårdsliv. Han tyckte om att skriva tillfälles-
vers, så därför var det fullt naturligt att han tog 
fram skrivdonen när han hörde Albin Carlssons 
gungande vals. Och så tog texten form: 
 
 

 
 
Sommarsolen glöder, staden känns så kvalmig, 
Längtan står till havet och Arholma ö. 
"Trean" ligger färdig för att lämna hamnen, 
för oss ut till famnen av Arholm ö… 
 
Apotekare Svenonius hade nog ingen annan tan-
ke än att roa de övriga gästerna på Ahlmans pan-
sionat. Han nämner några av dem vid namn: Kjel-
lén och Maja - särskilt Maja: 
... 
Vi va' så lyckliga, Maja och ja',  
därav så se ni är Arholma bra. 
Nästa år söker jag åter min mö 
på Arholma ö 
 
 I dag vet vi inte vem Kjellén eller Maja var, men i 
texten finns det även en Elna och en Britta, och 
det var paret Ahlmans döttrar.  
 
Även om denna  vals var starkt lokalbetonad så 
skulle den ändå få vingar och flyga ut över Sverige 
som en av våra tidigaste schlagers - men då med 
en annan text. Sommaren 1912 hade varietéartis-
ten Johan Lorenz Österlund och hans syster Fred-
rika anlänt till Ahlmans pensionat. Där spelades 
naturligtvis Arholmavalsen, och melodin inspire- 
rade Österlund att skriva en egen text med rubri-
ken Legenden om Arholma ö. I den versionen, som 
saknar en musikslinga ur Carlsson-Svenonius-
kompositionen, kom Arholmavalsen ut i tryck  
1913. Den gavs ut av Abraham Lundqvists musik-
förlag i Stockholm, och de inledande stroferna 
lyder så här: 
 
Nordanstormar vänden! 
Stilla stjärnor tänden! 
Lyssnen till legenden 
Om Arholma ö. 
 
Tydligen blev valsen populär för 1914 var det dags 
för den första grammofoninspelningen, dock utan 
sång, men med kraftfull musik av Meissners mil-
tärorkester. Sedan dess har det gjorts ett tjugotal 
inspelningar med den österlundska texten, bl. a. 
med Åke Grönberg 1941 och Bertil Boo 1949. 
Endast en inspelning innehåller Svenonius text, 
och den gjordes 1961 med Brita Borg som sång-
erska. 
 

Arholmavalsernas historia 

Herman Svenonius i mitten av 1930-talet 
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Det finns faktiskt fler textversioner, bl. a. en som 
troligens skrevs av grammofonproducenten Helge 
Roundqvist (han stavade sitt namn så!) och spela-
des in med Ulla Billquist och Gunnar Hahn. 
 
En fjärde variant, med okänd upphovsman, finns 
i  tryck från 1920-talet: 
 
Säg mig alla vänner 
farande sjömänner 
om ni sången känner 
om Arholma ö 
 
Kärt barn har många namn - vilket även tycks gäl-
la om kär musik! 

Källor:  
Matz, Edvard och Erling: Sällsamheter i Stock-
holms skärgård (1978) 
 
Kjellgren, Lennart: Nu vet vi vem som skrev Ar-
holmavalsen (ICA-kuriren, nr 8/1988) 
 
Ericson, Uno Myggan: Myggans nöjeslexikon 
(1988) 
 
Samtal med Per Svenonius i Ö. Edsvik, som är 
son till Herman Svenonius. 

Björkövalsen 
 
Det finns inte bara en Arholmavals utan även en 
Björkövals. Roine Jansson i Marum har skrivit 
både text och musik.  
 
Redan som liten grabb lärde han sig spela på pap-
pa Ture Janssons dragspel, och han lär ha under-
hållit sin omgivning utan större prut.  
 
Roine har även komponerat bl a Tjockövalsen 
och Älgsnoa. Var så goda, här är text och musik 
(nästa sida) till Björkövalsen. 
 
Uti Roslagen finns många öar minsann 
Men som Björkön det finns inte maken så grann 
Med sina kobbar och skär lite här och där 
I en brusande blå atmosfär 
Det finns vikar och sund och något abborrgrund 
Där man kan sitta och njuta av livet en stund. 
Det finns vatten så klart ja riktigt underbart. 
Tänk att det finns så mycke´ rart. 
 
Refräng: 
För de som varit där ute och gästat nå´n gång 
Längtar åter till saltstänk och alfågelsång. 
För uti Roslagen finns många öar minsann 
Men som Björkön det finns väl inte maken så grann. 
 
 
Ut på Björkö blir dagen nog aldrig för lång 
För där finns ännu kvar av en sjömans jargong. 
Och där finns ängar så gröna 
och flickor så sköna. 
Och i skogsbrynet bor både hin och amor. 
Och när vintern står bitande kall över ön 
Är det ändå nå´t särskilt som gör den så skön. 
Är det stormen som tjuiter eller snöflingans fäll 
Som gör en så lycklig och säll. 
 
Refräng: 
För de som varit där ute och gästat nå´n gång 
Längtar åter till saltstänk och alfågelsång. 
För uti Roslagen finns många öar minsann 
Men som Björkön det finns väl inte maken så grann. 
 
 
 
  
  
  

Harald Lindbergs omslag till Arholmavalsen 
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Av Kaj Wicklander 
 
En tidig vår på 1960-talet med lågvatten gick jag 
och far ner för att se till vårt båthus, som ligger på 
Blekunge och Kulla bysamfällighet i Marumsun-
det. När vi kom fram till sluttningen ner mot båt-
huset kände jag doften av vår, med sol, blåsippor 
och fågelkvitter. Stillheten var monumental. 
 
I det klara vattnet kunde vi urskilja delar av stora 
skeppsskelett av trä, spant, timmer, huller om bul-
ler. Detta väckte naturligtvis ett barns nyfikenhet. 
Rester av barlast som krita och flinta undersöktes 
noggrant av ivriga barnhänder. På andra ställen 
hittade vi delar av kritpipor, porslin och glas. 

Min far berättade vad han hade hört av morfar, 
A . F. Andersson, Södergården, Kulla. Båthuset 
ligger på gamla stapelbädden, där förfäder byggde, 
reparerade och sjösatte fartyg. 
 
Som framgår av gamla kartor och dokument är 
denna samfällighet stor och användes som båt-
byggnadsplats, lastageplats, kolbotten och vedupp-
lag. Här finns också lämningar av en rustningsla-

da, kolbotten och en smedja, allt som skall finnas 
på en båtbyggnadsplats. 
 
Tänk att få se, uppleva och höra detta myller av 
människor; känna dofterna och ljuden från de 
olika aktiviteterna. Skillnaden mot dagens stillhet 
måste vara enorm. Allt efter som åren gick börja-
de jag undra vad båtarna hette, och om någon 
person hade hågkomster från denna tid. 
 
I Kalle Lindkvists bok "Där jag och fäder vandrat" 
fick jag svaret på frågan. Jag citerar följande ur 
boken: "Hur gamla dessa vrak är, är svårt att säga. 
Det vrak som ligger utanför gamla skolan, berätta-
de Mats Sjöström om, att när han var 9 år, låg det 
där likadant. Ingen kunde på den tiden ge honom 
upplysning om hur länge det legat där. Sjöström 
föddes år 1842 och dog 1938 vid 96 års ålder. När 
denna gamla skutskeppare ej visste något om det-
ta vrak är det troligt att dess historia går tillbaka 
flera hundra år." 
 
Marumsundet är inte unikt på något sätt. Liknan-
de platser finns i t ex Skeppsmyraviken. De namn-
lösa vrak som ligger på botten bör ha kommit dit 
under 1850-1880. 
 
Vad hände med ett fartyg som inte gick att sälja 
eller reparera? Troligtvis lades det upp av ägaren 
utanför sin ägandes mark. Sedan tog man tillbaka 
det som gick att återvinna, såsom lanternor, mas-
ter, tågvirke, segel o. dyl. 
 
Delarna användes kanske till nybyggnation, repa-
ration, förbyggning, husbyggen eller vedbrand. 
Det som blev kvar var bottenstocken, spanten, 
timmer och delar av bordläggningen. De sista res-
terna försvinner sedan vid bryggbyggen och upp-
rustning av stranden. 
 
Här följer en beskrivning av tre fartyg, som jag har 
identifierat: Skonaren Leonard (1), stora skoner-
ten Landternan (2) och vedjakten Linus (3). Siff-
rorna inom parentes anger respektive fartygs plats 
enligt kartan. 
 
 Skonaren Leonard 
Byggdes före 1847 i Wätö socken, troligtvis på 
Blekunge och Kulla skeppsbyggnadsplats. För-

Marumsundet, en skeppsskyrkogård 

Blekunge och Kulla bysamfällighet ligger vid krysset 
högt upp till höger på bilden. Skonaren Leonards vrak 
vid 1:an, skonerten Landternas vrak vid 2:an och ved-
jakten Linus vrak vid 3:an. 
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byggd 1854 och reparerad 1867. Huvudredare var 
Erik Ahlström, Blekunge. Befälhavare var sonen 
Olle Ahlström, Blekunge. 
 
Byggd av furu på klink. Dräktigheten var 38 nyläs-
ter = 161, 5 registerton.  
 
 I Kerstin G:son Bergs avhandling Redare i Rosla-
gen kan man läsa följande: "Lilla skonaren Leo-
nard om 47,74 svåra läster = 117 ton med huvud-
redaren Erik Ahlström i Blekunge var 1847 på 
utrikesresa. 1854 får Erik Ahlström bekväma sig 
att ta ut fribrev för Leonard som vid denna tid-
punkt var nyförbyggd till ökad dräktighet." 
 
Efter 1871 försvinner hon ur register och andra 
dokument. I boken Det seglade en Björkö-brigg 
finns denna notering: "Ligger sedan 1875 som 
vrak i Marumsundet på Kullasidan." 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att Leonard 
troligen byggdes på Blekunge och Kullas samfällig-
het före 1847 av Erik Ahlström i Blekunge. Dräk-
tigheten är då 117 ton. 1854 nyförbyggs hon och 
dräktigheten ökar till 161,5 registerton. Hon repa-
reras 1867. 
 
1875 sjunker hon till sin sista vila på en plats inte 
mer än 50 m från den plats där hon gick av stapel-
bädden ca 30 år tidigare. "Sic transit gloria amun-
di" (Så förgår världens härlighet). 
 
 
Skonerten Landternan 
Byggdes på Åland och kom till Sverige 1856. I ett  
mätbrev kan man läsa att hon är av furu, på klink 
och kravell med en dräktighet på 100 svåra läster 

= 245 ton. Enligt ett mätbrev från den 25 augusti 
1860 var hon 26 meter lång, 9.3 meter bred och 
med en dräktighet på 84.5 läster. 
 
Huvudredare var bonden Jan Ersson, Tranvik, 
Singö socken. Skeppare var Mats Mattsson i Ma-
rums by. Senare skeppar var enligt en skriftlig 
uppteckning Matts Andersson, född 1830 och 
död 1876, sonen Mattias Edvard Mattsson (Sved-
Edvard), född 1862 och död 1933. Han bodde i 
Sladdstycket, Vestergärde, 1/2 mantal, i Marums 
by. 
 
Jag vet inte när Landternan lades med fören in 
mot land vid Östermarums bysamfällighet, men 
jag gissar att det troligen var i slutet av1880-talet. 
 
Det har varit svår att få fram uppgifter om Land-
ternan. Hon finns inte med i någon av Svensk 
skepplistas årgångar, inte heller i Det seglande en 
Björkö-brigg eller i Redare i Roslagen. Det enda 
jag har hittat är mätbrev och dokument från ägar-
familjen. Troligtvis har Landternan varit registre-
rad i Finland av skattemässiga skäl.  
 
 

Skonerten (Svan) från Björkö är samma typ av fartyg 
som Leonard och Landternan, som ligger vrak i Ma-
rumsundet,  

Vedjakten Linus utanför Granö, Väddö kanal 1923 
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Vedjakten Linus 
Linus byggdes 1892 i Vagnsunda, Yxland. Hon 
var 18,08 meter lång, 6,65 meter bredd och hade 
en dräktighet om 44 ton.  
 
Ägare och skeppare var Valdemar Andersson 
1887-1973. Han kallades för Backvalle och bodde 
unde många år i Strömsbacken invid Marumssun-
dets västra sida. Valdemar förde jakten under 
åren 1924-1938. En tändkulemotor Avans, 20 
hästkrafter, tillverkad i  Augustendal i Nacka, in-
stallerades 1925. Linus fraktade bl a ved, halm 
och byggmaterial. 
 
Under 1930-talet, med dåliga tider och sjunkande 
efterfrågan på frakter, lades Linus för sista gången 
för ankar i Marumssundet. Efter några år sjönk 
hon, och bara en tredjedel av aktern stack upp 
över vattenytan. De sista resterna av fartyget för-
svann när man byggde en ramp och en brygga på 
platsen. 
 
Är det någon som vet mer? 
Om någon av er har uppgifter om Leonard, Land-
ternan och Linus är jag tacksam om att få ta del 

av den informationen. Ni kan i så fall kontakta 
mig eller till Våra Öars redaktör, Jerker Persson,  
0176-916 70 (kvällstid) eller 915 55 (dagtid). 
 
 
Källor 
Svensk skeppslista  
 
Det seglade en Björkö-brigg 
 
Karl Lindqvist: Där jag och fäder vandrat 
 
KerstinG:son Berg: Redare i Roslagen 
 
Diverse originalmätbrev 
 
Blekungearkivet, originalhandlingar 
 
Roger Toll: Kaplansbacken 
 
Originalhandlingar rörande Linus och Landter-
nan 

Valdemar Andersson ägde vedjakten Linus, och han 
var också skeppare. Bilden togs på 1950-talet av Kers-
tin Bernhard. 

Vedjakten Linus vid Bagghus brygga. Västernäs by i 
bakgrunden. Där låg Valdemar Anderssons föräldra-
hem. 
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Av Siri Dahlberg 
 
År 1623 infördes något som kallades "ständiga 
båtsmanshållet". Kronan hade genomfört en över-
enskommelse med bönder i Södermanland, Upp-
land, Finland och på Åland om fyra indelta kom-
panier om vardera 400 båtsmän. Till varje bonde 
som ville hålla en båtsman skulle kronan överlåta 
ett mindre hemman och bevilja skattelättnad. Det 
var grundtanken, systemet förändrades och med 
tiden infördes rotar. Där åtog sig byarna att hålla 
båtsmän. 
 
Björkö-Arholma, genom Vätö skeppslag, kom att 
tillhöra södra Roslags 1:a båtsmanskompani, där 
t. ex. Arholmas rotes båtsman hade nr 98 och följ-
aktligen hette Öman. Så hette även nästa genera-
tion, utan att man för den skull behövde vara far 
och son. 
 
Rekryteringen skedde oftast bland "obesuttna" 
och de som antogs tycks i många fall ha varit män 
med oro och äventyr i blodet. Läser man präster-
nas anteckningar över försvunna, är förvånansvärt 
många förrymda båtsmän. En av dessa var Skepps-
myra rotes nr 90 Karl Johan Skepp. Han noteras 
som "rymd" den 5 december 1878 men återfanns 
sedan på ett fyrskepp i Amerika. Kanske var båts-
manstjänsten inte så attraktiv vid närmare påseen-
de? 
 
Fredag och Österman 
I Östermarums rote hette båtsmännen Fredag 
med nr 85. Anders föddes i Östermarum 1802, 
förmodligen son till Johan Fredag. Han gifte sig 
med Katarina Persdotter från Norrveda. De får 
trebarn: sönerna Karl August och Anders Gustaf 
samt dottern Fredrika, varav sönerna betecknades 
som sinnessvaga. 
 
Fredrikas liv blir strävsamt. Fadern dör när hon är 
16 år, han begravs på kolerakyrkogården i Stock-
holm. Modern är sjuklig. Frågan är om inte båts-
manstjänsten blir vakant under några år. Näste 
man är född i Bro 1853. Han kan inte ha tillträtt 
förrän i mitten av 1870-talet, och nu är namnet 
inte Fredag utan Johan Petter Österman. 
 
"Ständiga båtsmanshållet" upphör 1892. Staten 
tar över kostnaden, och bemanningen av flottan  

 

 
sker från Sjömanskåren. Österman blir en mång-
sysslare, han står som sjöman, pråmskeppare och 
kyrkvaktare, men bor kvar på torpet Erikslund till 
sin död 1925. Då köper Oskar Johansson, från 
gården Sveden, fastigheten av rotebönderna. Nu 

ägs den av Klas-Göran Johansson och Gladies  
Noaksson. 
 
Gläm 
Fredrika gifter sig 1881 med Julius Gläm, bror till 
Österman. Julius har då blivit båtsman nr 93 för 
Kulla-Blekunge rote. Nr 93:s tjänstebostad låg på 
Blekunges mark, i dag granne med Anna-Lena 
Lundergren. Den kallades senare för Snickar-
Linas stuga. Där syns fortfarande om vårarna 
blommande plommonträd. 
 
Dit flyttar inte Gläms, utan bor av någon anled-
ning kvar i Marum till 1890. Då köper de en "laga 
del" i Kulla, bygger hus och bryter mark. I "laga 
stugan" bor kloka gumman Greta Stina Ersson. 
Familjen Gläm består vid flytten från Marum av 

Båtsmän på Björkö 

Båtsman Johan Petter Österman utanför sitt torp 
Erikslund i Östermarum. (Utsnitt ur en oljemålning) 
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Fredrika, Julius, deras tvillingpojkar Ernst och 
Emil samt Fredrikas två sinnesvaga bröder. 
 
Båtsmanshållet avvecklas och Julius börjar längta 

bort, skriver Kalle Lindkvist, systerson till Gläm-
men. Han tar hyra på en utgående båt och blir  
borta i tio år! Fredrika stretar på, förvissad om att 
Julius har omkommit, men en vacker dag dyker 
han upp, djupt ångerfull, blir förlåten och livet 
rullar vidare. Sonen Emil går bort i unga år, so-
nen Ernst gifter sig med Matilda Stridsberg, ännu 
ett båtsmansnamn, och sonhustrun blir till god 
hjälp för Fredrika på äldre dar. 

Julius Gläm tecknad av Harald Lindberg 

Fr v Fredrika Gläm, Augusta Jansson (Granholm) och 
Signhild Jansson.  Foto: A. Wicklander 

Här skylar man säd på Glämmens vret vid Kulla. Från vänster: Ernst Gläm, hans hustru Matilda Gläm (född 
Stridsberg) och Kalle Stridsberg (Matildas bror). Hunden heter Pil. 
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Harald Lindberg beskriver utsikten från sitt stug-
fönster mot Högskärsbåken på följande sätt: " I 
många fiskarnätter sågs österut på Mellanskär 
strömmingsfiskarnas sköteldar. Tänk t. ex. Gläm-
men och hans genuina fiskarkompis, hustrun 
Fredrika, som var med därute som 80-åring. Så 
många nätter de kurat ihop sig på sjöpälsen invän-
tandes soluppgången. Kaffeelden glimmar i natt-
mörkret, allt är tyst, bara dyningarnas fras mot 
hällarna." 
 
Fredrikas liv blev strävsamt och långt. Vid 91 års 
ålder går hon ur tiden 1937, Julius följer efter 
1941, då 84 år. Jord och skog har sålts till Kulla 
nedergård och husen har blivit sommarbostäder. 
 
Granholm 
Båtsmansnamn kan skapa förvirring ibland, sär-
skilt när vid byte av båtsmän den förre och den 
nye blir boende i samma by. Simpnäs rotes båts-
manstorp låg på allmänningen Bäckviksudden. 
Hit kom i mitten på 1860-talet Johan Erik Jans-
son, född i Bro 1841, med hustrun Johanna. Han 
är utsedd till båtsman nr 89 Granholm. Paret får 
tre barn: Johan, Anna och Augusta. Men Gran-
holm trivs inte ute på udden, där var alltid blåsigt 
och kallt, så han förvärvar 1 tunnland mark i än-
den av Blekunge mosse. Ett 50-årskontrakt med 
dagsverksskyldighet på Blekunge gård skrevs 1872. 
Ett år senare avgår Johan Erik som båtsman och 
flyttar till sitt eget "Skogshyddan",  men namnet 

Granholm hänger kvar. 
 
Dottern Anna flyttar till Stockholm 1890 och blir 
med tiden innehavare av en bosättningsaffär. Jo-
han gör likaledes tre år senare. Han anställs som 
varvsarbetare på Ekensbergs Mekaniska Verkstad. 
Där omkommer han genom en olyckshändelse. 
Augusta stannar hemma. De höll 2 kor, några får 
och en gris. Dagsverken hos bönderna bidrog till 
försörjningen, och Johan arbetade på Högmarsö 
varv.  
 
Johans dotter Signhild kommer till Skogshyddan 
som 8-åring och stannar livet ut. Augusta hämtade 
fostersonen Rolf Eriksson som spädbarn i Norrtäl-
je 1920, och till Signhild kommer systrarna Solve-
ig och Birgit Johansson i början av 1930-talet. Då 
har de gamla gått bort, Johanna 1920 och Johan-
Erik 1924. I sin historik och beskrivning av Ny-
byn säger Rolf Eriksson: "Min fostermor och Sign-
hild, de snällaste och mest uppoffrande männi-
skor man kan tänka sig, trots de små inkomster 
som fanns från kor, får och höns.” 
 
Nästa Granholm hette Klas Johan Lundström. 
Han kommer tillsammans med hustrun Amalia 
och dottern Bodil till Bäckviksudden 1878. Här 
utökas familjen med barnen Tyko, Berta, Deside-
ria, Ture och Delfina. Klas Johan beskrivs av Rolf 
som stor och kraftig medan Amalia var liten och 
hårt sliten.  
 
Hos Kalle Lindkvist kan man läsa: "Där ser jag 
gamla Granholm med lingonkorgen i sitt vänstra 
armveck gående på den kurviga stigen. En gång 
senare är jag i sällskap med med en annan Gran-
holm, den då 70-årige Klas. Jag säger åt honom: 
'Granholm går för fort'. Han svarar: 'Jag bara lun-
kar, gosse'. Han var en ståtlig typ och blev över 90 
år." "Klasen" köpte i mitten av 1920-talet en tomt 
intill båtsmanstorpet och uppförde där ett hus 
flyttat från Marum. Båtsmanstorpet tillhör i dag 
Lasse Berg. Solveig Johansson och Curt Hammar-
ström bor i Skogshyddan och Birgit Strömstedt på 
Skomakaretorpet. På "Klasens" bor ättlingar till 
Klas Johan.  
 
Tack! 
Ett tack till Kaj Wicklander, Helge Jansson, Klas-
Göran och Gladies, Per Öhman samt Solveig Jo-
hansson för deras bidrag med fakta och foton. Båtsman Granholm (Johan Erik Jansson) med barnbar-

net Signhild. 
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Av Siri Dahlberg 
 
Vi kunde i nr 7 av Våra Öar läsa om August 
Wicklander, som julnatten 1898 förfrös både hän-
der och fötter. Olyckor och elände har alltid fasci-
nerat oss människor - och så kommer frågan: "Vad 
hände sedan?" Svaret fick jag av Kaj Wicklander, 
som hänvisade till Arholma-Kalles bok Skärgårds-
kvällar. Mycket riktigt, där kan man läsa följande: 
 
"Det var julafton och kallt. Isskärs-August hade i 
god tid lämnat isskär för att på ett eller annat sätt 
ta sig i land till Arholma, där föräldrarna bodde. 
Med sin iseka brångade han sig in till Österhamn. 
Efter någon timme skulle han återvända till Is-
skär, till hustru och två pojkar i 10-12 årsåldern.  
 
Skymningen kom med tilltagande kyla, och i tim-
mar försökte han brånga sig tillbaka samma väg 
som han kommit, men måste slutligen ge upp. Ett 
tag funderade han på att återvända till Arholma, 
men då skulle familjen bli orolig på Isskär, och 
slutligen beslöt han sig för att försöka nå hemön 
från havssidan, på utsidan Vedlösan och vidare 
genom Stridsholmssundet. 
 
Han började nu bli utschasad och tog i land i en 
havsvik i öster för att äta en bit och vila upp sig. 
Där tog han ett par supar, vilket var det farligaste 
han kunde göra under rådande förhållanden och 
det stod inte länge på förrän han somnade på tof-
ten. Kylan tilltog. Han vaknade efter vad han 
trodde var en halvtimme, hade då sovit i timmar, 
och armar och ben var utan känsel - han var för-
frusen. Krypande på alla fyra, på armbågar och 
knän, tog han sig tvärs över Vedlösa och ropade 
på hjälp. Molin och hans Johanna hörde nödro-
pen, fick ut en båt och hittade August under en 
gran. I all sin välmening gjorde de upp en brasa 
och placerade honom framför elden, varefte Mo-
lin gick upp till byn för att varsko om händelsen. 
Lotsåldermannen Eriksson gav order om att Au-
gust omedelbart skulle flyttas in i ett kyligt rum 
och frotteras med snö. 
 
Telefon fanns inte, men byn gjorde vad den kun-
de, och om några timmar var August på Norrtälje 
lasarett. Efter någon timma gav doktorn besked 
om att armar och ben måste amputeras om den  

 
 

förfrusne över huvud taget skulle ha en chans att  
överleva. 
 
Men August ville inte leva utan armar och ben, 
och kort senare kom det bud om att han var död." 
 
Så långt Arholma-Kalle (Karl H Andersson). 
Tilläggas kan att August Wicklander hade en god 
utbildning: skeppsbyggnad i S:t Petrsburg och styr-
mansexamen i Visby. Fadern, Anders Wicklander, 
omkom ett år senare genom drunkning i Sunds-
valls hamn, och familjen flyttar från Arholma till 
Skeppsmyra.  
 
Av Augusts två söner försvinner den äldste, Ar-
nold, under första världskriget, och Edvin emigre-
rar till Australien, där "August-grenen" av släkten 
Wicklander ännu lever kvar. På Björkö tar Au-
gusts yngre bror Albert över rederiverksamheten. 

Isskärs-Augusts olyckliga öde 

August Wicklander (Isskärs-August) stående och den 
yngre brodern Albert 



14  

 

Av Lennart Khan 
 
Krutrök och orosmoln fördunklade himlen över 
Europa. Adolf Hitler höll som bäst på att förverk-
liga sin dröm om Tredje riket, Winston Churchill 
förväntade sig att varje engelsman skulle göra sin 
plikt, statsminister Per Albin Hansson betygade 
att Sveriges beredskap var god och mina föräldrar 
hyrde en stuga i Rumshamn på Björkö. 
 
Familjen hade under större delen av trettiotalet 
hyrt sommarbostad av handelsmannen Nathanael 
Lindgren i Rävsnäs på Rådmansölandet. Men min 
far hade länge önskat en sommarbostad där han 
kunde se havet. Genom studier av kartor och an-
nonser i dagspressen kom vi att hamna i en ny-
byggd stuga hos rumshamnsbon Karl Viktor Öhr-
berg och hans hustru Hanna Öhrberg. Karl Öhr-
berg, som bland annat varit stenhuggare och förlo-
rat synen på båda ögonen, kallades allmänt Blinda 
Kalle. Han ägde en fastighet vid sjön med egen 
brygga och en verkstad där han ägnade sig åt 
borstbindning.  
 
Per Albin Hanssons uttalande att "vår beredskap 
är god" gav upphov till många frågetecken och 
lyftade ögonbryn. Men ifall han menade öarna 
Björkö och Arholma kunde det äga sin riktighet. 
Den militära närvaron var påtaglig under kriget. 
Redan vid ångbåten Storskärs ankomst till Öster-
sjö brygga möttes man av beredskapsinkallade sol-
dater som i brist på mer krigiska uppdrag åsåg 
ångaren Storskärs ankomst till Östersjö. Vid Sve-
dudden norr om Svarthålet fanns en förläggning 
(numer riven), där manskapet som skulle betjäna 
de värn som fanns nedsprängda i berget vid 
Granö ström och ha kontroll över det minfält 
som lagts ut i sundet, hade sin bostad. Kontrollen 
av minorna övertogs dessvärre av åskan vid några 
tillfällen, varvid fyrverkeri utlöstes i sundet. I mitt 
gamla sjökort från tiden står: "Passage genom om-
rådet under åskväder på egen risk". 
 
Om man följde med Storskär till Norra bryggan 
på Arholma kunde man konstatera den militära 
närvaron även där. Ett större område vid  öns nor-
ra del var avspärrat för allmänheten och utgjorde 

 

 
 förläggning och ledning för den personal som 
skulle besätta alla de värn och kanoner som  
fanns utplacerade lite här och var i den arkipelag 
som omger Arholma. För att i någon mån förströ 
det på ön isolerade manskapet byggdes dansbanan 
vid Norra bryggan. Den blev givetvis till glädje för 
alla. Ingen kvinna satt ouppbjuden vid dansbanan 
under beredskapsåren.  
 
En viktig uppgift var flygspaningen. Båken fick vid 
denna tid den klumpiga överbyggnad som vi har 
varit vana att se under så många år. Plattformen 
på taket möjliggjorde spaning över stora områden 
och hela båkberget försågs med nedsprängda värn, 
vilket vittnar om platsens strategiska betydelse. 
Bemannade flygspaningstorn fanns för övrigt lite 
varstans i Roslagen, bland annat vid Samkarby på 
Björkö. På senare tid har båken fått ett betydligt 
mer stilriktigt, konformat tak som troligtvis mot-
svarar det som tidigare funnits. 
 
Arholma låg inom ett väl tilltaget militärt skydds-
område som sträckte sig från Söderarm till Simp-
näsklubb. Runt Arholma nordkap och de närlig-
gande skären fick endast ortsbefolkning med när-
ingsintressen uppehålla sig. All fritidsaktivitet 
inom området var förbjuden. Min far hade köpt 
en liten segelbåt, en strömstadsjolle. Den bar tio 
kvadratmeter segel, var rund som en tunna och 
avsedd för helt andra vatten än Roslagens fjärdar. 
Den skulle emellertid ge oss möjlighet att komma 
ut till de lockande skären vid havet. För att inte 
råka i konflikt med militären på Arholma lycka-
des min far, som var mobiliserad krigskassör, ord-
na ett skriftligt tillstånd som gav oss möjlighet "att 
vid behov angöra bryggorna i Simpnäs, Arholma 
och Östersjö för inhandling av nödvändig provi-
ant". Att nödvändig proviant kunde inhandlas 
landvägen genom tio minuters cykling var till-
ståndsskrivande myndighet dessbättre obekant. 
 
Vid ett enstaka tillfälle blev vi uppbringade av en 
militär patrullbåt. Det medhavda tillståndet visa-
des då upp med stolthet och triumf. Befälhavande 
officeren ombord visste inte riktigt vad han skulle 

Rumshamnsminnen: 

Vår beredskap var god 
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tro. Han betraktade misstänksamt både oss och 
båten. Det respektingivande pappret med stämp-
lar och marindistriktets logotype talade emellertid 
sitt tydliga språk och övertygade honom till sitt. 
Han ifrågasatte emellertid helt logiskt att vi irrade 
runt bland skären när vi skulle till Arholma han-
del. Vår på förhand uttänkta förklaring grundade 
sig på segelbåtens oförmåga att  gå rakt mot vin-
den och de kryssande manövrar en seglare måste 
göra i kompenserande syfte. Officeren granskade 
kritiskt vågor och vind men var inte i stånd att 
bedöma omständigheterna. Han lämnade med en 
hastig honnör och utan vidare kommentarer till-
baka det förbryllande pappret och gav sitt man-
skap order att lägga ut. Efter denna första kontakt 
med landets försvar rörde vi oss oantastade i det 
förbjudna området, även om misstänksamma 
blickar riktades genom kikare såväl från Arholma 
nordkap som Simpnäs lotsstation. 
 
Från Rumshamn hade man full kontroll över far-
ledens såväl utgående som ankommande trafik. 
Dygnet runt flöt en aldrig sinande ström av fartyg 
av olika slag. Allt ifrån stora tankers till seglande 
roslagsskutor. Det mesta fraktades på sjön före 
autostradornas, lastbilarnas och långtradarnas tid. 
Lördagarna var trafiken särskilt intensiv eftersom 
stuvarna i Stockholms hamn inte arbetade på sön-
dagarna och inget skepp hade råd att ligga kvar 
över en helg.  Då brukade vi ro ut till farleden för 
att på nära håll studera alla märkliga fartyg som 
passerade och glädja oss åt de enorma vågor som 
en del rev upp. Det finns emellertid gränser för 
hur nära man bör gå för att bese passerande far-
tyg. En i full fart framstormande motortorpedbåt 
vattenfyllde vid ett tillfälle vår roddbåt. Återfär-
den till Rumshamnsviken företogs paddlande och 
sittande på botten i båten. Vattnet stod till mid-
jan och avdriften var betydande. Kringflytande 
durkar och tofter var knappast till någon hjälp vid 
navigerandet. 
 
Seglande skutor blev ibland liggande i stiltje utan-
för Rumshamnsviken. Vid ett par tillfällen fick vi 
möjlighet att klättra ombord och bese den segel-
satta båten med skepparen som guide. Detta var 
givetvis minnesvärda upplevelser i segelsjöfartens 
definitivt sista skede. 
 
All trafik gick inomskärs vid denna tid. Ingen ville 
möta ubåtar (Hansatragedin 1944 vittnade senare 

om riskerna) eller stöta på drivande minor. Iland-
flutna sådana kan än i dag ses uppallade vid strän-
derna på några ställen i Roslagen. Sträckan Arhol-
ma — Landsort bjöd därför den tidens sjöfarare en 
möjlighet att färdas säkert en längre distans inom-
skärs - en unik chans i en tid då kriget skördade 
dagliga offer på sjön och varje avverkad distansmi-
nut gjordes med livet som insats. Lotsverket har 
nog aldrig haft så mycket att göra och gick rimligt-
vis med god förtjänst. 
 
Björkö låg utanför det militära skyddsområdet. 
Gränsen gick mitt i fjärden mellan Björkö och 
Arholma samt genom Granöström. Byn Rums-
hamn berördes därför inte direkt av krigets veder-
mödor. Man kan bortse från de enstaka gånger 
spaningspatruller från förläggningen vid Svarthå-
let var på orienteringsövning och förirrade sig in i 
byn där de ville veta var de befann sig. Den militä-
ra närvaron var mer påtaglig på Arholma men 
sågs ändå som ett naturligt och oförargligt inslag i 
sommaridyllen. Det fanns alltid ställen att bada 
på utan att konfronteras med taggtråd och gevärs-
pipor.  
 
Så förflöt ett antal somrar med sol och blomman-
de midsommarängar mot en bakgrund av död och 
förintelse. Ifall Stalin eller Hitler hade försökt sig 
på ett angrepp mot Sverige, hade det varit klokt 
att undvika öarna Björkö och Arholma. Av allt att 
döma gällde där om någonstans statsminister Per 
Albin Hanssons stolta ord: "Vår beredskap är 
god". 

Tänk att en väg har så mycket att berätta!  Lennart 
Khan skrev den här trevliga krönikan härom året. 
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Av Marianne Granat 
 
”Sommarsäsongen började redan på våren med 
att alla rum skulle städas” berättar Solveig Johans-
son i Nybyn. Hon arbetade en sommar i mitten 
på 1940-talet på Dragsvikens pensionat som låg i 
backen ovanför Björkö-Arholma kyrka. Ibland 
måste städandet avbrytas för fiskafänge. Det var 
när abborrarna kom i stora stim genom kanalen 
in till Vikasjön för att leka. Abborrarna stod pack-
ade i kanalen. Solveig kunde plocka upp dem 
med bara händerna, trots de vassa fenorna, och 
kasta upp fiskarna på land. Sen var det till att 
springa runt och leta reda på abborrarna, som 
hamnat lite kors och tvärs minns hon. 
 
Konsten att mjölka kor 
Pensionatet var självförsörjande med mjölk tack 
vare två kor som gick på bete på östra sidan viken. 
De, kossorna, var noga med att mjölkningstiderna 
hölls oberoende av om det var vardag eller helg-
dag. Midsommaraftonen, som firats med dans på 
Björkvallen, orsakade sen ankomst för Solveig 
morgonen därpå. Korna var arga och sparkade 
omkull mjölkspannen! Också en händelse som 
finns kvar i Solveigs minne. 
 
En annan bild är från ladugårdsbacken där kyck- 
lingar, som inhandlats tidigt på våren, mot slutet 
av sommaren vuxit till sig och var slaktfärdiga. 
När de nackats skulle de plockas och svedjas över 
rödsprit, skinnet skulle vara kvar, där satt mesta 
smaken men ”oj vad det luktade illa”, säger Solve-
ig och ryser än idag.  

 
 

Krocket och kräftor 
Till pensionatsgästernas nöjen hörde att ro ut 
med de tre roddbåtar som låg vid stranden. På 
kvällarna roade man sig ofta med krocketspel på 
gräsmattan. Några av damerna syns på bilder från 
1944,  klädda i kappa och hatt! 
 
I augusti var det kräftkalas. I största grytan koka-
des kräftorna fiskade i vattnen runt omkring. Lyk-
tor hängdes upp i träden, gästerna försågs med 
färgglada haklappar och pappershattar. Celebra 
gäster, som operasångerskan Gurli Lemon Bern-
hard och violinisten Gösta Finnström vid Stock-
holms symfoniorkester, bidrog till den glada stäm-
ningen. 
 
Handlingskraftig kvinna 
Maten tillagades i det gamla köket i husdelen av 
den ursprungliga Roslagslänga som byggts på 
1870-talet till min mormors mor Carolina Carls-
dotter när hon gifte sig med skepparen Mattias 
Bergström. Yngsta dottern Agnes, gift med Gott-
frid Gustavsson, löste ut sina syskon efter mo-
derns död 1922. Hon lät bygga ett nytt, större bo-
ningshus, med hjälp av svågern Kalle Ekström i 
Kulla, gift med systern Alma.  
 
Agnes köpte in grannhusen i Dragsviken bl. a. 
Malmens hus och moster Lovisas lilla stuga. En 
del av ursprungshuset blev kvar med matsal i vin-
kel och serveringslucka mellan kök och matsal. 
Agnes startade pensionat Dragsviken. Allt fler hus 
och mark även på östra sidan Dragsviken tillkom. 

Minnen från Dragsvikens pensionat 

Krocket var ett favoritspel på skärgårdens pensionat, så 
även i Dragsviken — och prydligt klädd skulle man 
vara! 

Malmens hus 
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Gästerna hämtades efter 5 ½ timmes båtresa från 
Stockholm ståndsmässigt med bil vid ångbåtsbryg-
gan i Marum eller Simpnäs.  
 
Från pensionat till konditori 
Verksamheten blomstrade till i början på 1950-
talet. Då blev det allt svårare att få tag på personal. 
Verksamheten övergick till uthyrning för självhus-
håll och jordgubbsodling.  
 
Den driftiga Agnes satte upp en stor skylt, 
”Konditori”, vid vägen. Bakade bullar, köpte ka-
kor i bageriet, som fanns på vägen till Marum, 
kokade kaffe och lockade in mängder av besökare. 
Jag hade jobb som servitris mot fritt vivre och här-
liga somrar, som för evigt bundit mig till platsen. 
 
I mitten av 1950-talet upphörde även konditori-
verksamheten. 

 
✿✿ 

 
 

Marianne Granat, systerdotterdotter till systrarna 
Agnes Gustafsson, Dragsviken och Alma Ek-
ström, som också hon drev pensionat. Det låg 
mitt emot skolan i Kulla. 

Marianne Granat i knäet på Agnes Gustafsson, som 
drev Dragsvikens pensionat. 

Dragsvikens pensionat en sommar på 1930-talet. Solen skiner och markisen är nerdragen framför matsalsfönstret. 
Pensionatet drev även taxitrafik, vilket framgår av skylten längst till vänster i bilden. 
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Vem är farbror’n i hatten? 
Den här bilden fick vi låna av Birgitta Berglund i 
Dragsviken. Hon är sommarboende i ett av de 
hus som förr hörde till Dragsvikens pensionat, 
men hon vet inte vem den stilige mannen i hatt 
är.  
 
Visst är det en fin bild! Två arbetshästar som drar 
ett slags harv. Mannen är förvånansvärt finklädd. 
En klanderfritt vitt skjorta, väst, rena skor (som 
påminner om träskor) och ett rent och välkam-
mat skägg. Inte en dräng utan en bonde, eller 
hur? Han håller tömmarna i ett vant grepp. Man 
får en känsla av att han nyss har lämnat frukost-
bordet för att posera inför fotografen. 
 
Bakom hästarna syns ett hus och en flaggstång. 
Flaggan ser nästan ut som en finsk flagga, men 
det beror på filmen. Så här kunde svenska flag-
gan se ut på fotografier i början av 1900-talet. 
 
Nedanför mulen på den vänstra hästen ser man 
en husgavel med ett fönster (och en glimt av vat-
ten?) 

Vet någon av Våra Öars läsare vem den här man-
nen är? 
 
Kontakta i så fall Jerker Persson, 0176-915 55 
(dagtid) eller 0176-916 70 (kvällstid). 
 
Vi påminner Våra Öars läsare om att gräva djupt 
i skrivbordslådor och fotoalbum på jakt efter mer 
eller mindre gamla bilder som rör livet på Björkö 
och Arholma. 
 
Bildens fotografiska och tekniska kvalitet spelar 
mindre roll, bara bilden har något intressant att 
berätta. 
 
Vi scannar (kopierar) bilden och skickar den till-
baka till dig. Bilden publiceras i ett kommande 
nummer av tidningen — utan honorar. 
 
Adressen är Våra Öar, Öster Edsvik 5480,  
760 40 Väddö. Du kan också lämna bilden på 
Jerker Perssons kontor vid infarten till hembygds-
gården. 
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 Alla Sveriges öar i en bok 
Jag älskar öar, skriver Anders Källgård i sin bok 
Sveriges öar, som kom ut på Carlssons förlag förra 
året. Boken är illustrerad med teckningar av 
Johnny GR Ahlborg. Källgård beskriver alla öar 
som inte har fast landförbindelse och som är bebodda 
året runt, eller åtminstone har varit helårsbebodda 
någon gång efter år 1900. Med den definitionen på 
en ö har han hittat 401 svenska öar, varav tre  i 
Björkö-Arholma församling: Arholma, Krokhol-
men och Viberö. 
 
Har Anders Källgård rätt? Finns det bara tre öar i  
Björkö-Arholma församling utan landförbindelse 
som har haft fast befolkning sedan 1900. Han är 
tacksam om vi kan komplettera hans bok. Kon-
takta Våra Öar, 0176-915 55, om du tror dig  ha 
fler öar att meddela. 
 
Det finns naturligtvis fler än 401 svenska öar. 
Källgård redovisar själv en ö-inventering som Sta-
tistiska Centralbyrån gjorde 2001. ”Det totala 
antalet öar i hav och insjöar visade sig bli 221 
800, med en sammanlagd landareal på 1 057 400 
hektar. Det motsvarar ungefär 2,6 procent av Sve-
riges landareal. Öarnas sammanlagda omkrets, 
det vill säga strand– eller kustlängd, beräknades 
till 60 500 km — ett och ett halvt varv runt jord-
klotet. Ungefär 150 000 av öarna var mindre än 
1000 m2, vilket motsvarar drygt 30x30 meter. 
Bara 593 öar var större än 1 km2, och endast 50 
större än 21 km2. Antalet bebyggda öar beräkna-
des till 7032 (de flesta med bara fritidshus), och 
antalet permanent bebodda till 1145.” 

 
 

Våra Öars redaktion 
 
Redaktör: Jerker Persson  
Ansvarig utgivare: Lena Svenonius 
 
Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö 
 
Tel: 0176-915  55 (dag). 916 70 (kväll) 
Fax: 0176- 917 10 
 
E-post: edsvik@spray.se 
 
Du är välkommen med bidrag till tidningen,  
t ex Minnen från förr, artiklar om byar, går-
dar, affärer, båtar och människor. Och så gam-
la bilder, förstås. 
 

Skön sommar! 


