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Tebacken under sju generationer
Ordet te eller tä var den lokala benämningen
på fägata. Det finns flera te på Björkö, t. ex.
Fåfängste vid vägen mellan Skeppsmyra och
Rumshamn samt Norrgårdste i Skeppsmyra
by. Tebacken ligger vid Kulla bys fägata;
genom den föste man ut korna på skogsbete
sommartid.

och synliga takbjälkar. En gång i tiden fanns
säkert många liknande hus på Björkö, men
Tebacken är unikt, här har varken skett omeller tillbyggnader, och huset står där det alltid stått. Det byggdes en gång på ofri grund,
byggåret är okänt, men hos de nuvarande
ägarna finns en bouppteckning bevarad efter
en Karin Andersdotter, död den 23 januari
1787.

Unik enkelstuga
Förr fanns flera hus på Tebacken: ladugård,
lada och två boningshus. Nu är de flesta
byggnaderna rivna, kvar finns det äldsta boningshuset, vedbod och rester av tre jordkällare. Boningshuset är en typisk s. k. enkelstuga, kanske från 1700-talets senare hälft, med
kök, kammare och farstu, stor öppenspismur

De som vi tror är de första bosättarna på Tebacken hette Anders Ersson Kullman med
hustrun Kajsa Nilsdotter. Om dem vet vi bara
att de får barnen Jån Strömbäck, Anders
Kullman, Anna Andersdotter Kullman och
Matts Andersson Vitholm. Matts föddes
1810 i Kulla, och han gifter sig med Margareta Olsdotter, född i Utanå 1810. I kyrkbo-

Av Siri Dahlberg

Tebacken våren 2006
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Kulla pensionat omkring 1950. I mitten på bilden, bakgrunden, syns Tebacken.

ken står han som nybyggare och sjöman.
Byggde han hus nr 2? De får tre barn, Carolina (född 1842), Johanna (född 1846) och Anders Petter (född 1850). Carolina blir hemmadotter och sonen Anders Petter Vitholm blir
sjöman och byter namn till Ström. Han finns
inskriven i Piteå sjömanshus den 10 augusti
1869. Johanna Vitholm gifter sig 1870 med
drängen och sjömannen Johan Erik Eriksson
(Teback-Janne), född i Edebo 1838. Han
hade före giftermålet varit dräng, först i
Simpnäs, sedan i Skenninge.
Teback-Janne
Harald Lindberg har skrivit följande om Teback-Janne i Rospiggen 1976: "Klockan
11.50 förmiddag steg ett kolsvart moln med
oerhörd hastighet upp i sydost över Hamburgerbukten, inom tio minuter var himlen överdragen av det svarta molnet. Med ett väldigt
brak sprang den nya stormasten av nedanför
sviktringen. Mesanstången dansade ner över
kajuttaket och hade så när slagit ihjäl segelmakare Forsberg. Mesantoppseglet for högt
upp i luften. Alla ombord trodde att fartyget
skulle kantra. Men då cyklonen var över reste
sig fartyget. Den höga stormasten: på den
hängde storsalningen, storstången och stor2

toppseglet. Att få masten överbord var livsfarligt i slingringen. Men: Teback-Janne i
Kulla, timmermannen, sågade av masten 1
meter ovan däck. Med ett brak störtade masten i djupet om babord och fockmasten följde
med i fallet.
Varför talade ingen om det när man var barn
och Teback-Janne högg ved på backen? Så
kunde man ha fått beundra denne fattige, tyste man där han stod, lite halt vill jag minnas,
brunskäggig och i en sliten skinnjacka. En
obemärkt dagakarl, som räddat det stolta
skeppet "Carl" genom en modig vardagsbedrift."
Stormar
Så långt Harald Lindberg som också hade läst
"Det seglade en Björkö-brigg". Med provisorisk rigg lyckades man ta in "Carl" till North
Shields. Detta North Shields, som den pedagogiske Hilmer Nordlund beskriver som en
liten stad med krokiga gator och lämningar
efter gamla romerska befästningar, medan
Evert Taube minns den rara "miss Mary
Strand med tobakshandeln Tiger Brand vid
Dock Street på vänster hand."

Innan man fått ny rigg hade det blivit oktober
månad; att gå till Husum efter trälast var inte
att tänka på. Man lastar istället kol för Varberg. Och nu följer dramats akt II! Sedan
man rundat Skagen och kommit in i Kattegatt
råkar man ut för en västlig orkan. Med nöd
och näppe undgår man att gå på vid Nidingen
och lyckas med hjälp av en lotskutter söka
nödhamn vid Onsala. Där blir man liggande
några dagar för att sedan gå till Varberg att
lossa kollasten. "Carl" blir vinterliggare i
Varberg medan besättningen, med Pettersson
från Tallholma som skeppare och August
Wicklander, "Isskärs-August", som styrman,
reser hem till Roslagen. Året var 1887. Tidningarna rapporterade att minst tre fartyg
med man och allt gått under vid Nidingen i
stormen den 27-31 oktober. Tilläggas kan att
fyra år senare förlorade Pettersson "Carl" i
storm och snötjocka vid Holmögadd. Inga
människor gick till spillo.

Människor i Tebacken
Men tillbaka till 1870. Janne och Johanna
flyttar efter giftermålet in på Tebacken. Då
bodde där Johannas föräldrar, farmor och
syster samt en Anna Kullman, (som kan vara
Anna Andersdotter Kullman, Matts Vitholms
syster). Dessutom hade de nygifta en inneboende, Lundins änka Brita Andersdotter, född
1802 i Rådmansö. Hon var förmodligen änka
efter ägaren till jakten "Flickan", den obesuttne skepparen Jan Jansson Lundin i Skarpängen, Södergården, Kulla.
Familjen Eriksson får tre barn, Johan Mattias
(född 1870), Beda Johanna (född 1875) och
Ida Lovisa (född 1877). Sonen följer
familjetraditionen och blir sjöman. Han tar
namnet Jansson, gifter sig med Anna Lovisa
Karlsson från Bro. De får en dotter Helga
Lovisa (född 1895) och flyttar till Länna
samma år.
Bedas dotter Daga Dolly Johanna (född1898)
går också till sjöss någon gång under 1920talet, liksom sin kusin Arnold. Men då gällde
det ångfartyg.
Margareta Vitholm går ur tiden 1881, Matts
1898 och Johan Erik Eriksson, TebacksJanne, 1910. 1910 föddes Idas son Arnold.
Han blir med tiden eldare på olika skärgårdsbåtar, bl a Norrtälje, Balder och Mariefred.
Han gifter sig med Svea Gustafsson från
Grödinge. De bosätter sig på Stora Hoparegränd i Gamla Stan. Sonen Arne kommer till
världen 1937. På Stora Hoparegränd befinner
sig också Ida, när hon går bort 1951. Ida
Eriksson, Teback-Ida, blev den fjärde och
sista generationen av bofasta på Tebacken.
Men redan 1943 har Arnold och Svea friköpt
fastigheten från Södergården och Blekunge,
och Tebacken blir sommartorp för Arnolds
och Arnes familjer.
I dag är Arnes och Kerstis barn, Dan och Mia
Eriksson, den sjunde generationen som vistas
i det vördnadsvärda gamla huset.

Arnold Eriksson
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Stor tack för hjälpen till Kersti, Dan och Mia
Eriksson.

Av Kaj Wicklander

Hur beskriver man en institution på Björkö,
som i år firar två jubiléer? Firman blir 50 år
och innehavaren firar 70 år på vår jord. Låt
oss gå hundra år bakåt i tiden och slå oss ner
vid Södergården i Kulla by.
Lennarts far, Edvin Blomdin, mångårig ordförande i Björkö Arholma Sjömannaförening
och skeppare, tultar omkring på gårdsplanen.
Några år tidigare har sjömannen Blomdin
(boende i Lundins backe, Blomdins backe,
Karlssons stuga — söder om Södergården i
Kulla) gift sig med Maria Jansson från Johanneslund i Simpnäs. 1903 drunknar sjömannen Blomdin och Maria föder Edvin,
som därigenom aldrig får se sin far.
Åren går och Edvin träffar sin Edit Jansson,
vars far var arrendator på Blekunge, Gammel
Jansson kallad. Nu kommer vi in på huvudpersonen i denna berättelse, Lennart.
Lennarts första verkstad
Efter avslutad skolgång på Björkö följde ett
antal år på yrkesskolan i Häggvik, Västertorp
med inriktning på metallarbete och svetsning. Förstahandsvalet, bilmekaniker, gick
inte på grund av den stora tillströmningen
sökande.
Väl hemma igen på Björkö så föll det sig naturligt att söka efter lokal att för en tid pröva
sina nya färdigheter. Bilverkstäder fanns det
inte många i våra bygder. När min far var
ung på 1920-30 talet hade Josef Johansson i
Ortala och Knut Jansson i Vilan bilverkstad.

Maria Jansson (gift Blomdin) med sin son Edvin
(Lennarts far) och sin far (Lennarts morfar) Jan
Petter Jansson

nästan upphört när Lennart flyttade in i den 1
maj 1957. Inventarier, reservdelar, verktyg
m. m. togs över och betalades. Verksamheten
bestod första tiden av cykelreparationer och
metallarbeten. Ett av de första uppdragen var
att för hand gänga grova järnstänger för renoveringen och uppstagningen av Blekunge
båthus. Stängerna gör fortfarande tjänst, efter
50 år.

Det var ett tungt och arbetsamt uppdrag. LoEfter ett tags letande dök det upp ett alterna- kalen var liten, och när en bil skulle repareras
tiv cirka hundra meter in på Bandshalsvägen. fick det ske i det fria utanför portarna. Några
Roland Hammarkvists lilla verkstad, där bl a verkstadshandböcker inköptes och noggrannheten var mycket stor när motorn skruvades
radioapparater, cyklar, klockor och primuskök reparerades. Denna verksamhet hade isär. Vid ihopsättningen fick det inte bli någon skruv över.
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En skattgömman för den som behöver en reservdel till en utgången årsmodell

I början var det mest Volvo PV, Volkswagen, Morris, Austin, Ford Zephyr och naturligtvis Grålle-traktorn. Vid denna tid kostade
1 liter bensin ca 70 öre och motorerna skulle
ha olje- och filterbyte var 200 mil.
Lennart bygger nytt
Verksamheten växte och det blev nödvändigt
att skaffa en större lokal. Kalle Lindqvist
(författaren till bl a Där jag och fäder vandrat) ägde ett stycke mark en bit ovanför kyrkan, och den fick Lennart köpa. Rolf Eriksson i Nybyn, Ivar Jansson i Bergängen och
Ture Jansson i Sjöängen uppförde verkstaden, som stod klar hösten 1960. Nu kunde
man bedriva verkstad inomhus, vilket var en
stor fördel.
Vad som tilldragit sig i den nya, stora lokalen
och på gårdsplanen i form av reparationer
och kunders tacksamhet när apparaten, delen,
motorn plötsligt fungerade igen går inte att
återberätta. Då skulle denna berättelse bli
Här laddas det batterier
mycket lång. En företeelse som man inte tän5

Lennarts verkstad

ker på i första hand är alla nyheter på bygden
som avhandlats här. Det har alltid varit en
manlig samlingsplats för bygdens alla nyheter, stora som små. Förutom allt detta har innehavaren tagit upp och lagt i åtskilliga tusen
båtar, sålt fotogen, varit brandchef och hemvärnsman. En minnesbild som dyker upp i
minnet från sent 1960-tal är ett lämmeltåg
med Lennart främst och 6-7 personer som
tålmodigt följer efter i en lång rad runt verkstadens och innergårdens alla skrymslen och
vrår, var och en hållandes en pryl som behöver åtgärdas.
Ja, du Lennart, vi är många som lämnat verkstaden med ett leende och en hittad, lagad
eller fungerande pryl alternativt apparat. Det
mesta har dock varit bilrelaterade arbeten.
Under en period ägnade du och bror Stig er
åt rally och senare rally cross. Som du själv
uttryckte det, för att se om och hur grejorna
fungerar.

Lennart Blomdin har i ett halvt sekel hjälpt både
björköbor och andra att laga bilar, motorcyklar,
mopeder, cyklar, gräsklippare, båtmotorer m.m.
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Vi är många som hoppas att du håller på ett
antal år till. Slutligen vill jag - från oss alla utbringa ett välljudande fyrfaldigt HURRA!

Fisket och fiskleveranser på Björkö under
1940- & 50-talen
Av Kristina Rosen / Foto Erik Laid

I varje fisklåda lades ett fiskekort med fiskarens namn och medlemsnummer samt hur
många kilo fisk som lådan innehöll. För varje
försändelse skrevs också en följesedel där
man angav hur många lådor och hur många
kilo fisk som respektive fiskare skickade till
försäljning. På kopiorna på följesedlarna som
jag hittat i min farfar Viktor Rosens sjöbod
står också angivet vilken sorts fisk som
skickades var. Strömmingen gick till Stockholm medan torsk, lever och rom lämnades
till Grisslehamn.

De flesta yrkesfiskare på Björkö under denna
tid lämnade sina fångster till Väddö Torskfiskareförening u.p.a. Grisslehamn och till
Stockholms läns fiskeförsäljningsförening
u.p.a. (SLF) för försäljning. Oftast transporterades fisken med lastbil som kom och hämtade vid olika bryggor på Björkö som Simpnäs, Sterbsnäs, Bylehamn och Östersjö.
Ibland skickade man också fisken med skärgårdstrafiken in till stan. Senare under 1960talet då fiskarna blev färre, fisket sämre och
urbaniseringen tagit fart på allvar slutade
Själva fiskekorten är färggranna i grönt, blått
också fisktransporterna att komma.
och rött om än numera aningen blekta efter
alla år i sjöboden och följesedlarnas kopior är
noggrant ifyllda. Jag är förvånad över att de
finns kvar. Här kan man bl a utläsa att den
16 november 1956 skickade Viktor Rosen 47
kilo torsk i två lådor till Grisslehamns Fiskeförädlings AB. På en annan följesedel står
det att den 29 maj samma år skickade han
180 kilo strömming i 6 lådor till Stockholms
läns Fiskförsäljningsförening.
Med lastbil, båt och taxi
Min far Ivar Rosen minns hur det kunde gå
till med fiskeleveranserna under denna period då familjen Rosen var bosatta i först Österviken, senare i Bylehamn och slutligen
Östersjö.
-Strömming som fiskades mest kördes in till
Stockholm och Stockholms Läns Fiskeförsäljningsförening som fanns på Vintervägen i
Solna. Tidigt på våren efter att isen hade gått
upp och på hösten, kördes fisken in till
Stockholm på eftermiddagen av Anjou i Gåsvik, men från början av april började nattfisket så då hämtade fiskbilen i Stärbsnäs 05.00
och därefter på Björkö till Bylehamn och vidare upp till Gåsvik.
Följesedel och fiskekort som skulle följa med fiskeleveransena från Björkö och Arholma
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-Torsk som fiskades höstar och vårar hämtades av Henriksson (skådespelaren Krister

Erika och Viktor Rosen vid fönstret i sitt ”nätihus”. Besökaren heter Ruthman. (1958)

Henrikssons far) för transport till Grisslehamn som jag minns det under tiden då vi
bodde i Bylehamn. Jag förmodar att det gick
till på samma sätt i Östersjö i några år innan
passagerar-trafiken tog över för min fars del.
-Ålen som fiskades i Bylehamn 1951-1956
gick med s/s Storskär från Simpnäs på måndag morgon när de låg stilla över natten i
Simpnäs. Men det tog lång tid till Stockholm
så jag förstår att ålarna inte mådde så bra på
den långa resan utan vatten men med mycket
tång. Det blev droskägare Lundkvist i Väddöbacka som skaffade en stor släpkärra till sin
8

Volvo ”gråsugga” och så samlade fiskarna i
Bylehamn ihop till ett fullt lass och leveransen gick till Thomasson och sumparna vid
Kornhamnstorg där det var en saluhall på en
pråm förtöjd vid kajen, berättar pappa Ivar
och tillägger att det fanns säkert fler försäljningsställen för Björkö-ålarna men Thomasson är det enda han känner till.
Jag söker mer information om Björköfiskarnas fisketransporter och var fisken såldes men någon samlad källa att ösa ur är inte
lätt att hitta. Men pappa berättar att i källaren
finns en väska med farfar Viktors fiskedag-

Viktor Rosen med sina strömmingsnät i Östersjö sommaren 1958.

böcker, räkningsblock och en årsbok 1951 för
Stockholms läns Fiskeförsäljningsförening
u.p.a. bevarade. Tack och lov att ingen slängt
hela rasket! I min farfars anteckningsbok för
”Fisk åren 1952 och 1953” finns också en
sammanställning över tidigare år. År 1950
fångade han 4.766 kg strömming och fick
48,9 öre kilot, motsvarande siffror för år
1951 var 6.812 kg för 63,1 öre kilot och 1952
fick han 6.568 kg för 64,9 öre kilot.
Vilket slit, tänker jag samtidigt som jag vördnadsfullt bläddrar i de blekta och välanvända
anteckningsböckerna. Dag ut och dag in, alla
nät att ta hand om, alla tidiga mornar, kylan
och de frusna händerna som hanterade varen9

da liten strömming. Min något romantiska
bild av farfar och farmors fiskarliv falnar.
En liten anteckningsbok med titeln ”Ål från
Sargassohavet” beskriver ålfisket i Bylehamn
från 1951 -1955 från juli till oktober månad
och där står varenda ål nedtecknad och vilken
dag den är fångad. Ibland står också en notering om vädret – den 3 augusti 1953 var det
storm och samma dag skickade farfar 58 kilo
ål till Stockholm.
Många fiskare och mycket fisk
I matrikeln som medföljer SLF:s årsbok 1951
finns alla 63 fiskare i Björkö Fiskelag listade.
Av dessa är ca 20 estlandssvenskar. Alla har

ett redovisningsnummer och här finns också
uppgifter om adress, födelseår och när man
blev medlem. Min farfar blev medlem 1949
och de flesta Björköfiskare verkar ha gått
med i föreningen antingen under kriget eller i
slutet av 1940 talet.
Totalt fångade Björkö fiskelag 285.887 kg
strömming och 6.161 kg diverse fisk år 1950.
Av föreningens statistik framgår att den
högsta fångstsiffran under föreningens historia uppnåddes 1943 och därefter har en ständig nedgång skett fram till år 1947.
”Därefter har fångsterna åter ökat men med
mindre kvantiteter varje år, 1950 års fångst
utgör dock endast 58% av 1943 års fångst.
Ökningen under år 1950 utgjorde 284 ton”,
skriver man i årsboken.

t ex Nevator, Televerket Uppsala, Enskilda
Lantmäteribyrån, Estniska barnkolonin,
Elektriska Bolaget på Björkö, Fortifikationsförvaltningen, Sjukkassan Hallstavik, Mellansvenska virkesmätarföreningen.
Vintern 1963 utförde han en lite udda transport för S.V. AB Christiani & Nielsen räkning. ”Transport över isen med kälke från
Östersjö till Granö från den 16 januari till 23
februari”. Arbetet tog 20 timmar och han debiterade 6 kr/timme alltså 120 kr. Det framgår inte vad som transporterats men sysslan i
sig säger ju något om hur man överlever i
skärgården som fiskare när fisket blivit sämre.

Många fiskare på Björkö tvingades dock
lämna bygden för storstaden när fisket blev
Annan fisk än strömming berörs bara kortfat- sämre. Flera fick arbete inom bl a industri,
tat i årsboken och i statistiken benämns den
båtvarv och hantverk. Och numera är det väl
”diverse fisk”, några rader beskriver dock
bara Leo Suutarinen och Anders Andersson,
laxfisket:
båda från Bylehamn, som fiskar i större skala
”Tillförseln av annan fisk än strömming har än husbehovsfiske.
varit 18 ton mindre än under föregående år,
varav nedgången i laxfisket bidrager med
hälften. Intresset för laxfisket är dock ständigt stigande och allt flera fiskare anskaffa
båtar och utrustning för detta fiske”.
Om transporter och fraktavgifter skriver man
följande:
”Transporten av strömming och annan fisk
har i huvudsak skett på samma sätt som tidigare. Föreningens egna bilar har dock i något
större omfattning ombesörjt vissa transporter.
Fraktkontot som krediterats med 3,5 öre per
kilo visar en förlust på 13.400 kr.
Annan verksamhet
I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet
framgår av farfars fiskedagböcker att fisket
minskade och farfar började utöka verksamheten med att köra passagerartrafik med fiskebåten allt mer. I ett häfte med räkningar
från 1960-talet hittar jag uppgifter om vem
han kört, när och var samt hur mycket det
kostade. Oftast har resorna gått mellan Östersjö brygga och olika bryggor på Arholma
men även längre sträckor. Ofta är passagerarna sommargäster eller från olika företag som Erika Rosen hänger strömmingsskötar
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Fisk, fiske och fiskare i Östersjön
och Ålands hav
fiske på både torsk och strömming. Egentliga
Östersjöns strömmingsbestånd är idag bara
Fisket har alltid varit en viktig del av livet
en femtedel av vad det var i mitten av 1970längs Östersjöns kust. Kring Björkö-Arholma talet, samtidigt har strömmingsbeståndet i
bedrevs i huvudsak det vi idag kallar bonde- Bottenhavet fördubblats. Torskbeståndet i
fiskeri, vilket innebar att man kombinerade
Östersjön har mer eller mindre kollapsat sefisket med andra näringar som jordbruk och
dan tidigt 1980-tal, samtidigt som skarpsilseglation. Under senare år har man i ökad
len, den tredje viktiga fiskarten i Östersjöfisgrad specialiserat sig på fiske, då framför allt ket, ökade kraftigt när torsken minskade.
efter strömming, torsk, sik, lax och ål. Vanliga arter utöver dessa var flundra, gädda och
abborre, men även arter som vi kanske inte
använder så mycket idag som braxen, mört
och id ingick i hushållet. Uppgifterna om det
tidigare fisket är bristfälliga, men BjörköArholmabor och fiskare från kringliggande
öar har seglat med fisk till Stockholm, Norrtälje och Öregrund redan på tidigt 1700-tal.
En del av fisket bedrevs på utskären, som vid
Håkansskär, Vattungarna och i Söderarmsskärgården. Östersjöfisket har varierat men
strömming har länge varit den viktigaste inkomstkällan.
Av Magnus Appelberg

Fisket förändrades i och med att fiskebåtarna
motoriserades vilket bl a innebar att man
kunde fiska med trål. Trots detta lever skötfisket efter strömming kvar i Roslagen. Den
stora förändringen kom i mitten på 1970-talet
då fisket förändrades radikalt. Orsaken var
den kraftiga uppgången av Östersjöns torskbestånd vilket ledde till att många fiskare
övergick från att fiska strömming, som gav
en relativt liten inkomst, till att fiska torsk.
Denna uppgång kulminerade under mitten av
1980-talet för att helt klinga av under mitten
av 1990-talet. Det nuvarande torskbeståndet
är en spillra av det som tidigare varit.
Dagens fiskbestånd
Östersjöns fiskbestånd har alltid varierat under kortare eller längre perioder. Även om vi
inte kan förklara alla bakomliggande orsaker,
vet vi att det finns många anledningar till
detta. Vi har, och har haft, ett kraftigt över
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Torskens (nedre) och strömmingens (övre)
utveckling i Östersjön de senaste decennierna.
Bpa=försiktighetsnivå som inte skall underskridas

En annan viktig art för kustfisket är ålen.
Denna art har ett mycket säreget livsmönster
– den leker och förökar sig i Sargassohavet,
och som små yngel (s.k. glasålar) kommer
den över till Europa för att sedan sprida sig
längs kusterna och upp i sötvattnen för att
växa upp. När ålen är 15-20 år gammal vandrar den tillbaks till Sargassohavet för att leka.
Vad som hänt det senaste halvseklet är att
glasålsinvandringen från Sargassohavet har
minskat till ca 1-5% av vad den var i början
av 1900-talet. Riskerna för att ålen skall utrotas helt är stor om vi inte låter flera vuxna
ålar vandra tillbaks till Sargassohavet för att
leka. Även sötvattensarterna har förändrats.
Siken, t ex, har minskat sedan början av 1990
-talet och föryngringen av abborre och gädda
är kraftigt störd i Östersjöns ytterskärgårdar
och öppna kustavsnitt söder om Stockholm.

ar finns inte bara i Östersjön, utan också i
Nordsjön och på andra områden i världen.
Denna stora förändring har inte bara påverkat
fisken i öppna havet, utan den har indirekt
också påverkat flera av de kustnära fiskbestånden.
Fisket nu och i framtiden
Idag finns få aktiva kustfiskare kvar längs
Östersjökusten. I Stockholms och Uppsala
län har antalet yrkesfiskare minskat kraftigt
bara det senaste decenniet. År 2003 fanns
bara ett 25-tal båtar kvar i respektive län, och
utvecklingen går fortsatt utför.

Hur kommer fisket längs Roslagskusten kunna utvecklas – kommer vi ha några kustfiskare kvar på Väddö-Björkö om tio år? Det är
svårt att säga, men det beror till stor del på
oss själva. Det småskaliga kustfisket har en
obetydlig inverkan på bestånden och vill vi
Varför har allt detta hänt - vad är det som
ligger bakom de stora förändringarna i Öster- äta närproducerad fisk och därmed ha ett lesjöns fiskbestånd? Är det övergången till ett vande kustfiske måste vi också efterfråga fisk
storskaligt fiske som gör att vi inte kan ha ett från lokala fiskare. Det är inte nödvändigt att
levande kustfiske. Svaret är nog både ja och köpa norsk odlad lax eller fiskarter importerade från andra världsdelar när skall äta fisk.
nej. Vi har ett kraftigt överfiske idag, detta
Den fisk vi kan få från Östersjön; strömming,
bidrar till att hålla torsk och strömmingsbetorsk, abborre, lax, sik och flundra är både
stånden nere. Men det är inte den enda förkvalitetsmässigt och miljömässigt bättre. Om
klaringen - mycket talar för att de stora förändringar i Östersjöns fiskbestånd som sked- vi efterfrågar färsk östersjöfisk kommer också kustfisket att överleva!
de i slutet av 1980-talet till stor del beror på
att klimatförändringar. Liknande förändring-

Hur länge kan vi rycka strömming i fjärdarna kring våra öar? Storskaligt fiske och klimatförändringar har snabbt minskat bestånden av flera fiskarter.
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Fiskare på Björkö och Arholma

Av Jerker Persson

bud för Björkö fiskelag. Fiskeritillsyningsman för mellersta Väddö distrikt. Hade 1-2
Det fanns upp emot 50 mer eller mindre akti- anställda.
va yrkesfiskare på Björkö och Arholma under 1940- och 1950-talen. De flesta av dem Andreas Bertholm, Arholma. Född 1900 i
var medlemmar i Björkö fiskelag, som bilda- Lilla Rågö. Fiskade i kompanjonskap med
des 1942, och som i sin tur var anslutet till
fadern Johannes Bertholm.
Stockholms läns fiskeförsäljningsförening,
som bildades 1934. Samma år bildades även Axel Blomberg, Arholma. Född 1910 i EstSvenska Ostkustfiskarnas Centralförbund,
land. Hade en anställd: Helmer Elfvengren,
vars uppgift var att "organisera i första hand Skeppsmyra.
strömmingshandeln på ett sådant sätt, att
strömmingsfiskarena därigenom kunna bere- August Blomqvist, Arholma. Född 1899 i
das en skälig inkomst av fiskareyrket."
Lilla Rågö. Fiskade i kompanjonskap med
Det är tack vare dessa organsiationers årsböcker och andra skrifter som jag lyckats
spåra förhoppningsvis de flesta av björköoch arholmafiskarna under denna tid. Ostkustfiskarna gav 1944 ut boken Vår fiskerinäring och dess män, och där finns korta
upplysningar om 22 av våra öars fiskare:
Gustav Andreasson, Väddö. Född 1898. Om-

Robert Lundberg, Skeppsmyra.
Albert Carlsson, Väddöbacka. Född 1892.
Fiskade i kompanjonskap med Bror Carlsson.
Gustav Eriksson, Väddö. Född 1914. Kassör
i Björkö fiskelag. Hade en anställd: Sigurd
Nyman.
August Espling, Arholma. Född 1899 i Lilla
Rågö. Vice ordförande i Björkö fiskelag. Fiskade i kompanjonskap med Herman Rosenborg.
Johannes Espling, Arholma. Född 1893 i Lilla Rågö. Fiskade i kompanjonskap med Lars
Friberg.
Alexander Friberg, Arholma. Född 1914 i
Vormsö. Fiskade i kompanjonskap med brodern Lars Friberg.
Lars Friberg, Arholma. Född 1916 i Vormsö.
Fiskade i kompanjonskap med brodern Alexander Friberg och Johannes Espling, Skeppsmyra.
Elon Johansson, Väddöbacka. Född 1915.
Fiskade i kompanjonskap med brodern Knut
Johansson.

Gustaf Eriksson var kassör i Björkö fiskelag
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Knut Johansson, Väddöbacka. Född 1907.
Fiskade ihop med brodern Elon Johansson.

Sigvard Karlsson, Väddöbacka. Född 1915.
Fiskade i kompanjonskap med Sixten Karlsson.

Bertil Persson, Väddöbacka. Född 1903. Fiskade i kompanjonskap med Per Netzler,
Väddöbacka.

Alfred Klement, Arholma. Född 1911 i Lilla
Rågö. Fiskade i kompanjonskap med fadern
Johannes Klement.

Herman Rosenborg, Arholma. Född 1905 i
Lilla Rågö. Fiskade i kompanjonskap med
August Espling.

Anders Klingberg, Arholma. Född 1884. Fis- Adrian Sundberg, Väddöbacka. Född 1892.
Fiskeritillsyningsman över hela Björkö. Hade
kade i kompanjonskap med sonen Oskar
sonen Sune som anställd.
Klingberg.
Oskar Klingberg, Arholma. Född 1905. Fiskade i kompanjonskap med fadern Anders
Klingberg.
Karl Koinberg, Arholma. Född 1895. Hade
en anställd: A. Ambrosen.
Emil Norén, Väddöbacka. Född 1903. Fiskade i kompanjonskap med Sture Persson,
Väddöbacka.

Alfred Söderström, Väddöbacka. Född 1910.
Anställd hos Toivo Neemue.
Ostkustfiskrnas bok ger även upplysning om
vad man fiskade och med vilka redskap.
Samtliga fiskare ovan uppgav att de fiskade
strömming och torsk. Samtliga fiskade med
skötar och tjugo av dem använde långrev. En
av dem använde torskrev.
Två angav att de fiskade sik, tre fiskade ål,
två fiskade gädda, en fiskade abborre och en
fiskade skarpsill - utöver strömmings- och
torskfisket, alltså. Två använde not, åtta använde ryssjor och sex använde nät.
14 av fiskarna hade tillgång till två båtar och
7 av dem en båt.
Fler fiskare
Kristina Rosen berättar i sin artikel (sidan 9)
att hon i sin farfars gömmor hittade Stockholms Läns Fiskeförsäljnings årsbok för
1951. Där finns en förteckning över Björkö
fiskelags medlemmar, totalt 63 stycken - men
många av dem bodde och var verksamma
utanför Björkö och Arholma. Om vi räknar
bort dem samt de fiskare som redan omnämnts ovan så återstår ytterligare 15 fiskare
från våra öar:

Adrian Sundberg var fikeritillsyningsman för
Björkö
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A. Eliard Andersson, Bylehamn. Född 1991.
Folke Ernst Andersson, Idö, Arholma. Född
1918.
Bror Carlsson, Väddöbacka. Född 1896.
Ingvar Carlsson, Bylehamn. Född 1923.
Erland Hedman, Arholma. Född 1914.
Sixten, Karlsson, Salnö. Född1917.

Heindrich Lindström, Bylehamn. Född 1907.
Robert Lundberg, Skeppsmyra. Född 1904.
Per Netzler, Bylehamn. Född 1903.
Sture Persson, Backa. Född 1914.
Knut Pettersson, Väddöbacka. Född 1899.
Emil Rosen, Arholma
Viktor Rosen, Bylehamn. (Tidigare Österviken och senare Östersjö).Född 1906.
Erik Rosenborg, Ängholmen. Född 1901.
Erik Helmer Strömberg, Simpnäs. Född
1905.
Kristina Rosen har med hjälp av tidigare intervjuer och i samtal med sin pappa, Ivar Rosen, hittat ytterligare sju BjörköArholmafiskare från 1940-talet:
Fridolf Ambrosen, Simpnäs. Född 1898.
Gunnar Klingberg, Ängholmen.
Adolf Luther, Österviken. Född 1907.
Werner Luther, Österviken.
Herbert Luther, Simpnäs.
Rudolf Jöessar, Arholma.
Ruben Mattsson, Arholma.
*
Den här förteckningen över fiskare från våra
öar kan säkert kompletteras med flera namn.
Hör i så fall av dig till Jerker Persson, 0176916 70.

Anders Klingberg, Arholma, var en av de många
estländare som flydde till Sverige under 1940talet och hamnade på Björkö och Arholma, vilket
Kristina Rosen berättar om i Våra Öar nr 6.
Många av de inflyttade balterna blev duktiga
fiskare.

I Bylehamn fanns det många fiskare under 1940– och 1950-talen.
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Ett oväntat besök
Av Siri Dahlberg

Just ett oväntat besök av vad som troddes
vara en säl, fick Kalle Lindquist i augusti
1956. I Kalles bok ”Där jag och mina fäder
vandrat” under rubriken ”Vassvikens minnen” finns historien berättad.

På fotot syns förutom delfinen, Kalle själv i
ljus skjorta samt medhjälparen vid bärgningen Robert Indebetou från Sundgården.
Som kuriosa kan nämnas att för att kunna
avliva en delfin med hagelgevär måste dels
djuret vara i dåligt skick, dels ammunitionen
vara av den sort som på 50-talet kallades
Gyttorps 9:or. Sin uppskattning av prestationen visade Gyttorp genom att skänka Kalle
ett okänt antal paket hagelpatroner.

Kalle skjuter ”sälen” som befinnes vara en
delfin, av det ”leende gapet” att döma, ett
öresvin. Den forslas sedan till Riksmuseet
där det konstateras att den varit nära att dö av
svält och att den aldrig skulle ha hittat hem
*
igen.
Öresvin (Tursiops truncatus) kallas även flasknosdelDen skall också ha varit den första delfinen
att besöka vattnen kring Björkö på 1958 år.
Alltså två år före vår tideräkning. Var befinner vi oss då? Sen bronsålder eller tidig Järnålder? Som Kalle så lakoniskt uttrycker sig:
”Några fler är nog ej lönt att vänta på.” Enligt
Kurt Krona blev tack vare delfinen Kärrviken
riksbekant.

16

fin på grund av nospartiets form. Den kan bli 2-4 meter lång och väga upp till 650 kilo.
Öresvin lever i små grupper, upp till femton individer,
som kan simma 6-10 mil per dag och dyka till 500
meters djup.
Det är oftast öresvin som tränas att hoppa och göra
andra konster på delfinarier världen över.
Dessa uppgifter har redaktionen hämtat från Wikipedia, den fria encyklopedin.

Greta Stinas stuga
Av Siri Dahlberg

Under rubriken "Båtsmän på Björkö" i nr 8
av Våra Öar skrev jag att båtsman Gläm köpte en laga del i Kulla och att i laga stugan
bodde kloka gumman Greta Stina.

Den laga delen i Kulla låg på gamla Norrgårdens mark. Där bodde förra ägaren till Norrgården Jan Mattsson och hushållerskan Greta
Stina Ersson. Sedan Nedergården efter en
konkurs bytt ägare 1875 tycks Jan Mattsson
ha friköpt sin laga del. Han dör 1887 men
Greta Stina bor kvar. När Julius Gläm köper
fastigheten 1890 blir Greta Stina undantagsgumma. Hennes laga del består av timmer till
bostad och ladugård, kobete, vedbrand och
en liten åker.

Vad är då en "laga del" och en "laga stuga"?
Ordet laga tror jag är ett i Roslagen lokalt
uttryck för "undantag". Det begreppet hade
förr betydelsen förmån, t ex fri bostad, som
säljaren av en jordbruksfastighet kunde förbehålla sig att få av den nya ägaren mot sänkt
köpeskilling.
Greta Stina syns ha varit en mångkunnig
kvinna. Hon slaktade grisar, hon var den sista
Kartorna från 1712 och 1791 över Kulla by
på Björkö som kunde "läsa för" och bota
visar Södergården, Nedergården och Norrormbett; hon kunde förvandla bitska hundar
gården. Norrgårdens mangårdsbyggnad låg
till vänliga och tillgivna varelser. En period
ungefär där Anders Haglunds hus ligger i
hade hon barnhusbarnet Hugo Bernhard Engdag. På 1849 års karta finns ingen Norrgård. ström, född 1879 i Stockholm, boende hos
Jord och skog har delats upp mellan Södersig. Men trots allt arbete och slit dog hon helt
gården, Nedergården och Blekunge. Ett av
utblottad vid 83 års ålder 1911. På grund av
husen lär ha flyttats till Simpnäs vägskäl.
hennes mångkunnighet ville kyrkans män
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neka henne själaringning. Så blev det inte;
några beslutsamma Björköbor tog saken i
egna händer, bland dem Eugen Andersson i
Söderängen Finala, och ringde själva över
gumman.
Greta Stina är borta, men stugan står kvar
fram till 1915-16. Då rivs den av stenhuggaren Anders Dahlin. Han beskrivs som en stor
kraftig karl med mustascher och vegamössa.
När Byggnadsföreningen Arholma Båk tog
över och slutförde byggandet av Medborgarhuset var han en av de aktiva. Han finns avbildad på en teckning av Harald Lindberg
tillsammans med Helga Jansson i Kulla.
Teckningen hänger i Lokalen, men på den är
Dahlin avbildad utan mustasch.

Karl Magnus och
Anders Gustav Fredag
Av Alf Justrell

I förra numret av Våra Öar fanns det ett
mycket intressant avsnitt om ”Båtsmän på
Björkö”, skrivet av Siri Dahlberg.
Då jag läste om Anders Fredag och hans
maka Katarina och deras tre barn såg jag att
”tryckfelsnisse” varit framme och döpt Karl
Magnus till Karl August.

Karl Magnus och Anders Gustav betecknades som sinnessvaga, vilket de ej var från
födseln. Det berättas, att de på ett dansevenemang någonstans efter norrlandskusten hade
varit synnerligen framgångsrika med nävarna
Han flyttar stugan till Simpnäs, där den bli
bostad för honom och hustrun Johanna Char- och tillsammans delat ut ett antal så kallade
lotta. De får inga egna barn utan adopterar en sköna snytingar i sådan omfattning, att en
gammal gumma fann för gott att uttala en
pojke, Hugo Gustaf Berzelius. Efter Johanförbannelse över bröderna. Förbannelsen innas död 1942 säljer han huset till John och
Maja Boman, och 1973 köper Anders Holm- nebar att de skulle få lida för sitt handlande i
ström och Karin Lundgren fastigheten. Huset återstoden av sitt liv, och gumman fick som
hon ville.
är om- och tillbyggt, men stommen - Greta
Stinas stuga - finns kvar!
Anders Gustav, som hade varit den vassare
av de två, kom att drabbas hårdast. Han
Efter rivningen fylldes brunnen igen med
”förvarades” dygnet runt i det mycket dåligt
sten för djurens skull. Tiden har gått; skog
och mossa har tagit över. Spåren efter bosätt- isolerade ”Brygghuset” och den enda som
ningen är nästan helt utplånade. Men tar man kunde gå in till honom var systern Fredrika.
På kvällarna satt hon och eldade åt honom,
av till vänster före Kulla gamla pensionat,
fortsätter förbi Tebacken på skogsvägen mot men hon fick vänta tills elden hade brunnit ut
helt och hållet eftersom han annars
Rumshamn, kan man på vänster sida av vä”krafsade” ut glöden med bara händerna, och
gen, där sluttningen börjar ner mot Glämmens vret med lite fantasi ana var Greta Sti- då svårmodet rann på honom kunde Fredrika
”muta” honom med ”tuggbussen”, som sannas stuga stod.
nolikt var tobak av något slag. Träffades bröderna, så utbröt slagsmål.
*
Tack till Helge Jansson, Kaj Wicklander, Iris
Sköthagen, Anders Holmström och Alf
Justrell för upplysningar om Greta Stina och
hennes stuga.
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Karl Magnus vistades i familjen och var otroligt barnkär. Enligt honom var barnen
”kvicka som fåglar” och det visste barnen.
Ingen vågade lyfta ett finger mot barnen om
Karl Magnus fanns i närheten, och det var ju
skönt att veta om barnen visste med sig att de
gjort något ofog. Vidare var han utrustad
med osedvanligt gott minne.

Lyckhems historia

Av Henrik Ahrnborg

För två år sedan började mina föräldrar —
Lena och Sverker Ahrnborg — prata om att
sälja det stället jag i princip vuxit upp på,
Lyckhem i Skeppsmyra. Efter lite funderingar så kom jag och min sambo Ulrika på att vi
skulle försöka ta över och driva vidare verksamheten!

Skeppsmyra och Stärbsnäs av tre bröder: Per,
Mats och Anders Persson. De var redare och
ägde flera stora skepp som seglade på både
nationellt och internationellt vatten. De ägde
även varsitt hemman, Norrgården, Gråten
(Sjöängen) och Anders Pers.

Den sistnämnda gården , som givetvis ägdes
av Anders är det hemman som Erik Gustav
Allan Lychou förälskade sig i och köpte år
Efter att ha drivit rörelsen i två år nu så har vi 1904.
förstått att det inte bara är ett företag vi driver vidare utan även ett kulturarv.
Dock gillade han inte läget eller utseendet på
mangårdsbyggnaden, så han lät flytta den ca
Varje år träffar vi ett antal personer som har 100 meter till andra sidan hagen.
anknytning till Lyckhem; alla är lyriska när
Byggnaden fick dessutom ett helt nytt utsede kommer hit och ser att det finns kvar och ende, inspirerat av den amerikanska stil han
att så lite är förändrat. Alla har dessutom
lärt sig tycka om efter många år som sjökapmängder med historier att berätta!
ten i Staterna. Frihetsgudinnan, ljusgården,
kakelugnarna och många andra saker finns
Att leva i den här miljön och att höra om allt kvar ifrån den tiden!
som inträffat här gör att jag vill veta mer och
mer om historien här och på Björkö.
På ursprungsplatsen för gården lät han uppföra en lada som troligtvis är en av de största
Det här är vad jag fått ihop om Lyckhem!
på ön, även den byggd på amerikanskt vis.
E. G. A. Lychou bedrev jordbruk på ön fram
Tre bröder Persson
till 1918, då han bestämde sig för att pensioI slutet på 1800-talet ägdes stora delar av
nera sig och sälja gården. Namnet Lyckhem
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kommer givetvis ifrån ägaren Lychou!
J A Lindevall
Köparen blev Johan August Lindevall, trädgårdsmästare ifrån Stockholm. Han lät till att
börja med bygga om rummen i stora huset
till pensionatsrum, som hyrdes ut till semestrande stockholmare. Därmed blev Lyckhem
ett av de första skärgårdspensionaten.
Lindevalls bodde själva en skrubb bredvid
köket.
På Lyckhems södersida byggdes ett 20 meter
långt växthus (grunden finns kvar), och på
ängarna runtomkring odlades potatis sallad
och rotfrukter. Grönsakerna levererades med
waxholmsbåten ,som dagligen trafikerade
Stockholm, förövrigt samma båt som tog
med gäster till Lyckhem.

Ahrnborgs tog över
Sverker och Lena Ahrnborg som då var lantbrukare i Simpnäs (på ön), blev nyfikna och
besökte platsen. Dom bestämde sig på en
gång att Lyckhem inte fick brännas ner och
övertalade landstinget att arrendera ut anläggningen till dem.
Då började den stora renoveringen!
En avloppsanläggning byggdes, ett nytt servicehus med bastu och duschar kom till, ladugården inreddes, nya förråd och en arbetshall har kommit till.
I alla utrymmen har gamla väggar, golv och
tak bytts ut emot nya; vandrarhemmet fick ett
nytt självhushålls kök för att bara nämna
några förbättringar.

Det måste ha gått bra för Lindevall, både
med trädgårdsmästeriet och pensionatet. Det
byggdes nämligen ut mer och mer. Mangårdsbyggnaden fick en glasveranda och ett
grovkök byggdes. Två annex, ett litet och ett
stort, byggdes med 8 rum vardera (ca 1930),
en tennisbana anlades (resterna finns kvar).

1984 blev Lyckhem ett av Sveriges Turistförenings (STF) många vandrarhem.

Landstinget tog över
Pensionatet drevs vidare på samma sätt till
1948, då landstinget köpte upp fastigheten åt
Stockholms husmodersförening. Syftet var
att trötta husmödrar skulle få en chans att
komma hemifrån för att vila upp sig.

2005 pensionerade sig Sverker och Lena
Ahrnborg ifrån rörelsen. Så nu arrenderar jag
och Ulrika anläggningen.

1997 köpte familjen Ahrnborg Lyckhem
ifrån Skärgårdsstiftelsen, som bara något år
tidigare övertagit anläggningen ifrån Landstinget.

Vår dröm är att fortsätta utveckla och underhålla rörelsen så att den lever vidare i många
år till.

Under de åren var det flera olika föreståndare
Välkomna ner och ta del av vår historia .
som hade hand om Lyckhem. Även den här
tiden fortsatte fastigheten att växa, 10 småJag håller på med ett projekt att samla in mastugor byggdes i två omgångar .
teriel till en stor foto- och bild utställning.
Jag söker är alla sorters, bilder, foton, vykort,
I slutet på 1950talet blev fastigheten till ett
målningar mm.
behandlingshem i landstingets regi för samhällets utstötta.
De skall föreställa platser byggnader och personer från ön, gärna med en liten historia till.
1983 kunde man läsa i en notis i Norrtelje
Tidning att brandkåren skulle använda Lyckhem som ett övningsobjekt, d v s att bränna Jag kommer att fotografera eller scanna objekten och garanterar största varsamhet. Den
upp det!
som lånar ut en bild får naturligtvis tillbaka
den.
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Bönhus på Björkö
Av Jerker Persson

Vackert ligger äfven nya bönehuset,
Som i somras först blef färdigt på sin grund.
Det invigdes då för verksamhet för ljuset,
Med kring lefvande Guds ord en salig stund.

des 1878, och vars bönehus byggdes 1894.
Enligt bokens förord var Janzon "enträgen att
få resa till Björkö", och den färden hade han
planerat att göra 1896, men han blev sjuk och
fick återvända till Vaxholm. Där dog han den
21 december 1896.

Uti Elmsta by, vid stora, breda vägen,
Marums och Skenninges missionshus
Der det fått sin plats och ser rätt trefligt ut.
Om den energiske pastor Janzon hade fått
Länge var det blott bland syskonen en sägen; fortsätta sin jordevandring så skulle han ha
Dock en verklighet det ändligt blef till slut.
besökt Björkö friförsamling. Den bildades
1891 och församlingens medlemmar tog geSå skriver predikanten Gustaf Janzon från
nast itu med bygget av ett eget missionshus.
Vaxholm i den sällsynta boken ReseskildSå här gick det till enligt boken Himmelska
ringar på rim, som kom ut 1906. Janzon,
lador och jordiska tempel (1985), redigerad
som föddes 1863, gjorde under 1894-95 ett
av Hans Ljunggren:
slags missionsresor i Roslagen. Han besökte
församlingarna för att sjunga, spela och pre- "År 1891 köpte församlingen en tomt i Madika. Alla utfärderna skildrar han på vers rum. Byggnadskassan var då 580 kronor och
"utan anspråk på att äga poetiskt värde", som man vågade på allvar ta upp frågan om ett
utgivaren så försynt kommenterar innehållet. bönhusbygge. Medlemmar från kyrkoförI själva verket är det ett rimsmide med storsamlingen (då Vätö församling) och friförslägga, men författarens ton är entusiastisk
samlingen överlade om möjligheten att bygoch hjärtevarmt trosviss. Verserna ovan
ga ett gemensamt bönhus, men kyrkfolket
handlar om Wäddö friförsamling som bilda-

Bönhuset i Marum flyttades till Skenninge 1944. Här är det nyligen uppfört på den nya platsen.
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Bönhuset i Skeppsmyra, nu privat fritidshus.

önskade själva bygga ett kapell, vilket de
också gjorde vid Dragsviken - det kapell som
blev kyrka, sedan Björkö-Arholma 1914 blivit en egen församling.
Friförsamlingen hade då inget annat att göra
'än att äfven söka få sig ett Bönhus, vilket
påbegyntes år 1892, då en lada inköptes af
Strömberg i Björhövda ooch hemkördes till
byggnadsplatsen vid Norrsand i Södermarum'.
Förutom en byggmästare från Simpnäs fanns
det församlingsmedlemmar som med glädje
och utan lön deltog i husets uppförande
'drifvna af Jesu Kristi kärlek.' Det berättas
också att alla församlingsmedlemmar lade
tionde av alla sina förtjänster för att finansiera missionshuset."
Marums missionshus invigdes den den 23
oktober 1892, men det skulle visa sig att platsen för det nya huset inte var särskilt väl
vald. Det låg innanför den nuvarande kyrko22

gården. Många församlingsmedlemmar tyckte att det var lite långt att traska ända dit för
att höra Guds ord. Till slut blev de bönhörda;
församlingen köpte två fastigheter i Skenninge 1944 och ditt flyttades missionshuset
under hösten samma år. Den flytten vållade
en del rabalder. Många tyckte att bönhuset på
ett oblygt sätt trängde sig på kyrkan, och debatten lär vållat en och annan rubrik i Norrtelje Tidning.
Församlingen höll gudstjänster och söndagsskola. Den hade även en syförening och en
ungdomsförening. Antalet församlingsmedlemmar varierade mellan ca 20 och 40 från
starten på 1890-talet till 1960-talet. 1970 noterar församlingen endast 7 medlemmar och
1973 upplöses den.
Skeppsmyra missionshus
Det fanns även ett missionshus i Skeppsmyra, men dess tidiga historia är något dunkel.
Det byggdes 1906 av en uppenbarligen religiös person som lät Björkö friförsamling an-

Hilma Eriksson (Bönhus-Hilma)

vända det för gudstjänster. Det kan ha varit
"mor Klara", som skymtar fram i Birger
Björnerstedts bok Ölåtar och Spelmän
(1981). Där berättar Frida Holmgren att "mor
Klara kom med väckelsen. Hon lyckades
vända om folk och samla ihop pengar till ett
bönhus och sen blev det samlingslokalen."
Denna "mor Klara" kan möjligen ha varit
Klara Erika Österberg (1836-1921), en skepparänka som bodde i Sterbsnäs.
1917 skänktes Skeppsmyra bönhus till Vätö
missionsförsamling, som 1931 skänkte det
till Björkö friförsamling.
Många lite äldre björköbor har tydliga minnen av verksamheten i detta bönhus. Frälsningsarmén i Älmsta kom ofta på besök, och
Evangeliska fosterlandsstiftelsen höll söndagsskola där. Sonja Mattson i Skeppsmyra
berättar att trädgårdsmästaren Johan August
Lindevall, som ägde pensionatet Lyckhem,
var baptist och att han predikade i bönhuset.

Bönhuset i Väddöbacka är privatbostad idag; rejält ombyggt under senare år.
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Rakel Eriksson i Stridsby erinrar sig att ungdomarna kallade bönhuset för Gnistan, och
att Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) kom på besök
någon gång, troligen på 1960-talet. Torsten
Lundgren i Skenninge kommer ihåg att
"Juniorerna" träffades regelbundet i bönhuset
under 1940-talet. Pojkarna fick binda borstar
och flickorna sydde. Många minns även Bönhus-Hilma, Hilma Eriksson (1888-1965),
som var vaktmästare i Skeppsmyra bönhus.
Verksamheten upphörde omkring 1960.
Bönhusen i Väddöbacka och Samkarby
I Väddöbacka byggde Wäddö friförsamling
ett missionshus 1919.
Det fick namnet Ebeneser och blev ”en enhet
för sig och är det fortfarande, som det står i
boken Himmelska lador och jordiska tempel
(1985). Där startade man även en aktiv syförening, och i slutet av 1960-talet samlades
även björköungdomar där som juniorer. I dag
är huset privatbostad.
I Samkarby, bara några hundra meter från
Väddöbacka, ligger ett före detta bönhus,
som drevs av Missionssällskapet Bibeltrogna
Vänner. Det är en lågkyrklig rörelse, som
arbetar i nära samverkan med Svenska kyrkan.
Bönhuset var ett slags filial till Väddö kyrka,
och församlingens präster höll dåd och då
gudstjänster i bönhuset. Där har även många
björköbor döpts.

Även det gamla bönhuset i Samkarby är privatbostad

Stefan startar ny butik i Backa
Av Jerker Persson

Nu har ICA-Barometern fått en butiksgranne. Det är Stefan Haglund som har öppnat
Backa Båt & Fiske i den fina boden mitt
emot affären. Bottenvåningen är inredd för
fiskeutrustning och en trappa upp hittar vi
båttillbehör. Butiken har en härligt rustik
inredning. Timmerväggarna är frilagda, en
trätrappa leder upp till andra våningen, där
det gamla brädgolvet är kvar och bjälkstockarna sträcker sig längs taket.

butiken, och förhoppningsvis kommer den
att locka nya kunder till Backa., säger Stefan
Haglund.
Hans fru Ylva driver ICA-Barometern på
samma sätt som tidigare.

Öppettider på Björkö
ICA-Barometern har f o m midsommar öppet alla dagar t o m 31 augusti.
0900-1900 på vardagar
1000-1800 på lördagar och söndagar

Den här butiksetableringen har gått mycket
fort. Under eftervintern började Eddy Agrell, Backa Båt & Fiske hade vid vår pressläggning inte bestämt sina öppettider, men det är
som tidigare var ICA-handlare i Backa, att
i varje fall öppet alla vardagar i sommar.
riva ut ett gammalt golv och bara några
veckor senare var bygget klart.
Simpnäs Café har f o m den 18 juni
- Jag hade egentligen inte några färdiga pla- öppet alla dagar kl 1000-1800 t o m första
veckan i augusti .
ner för hur lokalerna skulle användas, men
plötsligt slog det mig att en butik för fiske–
och båtutrustning skulle passa bra på Björkö. Simpnäs Kiosk har f o m 18 juni öppet alla
dagar 1000-2000.
Den blir ett fint komplement till ICA24

Nu går bussen till Marum igen!
Av Jerker Persson

Efter någon vecka fanns det en ny, asfalterad
vändslinga med plats för av– och påstigning.

Hösten 1999 höll det på att bli uppror på
Björkö. SL hade plötsligt dragit in turerna till Busslink i Norrtälje meddelar att den nya
Marum.
hållplatsen ska heta Marums brygga och att
trafiken dit startar den 18 juni.
Det är svårt att komma runt med bussarna på
vändplanen vid Marums brygga. Under vin- Under vardagar kommer det att gå två turer
tern är det risk att de glider ner i sjön, mena- från Marums brygga, nämligen kl 0615 och
de SL.
1315.

Björköborna sammankallade opinionsmöten, Det blir även två turer till Marums brygga
skrev insändare och uppvaktade SL med krav under vardagar, nämligen med bussarna som
om att trafiken skulle återupptas.
går 1245 och 1735 från Älmsta.
Allt lobby-arbete tycktes förgäves till i höstas, då grävmaskiner och lastbilar började
schakta för en ny hållplats mellan prästgården och bryggan. En markägare hade ställt
mark till förfogande.

Busslink meddelar även att det kommer att
gå vissa turer till och från Marums brygga
under helgerna.

Hösten 2006 började man bygga den nya hållplatsen Marums brygga.
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Att flytta och att återvända
Så gick det ett par år till och en lika vacker
vårdag stod jag mitt inne i stan när en liten
Igår frågade min goda vän hur det har påver- vindil snirklade sig fram mellan husen och
kat mig att växa upp på landet och att flytta bilarna med ett klart och tydligt meddelande
till en ny stad så tidigt. Jag flyttade från
om salt och hav och öppna horisonter och
Björkö och familjen när jag var sexton för att hemma.
börja på ett gymnasium i Stockholm.
Av Cecilia Persson, Lervik

Det är en konstig känsla att flytta och att
resa. Under en tid hänger man fritt, utan att
höra hemma vare sig där man började eller
där man hamnade. Jag flyttade från Björkö
när jag var tonåring och längtade efter liv och
rörelse, efter shopping och fest.

Visst kan man ha två hem, viskade den. Och
visst kommer jag alltid att vara en öbo. Det
är ingenting som går ur en i första taget. Det
är inte det lättaste att fly från det. Vissa dagar
bara måste man höra de välbekanta ljuden av
havet och måsarna, eller känna hur luften rör
sig innan man blir alldeles galen. Kärleken
till havet och till vinden och till friheten i avstånden. Och för att knyta an till min väns
fråga. Visst påverkar det. Visst är vi riktiga
skärgårdsbor lite annorlunda. Men exakt hur
annorlunda är svårt att säga.

Stockholms ligger så nära, bara två timmars
bussresa, steget blir inte så långt och stadens
magnetiska kraft är svår att stå emot. Och
vintrarna på Björkö, med tystnaden och
mörkret och bussen som går bara någon gång
om dagen, de är svåra att hantera även när
Kanske blir man segare och envisare, lite
man är vuxen men som tonåring var det out- som tallarna som växer mot Ålands hav och
härdligt.
ständigt stretar i vinden. Kanske blir man
mer självständig av att bo på en isolerad
Och Stockholm hade mycket att erbjuda sålandmassa omgiven av vatten. Kanske är det
klart. Bara att gå ut och gå var spännande.
ingenting mer än att vi har blivit bortskämda
Alla dessa människor och alla dessa intryck. med skönhet.
Men det tog lång tid att känna sig hemma
igen. Varken på ön eller i stan kunde jag upp- Och nog påverkar det att flytta. Känslan av
leva det där sanna tillhörandet. Stockholm
tyngdlöshet och rotlöshet lär en mycket om
var förvirrande och anonymt medan Björkö sig själv. Vart man än flyttar antar jag. Jag
var klaustrofobiskt och tråkigt. Och så forthar privilegiet att få det bästa av två världar.
satte det i några år, denna svävande, rotlösa
Björkö på somrarna med havsbrisen fläktankänsla.
de, Stockholm på vintern för att slippa känsTills en dag, på våren eller försommaren då
jag satt på tåget mellan Gamla Stan och
Slussen och såg Södermalm kröka rygg mot
solen och greps av det första knipet av hemkänsla. Och det kändes som att det skulle
fortsätta på det viset. Att jag hade hittat rätt Stockholm var hemma och Björkö var bara
en ö som jag hälsade på ibland. Och så började kampen för att bli en riktig stockholmare.
Att bete sig som en stockholmare, prata som
en stockholmare, höra hemma som en stockholmare.
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lan av att vara ensam på jorden i mörkret och
kylan. Jag behöver inte välja.
Även om jag inte hade haft Björkö kvar hade
det nog inte blivit så enkelt att skaka av mig
ön som jag trodde. En gång öbo alltid öbo!
Cecilia föddes på Björkö
1983 och flyttade 1999
till Stockholm för studier. Hon bor i Hammarby
sjöstad, men längtar då
och då hem till Björkö.

Svårt korsord
Sommarkrysset i Våra Öar 8 var uppenbarligen ganska svårt. Flera har snubblat på
"Vanlig växt vi inte märker". Det får oss att
osökt tänka på ordspråket "Liten tuva fäller
ofta stort lass". Den vanliga växten är Lånke
(inte Månke) vilket leder till svaret Lots (inte
Mats) på lösenordet "Har lämnat grundskolan", vilket redaktionen tycker är fyndigt. En
lots har onekligen på goda grunder och efter
grundliga studier lämnat grundskolan - för att
sen inte behöva gå på grund. Denna stötesten
har endast fem lösande läsare klarat av.
Den först dragna rätta lösningen hade skickats in av
Sigge Höglund och Karin Olofsson i Simpnäs,
som alltså får en sjösäck från Redargården.
Dessa fyra får var sin trisslott:
Margareta Hennings, Öster Edsvik
Iris Sköthagen, Söderängen
Siri Dahlberg, Skenninge
Olle Djerf, Rumshamn
Grattis!

Midsommarhjältar
Förra sommarens midsommarfest vid hembygdsgården höll på att helt komma av sig.
När den stiliga midsommarstången skulle
resas visade det sig att hålet för stången hade
rasat samman. Det stödjande röret hade brustit och hålet var fullt av sten och grus. Det
ordnade sig dock; flinka händer och snabbt
ihopkomna träkilar fick stången att stå någorlunda rak och festen blev lika trevlig som
den brukar vara.
Senare på sommaren dök hjältarna upp: LarsErik Persson, Agne och Torsten Lundgren med spadar, spett och en säck cement. Med
lite snack och mycket verkstad gick de till
verket, och i ett nafs hade de fixat ett midsommarstångshål som lär hålla i många år.
Tack ska ni ha gubbar. Bra jobbat!
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Skön sommar!
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Konstruktör
Per Svenonius
Skicka din lösning till Våra Öar, Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö senast den 1 september, så har du chansen att vinna en sjösäck från Redargården eller någon av de fyra trisslotterna.
VÅGRÄTT

1(2) Ätt-attribut
3(2) Äga
5(3) Darrar igen efter vintern
8(7) Med flor
9(3) Låter oresonligt
11(7) Passar till fest, kanske också när marken bränner under fötterna
13(2) Litet otyg
14(7) Positivt om att välja att avstå från en
onödig utgift
15(3) Färgstark i kryss
17(5) En förnämlig spelplats men usel landningsplats
19(2) Vägleder lantbrevbäraren
20(6) Kunde Caruso mångens hjärta
23(1) ”... får man ta när man är scout”, sa
Martin Ljung
24 (7) De föll som genom ett trollslag i östra
Europa
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LODRÄTT

1(2) Sysselsätter många korsordsbyggare
och några gutar
2(4) Står mellan violen och Flen
3(7) Måste betyda chockrosa!
4(7) Framkasta dunkla hänsyftningar
5(4) Resten gick förstås upp i rök
6(7) Sin tids långtids”konserv” både till sjöss
och i fält
7(3) En grundbult i evolutionsläran
8(4) Viktigt för många vintersportare
9(5) Ett instrument för politisk generositet
10(4) Sjö som tappat höjd och liv
12(2) Övergång för obegåvade
16(3) Muhammed, slängd i nävarna och käften
18(3) Frågvis opinionsmätare
19(3) Flöjtist utan dopattest
20(2) En dust för oss själva
21(2) Vara i nuet
22(2) Endast för stora sångerskor

